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O PRZEMIANACH POLSKIEGO KOMIKSU
Tekst: prof. Jerzy Szyłak

Złoty wiek komiksu w Polsce przypadł na lata 70. i 80. poprzedniego stulecia.
Publikowano wówczas wiele opowieści rysunkowych, a ich nakłady sięgały kilkuset tysięcy egzemplarzy
(najpopularniejsze z nich osiągały zawrotną liczbę miliona). Objawili się wówczas twórcy wyjątkowo utalentowani,
którzy odnosili sukcesy nie tylko w kraju, ale i za granicą. Zjawisko to nie miało jednak charakteru samoistnego,
choć nie można powiedzieć, że ktoś celowo wykreował ówczesny polski komiks. Raczej: odniósł on wówczas tak niebywały
sukces w wyniku splotu kilku czynników, będących rezultatem odgórnego sterowania i izolacji polskiego rynku.

Złoty wiek polskiego komiksu
Rozpowszechniony i wciąż chętnie powtarzany jest pogląd, że zaraz po wojnie
komiks w Polsce był zakazany, podobnie jak coca-cola, guma do żucia i jazz,
ponieważ był amerykańskim wynalazkiem. W rzeczywistości pomiędzy 1945
a 1956 rokiem publikowano cyklicznych historyjek obrazkowych całkiem sporo
(np. od 1948 roku ukazywał się „Profesor Filutek” Zbigniewa Lengrena), dbano
jednak o to, by nie nazywać ich komiksami, unikano też posługiwania się w nich
dymkami z przytoczeniami postaci1. Drukowano je na łamach prasy, ponieważ
komiksy były znaną już z okresu przedwojennego i popularną formą rozrywki
oraz wygodnym narzędziem do uprawiania satyry czy propagandy politycznej
– przyciągały do gazet czytelników i skutecznie przekazywały treści ideologiczne.
Zrezygnowano natomiast z przedruków prac zagranicznych − właściwie nie było
do nich dostępu. Zachodnie komiksy bezpardonowo krytykowano. Miały być one
źródłem imperialistycznej propagandy, pełne rażących uproszczeń, promocji
faszyzmu i wielu innych, równie szkodliwych treści.
W latach 60. stanowisko przedstawicieli władzy na temat komiksu złagodniało,
aczkolwiek na jego postrzeganiu ciążyło przeświadczenie, że jest on medium
przeznaczonym dla dzieci, analfabetów lub osób słabo czytających, jak określono
go w „Encyklopedii wiedzy o książce”, wydanej w 1971 roku2. W dziesięcioleciu
tym izolacja od Zachodu była mniejsza, ale twórcy komiksowi i tak szukali
własnych rozwiązań problemu dotyczącego tego, jak skutecznie, płynnie
i elegancko opowiadać obrazem. Wynikało to po trosze z dążenia do oryginalności, po trosze zaś z tego, że konwencjonalne rozwiązania graficzne używane
przez rysowników zachodnich (takie jak stosowanie odmiennych dymków dla
pokazania myśli i mowy postaci czy wykorzystanie ramek o zaokrąglonych
brzegach do odróżnienia retrospekcji od relacji z wydarzeń bieżących) i tak
nie byłyby rozpoznawalne przez rodzimych odbiorców, którzy nie mieli okazji
zapoznać się i oswoić z tymi konwencjami. Zapewne nie bez znaczenia był
fakt, że polityka kulturalna w Polsce opierała się w owym czasie na założeniu
dążenia do wyedukowania społeczeństwa, także w kwestii gustu estetycznego.
Amerykańskie komiksy były krytykowane nie tylko ze względu na treści, jakie
przekazywały, ale i kiczowatą formę. Nie wypadało zatem w rodzimej produkcji
komiksowej jej naśladować.
W roku 1970 stanowisko I Sekretarza KC PZPR objął Edward Gierek. Wraz z tą
nominacją nastąpił w Polsce szereg zmian, także polityki kulturalnej państwa.
Najistotniejszą z nich było danie społeczeństwu przyzwolenia na korzystanie
z rozrywek i zaspokajanie potrzeb konsumpcyjnych. Zaowocowało to zwiększeniem liczby publikacji typowo rozrywkowych, takich jak utwory kryminalne
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i fantastycznonaukowe. Wzrosła też liczba wydawanych komiksów. Symbolem
nowej jakości stał się wówczas magazyn „Relax”, o którym Adam Rusek pisał:
Wydawany od połowy 1976 roku magazyn „Relax” był pierwszym po wojnie
pismem poświęconym wyłącznie komiksom (kojarzone z tym gatunkiem „Nowy
Świat Przygód” i „Przygoda” miały znacznie bardziej zróżnicowany charakter).
Wydawcy (Krajowej Agencji Wydawniczej) przyświecały cele merkantylne,
a także edukacyjne, propagandowe i rozrywkowe. „Relax” miał być w zamierzeniu
redakcji miesięcznikiem „dla wszystkich”: miał zawierać treści dla dorosłych,
a także dla dzieci, miał też afirmować typowe dla gierkowskiego okresu otwarcie
na zachodnią kulturę popularną. W praktyce okazało się, że pismo (które nigdy
nie stało się miesięcznikiem) kupowały nastolatki (12–17 lat) i jego przekaz
musiał być dostosowany do tej kategorii wiekowej. W magazynie, którego
kierownikiem artystycznym był początkowo Grzegorz Rosiński (słynny dziś
rysownik komiksowy), potem zaś Ryszard Morawski, komiksowe serie zamieszczali
przeważnie uznani już rodzimi twórcy (Rosiński, Janusz Christa, Jerzy Wróblewski).
Spośród artystów początkujących najczęściej drukowano utwory Marka Szyszko
i Witolda Parzydło3.
Osobliwością owego czasu było pojawienie się książek i artykułów, które opisywały
to, co dla Polaków pozostawało nadal niedostępne: dorobek światowego kina,
luksusowe hotele, egzotyczne kraje, produkty kultury masowej. Opisywane były
również komiksy. Krytyczny stosunek wobec nich pozostał spory, ale przestał być
jednoznacznie negatywny. W 1972 roku w szóstym numerze „Literatury Ludowej”
Janusz Dunin opublikował tekst „Prolegomena do komiksologii”, uważany za artykuł
inicjujący polskie badania tej formy sztuki4. O komiksach pisał także Krzysztof
Teodor Toeplitz, który ponadto opracował (wespół z Jerzym Kossakiem) antologię przedruków artykułów poświęconych amerykańskiej kulturze popularnej,
zatytułowaną „Super-ameryka: Szkice o kulturze i obyczajach”, i umieścił tam
aż dwa teksty je omawiające. Pisali też inni. Szczególną rolę odegrał tu Jerzy
Skarżyński – malarz, scenograf i wykładowca krakowskiej Akademii Sztuk
Pięknych. Był on wielkim miłośnikiem i znawcą komiksów, regularnie bywał
na festiwalu w Lukce i szereg razy pisał do „Przekroju” artykuły popularyzujące
sztukę opowiadania obrazkami.
Zmiana polityczna, która nastąpiła w 1970 roku, była gwałtowna i nagła, na obszarze twórczości komiksowej następowała ona jednak stopniowo i miała charakter
niemal płynnego procesu. W polskiej prasie lokalnej komiksy ukazywały się
już od schyłku lat 50. (Janusz Christa pierwszy komiks w gdańskim „Wieczorze
Wybrzeża” opublikował w 1958 roku, natomiast Jerzy Wróblewski współpracował z bydgoskim „Dziennikiem Wieczornym” od roku 1959). Serial „Tytus,
Romek i A’Tomek” tworzony przez Henryka Jerzego Chmielewskiego na łamach

ogólnopolskiego „Świata Młodych” zaczął się pojawiać w 1957 roku, a w osobno
wydawanych książeczkach − w 1966 roku. Pierwszy odcinek komiksowej serii
kryminalnej, która utrwaliła się w pamięci czytelników jako „Kapitan Żbik” (choć
oficjalnie żadnego tytułu nie nosiła), został opublikowany jesienią 1968 roku.
Jako jej część piąta ukazał się zeszyt zatytułowany „Diadem Tamary” – narysowany
przez Grzegorza Rosińskiego. W 1969 roku zaczęto wydawać kolejną komiksową
serię, zatytułowaną „Podziemny front”, opartą na serialu telewizyjnym pod tym
samym tytułem. W 1970 roku ukazała się pierwsza (z trzech) część komiksowej
adaptacji „Czterech pancernych i psa”, stworzona przez Szymona Kobylińskiego,
a w 1971 roku zaczął się ukazywać „Kapitan Kloss”, serial komiksowy oparty
na serialu telewizyjnym „Stawka większa niż życie” i rysowany przez rysownika
„Podziemnego frontu” Mieczysława Wiśniewskiego.
W latach 70., podobnie jak i w poprzednich dekadach, wykorzystywano komiksy
do celów propagandowych, ale ich twórcom pozwolono także na uprawianie
swobodnej rozrywki. W rezultacie pojawiły się nie tylko komiksy sensacyjne,
przygodowe i fantastycznonaukowe, ale i oparte na nonsensownym humorze,
jak utwory autorstwa Tadeusza Baranowskiego, które przed publikacją w albumach ukazywały się w piśmie „Relax”, w „Świecie Młodych” i młodzieżowym
magazynie „Razem”. Przyzwolenie, o którym mowa, dotyczyło nie tylko tematów,
które można było podejmować, ale i zmiany sposobu ich poruszania. Dobrym
przykładem może tu być serial „Kajko i Kokosz”, tworzony przez Janusza Christę.
W pierwszych jego odcinkach, publikowanych jeszcze na łamach „Wieczoru
Wybrzeża”, twórca wprowadził postać czarownicy Jagi, musiał jednak pokazać,
że czarów nie ma, a bohaterka posługuje się jedynie oszustwem i perswazją,
by przekonać innych o dysponowaniu przez nią nadprzyrodzonymi mocami.
Wówczas Jaga mogła czarować naprawdę: latała na miotle, rzucała zaklęcia
i warzyła cudowne eliksiry.
Choć nadal niemożliwe było wydawanie w Polsce komiksów zachodnich,
to jednak publikowano u nas opowieści rysunkowe stworzone przez Polaków dla
zachodnich wydawnictw. Na łamach „Relaxu” ukazywały się pierwsze epizody
serialu „Thorgal”, rysowanego przez Grzegorza Rosińskiego do scenariusza
Jeana Van Hamme’a. Krajowa Agencja Wydawnicza w 1978 roku opublikowała
album „Lądowanie w Andach”, będący pierwszym tomem serii „Według Ericha
von Dänikena”5. Rysował go Bogusław Polch, a pod scenariuszem podpisali
się Arnold Mostowicz i Alfred Górny. Były one często przywoływane jako
przykłady tego, jak powinien być tworzony profesjonalny komiks. Polchowi zaś
umożliwiły podjęcie w latach 80. stałej współpracy z magazynem „Fantastyka”
i opublikowanie na jego łamach niezwykle popularnego komiksu „Funky Koval”
(ze scenariuszem Macieja Parowskiego i Jacka Rodka).

Inne komiksy
Przypadający głównie na lata 70. złoty wiek polskiego komiksu kojarzony jest
przede wszystkim z rozwojem głównonurtowego komiksu rozrywkowego. Należy
jednak pamiętać, że obfitował on również w inne zdobycze. Jedną z nich był
polski odpowiednik amerykańskiego komiksu undergroundowego, drugą zaś
rozwój komiksu dla dzieci, łączący się w jedno z rozwojem ilustracji dziecięcej.

W Stanach Zjednoczonych komiks podziemny powstał jako oddolna inicjatywa
wydawnicza: grupa twórców zaczęła wydawać własnym sumptem i rozprowadzać
poza oficjalnym obiegiem komiksy, w których pojawiały się zakazane tematy
i poruszane były poważne treści polityczne i społeczne6. Komiksy te szybko
zostały docenione przez krytykę jako dzieła kontestujące zarówno rzeczywistość,
jak i reguły kultury masowej oraz w istotnym stopniu poszerzające artystyczne
możliwości gatunku, który reprezentowały. W praktyce to właśnie ich pojawienie
się sprawiło, że komiks zaczął być postrzegany jako sztuka.
W Polsce na początku lat 70. zaczęły się pojawiać w tygodniku humorystycznym
„Szpilki” (później także w „Przekroju”) komiksy satyryczne, specyficznie antyestetyczne, rysowane pokracznie i krzywo, pokazujące świat groteskowo wykrzywiony.
W latach tych redaktorem „Szpilek” był Krzysztof Teodor Toeplitz. Zajmował
się on badaniem kultury masowej i sporo o niej pisał, zwracając uwagę także
na komiks. To Toeplitz odkrył amerykański komiks undergroundowy. Z uznaniem
opisywał go w swoich publikacjach, umieszczał przedruki w prowadzonym przez
siebie piśmie. Nic dziwnego, że wspierał twórców robiących rzeczy utrzymane
w podobnej poetyce: Andrzeja Czeczota, Andrzeja Mleczkę, Andrzeja Krauzego,
Andrzeja Dudzińskiego i innych. Popularność owych satyryków była ogromna.
Szczególnym powodzeniem cieszyła się zwłaszcza twórczość Andrzeja Mleczki,
dowcipnego, w swoich żartach bezpardonowego i przy tym śmiało poczynającego
sobie z formą komiksu.
Sławomir Magala poświęcił jego twórczości esej zatytułowany „Komiks w kulturze
narodowej”. Pisał w nim o peryferyjnych formach sztuki masowej i sposobach
ich kanonizacji. Prace Mleczki były w tym ujęciu przykładami utworów, które
stanowią metatekstowe komentarze na temat gatunku artystycznego, z którego
wyrosły7. Magala zarazem namaszczał Mleczkę na artystę (jeśli nie wybitnego,
to niewątpliwie aspirującego do takiego miana) i wyrażał uznanie dla artystycznego
potencjału tkwiącego w komiksie jako reprezentancie kultury masowej. Pośrednio
była to zachęta do uważniejszego przyglądania się produktom popkultury oraz
do zmiany sposobu ich postrzegania i oceniania.
Jedną z przyczyn komiksowego ożywienia w twórczości dla dzieci w latach 70.
były wcześniejsze triumfy pop-artu na polu sztuki. Za jego sprawą dokonała się
nobilitacja plakatowo-komiksowej estetyki, wcześniej tępionej jako kiczowata.
Andrzej Dudziński skorzystał z niej, tworząc komiks „Codziennie jest ten sam
dzień w Dolinie Ciekawości” (1979 rok). Korzystał z niej również Edward Lutczyn
w ilustrowanych przez siebie książkach obrazkowych. Podobnie − inni twórcy.
Na ich tle niezwykle oryginalny okazał się Mieczysław Piotrowski, który w latach
1975 i 1976 opublikował komiksy „Szare uszko” i „Grzyby galopują na koniach”,
narysowane dokładnie tak, jakby stworzyło je dziecko.
Na polu twórczości dla dzieci pierwsze miejsce przypada niewątpliwie Bohdanowi
Butence. Pierwszym z jego komiksów były historyjki obrazkowe o Gapiszonie,
publikowane w „Misiu” od 1965 roku. W 1968 roku pojawił się komiks „Gucio i Cezar”
ze scenariuszem Krystyny Boglar, a w 1975 roku − w pełni autorskie „Przygody
Kwapiszona”, charakteryzujące się tym, że narysowany bohater występował
tam na fotograficznym tle.
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Anita Wincencjusz-Patyna uważa jednak, że związki Butenki z komiksem i komiksowym sposobem myślenia są znacznie głębsze. Napisała ona, że: Niewątpliwie
komiks jako gatunek miał wpływ na pomysły graficzne Butenki. W ilustracjach
książkowych mamy więc: ramki, dymki, onomatopeje w wielkim wyborze, z których
dużą ilość stanowią neologizmy („cisk, cisk, ciska nim po całym okręcie”), podpisy,
strzałki podpowiadające kolejność zdarzeń, ale także te ułatwiające orientację
wśród nieustannie pojawiających się nowych bohaterów. Strzałki, linie przerywane
i kropkowane przypominają plany sytuacyjne z zaznaczeniem kierunków, śladów,
torów lotu, dróg przejścia itd. Dla komiksu charakterystyczne są również sekwencje
ilustracji o niewiele zmienionych elementach sugerujących ciągłość akcji, dynamizm
ujęć, pozornie przypadkowe kadrowanie. Komiks i „komiksopodobne” ilustracje
mają ścisły związek z techniką ich wykonania: piórko, tusze, ołówek, nawet
czarny flamaster8.
Butenko ma w swoim dorobku wiele książek obrazkowych, czyli takich, w których
na każdej rozkładówce mamy przynajmniej jedną ilustrację i których podstawę
stanowi ikonotekst – połączenie w jedną całość znaczeniową słów i obrazów.
Termin ten do języka badaczy książek obrazkowych wprowadziła Kristin
Hallberg w tekście „Literaturoznawstwo a badania nad książką obrazkową”9,
a spopularyzowały Maria Nikolajeva i Carole Scott w książce „How Picturebooks
Work”10. Polska badaczka Krystyna Zabawa zaproponowała nawet, by zamiast
określenia „książka obrazkowa” używać terminu „książka ikonotekstowa”;
propozycja ta przeszła jednak bez echa11. W kontekście rozważań o komiksie
pojęcie ikonotekstu jest o tyle ważne, że doskonale nadaje się ono do opisu
tego, z czym mamy do czynienia na komiksowej planszy. Jest też o wiele
trafniejsze od zaproponowanego przez Krzysztofa Teodora Toeplitza i używanego – a nawet nadużywanego przez polskich badaczy komiksu − pojęcia
„jedność ikono-lingwistyczna”. Z kolei związki komiksu i ilustracji, zwłaszcza zaś
ilustracji w książkach obrazkowych, to coś, czemu badacze komiksu powinni
przyjrzeć się uważniej, niż dotąd to robili. Mamy tu bowiem do czynienia
ze sferami wzajemnych wpływów i inspiracji, szczególnie mocno widocznymi
w komiksach powstałych po 1990 roku.
Epoka Gierka skończyła się w 1980 roku. Niezwykła popularność komiksów
utrzymała się jeszcze przez kolejną dekadę, chociaż w latach 80. zakończono
publikowanie serialu o kapitanie Żbiku oraz wydawanie „Relaxu”. W 1982 roku
ukazał się pierwszy numer miesięcznika „Fantastyka”. Chociaż nie było to pismo
stricte komiksowe, publikowało ono w odcinkach opowieść rysunkową „Funky
Koval”, a także inne komiksy. Od 1987 roku jako kwartalny dodatek do miesięcznika wydawany był „Komiks-Fantastyka”, po 1990 roku przemianowany
na „Komiks”. Każdy numer tego magazynu zawierał cały album komiksowy, ale
kilkukrotnie ukazały się numery zawierające publicystykę oraz krótkie komiksy,
także polskich autorów. Pismo było wręcz oblegane przez młodych autorów
opowieści rysunkowych. Wychowani na komiksach wydawanych w latach 70.,
postrzegali oni to medium jako szczególnie atrakcyjne i dające możliwości
artystycznego spełnienia. W dodatku „Fantastyka” była pismem publikującym
literaturę popularną i zajmującym się zjawiskami z obszaru kultury masowej,
a jej redaktorzy wywodzili się z ruchu fanowskiego.
„Fantastyka” nie mogła spełnić wszystkich związanych z nią oczekiwań, w dodatku
jej redaktorzy z dużą ostrożnością podchodzili do młodych talentów i woleli stawiać
na sprawdzone nazwiska (oprócz Polcha jako rysownicy komiksów współpracowali
z pismem Zbigniew Kasprzak i Andrzej Nowakowski). Niemniej to tutaj zadebiutowali
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tacy twórcy jak Krzysztof Gawronkiewicz, Jerzy Ozga czy Marek Wdziękoński.
Z myślą o druku w „Fantastyce” powstawał także najsłynniejszy polski komiks,
czyli „Burza” z rysunkami Krzysztofa Gawronkiewicza.
Scenarzystą był Maciej Parowski. Najpierw wymyślił alternatywną historię
II wojny światowej, obierającą za punkt wyjścia pytanie, co by było, gdyby
we wrześniu 1939 roku padało, a właściwie – lało jak z cebra. Odpowiedź brzmiała,
że w takim przypadku armia niemiecka ugrzęzłaby na rozmytych polskich
drogach i została z łatwością rozbita przez poruszających się konno ułanów.
Wojna skończyłaby się w dwa tygodnie, a wzięty do niewoli Adolf Hitler zostałby
wywieziony na Wyspę Świętej Heleny w asyście trzech polskich niszczycieli:
„Burzy”, „Groma” i „Błyskawicy”. Scena, w której Hitler w ulewnym deszczu wsiada
na statek, była pierwszym opublikowanym fragmentem komiksu. Wzbudził on
żywe zainteresowanie pows tającym dziełem. Wydaje się, że rozbudził także
oczekiwania scenarzysty, który zaczął swoją opowieść wzbogacać. Dodał do niej
postacie Gombrowicza i Witkacego, którzy, przechadzając się po Warszawie,
komentują to, co się dzieje i dopowiadają wszystko, co autor chciał wyrazić.
Dodał też pomysł z kręceniem filmu (komedii) opowiadającego o tym, co by było,
gdyby Niemcy tej wojny nie przegrali tak szybko. Umożliwiło to wprowadzenie
na karty komiksu postaci powstańców warszawskich, japońskich myśliwców,
Marleny Dietrich i pijanego Broniewskiego.
Fragmenty tej nowej, rozbudowanej i przebudowanej „Burzy" ukazały się
na łamach „Komiksu” (1993) i „Komiksu Forum” (1996), całość nigdy jednak
nie ujrzała światła dziennego. W 2003 roku czternastostronicowa wersja
komiksu znalazła się w antologii „Wrzesień. Wojna narysowana”. W 2015 roku
dwadzieścia jeden stron komiksu zostało opublikowanych w albumie „Krzesło
w piekle”, wydanym przy okazji przeglądowej wystawy rysownika, zorganizowanej w Jeleniej Górze. Ale nawet ona jest tylko fragmentem większej (choć
nieistniejącej) całości. Gawronkiewicz w 1993 roku zajmował się już innym
projektem, w 1994 − kolejnym. Pierwszy z nich nosił tytuł „Achtung Zelig!”,
a drugi: „Mikropolis”. Tymczasem Maciej Parowski przerobił swój scenariusz
na powieść, która została opublikowana w 2010 i wznowiona w 2013 roku.
Na okładce drugiego wydania znalazło się połączenie rysunku Gawronkiewicza
z fotografią warszawskiej ulicy z okresu, o którym mówi powieść – jest to bardzo
udany symbol przenikania się dwóch rzeczywistości.

Kreatywny okres wielkiej smuty
Zmiany ustrojowe zainicjowane w 1989 roku i związane z nimi urynkowienie
gospodarki spowodowały, że w ostatniej dekadzie XX wieku na polskim rynku
pojawiły się prywatne wydawnictwa, gotowe inwestować w komiksy (bo te
zawsze dobrze się sprzedawały), oraz oficyny wydające po polsku tzw. komiksy
z importu. Pojawiła się również „galopująca inflacja”, która pożerała zyski, czyniła
różne przedsięwzięcia nieopłacalnymi i zmuszała potencjalnych nabywców dóbr
kultury do starannego przeliczania zawartości swoich portfeli, oszczędzania
i planowania wydatków. Komiksowe lata 80. w Polsce są dziś oceniane skrajnie
odmiennie. Dla jednych jest to najbardziej kreatywny okres w historii polskiego
komiksu, dla innych zaś okres wielkiej smuty i rynkowej zapaści.
Negatywne oceny tego czasu biorą się stąd, że wydawnictwa, które zainwestowały
w wydawanie komiksów, szybko się z tego wycofały, gdyż nie przyniosło to oczekiwanych rezultatów. Pamiętając o kilkusettysięcznych nakładach z minionej epoki,

wydawcy spodziewali się szybkiej sprzedaży i dużych zysków, tymczasem albumy
z opowieściami rysunkowymi rozchodziły się słabo. Częściowo winą za ten stan
rzeczy można obarczyć niską jakość wydawanych prac. Wydawcy z małym
doświadczeniem nie do końca wiedzieli, jak oceniać komiksy i na co zwracać
w nich uwagę, dlatego publikowali także prace – łagodnie ujmując – amatorskie.
W gruncie rzeczy jednak prace wykonane bardzo dobrze także sprzedawały
się źle i zalegały na księgarskich półkach. Zabrakło wówczas rozpoznania
potrzeb rynku, zabrakło też promocji i reklamy oraz jakiejś polityki wydawniczej,
która pomogłaby wylansować konkretne dzieła i autorów. Komiksy miały
promować się same, bo w swoim założeniu należały do powszechnie odbieranej
kultury popularnej – były ulubioną lekturą dzieciaków. I nie podołały temu
zadaniu, bo równolegle na rynku pojawiły się komiksy sprowadzane z Zachodu,
takie jak „Superman”, „Batman” czy „Asterix”. Dla nich reklamą była sława, która
je otaczała, wiedza o tym, że ukazują się od dziesięcioleci, że na świecie cieszą
się ogromnym powodzeniem, że są ekranizowane.
W tym miejscu wypada wyjaśnić jeszcze jedno: w czasie, gdy w naszym
kraju panował stan wojenny i późniejszy ferment polityczny, prowadzący
do zmiany ustroju państwa (co wiązało się też z nieprzywiązywaniem wagi
do rozmaitych zjawisk artystycznych, zwłaszcza tak marginalizowanych jak
twórczość komiksowa), na świecie komiks przechodził znaczącą transformację
z popularnego medium w pełnoprawny gatunek artystyczny. Proces ten został
zainicjowany przez twórców związanych z komiksowym undergroundem. Jego
kolejny etap polegał na ukształtowaniu nowej odmiany komiksów określanych
mianem „powieści graficznych”. W przeciwieństwie do seriali komiksowych,
tworzonych przez zespoły twórców, nad którymi nadzór sprawował redaktor
prowadzący serię i narzucający pewne rozwiązania fabularne jako korzystne
dla sprzedaży produktu, powieści graficzne były dziełami autorskimi, zamkniętymi w określonej objętości, wielowątkowymi, skomplikowanymi fabularnie,
niejednokrotnie eksperymentującymi z formą komiksu. Wraz z powieściami
graficznymi w twórc zości komiksowej pojawiła się (lub została doceniona)
różnorodność stylów, rozwiązań fabularnych i graficznych, oryginalność
i indywidualizm. Polscy czytelnicy komiksów nie mieli dostępu do tych prac,
ale ich twórcy uważnie śledzili to, co się na świecie dzieje i pragnęli robić
rzeczy podobne.
Choć w latach 70. zainicjowane zostały badania komiksów i pojawiły się pierwsze
teksty im poświęcone, to w latach 80. ów proces został wstrzymany. W 1985 roku
ukazała się pierwsza naukowa książka omawiająca historię oraz teorię komiksu
jako zjawiska z obszaru sztuki i kultury popularnej. Jej autorem był Krzysztof
Teodor Toeplitz. Nosiła tytuł: „Sztuka komiksu. Próba definicji nowego gatunku
artystycznego”. Uważny czytelnik mógł dostrzec, że książka musiała sporo
czasu czekać na druk, referowała bowiem ustalenia teoretyków z początku
lat 70., a w omówieniu historii opowieści rysunkowych też zatrzymywała się
na tej dekadzie. Krótko mówiąc, teoria nie nadążała za praktyką, a krytyka
nie służyła wsparciem twórcom, którzy chcieli być oryginalni, nowatorscy
i starali się nadążyć za światowymi trendami. Nowoczesne komiksy były
u nas często postrzegane jako dziwne i dziwaczne. I to niezależnie od tego,
czy były tworzone przez naszych rodzimych twórców, czy były przedrukami
prac zagranicznych. Z równym niezrozumieniem spotkały się komiksy Jacka
Michalskiego, drukowane w magazynie „Awantura” i albumach „Roy” (1989),
„Zagadka Metropolii” (1989), jak i opublikowane w „Komiksie-Fantastyce” pierwsze
części serialu „Rork” autorstwa Andreasa.

Równolegle z kurczeniem się profesjonalnego rynku komiksowego w Polsce
zachodził inny proces, początkowo słabo zauważalny lub jawnie lekceważony jako
przejaw działań amatorskich i pozbawionych większej wartości. Chodzi o rozwój
wydawnictw fanowskich, tak zwanych fanzinów i artzinów. Dominik Szcześniak
pisał, że: Historia zinów sięga swoimi początkami momentu, w którym pojawiła
się machina xero, pozwalająca szaremu człowiekowi „wykrzyczeć” się na papierze, a następnie to, co „wykrzyczał”, powielić i pokazać znajomym. Pierwsze
ziny komiksowe związane były ze środowiskiem punkowym. Badacze zgodnie
wymieniają tu trzy tytuły: „Inny komix” z 1991 roku, „Zakazany owoc” autorstwa
Dariusza „Pały” Palinowskiego z Lublina oraz „Prosiacka” Krzysztofa „Prosiaka”
Owedyka. „Zakazany owoc”, którego ostatni, ośmiostronicowy numer ukazał się
w 1995 roku, doczekał się już kilku wznowień (wyd. Kultura Gniewu), podobnie
z „Prosiackiem”. Niejako zapomniany pozostaje „Inny komix”, jednak wszystkie
trzy tytuły stanowią podwalinę pod polski komiks undergroundowy 12.
W rzeczywistości historia zinów rozpoczyna się wcześniej, bo pierwszymi
ich wydawcami byli w Polsce miłośnicy fantastyki, którzy publikowali swoje
pisemka już na początku lat 80. Ukazywały się one poza oficjalnym obiegiem
ale były poddawane cenzurze, która wówczas sprawnie działała13. Wydawane
w niewielkich nakładach i zazwyczaj rozprowadzane poza oficjalnym obiegiem,
fanziny zawierały krótkie historyjki komiksowe i rysunki satyryczne (czasem
także teksty) tworzone przez jedną osobę lub kilka współpracujących ze sobą
osób. Nierzadko były robione w celach autopromocyjnych lub dla zabawy,
chociaż zawierały też – jak „Prosiacek” i „Zakazany owoc” − treści satyryczne.
W postaci zinów ukazywało się początkowo „AQQ” – jedyne pismo informujące
o tym, co się dzieje na polskiej scenie komiksowej, wydawane od 1993 roku,
od 1995 roku w oficjalnym obiegu, zamknięte w 2004 roku. Stosunkowo długi
żywot miał „KKK” – zin wydawany przez Krakowski Klub Komiksu, podobnie jak
„AQQ”, ewoluujący z broszurki powielanej na ksero w profesjonalnie wydawany
magazyn. Inne kserowane publikacje miały krótszy żywot, ale to właśnie w nich
zadebiutowali twórcy, którzy na początku XXI wieku odegrali najważniejszą rolę
na polskiej scenie komiksowej: Michał Śledziński („Azbest”), Tomasz Leśniak
i Rafał Skarżycki („Mięso”), Mateusz Skutnik („VormkfasA”), Dominik Szcześniak
(„Ziniol”), Rafał Szłapa („Lekarstwo”), Marek Turek (różne fanziny) i wielu innych.
W zinach komiksowych wyraźnie ujawniły się związki pomiędzy twórczością
komiksową ich autorów i pracami satyryków, którzy w latach 70. publikowali
na łamach „Szpilek” oraz twórców amerykańskiego undergroundu. Pojawiało
się tam krytyczne spojrzenie na rzeczywistość społeczną, antyestetyzm kreski,
brutalny i niestroniący od obsceniczności humor, nierzadko niecenzuralność
i poruszanie tematów tabu, operowanie swobodnym, niewycyzelowanym rysunkiem,
bliskim szkicowi, czasem zaś operowanie radykalnymi uproszczeniami i poetyką
bazgrołu. Bywało to rezultatem słabego opanowania rysowniczego warsztatu
przez twórcę zina, niejednokrotnie jednak był to świadomy i celowy wybór stylu
przeciwstawnego do poetyki komiksu mainstreamowego.
Takimi postundergroundowymi twórcami byli Krzysztof Owedyk i Dariusz Palinowski,
Michał Śledziński i Tomasz Leśniak, Mateusz Skutnik i Krzysztof Ostrowski,
Piotr Drzewiecki, Ryszard Dąbrowski, Maciej Pałka i wielu innych. Do ich grona
zaliczyć należy także Wilhelma Sasnala jako autora „Życia codziennego w Polsce
w latach 1999−2001”. Zanim komiks ten został wydany przez Galerię Raster
w postaci książki, był tworzony w odcinkach, powielany na ksero i rozprowadzany
przez samego autora wśród znajomych.
Tekst: prof. Jerzy Szyłak

Z pojawieniem się fanzinów związana była istotna zmiana sytuacji na rynku
wydawniczym: twórcy uwolnili się bowiem od nadzoru wydawców i redaktorów,
w ostateczności także od wszelkich form cenzury. Produkując samizdaty, mogli
zostać poddani ocenie rynku, znaleźć amatorów i sympatyków swojej twórczości,
nawiązać kontakt z myślącymi podobnie lub też dostać informację zwrotną,
że jeszcze muszą nad sobą popracować. Dla wielu autorów tworzących ziny lub
w nich publikujących był to etap przejściowy na drodze do współpracy z profesjonalnymi wydawnictwami lub do zostania swoim własnym wydawcą, jak uczynił
to Rafał Szłapa. Są jednak także i tacy twórcy, dla których wpisane w formułę
fanzinu niezależność i kontestacja pozostają bardzo istotnymi elementami. I choć
dziś nie tworzy się publikacji przez powielanie ich na ksero, twórcy ci wciąż
wydają broszury podobne do zinów i nazywają je w ten sposób. Są wśród nich
rysowniczki, takie jak Anna Krztoń i Edyta Bystroń, kontestujące w ten sposób
nadmierną męskocentryczność środowiska komiksowego i zarazem tworzące
model relacji między twórczynią i odbiorczynią oparty na bezpośrednim kontakcie.
Ziny są bowiem sprzedawane na imprezach, na których mają miejsce także
spotkania, wykłady, warsztaty. Są też niepokorni twórcy związani z wydawnictwem
Bazgrolle (Filip „Fil” Wiśniowski, Ojciec Rene, Bartosz Słomka).
Z komiksami publikowanymi w fanzinach wiąże się pewien kłopot, i to dwojakiego
rodzaju. Ograniczony zasięg i ulotność owych publikacji sprawia, że niełatwo
do nich dotrzeć, gdyż od początku były trudno osiągalne i dystrybuowane jedynie
w wąskim kręgu, czy to znajomych, czy bywalców określonych imprez, takich jak
łódzki Konwent Komiksowy czy zloty miłośników fantastyki. Dziś najlepiej
znane są te komiksy, które doczekały się wznowienia w oficjalnym obiegu lub
przedruków w magazynach i antologiach. Tak stało się z komiksami Owedyka
i Palinowskiego, wydanymi przez Kulturę Gniewu. Podobnie było też ze stworzonym przez Nikodema Skrodzkiego (scenariusz) i Mateusza Skutnika (rysunki)
cyklem „Morfołaki”, który był pierwotnie (od 1997 roku) drukowany w fanzinie
„VormkfasA”, powielanym na ksero w nakładzie 50 egzemplarzy. W 2004 roku
wybór najlepszych epizodów z owego cyklu opublikowało w dwóch albumach
wydawnictwo Imago, założone przez właścicieli sklepu zajmującego się handlem
komiksami. W 2007 roku „Morfołaki” ukazały się ponownie nakładem wydawnictwa
Timof i Cisi Wspólnicy, tym razem w postaci opasłego tomu, w którym zostały
zebrane wszystkie epizody serii, niezrealizowane scenariusze oraz projekty
i szkice postaci. W praktyce komiks Skutnika i Skrodzkiego stał się szerzej znany
dzięki wydaniu przez Imago, ale dopiero publikacja z 2007 roku ujawniła całą
złożoność i oryginalność tego projektu.
Pomysłem podpatrzonym u miłośników fantastyki była także idea zorganizowania konwentu, na który zjechaliby wielbiciele i twórcy komiksów. Pierwszy
zlot tego typu odbył się w 1991 roku w Kielcach, drugi i następne już w Łodzi.
Organizatorami owych zlotów byli rysownicy, którzy kończyli to samo liceum
plastyczne, a potem podjęli studia na Akademii Sztuk Pięknych. Początkowo działali
nieformalnie, potem zarejestrowali Stowarzyszenie Twórców „Contur”. Należeli
do nich Przemysław Truściński, Adam Radoń, Tomasz Tomaszewski, Wojciech
Birek, Piotr Kasiński, Tomasz Piorunowski, Piotr Kania i inni. W pierwszych latach
Konwent przypominał imprezę towarzyską, choć od początku organizowano
na nim konkurs na krótką formę komiksową. Niewątpliwie przyczynił się do integracji środowiska, ponieważ Łódź szybko okrzyknięta została miejscem spotkań
rysowników, scenarzystów, czytelników i wydawców. Łatwo tu było nawiązać
kontakty, które potem przekształcały się w różne formy współpracy. W 1999 roku
konwent zmienił nazwę na Ogólnopolski Festiwal Komiksu, a potem stał się
O przemianach polskiego komiksu

Międzynarodowym Festiwalem Komiksu i Gier. Z Łódzkiego Domu Kultury przeniesiono go na Atlas Arenę. W 2019 roku ponownie zmienił lokalizację. Jest obecnie
dużą imprezą, na której pojawiają się zagraniczni goście i promują krajowi wydawcy.
Przy okazji – ale tylko przy okazji – promowani są także krajowi twórcy, ale
w związku z tym, że ich komiksy sprzedają się słabiej niż zagraniczne, to nie oni
się na owej imprezie naprawdę liczą.

Trochę skromna normalność
Najistotniejsza zmiana w sytuacji polskiego komiksu po 1989 roku nastąpiła pod
koniec 1999 roku. Ukazał się wówczas magazyn „Produkt”, a w nim obyczajowy
komiks „Osiedle Swoboda” Michała Śledzińskiego (redaktora naczelnego pisma)
oraz szereg prac innych twórców, znanych wcześniej z druku w fanzinach. Starannie
dobrany zestaw prezentowanych prac uwypuklał quasi-undergroundowy charakter
twórczości „produktywnych” i nadawał magazynowi charakter pisma pokoleniowego. Do najbardziej wyrazistych indywidualności związanych z pismem należeli
(obok Śledzińskiego) Bartosz i Tomasz Minkiewiczowie, twórcy prześmiewczej
opowieści o superbohaterze z Opola – „Wilq”, Ryszard Dąbrowski, który wykreował
Likwidatora, początkowo walczącego z bronią w ręku w obronie przyrody, a potem
likwidującego kogo popadnie, ze szczególnym uwzględnieniem polityków (niektórzy
z nich zostali w komiksie Dąbrowskiego zlikwidowani kilka razy), Rafał Skarżycki
i Tomasz Leśniak z „Jeżem Jerzym” czy Rafał Gosieniecki – twórca namalowanej
w neoekspresjonistycznym stylu Phantasmaty – oraz Filip Myszkowski z komiksem
„Emilia, Tank & Profesor”. „Produkt” szybko zdobył sporą sympatię, co przełożyło się
nie tylko na wzrost popularności publikujących w nim twórców, ale i na zwiększenie
zainteresowania nimi innych wydawców.
W 2000 roku Egmont opublikował antologię „Komiks: najlepsi młodzi rysownicy”,
w której znalazły się przede wszystkim komiksy nagrodzone na łódzkich konkursach.
Potem ruszyła autorska seria Piotra Kowalskiego „Gail” (2001) – fantastyczny
komiks przygodowy, sprawnie narysowany, spełniający wszelkie wymogi dzieła
komercyjnego. Wyszły też albumy Śledzińskiego, Adlera i Piątkowskiego oraz duetu
Skarżycki-Leśniak – wszystkie one zawierały przedruki prac znanych z wcześniejszej
prezentacji w czasopismach. W 2004 roku inny znany z „Produktu” twórca – Karol
„KRL” Kalinowski − opublikował w Egmoncie oryginalną dwuczęściową opowieść
zatytułowaną „Liga Obrońców Planety Ziemia”. W 2001 roku wrocławski Siedmioróg
opublikował „Mikropolis: przewodnik turystyczny” Krzysztofa Gawronkiewicza
i Dennisa Wojdy, ale w tym samym roku z oficyny tej odszedł Przemysław Wróbel,
który założył własną o nazwie Mandragora i ściągnął do niej polskich twórców: oprócz
Gawronkiewicza i Wojdy publikowali u niego Adler i Piątkowski, Filip Myszkowski,
Rafał Gosieniecki, Jacek Michalski, Joanna Karpowicz.
Polskich twórców publikowało też wydawnictwo Kultura Gniewu. Powstało
ono w 2000 roku. Początkowo było skupione na prezentacji prac komiksowego
undergroundu – Krzysztofa Owedyka i Dariusza Palinowskiego – stopniowo jednak
poszerzało swoją ofertę i jest dziś najważniejszym z wydawców publikujących
polskie komiksy. W Kulturze Gniewu publikowali (oprócz wcześniej wymienianych)
tacy twórcy jak Jacek Frąś, Marek Turek, Karol „KRL” Kalinowski, Marcin Podolec
i Jakub Rebelka.
W podjętych przez przedstawicieli Egmontu i Mandragory decyzjach dotyczących
tego, co publikować, widać było pewną ostrożność, polegającą na wybieraniu rzeczy
już wcześniej sprawdzonych, mających jakąś grupę rozpoznawalnych odbiorców.

Z pierwszych polskich komiksów opublikowanych przez Egmont bestsellerem
okazał się „Jeż Jerzy” (który doczekał się nawet ekranizacji w 2011 roku). „Gail”
nie sprzedawał się dobrze, ale czteroczęściowa seria została opublikowana
w całości. Chociaż krytykowano ją bezpardonowo, wytykając twórcy najrozmaitsze
braki, publikacja ta ułatwiła Kowalskiemu nawiązanie kontaktów z wydawcami
zagranicznymi. Najpierw rysował komiksy dla Francuzów, obecnie współpracuje
z wydawnictwami amerykańskimi. Współpracę ze Śledzińskim wydawnictwo
zakończyło po jednym albumie. Ostatecznie twórca ten związał się z Kulturą
Gniewu, gdzie publikuje do dziś. Zbiorowe wydanie jego „Osiedla Swoboda”
miało w 2017 roku czwarte wydanie, które szybko się rozeszło. Wydawnictwo
Mandragora zbankrutowało w 2008 roku, ale stało się to raczej z powodu złych
decyzji związanych z publikowaniem komiksów amerykańskich, a nie z racji
współpracy z polskimi twórcami.
W 2003 roku, jako drugi zbiór prac polskich twórców, wydawnictwo Egmont
opublikowało antologię „Wrzesień. Wojna narysowana”. Justyna Czaja w książce
„Historia Polski w komiksowych kadrach” napisała, że to był zaczątek mody
na tematykę historyczną w komiksie14. Moda ta była w pewnej mierze kreowana
przez instytucje, które sponsorowały wydawanie komiksów historycznych
lub organizowały konkursy, których plonem miały być prace o tej właśnie
tematyce. Przodowało w tym Narodowe Centrum Kultury, Muzeum Powstania
Warszawskiego i Instytut Pamięci Narodowej. Należy jednak pamiętać, że konkursy
na komiksy o Powstaniu Warszawskim cieszyły się niesłabnącym powodzeniem,
podczas gdy na konkurs o stanie wojennym wpłynęło zaledwie trzynaście prac15.
Ponadto warto wspomnieć, że komiks „Westerplatte. Załoga śmierci” (2004)
ze scenariuszem Mariusza Wójtowicza-Podhorskiego i rysunkami Krzysztofa
Wyrzykowskiego został przez scenarzystę wydany własnym sumptem i powstał
po to, by opowiedzieć, co naprawdę wydarzyło się na Westerplatte we wrześniu
1939 roku; był oparty na skrupulatnie zebranej dokumentacji historycznej
(zawierał 28 stron suplementu historycznego). Opowieść ta sprzedała się
szybko i doczekała dwóch wznowień w latach 2012 i 2018, co świadczy o tym,
że znalazła liczne grono nabywców.

1 Pisze o tym Adam Rusek w książce „Od rozrywki do ideowego zaangażowania. Komiksowa rzeczywistość
w Polsce w latach 1939−1955”, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2011. W książce tej można znaleźć wykaz
ukazujących się w owym czasie komiksów oraz szczegółowe omówienie ich zawartości.
2 Zob. „Encyklopedia wiedzy o książce”, Ossolineum, Wrocław 1971, s. 1278.
3 A. Rusek, „Magazyn Relax (1976−1981) i jego losy”, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2014 nr 1 (33), s. 74.
Cytowane jest tutaj autorskie streszczenie artykułu towarzyszące tekstowi głównemu.
4 Przedruk tego artykułu można znaleźć w: J. Dunin, „Studia o komunikacji społecznej”, Wydawnictwo Wyższej
Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź 2004.
5 W późniejszych wznowieniach tytuł ten zmieniono na „Ekspedycja”. Tytuły poszczególnych części pozostały
bez zmian.
6 W USA nie ma państwowej cenzury, ale wydawcy komiksowi w 1954 roku zobowiązali się do przestrzegania
nakazów i zakazów zawartych w dokumencie znanym jako „Comics Code” (Kodeks komiksowy). Temu, kto go
nie przestrzegał, odmawiano dystrybucji jego produktów. W praktyce wiązało się to ze zniknięciem danego
tytułu z rynku.
7 S. Magala, „Komiks w kulturze narodowej”, „Kultura” 1978 nr 34.
8 A. Wincencjusz-Patyna, „Pod rządami ilustracji. O twórczości Bohdana Butenki”, „Quart” 2007 nr 3 (5), s. 28−30.

Krzysztof Wyrzykowski od 2008 roku regularnie rysuje komiksy historyczne,
publikowane przez Instytut Pamięci Narodowej. Scenariusze do nich tworzy
Sławomir Zajączkowski, który nader sprawnie operuje komiksowym tworzywem.
Komiksy te niejednokrotnie były obiektem krytyki: zarzucano im propagandowy
charakter i porównywano z wytworami propagandy PRL-u. Zarzuty te wydają
się być przesadne. Chociaż komiksy IPN pełnią funkcję dydaktyczną i zdradzają
pewną stronniczość w przedstawianiu historycznych wydarzeń, to są jednak
dobrze opowiedzianymi i znakomicie, z dbałością o realizm szczegółów, narysowanymi historiami.
W 2005 roku powstało wydawnictwo Timof i Cisi Wspólnicy. Jego założycielem
jest Paweł Timofiejuk, który od 2010 roku pełni również funkcję prezesa Polskiego
Stowarzyszenia Komiksowego. Oficyna ta publikuje sporą liczbę polskich komiksów,
również takich, które nie mogą liczyć na komercyjny sukces, w tym niemało prac
twórców początkujących na rynku. To tu zadebiutował w 2007 roku i w latach
następnych opublikował kilka swoich albumów Wojciech Stefaniec. Tu kontynuował
wydawanie swoich „Rewolucji” Mateusz Skutnik po tym, jak Egmont zakończył
wydawanie tej serii po czwartym albumie. Ułatwianie debiutów i promocję polskiego komiksu deklarowało także powstałe w 2013 roku Wydawnictwo Komiksowe.
Niczego specjalnie nie deklarując, czyni to również Wydawnictwo Ongrys. W chwili
obecnej polscy twórcy komiksowi nie mogą liczyć na wielotysięczne nakłady
i popularność porównywalną z tą, jaką cieszyli się twórcy komiksu w latach 70.
XX wieku. Mogą jednak liczyć na wydawców, którzy rozumieją i wspierają ich
pasje. Coraz częściej też zyskują uznanie krytyków, chociaż wśród nich wielu
wciąż uczy się, jak patrzeć na sztukę komiksu i jak ją we właściwy sposób oceniać.

Gdańsk, luty 2019

9 Zob. K. Hallberg, „Literaturoznawstwo a badania nad książką obrazkową”, przeł. H. Dymel-Trzebiatowska, w:
„Książka obrazkowa. Wprowadzenie”, pod red. M. Cackowskiej, H. Dymel-Trzebiatowskiej i J. Szyłaka, Instytut
Kultury Popularnej, Poznań 2017, s. 49−56.
10 M. Nikolajeva, C. Scott, „How Picturebooks Work, Routledge”, New York – London 2006.
11 Zob. K. Zabawa, „Rozpoczęta opowieść. Polska literatura dziecięca po 1989 roku wobec kultury współczesnej”,
Akademia Ignatinum – Wydawnictwo WAM, Kraków 2013. Szczególnie rozdział: „Książka obrazkowa czy
ikonotekstowa – sojusz słowa i obrazu”.
12 Lucek [Dominik Szcześniak], „Słowo…”, w: „Polska mała xeroprasa. Katalog wystawy zinów; Trach’04”, Lublin
2004. Katalog ów ma charakter fanzinu – został powielony na ksero w niepodanej nigdzie, ale raczej niedużej
liczbie egzemplarzy i był rozprowadzany poza oficjalnym obiegiem.
13 Znakomitym opracowaniem na temat tych publikacji jest książka Artura Nowakowskiego „Fanzin SF.
Artyści – wydawcy – fandom”, Instytut Kultury Popularnej, Poznań 2017.
14 J. Czaja, „Historia Polski w komiksowych kadrach”, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół
Nauk, Poznań 2010, s. 242.
15 Tamże, s. 249.

Tekst: prof. Jerzy Szyłak

POLSKI KOMIKS NAJNOWSZY
Tekst: dr Kamila Tuszyńska

W większości opracowań o polskim komiksie współczesnym jako cezurę przyjmuje się rok 1989. Jednak lata 90.
ubiegłego wieku można uznać za poprzednią epokę: czasy przed powstaniem Internetu. Ilustratorzy byli wówczas
w najwyższym stopniu uzależnieni od wydawców, ponieważ nie mogli publikować swoich prac online i tym samym
prezentować ich od razu nieograniczonej liczbie osób. Nie mogli także liczyć na sfinansowanie projektów przez
społeczność, co dziś umożliwiają zbiórki crowdfundingowe. Zmienił się nawet sam sposób tworzenia komiksów –
obecnie artyści mogą pozostać przy metodach tradycyjnych, takich jak piórko czy tusz, ale mają możliwość od początku
do końca rysować je na tablecie lub też cyfrowo nakładać wyłącznie kolor. Zmiany, które narzuca technologia, dotykają
tak wielu obszarów, że warto mówić o polskim komiksie najnowszym i jako granicę czasową przyjąć 2003 rok. Dlaczego?
Wtedy ukazuje się pierwszy album z wydawanej do dziś serii „Wilq Superbohater”
Bartosza i Tomasza Minkiewiczów, chociaż wcześniejsze odcinki można było oglądać
na łamach nieistniejącego już magazynu „Produkt”. Rok później magazyn ten
zostaje zamknięty i związany z nim od początku komiks „Osiedle Swoboda” Michała
Śledzińskiego (redaktora naczelnego) wydano jako samodzielną serią. Również
z tych powodów wówczas zamknięty zostaje pewien okres w historii komiksu. Tym
bardziej, że Atropos wydaje antologię „Komiks w sieci”, w której w formie papierowej
ukazują się prace dotąd publikowane w Internecie. W polskim komiksie 2003 roku
obserwujemy nowe zjawiska, z których niektóre mają swoje korzenie w przeszłości,
ale wiele jest bezprecedensowych i zapowiada nadchodzące tendencje.
W niniejszym tekście przytoczone zostaną jedynie niektóre tytuły; ze względu na ograniczenia objętościowe nie sposób wymienić wszystkich komiksów, które wydano
od 2003 do końca 2018 roku. Skupiłam się na pracach twórców, których sylwetki
zaprezentowano w tym albumie. Fakt, że nie wymieniłam niektórych artystów lub
tytułów, nie świadczy o ich mniejszej istotności.

Lata 2003–2008
W poszukiwaniu komiksu zróżnicowanego

Kolejną interesującą pozycją są „Piekielne wizje” (Mandragora), zbiór horrorów
opartych na opowiadaniach Grahama Mastertona, a narysowanych m.in. przez
Nikodema Cabałę, Tomasza Minkiewicza, Krzysztofa Ostrowskiego, Rafała Szłapę,
Michała Śledzińskiego czy Przemysława Truścińskiego. Jest to jedna z pierwszych
w Polsce komiksowych adaptacji literatury. W ciągu kolejnych 10 lat gatunek ten
będzie cieszył się coraz większą popularnością.
Nietypową antologią jak na tamte czasy jest zbiór prac wyłącznie jednego twórcy
– Przemysława Truścińskiego: „Trust. Historia choroby” (Egmont Polska). Zawiera ona
22 komiksy narysowane w różnych konwencjach – od humorystycznych po science
fiction. Truściński żongluje stylami, ale też i nawiązaniami do innych tekstów
kultury. Pojawia się m.in. Thorgal, superbohater, wampir oraz… Królewna Śnieżka.
Dwa lata po pierwszym tomie „Fastnachtspiel: Koniec Początku” Marka Turka
wychodzi drugi tom – „Zadziwiający Pan Burmistrz” (Imago) – o postapokaliptycznym
mieście zamieszkanym przez osobliwe demony, anioły, golemy i jeszcze dziwniejsze
istoty. Ten horror science fiction budzi poczucie zagrożenia atmosferą osaczenia,
intrygi i − przede wszystkim − niepokojącymi, mocno graficznymi, czarno-białymi
rysunkami, w których perspektywa rządzi się swoimi prawami.

2003 rok. Chociaż nadal – jak w poprzednich dekadach – wydaje się komiksy
fantasy, science fiction, satyryczne czy humorystyczne (jak np. wyśmiewająca
codzienność i kulturę popularną, a znana z „Arena Komiks” i „City Magazine”, „Plastelina”
Krzysztofa Ostrowskiego), właśnie w tym roku pojawia się pierwszy od dawna
album narysowany specjalnie dla dzieci. „Uczeń czarnoksiężnika” to pierwszy
tom serii „Tymek i Mistrz” Rafała Skarżyckiego i Tomasza Leśniaka (Egmont Polska),
która wcześniej była publikowana na łamach „Komiksowa”, dodatku do „Gazety
Wyborczej”. W ciągu kolejnych dwóch lat ukaże się jeszcze pięć tomów o pełnych
absurdalnego humoru przygodach czarodzieja i jego ucznia, a niektóre z nich trafią
do podręczników szkolnych. Do dzieci i młodzieży (choć nie tylko) kierowany jest
również „Gwidon” Sławomira Kiełbusa (Westa-Druk) – zbiór komiksów składających
się z czterokadrowych pasków.

Jednak to inny album z 2003 roku zyska sławę jako jeden z najbardziej brutalnych
polskich komiksów. „Szminka” Jerzego Szyłaka i Joanny Karpowicz (Mandragora)
to wyjątkowo ciężki kryminał, w którym morderstwo, rozgrywki psychologiczne,
przemoc i dewiacje, ze względu na malarskie, przygnębiające, czarno-niebieskie
kadry z plamami krwistej czerwieni, jeszcze intensywniej oddziałują na czytelnika.

Od 2003 roku publikuje się coraz więcej prac zbiorowych polskich twórców.
Szczególnie ciekawe są trzy, m.in. druga „Antologia komiksu polskiego. Wrzesień.
Wojna narysowana” (Egmont Polska) – najobszerniejsza antologia, jaka do tej pory
powstała na rynku polskim. Wśród jej autorów znaleźli się Krzysztof Gawronkiewicz,
Piotr Kowalski, Tomasz Lew Leśniak, Przemysław Truściński, a także Hubert Ronek,
Mateusz Skutnik czy Jacek Frąś.

Wydany w tym samym roku komiks „Nadzwyczajni. Pantofel panny Hofmokl” Dennisa
Wojdy i Krzysztofa Ostrowskiego również utrzymany jest w ponurych klimatach.
Oscyluje wokół horroru i tzw. kryminału metafizycznego, w którym detektywi muszą
wyjaśnić tajemnicę pewnej zjawy. W konwencję idealnie wpisują się czerwono-różowe
rysunki Ostrowskiego, często z niemymi kadrami, niepokojącą perspektywą, silnie
skontrastowaną z realistycznie i szczegółowo przedstawioną Warszawą.

Polski komiks najnowszy

W tym roku po raz pierwszy wydaje się wiele budzących lęk horrorów lub brutalnych
kryminałów. Adam Święcki publikuje „Dziewannę”, pierwszy tom z serii „Przebudzone
legendy” (Studio Domino) i umieszcza dawne podania polskie we współczesnych
czasach, łącząc fantastykę i horror z nutą erotyki. Są to wyjątkowo mroczne
rysunki, zarówno pod względem fabularnym, jak i – ze względu na mnóstwo
czerni na planszach – wizualnym.

2004 rok. Kolejny album Joanny Karpowicz, futurystyczny czarny kryminał
„Jutro będzie futro” (Atropos), to przykład nie tylko coraz bardziej popularnych
komiksów kryminalnych, lecz także antropomorficznych. Głównymi bohaterami
są postacie zwierzęce: kaczor i psy, które zachowują się jak ludzie, co jest czytelną
aluzją do innego komiksu w stylu noir: „Blacksada” Juana Díaza Canalesa oraz
Juanja Guarnidy. Karpowicz w jednym ze swoich barwnych kadrów umieszcza
plakat z kotem Blacksadem, ale w komiksie pełno jest także nawiązań do filmów,
m.in. do „Łowcy androidów” Ridleya Scotta.
W tym samym roku wydane zostaje „Glinno”, surrealistyczny horror Jacka Frąsia
(Kultura Gniewu), w którym niesamowitość tytułowej wioski podkreślają umiejętnie
dobrane, ekspresyjne, lekko schizofreniczne barwy, niepokojące kształty, a także
kadry stylizowane na twórczość Nikifora czy Edvarda Muncha.
Poza kryminałami i horrorami polscy twórcy odkrywają jeszcze inny gatunek:
komiks historyczny. „Achtung Zelig! Druga wojna” Krystiana Rosenberga i Krzysztofa
Gawronkiewicza (Zin Zin Press) to czarno-biały, groteskowy i oniryczny komiks.
Nietypowe ujęcie tematu i rozwiązania graficzne, częsta zmiana sposobu rysowania
ze schematycznego na drobiazgowy, z realistycznego na ekspresjonistyczny,
zrewolucjonizowały sposób przedstawiania historii w polskim komiksie.
Kolejny album wojenny – „Westerplatte. Załoga śmierci” Mariusza Wójtowicza-Podhorskiego oraz Krzysztofa Wyrzykowskiego (Milton Media) – narysowany
jest w czarno-białej, realistycznej konwencji tradycyjnych komiksów. Jego
obszerność (100 plansz!) oraz suplement, na który składały się archiwalne
zdjęcia, plany (np. koszar na Westerplatte) czy mapy (m.in. pokazująca kurs
okrętu „Schleswig-Holstein” na Westerplatte), sprawiają, że w Polsce odkryty
zostaje potencjał komiksu w opowiadaniu o przeszłości i rozpoczyna się moda
na komiksy historyczne, która trwa do dziś.
Egmont wydaje trzecią część „Antologii komiksu polskiego – Człowiek w probówce:
komiks, etyka, medycyna”. Wśród rysowników znaleźli się m.in. Nikodem Cabała,
Andrzej Janicki, Bartosz Minkiewicz, Tomasz Leśniak, Aleksandra Spanowicz,
Przemysław Truściński.
Wydany zostaje „Bezsensowny Styks”. Jest to trzecia część „Fastnachtspiel” Marka
Turka, druga część „Plasteliny” Krzysztofa Ostrowskiego, (Kultura Gniewu), a Mateusz
Skutnik ze scenarzystą Nikodemem Skrodzkim publikuje pierwszą część cyklu
fantasy „Morfołaki” (Imago), który swój początek miał jeszcze w 1997 roku w zinie
„VormkfasA”. W trochę śmiesznym, trochę strasznym świecie, w którym granice
między jawą i snem, rzeczywistością i fikcją zostają zatarte, żyją dziwne filozoficzne
istoty – Morfołaki – i dyskutują z ludźmi na różne, często metafizyczne, tematy.
Komiks jest trudny do opisania, ale w tej nieuchwytnej atmosferze oraz pozornie
niestarannej, pospiesznej, zinowej kresce tkwi jego urok.
Również w tym samym roku Skutnik rozpoczyna swoją monumentalną serię
„Rewolucje” i wydaje dwa pierwsze tomy: „Parabolę” oraz „Elipsę” (Egmont
Polska). Pod względem wizualnym jest ona całkowitym przeciwieństwem
„Morfołaków” – często nieme, narysowane bardzo precyzyjnie kadry są pełne

kolorów, w pierwszych częściach stonowanych, w kolejnych – bardziej intensywnych. „Rewolucje” to oniryczne połączenie steampunku, fantasy, kryminału
oraz opowieści grozy.
2005 rok. Pojawia się drugi tom „Przebudzonych legend – Lewiatom” Adama
Święckiego, drugi tom „Morfołaków” oraz trzeci tom „Rewolucji” Mateusza Skutnika:
„Monochrom”, na podstawie którego w 2011 roku powstanie film animowany
„Kinematograf” w reżyserii Tomasza Bagińskiego. Oprócz tego Skutnik albumem
„Blaki” (Timof i Cisi Wspólnicy) rozpoczyna swoją trzecią już serię. Czarno-biały,
narysowany w płynnie przechodzących odcieniach szarości komiks stanowi
mieszankę komiksu psychologicznego, obyczajowego i filozoficznego.
Grzegorz Janusz i Krzysztof Gawronkiewicz publikują pierwszą część „Esencji:
Przebiegłe dochodzenie Ottona i Watsona” (Mandragora). Druga część – „Romantyzm”
– pojawi się w 2007 roku. Obie części to osadzony w Warszawie humorystyczny
komiks detektywistyczny z elementami horroru i licznymi nawiązaniami do literatury.
Nakładem wydawnictwa Mandragora ukazuje się „Szara Drużyna”, pierwszy z sześciu
tomów „Historii Polski”, pierwszej w Polsce serii historycznej dwujęzycznych
komiksów edukacyjnych. Autorem scenariusza jest Wojciech Birek, a za rysunki
początkowo odpowiada Sławomir Kiełbus, potem Arkadiusz Klimek i Maciej Mazur.
Ponadto pojawiają się kolejne komiksy historyczne, jak „Ksiądz Jerzy Popiełuszko:
Cena wolności” Macieja Jasińskiego i Krzysztofa Wyrzykowskiego oraz „Solidarność −
25 lat: Nadzieja zwykłych ludzi”, którego scenarzystą był również Jasiński, a autorami
rysunków: Andrzej Janicki, Jacek Michalski, Filip Myszkowski, Janusz Ordon, Janusz
Wyrzykowski, Krzysztof Wyrzykowski − czyli w większości artyści bydgoscy.
2006 rok. Trwa moda na komiksy historyczne. Zin Zin Press, oprócz dwóch wcze
śniejszych, publikuje m.in. „1981: Kopalnia Wujek” Macieja Jasińskiego i Andrzeja
Janickiego oraz „1956: Poznański Czerwiec” z rysunkami Jacka Michalskiego
i scenariuszem Jasińskiego, Witolda Tkaczyka, a także Wiktora Żwikiewicza. „Alicja”
Jerzego Szyłaka i Mateusza Skutnika (Timof i Cisi Wspólnicy) kontynuuje tradycję
futurystycznych horrorów dla dorosłych. Ciemne kolory, takie jak różne odcienie
szarości i fioletu, podkreślają drastyczne, pełne przemocy i erotyki przygody
policjantki Alicji, która przez dziurę wpadła do krainy mutantów.
Kultura Gniewu wydaje „Antologię piłkarską: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o piłce...”. Wśród rysowników znajdują się Jacek Frąś, Daniel Grzeszkiewicz,
Karol „KRL” Kalinowski, Janek Koza, Tomasz Lew Leśniak, Adrian Madej, Tomasz
Niewiadomski, Krzysztof Ostrowski, Jakub Rebelka, Norbert Rybarczyk, Maciej
Sieńczyk, Mateusz Skutnik, Przemysław Truściński, Piotr Zdanowicz, Paweł Zych,
Michał Śledziński i inni.
Wydana zostaje kolejna, po Truścińskim, antologia indywidualna: „Pozdrowienia
z Interstrefy”, czyli zbiór komiksów Rafała Szłapy do scenariuszy Karola Konwerskiego,
Radosława Smektały, Jerzego Szyłaka, Mariana Szłapy (Timof i Cisi Wspólnicy).
To w niej przedstawione zostają krótkie historie zapowiadające serię „Bler”, której pierwszy tom ukaże się w 2010 roku.
Tekst: dr Kamila Tuszyńska

Wydane zostaje „Infinitum” – czwarty tom „Fastnachtspiel” Marka Turka – oraz
„Syntagma”, czwarty tom „Rewolucji” Mateusza Skutnika. Albumem „Enone”
rozpoczyna się nowa seria, pierwsza polska space opera z tak rozbudowanym
uniwersum: „BiOCOSMOSiS” Nikodema Cabały i scenarzysty Edvina Volinskiego
(Pro-Arte).

Wydane zostają „Paski”, trzeci tom serii „Blaki” Mateusza Skutnika, a także
„Quiciuq”, trzeci tom oraz druga antologia serii „BiOCOSMOSiS: Emnisi” Nikodema
Cabały. Na rynku ukazuje się także „Szeptucha”, trzeci tom „Przebudzonych
legend” Adama Święckiego oraz druga część „Na szybko spisane” (1990−2000)
Michała Śledzińskiego.

2007 rok. Komiksy historyczne zaczynają być wydawane przez instytucje:
Narodowe Centrum Kultury (NCK) publikuje album „11/11 = Niepodległość” z rysunkami m.in. Andrzeja Janickiego, Macieja Mazura czy Aleksandry Spanowicz,
a Muzeum Powstania Warszawskiego „Antologię 44” z rysunkami Roberta Adlera,
Jacka Frąsia, Krzysztofa Gawronkiewicza, Bereniki Kołomyckiej, Marka Oleksickiego,
Jakuba Rebelki, Sylwi Resteckiej, Krzysztofa Ostrowskiego i innych.

2009 rok. Nikodem Cabała czwartym tomem „Evilive” kontynuuje serię science
fiction „BiOCOSMOSiS: Emnisi”, a kolejne instytucje wydają komiksy. Jedną
z nich jest Instytut Pamięci Narodowej (IPN), który nawiązuje stałą współpracę
ze Sławomirem Zajączkowskim i Krzysztofem Wyrzykowskim. Pierwszym ich
projektem zrealizowanym we współpracy z IPN jest „Łupaszka – 1939”, album
o Jerzym Dąmbrowskim, bohaterze trzech wojen. Komiks nawiązuje do wojny
polsko-bolszewickiej z 1939 roku.

Jednocześnie wydawane są albumy bawiące się konwencją komiksów historycznych.
Jednym z nich jest „Pierwsza Brygada: Warszawski pacjent” Tobiasza Piątkowskiego
i Krzysztofa Janicza z rysunkami Janusza Wyrzykowskiego (Kultura Gniewu).
Punktem wyjścia są dwa aresztowania Józefa Piłsudskiego jako redaktora pisma
„Robotnik” oraz członka PPS. Jest to połączenie historii, fantastyki i steampunku,
postaci autentycznych oraz fikcyjnych. W celu wizualnego zróżnicowania planów
czasowych Wyrzykowski zdecydował się kadry dotyczące Syberii rysować w zimnych
odcieniach szarości i niebieskiego, a Petersburga – w sepii.
Wojciech Stefaniec debiutuje horrorem „Alveum” (Timof i Cisi Wspólnicy), nawiązującym w swojej stylistyce i kolażowości do Dave’a McKeana, a także do wielu innych
artystów, nie tylko komiksowych. Nikodem Cabała i scenarzysta Łukasz Borowiecki
publikują „Pomidorową” (Roberta Zaręby), pełen czarnego, absurdalnego humoru
horror gore, z kreską cartoon bardziej pasującą do satyry niż do prawdziwej grozy
i szaleństwa seryjnego mordercy.
Dla przeciwwagi: na rynku jest także „Międzyczas” Marka Turka (Timof i Cisi
Wspólnicy), zbiór krótkich form komiksowych z lat 1996−2006 oraz całkiem
nowych, a Kultura Gniewu publikuje pierwszy tom obyczajowego, słodko-gorzkiego
cyklu Michała Śledzińskiego „Na szybko spisane: 1980−1990”. Dla wielu jest
to komiks pokoleniowy.

Lata 2008−2013
Komiksy są również dla dzieci
2008 rok. Wojciech Stefaniec do scenariusza Bartosza Sztybora tworzy bardzo
oniryczny, z pięknymi, malowanymi obrazami, komiks „Szanowny” (Timof i Cisi
Wspólnicy), a Daniel Chmielewski w ramach tego samego wydawnictwa debiutuje
autobiograficznym, czarno-białym albumem „Zostawiając powidok wibrującej
czerni”, z mnóstwem odniesień, cytatów i kryptocytatów.
Powstaje jeszcze bardziej oniryczny i groteskowy komiks „Bajabongo” Marka
Turka (Kultura Gniewu). Autor opowiada w nim historię pewnego wczasowicza
wyłącznie za pomocą czarno-białych, składających się z mocnych plam i cieni kadrów,
w charakterystycznym dla siebie stylu, przypominającym niekiedy drzeworyty.
Nakładem wydawnictwa Kultura Gniewu Michał Śledziński wydaje „Nie wszyscy
są zadowoleni”, pierwszą z czterech części nowej satyrycznej serii „Wartości
rodzinne”, mocno zakorzenionej w kulturze popularnej oraz współczesnych
polskich realiach.
Polski komiks najnowszy

O ile w przypadku komiksów historycznych zamówienia ze strony instytucji
państwowych w 2009 roku nie są już niczym niezwykłym, to po raz pierwszy
decyduje się na to Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk i wydaje komiks
dla dzieci. „Ostatni żubr” Tomasza Samojlika narysowany jest w uproszczony
sposób z zachowaniem żywej kolorystyki. W albumie znalazły się zadania dla
dzieci oraz żarty zrozumiałe dla dorosłych, jak np. bohaterowie o nazwiskach
Kurtz czy Woland.
Opublikowany zostaje czarno-biały komiks fantasy „Łauma” Karola Kalinowskiego
(Kultura Gniewu), który adresowany jest głównie do młodzieży. Zaokrąglona
kreska i zabawnie narysowane magiczne istoty sprawiają, że ten odnoszący
się do jaćwieskich wierzeń album jest pełen ciepła oraz humoru. Podobnie jak
wcześniejszy przykład, „Łauma” jest atrakcyjna nie tylko dla rówieśników głównej bohaterki, Dorotki, ale i dla dorosłych (również i w nim jest dużo nawiązań
do kultury popularnej).
2010 rok. Sytuacja komiksu w Polsce zaczyna się stabilizować. Instytut Pamięci
Narodowej wydaje komiksy duetu Zajączkowski i Wyrzykowski: „Wyzwolenie? 1945”
oraz „Korfanty” (przy współudziale Ars Cameralis Silesiae Superioris). Opublikowany
zostaje kolejny tom serii „Rewolucje” Mateusza Skutnika (Timof i Cisi Wspólnicy),
czyli „Dwa dni”, oraz trzecia antologia „BiOCOSMOSiS: Emnisi” Nikodema Cabały.
Tym razem do opowieści załączony zostaje również słownik pojęć z uniwersum.
Kultura Gniewu wydaje „Kapitana Sheera” Marcina Podolca i Roberta Wyrzykowskiego,
komiks humorystyczno-obyczajowy. Zbiór jednoplanszowych opowiastek o dwóch
zabawnych szczurach, kapitanie i bosmanie charakteryzuje biel i odcienie szarości,
uproszczona kreska, brak zaczernienia i nadmiaru szczegółów.
Kultura Gniewu oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych w dwusetną rocznicę
urodzin kompozytora publikują antologię „Chopin New Romantic”, która ze względu
na sposób przedstawienia oraz wulgaryzmy budzi wiele kontrowersji. Spośród
polskich rysowników znaleźli się w niej m.in. Jakub Rebelka, Jacek Frąś, Krzysztof
Ostrowski czy Agata Nowicka.
Taurus Media wydaje debiutancki album Bereniki Kołomyckiej do scenariusza
Grzegorza Janusza. „Wykolejeniec” to surrealistyczno-oniryczna opowieść o magiku,
cyrku i dziwnym mężczyźnie zbierającym jeszcze dziwniejsze przedmioty. Tę osobliwą
atmosferę Kołomycka przedstawia m.in. za pomocą fantastycznego kadrowania
i czterech barw: czerni, bieli, barwy niebieskiej oraz jasnożółtej.

Na rynek wchodzi prequel do „Szminki”, czyli „Sceny z życia murarza”, ze scenariuszem
Jerzego Szyłaka i rysunkami m.in. Piotra Nowackiego, Unki Odyi, Macieja Pałki,
Sebastiana Skrobola, Kuby Tarkowskiego i Marka Turka oraz okładką Rafała Szłapy
(Timof i Cisi Wspólnicy).
Debiutują dwie serie. Jedną z nich zapoczątkowuje „Lepsze życie”, pierwszy tom Rafała
Szłapy o przygodach Blera, który – mimo posiadania niezwykłych mocy – nie jest
typowym superbohaterem. Pierwsze albumy były rysowane w stylu amerykańskich
komiksów z lat 90., kolejne są już malowane. Z biegiem lat zmienia się również
konwencja komiksu: można znaleźć w nim elementy sensacji, dramatu, thrillera,
science fiction, kryminału, a także wizje postapokaliptycznego Krakowa.
2011 rok. Wydany zostaje drugi tom serii „Bler. Zapomnij o przeszłości”, a także
„Na morzu”, szósty tom „Rewolucji” Mateusza Skutnika (tym razem narysowany
do scenariusza Jerzego Szyłaka), oraz „Atlana”, piąty tom „BiOCOSMOSiS: Emnisi”
Nikodema Cabały.
Albumem „Zygmunt” Sławomira Zajączkowskiego i Krzysztofa Wyrzykowskiego
Instytut Pamięci Narodowej rozpoczyna nową serię komiksów historycznych
poświęconą Żołnierzom Wyklętym. A „Pierwszy lot” Macieja i Adama Kmiołków
(Wizuale), narysowany w stylu amerykańskich komiksów o superbohaterach,
zapoczątkowuje serię „Biały Orzeł” − o polskim herosie, który walczy z przeciwnikami
zagrażającymi krajowi.
Timof i Cisi Wspólnicy wydają „Szelki”, drugą po „Szmince” część trylogii „Sz”.
Tym razem za rysunki odpowiedzialny jest Wojciech Stefaniec. Są one równie
malarskie, jak te autorstwa Karpowicza, choć w innym stylu: bardziej realistyczne,
intensywne, pełne emocji, o bogatszej palecie barw, z dynamicznym montażem
i zmianą perspektywy.
Marcin Podolec po raz kolejny rysuje do scenariusza Grzegorza Janusza. Album
„Czasem” to wstrząsający komiks egzystencjalny z elementami fantasy, dramat
obyczajowy o autodestrukcji głównego bohatera Adama. Czarno-białe, z odcieniami
szarości, misternie wykonane cienkopisem kadry i zaplanowane z niezwykłym wyczuciem strony przerywane są opowieściami-bajkami, wymyślanymi przez bohatera.
2012 rok. Kontynuowane są dwie serie: „Na morzu”, już siódmy tom „Rewolucji”
Skutnika, również narysowany według scenariusza Jerzego Szyłaka, oraz „Ostatni
wyczyn”, trzeci tom „Blera” Rafała Szłapy.
Centrum im. Ludwika Zamenhofa jest kolejną instytucją, która wydaje komiksy.
„Pocztówki z Białegostoku” Joanny Karpowicz to malarski i poetycki komiks
z kadrami skłaniającymi do refleksji. Zakład Badania Ssaków PAN, po sukcesie
z komiksowym debiutem, zaczyna publikować serię „Ryjówka przeznaczenia”
Tomasza Samojlika. To z tym nazwiskiem łączy się odrodzenie polskiego komiksu
dla dzieci w XXI wieku. Wesołe rysunki z wyrazistym konturem są przyjazne dla
młodych czytelników, a nienachalne przemycanie wiedzy oraz żarty stawiają
je w szeregu najlepszych komiksów edukacyjno-rozrywkowych, takich jak prace
Tadeusza Baranowskiego.
Agata Wawryniuk debiutuje „Rozmówkami polsko-angielskimi” (Kultura Gniewu),
pełnym graficznych zabaw autobiograficznym komiksem, powstałym na podstawie
wspomnień z wyjazdu za pracą do Londynu. Jest to jedna z pierwszych prób opisania

współczesnej polskiej emigracji, a uniwersalizm tematu oraz czarno-białe, trochę
fantasmagoryczne rysunki z ludźmi stylizowanymi na stwory ze świata Lovecrafta
sprawiają, że album staje się manifestem pokolenia.
Opublikowany zostaje kolejny, trudny do zdefiniowania komiks Marka Turka (Kultura
Gniewu). Miejscami symboliczny „Nest” jest połączeniem kryminału, thrillera, fantasy
z elementami science fiction, a można wymienić jeszcze kilka innych gatunków
oraz jawnych inspiracji. Wśród podanych przez artystę nazwisk pojawiają się m.in.
Andreas, Escher, Moebius, Drooker, Ott, Mróz, Gaudi, Ward czy Igort. We francuskim
miasteczku, w czasie wojny, ludzie zaczynają zamieniać się w kamienie i komisarz
musi znaleźć przyczynę tego zjawiska. Pełne czerni, przypominające negatywy,
misterne, drzeworytowe rysunki, nawiązujące także do ekspresjonizmu niemieckiego
sprawiają, że mroczność tego komiksu wciąga czytelnika.
Z kolei barwy tak wyraziste jak czerń, biel, turkus i jasnoróżowy oraz równa, czysta
linia zdają się nie pasować do efemeryczności i świadomości przemijania, jakiej
doświadczają bohaterowie albumu „Wszystko zajęte” Marcina Podolca (Kultura
Gniewu). Ten obyczajowo-egzystencjalny komiks jest opowieścią o dwóch
braciach pracujących w branży pogrzebowej.
W tym roku wydrukowane zostają dwie „kobiece” antologie. Wydana przez Centralę
„Polish female comics − Double portrait” jest pierwszym zbiorem autobiograficznych komiksów polskich autorek, wśród których znalazły się m.in. Ada Buchholc,
Maja Demska, Maria Ines Gul, Ewa Juszczuk, Joanna Karpowicz, Agnieszka Piksa,
Sylwia Restecka, Agata Wawryniuk czy Olga Wróbel. Z kolei w drugiej antologii,
„Polski komiks kobiecy” (Timof i Cisi Wspólnicy), umieszczono prace rysowniczek
tworzących od lat 90. do 2010 roku, np. Agatę Nowicką, Aleksandrę Spanowicz,
Sylwię Restecką czy Joannę Karpowicz.

Lata 2013−2018
Komiksowe rewolucje
2013 rok. IPN publikuje „Zamach na Kutscherę” Sławomira Zajączkowskiego
i Krzysztofa Wyrzykowskiego i rozpoczyna kolejną serię komiksów historycznych: „W imieniu Polski Walczącej”. Jan Kijuc zapoczątkowuje wydawanie cyklu
„Jan Hardy R.O.T.A.” (Czarna Materia), swojej serii o Żołnierzu Wyklętym. Jednak,
w przeciwieństwie do komiksów Instytutu Pamięci Narodowej, Kijuc rezygnuje
z konwencji realistyczno-historycznej, decydując się na przygodową i fantasy.
Operując uproszczonym i czytelnym stylem cartoon, przedstawia Jana Hardy’ego
jako superbohatera walczącego z komunistami.
Robert Adler pod pseudonimem „au” z Bartkiem Biedrzyckim pod pseudonimem „gdi”
publikują pierwszą część „Statku namiętności” (Dolna Półka), komiksu erotycznego,
którego druga część ukaże się dwa lata później.
Na rynku wydawniczym pojawia się „Czerwony Pingwin musi umrzeć!” Michała
Śledzińskiego (Kultura Gniewu), album, który nie udaje komiksu „artystycznego”,
coraz częściej tożsamego z patetyczną treścią i przygnębiającą formą. To czysto
rozrywkowy, przygodowy komiks fantasy. Album uznawany bywa za hołd dla kultury
popularnej: przede wszystkim dla „Gwiezdnych wojen”, ale też dla gatunku anime,
wielu innych filmów, seriali, gier oraz mangi i komiksów. Karykaturalna kreska
Śledzińskiego tym razem jest bardziej miękka, falista, pozbawiona ostrości, kolory
są głębokie, a kadrowanie bardzo dynamiczne, bliskie mandze.
Tekst: dr Kamila Tuszyńska

„Noir” Łukasza Bogacza i Wojciecha Stefańca (Timof i Cisi Wspólnicy) jest pierwszą
częścią „Dyptyku warszawskiego”. To wielowarstwowy, bardzo eksperymentalny
i awangardowy w formie, psychologiczny dramat kryminalny, w którym tytułowa czerń nie odnosi się wyłącznie do przewagi tej barwy na stronach komiksu.
Czytelnik dosłownie błądzi w mroku, ponieważ początkowo trudno zorientować
się w postaciach, a także w tym, co jest fabułą komiksu, a co tekstem powieści
pisanej przez głównego bohatera. Drugą częścią „Dyptyku warszawskiego” jest
album „Ludzie, którzy nie brudzą sobie rąk, spin-off”, czyli dodatek do głównej
fabuły komiksu „Noir”.
Na rynku ukazuje się „Tej nocy dzika paprotka” Marzeny Sowy i Bereniki Kołomyckiej
(Centrala), absurdalny, zaskakujący, ale zabawny komiks dla dzieci. Do druku
idzie również „Norka zagłady”, drugi tom innej serii dla dzieci, czyli „Ryjówka
przeznaczenia” Tomasza Samojlika (Kultura Gniewu), oraz siódmy tom „Rewolucji”
Skutnika – „W kosmosie” – w którym autorem scenariusza jest również Szymon
Holcman. Wydane zostają także „Oczy dla kruka”, czwarty tom serii „Przebudzone
legendy” Adama Święckiego (Timof i Cisi Wspólnicy), jako jedyny nienawiązujący
do wcześniejszych części.
Marcin Podolec, na podstawie wspomnień Waldemara Czapskiego, jednego
z założycieli warszawskiego klubu „Fugazi”, rysuje „Fugazi Music Club” (Kultura
Gniewu). Mimo że lokal ten funkcjonował niespełna rok (na początku lat 90.),
zorganizował w tym czasie ok. 300 koncertów, gościł zespoły Maanam, Kult czy
Dżem. Komiks, chociaż opowiadany w pierwszej osobie, nie tyle jest biografią
Czapskiego, co raczej miejsca. Podolski operuje lekką, zdecydowaną kreską,
w połączeniu z czarnosiną kolorystyką, przez co czytelnik ma wrażenie, jakby
oglądał dawno już wyblakłe, ale wciąż żywe wspomnienia.
W nurt parabiograficzny wpisuje się również wydana przez Fundację Animacja
pierwsza część serii „Praga Gada. O wojnie!”. Na podstawie wojennych wspomnień
mieszkańców warszawskiej dzielnicy powstały komiksy, których autorami są m.in.
Przemysław Truściński i Michał Śledziński.

2015 rok. Instytut Pamięci Narodowej albumem „Obrona Grodna 1939” Tomasza
Robaczewskiego i Huberta Ronka rozpoczyna „Wojenną odyseję Antka Srebrnego”,
swoją trzecią serię komiksów historycznych, ale pierwszą dla dzieci. Z kolei
„Ale w radiu nic nie mówili. Komiks o Lubelskim Lipcu 1980” Jakuba Kijuca
i Sławomira Zajączkowskiego jest komiksem historycznym wydanym przez
Fundację Ruchu Solidarności Rodzin. Za pomocą rysunków w stylu cartoons
Kijuc opowiada o wydarzeniach będących sygnałem do strajków na Wybrzeżu.
Rusza jego nowa seria o Janie Hardym – „Robotnicy ostatniej godziny”, tom
pierwszy: „Niniwa” (Czarna Materia). Oprócz tego opublikowany zostaje „Jan
Hardy. Ballada” (Vera Icon Comics), wydanie specjalne łączące nową serię
z poprzednią („Żołnierz Wyklęty”).
Realiami historycznymi bawi się pierwszy tom serii „Niesłychane losy Ivana
Kotowicza” Kajetana Kusiny i Michała Ambrzykowskiego (Kultura Gniewu). Jest
to typowy komiks weird fiction, gdzie w narysowanych uproszczoną kreską,
ale pełnych szczegółów kadrach, realia historyczne mieszają się z fantastyką
i steampunkową fikcją.
Wojciech Stefaniec z Bartoszem Sztyborem publikują „Wróć do mnie, jeszcze raz”
(Timof i Cisi Wspólnicy), bardzo oddziałujący na emocje i zmysły, oniryczno-surrealistyczny, psychodeliczny komiks obyczajowy. Używki, szaleństwo, jawa, sen
i koszmary zlewają się w jedno, podobnie jak przenikają się różne style i techniki
Stefańca: są kadry rysowane, malowane, a nawet oparte na kolażu.
Wydany zostaje komiks pod tytułdem „Człowiek ze światła”, piąty tom „Blera”
Rafała Szłapy, a także „Pod śniegiem”, dziewiąty tom „Rewolucji” Mateusza Skutnika,
i „Powrót rzęsorka”, trzeci tom „Ryjówki przeznaczenia” Tomasza Samojlika.
Berenika Kołomycka, po wydanym rok wcześniej komiksie dla dzieci, albumem
„Tam” rozpoczyna autorską serię dla najmłodszych – „Malutki Lisek i Wielki Dzik”
(Egmont Polska).

2014 rok. Sebastian Skrobol debiutuje albumem „Quiet little Melody − A simple
fairytale” (Wydawnictwo Komiksowe), niemym komiksem z dopracowanymi
rysunkami o żywych kolorach, lokującym się na pograniczu fantastyki i mrocznej
baśni dla dorosłych.

2016 rok. „Pani Detektyw Sowa” autorstwa Adama Święckiego rozpoczyna
nową serię komiksów dla dzieci zatytułowaną „Trochę hałasu z głębi lasu”
(Tadam). Jednocześnie ukazuje się „Najdalej”, kolejny, drugi tom „Malutkiego Liska
i Wielkiego Dzika” autorstwa Bereniki Kołomyckiej, oraz „Pełna automatyzacja”,
dziesiąty tom „Rewolucji” Mateusza Skutnika, ponownie ze scenariuszem
Jerzego Szyłaka.

Marcin Podolec do scenariusza Daniela Chmielewskiego delikatną, płynną
i ulotną kreską rysuje „Podgląd” (Kultura Gniewu), obyczajowy komiks o parze,
która poprzez wprowadzanie w życie fikcyjnych sytuacji chce ożywić swój
pełen stagnacji związek.

Narodowe Centrum Kultury wydaje oryginalne połączenie komiksu z reportażem.
Do tekstu „Papież i Generał” Marka Millera każdy z trzech artystów rysował
swoją część z perspektywy innej postaci: Jacek Frąś z punktu widzenia Papieża,
Przemysław Truściński – Generała, a Krzysztof Ostrowski – Millera.

Michał Śledziński wydaje „Niedźwiedzia”, pierwszy oficjalny spin-off „Osiedla
Swoboda”, a za rysunki odpowiada Kamil Kochański (Kultura Gniewu). Razem
z trzecim, ostatnim tomem Jakuba Kijuca o Janie Hardym „R.O.T.A” ukazuje się nowa,
dwuczęściowa seria „R.O.T.A. XXI” o blond bohaterce, która we współczesnych czasach walczy na przykład z wymazywaniem pamięci o powstańcach warszawskich.

Powstaje obyczajowy komiks science fiction i fantasy o oryginalnych bohaterach:
krecie Kredku, kruku Arturze, pająku Edwardzie i cyklopie Ummo. W komiksie
pojawiają się również kosmici. Album „Wpatrzeni ze wzgórza” Norberta Rybarczyka
(Centrala), dostępny również w wersji angielskiej i francuskiej, charakteryzują
styl cartoons z żywymi kolorami i oryginalne rozwiązania narracyjne.

Wydany zostaje „Stan strachu”, czwarty tom „Blera” Rafała Szłapy, a także „Czwórka”,
czwarty tom „Blakiego” Mateusza Skutnika (Centrala), oraz „O pokoju”, drugi tom
serii „Praga Gada”, w którym wspomnienia prażan na temat PRL-u narysowali
m.in. Sławomir Kiełbus, Krzysztof Ostrowski, Mirosław Urbaniak i Michał Śledziński.

Drugi komiks dla dzieci Karola Kalinowskiego „Kościsko” (Kultura Gniewu) jest,
podobnie jak „Łauma”, zanurzony w magii. Tym razem jednak głównego bohatera
o imieniu Maks, który wraz z tatą przeprowadził się do osobliwego miasteczka,
otaczają dziwne istoty ze słowiańskiej mitologii oraz jaćwieskich wierzeń.
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Tomasz Samojlik rozpoczyna kolejną serię dla dzieci „Umarły Las” (Agora S.A.),
tym razem do scenariusza Adama Wajraka i zrealizowaną w konwencji westernu.
Marcin Podolec wydaje „Morze po kolana”, komiks obyczajowy z elementami
reportażu (Wielka Litera), a Sebastian Skrobol do scenariusza swojego, Dennisa
Wojdy i Bartosza Sztybora rysuje głównie niemy, pełen magii, grozy, tajemnicy
i baśni album „Mute: on/off” (Wydawnictwo Komiksowe).
2017 rok. Na rynku pojawia się „Napalony na komiks” Andrzeja Janickiego (Ongrys),
zbierający jego wcześniejsze zinowe publikacje, głównie science fiction i fantasy,
zawierający jednak także nowe prace.
Kultura Gniewu publikuje Marka Turka „Bellmera. Niebiografię” − oniryczny, niemy
komiks, który – na co wskazuje tytuł – nie jest klasyczną biografią, a jedynie
interpretacją pewnych wydarzeń z życia Hansa Bellmera, które ukształtowały
go artystycznie.
Jacek Frąś na podstawie scenariusza Wandy Hagedorn rysuje jej biografię. „Totalnie
nie nostalgia. Memuar” (Wydawnictwo Komiksowe/Kultura Gniewu) jest opowieścią
o patriarchalnej rodzinie i opresyjnym społeczeństwie. Nawiązuje w swojej formie
do autobiograficznych powieści graficznych Alison Bechdel, Frąś zapożycza
nawet od niej jeden kadr. Jego prosta, nienachalna, oszczędna kreska oraz szara,
przygaszona kolorystyka wyraziście eksponują ówczesne absurdy.
W 2017 roku opublikowany zostaje wstrząsający, realistycznie namalowany komiks
o przemocy domowej: „Kwaśne jabłko” Jerzego Szyłaka i Joanny Karpowicz (Timof
Comics). Jednocześnie Karpowicz na podstawie scenariusza Magdaleny Lankosz
publikuje pierwszą część kryminału „Anastazja”, który przyciąga starannymi, barwnymi
i efektownymi, również całostronicowymi, kadrami. Wojciech Stefaniec z Danielem
Odiją wydają neonowy „Stolp” (Wydawnictwo Komiksowe), komiks łączący kryminał,
antyutopię, futurystyczny thriller, science fiction i cyberpunk. Na rynek wypuszczone
zostają dwa tomy wydania zbiorczego wszystkich odcinków i zeszytów „Osiedla
Swoboda” Michała Śledzińskiego, trzeci tom „Na szybko spisane: 2000−2010”, a także
wydanie zbiorcze „Na szybko spisane: 1980−2010” (Kultura Gniewu).
Marcin Podolec publikuje „Ostatni ogród”, pierwszy tom z postapokaliptycznej serii
dla dzieci „Bajka na końcu świata” (Kultura Gniewu), a Muzeum Początków Państwa
Polskiego w Gnieźnie zaczyna wydawać „Borkę i Sambora”, historyczno-edukacyjną
serię fantasy komiksów dla dzieci. Tom pierwszy – „Postrzyżyny” – narysowany
przez Karola Kalinowskiego do scenariusza Elżbiety Żukowskiej łączy legendę
o Piaście Kołodzieju i jego synu Siemowicie z mityczną postacią Pana Lasu.
Na rynku ukazuje się „Psie imperium”, szósty tom z serii „Bler” Rafała Szłapy, a także
„Nowy Testament”, czwarty tom „Morfołaków” Mateusza Skutnika. Wydrukowany zostaje
„O międzywojniu”, trzeci tom serii „Praga Gada”, a także „Nieumarły Las”, drugi tom
„Umarłego Lasu” Tomasza Samojlika, i „Świt”, trzeci tom serii „Malutki Lisek i Wielki
Dzik” Bereniki Kołomyckiej, a także „Pan Łasuch Miś”, „Pan Elegant Lis”, „Pan Kawalarz
Wilk” – trzy kolejne tomy z serii „Trochę hałasu z głębi lasu” Adama Święckiego.
2018 rok. Powstaje „Nieistnienie”, siódmy tom „Blera” Rafała Szłapy, a także „Stary
Testament”, piąty tom „Morfołaków” Mateusza Skutnika. Na rynku wydawniczym
ukazuje się „Zguba Zębiełków”, czwarty tom „Ryjówki Zagłady” i „Zew padliny”,
trzeci tom serii „Umarły Las” Tomasza Samojlika, oraz „Tamtędy”, czwarty tom serii
„Malutki Lisek i Wielki Dzik” Bereniki Kołomyckiej. Pojawia się także „Pani Reporterka

Mysz”, piąty tom „Trochę hałasu z głębi lasu” Adama Święckiego, oraz „Myszy i Smok”,
czyli drugi i trzeci tom „Borki i Sambora” Karola Kalinowskiego.
Ponadto ukazuje się kolejna, czwarta część „Praga Gada. Wiechem raz!”, pierwsza
adaptacja komiksowa felietonów Wiecha Wiecheckiego, napisanych na podstawie
jego rozmów w latach 30. XX wieku z ówczesnymi mieszkańcami Pragi. Poszczególne
felietony zilustrowali m.in. Sławomir Kiełbus, Edward Lutczyn i Mirosław Urbaniak.
Jako jedenasty tom „Rewolucji” Mateusz Skutnik publikuje album „Apokryfy” − jest to
dwadzieścia jeden różnych historii osadzonych w uniwersum serii, które narysował do scenariuszy m.in. Daniela Gizickiego, Bereniki Kołomyckiej, Tomasza
Pstrągowskiego, Rafała Skarżyckiego czy Jerzego Szyłaka. Wydany zostaje „Zwrotnik
Panny” Krzysztofa Gawronkiewicza i Michała Kalickiego (Timof Comics), obyczajowy
dramat psychologiczny, bardzo poetycki i nastrojowy. Delikatną, nierówną, szkicową
kreską Krzysztof Gawronkiewicz rysuje opowieść nie tylko o samotnej dziewczynie
nad morzem, ale o uniwersalnej potrzebie bliskości.
Nie przestają pojawiać się lżejsze, stricte rozrywkowe komiksy, takie jak skrzący
kolorami i narysowany uproszczoną kreską, ze zredukowanym pod względem
szczegółów tłem „Furkot” Karola Kalinowskiego (Sheptooha). Jest to pełna absurdu,
ale też i przemocy space opera o kosmicznym, królewskim kocie, który został
wygnany i znalazł się na dziwnej planecie.

Polski komiks najnowszy
Stan na koniec 2018 roku
Piętnaście lat to z jednej strony niewiele (zaledwie o rok są młodsze „Rewolucje”
Skutnika!), ale z drugiej strony to na tyle długi okres, żeby w polskim komiksie zdążyły
wykrystalizować się kolejne gatunki. O ile wcześniej zawsze istniał polski komiks
satyryczny, humorystyczny, przygodowy, fantasy czy science fiction, obecnie należy
mówić przynajmniej o kilku jego odmianach: steampunku (ponownie: „Rewolucje”),
cyberpunku („Stolp” Wojciecha Stefańca) czy space operze („BiOCOSMOSiS” Nikodema
Cabały). Ponadto obecnie w polskim komiksie można wyróżnić: komiksy obyczajowe,
sensacyjne, erotyczne, dramaty psychologiczne, horrory, thrillery, kryminały
i kryminały noir, a także komiksy weird fiction – do nich należą na przykład oba
albumy Sebastiana Skrobola, „Łauma” i „Kościsko” Karola Kalinowskiego oraz
„Wykolejeniec” Bereniki Kołomyckiej. Komiksy te, jako wyjątkowo osobliwe i dziwne,
mają cechy typowe zarówno dla horroru, jak i fantasy, science fiction, a nieokreślonej
atmosferze niepokoju często towarzyszy tło mityczne lub paranormalne.
Polski komiks najnowszy to także komiksy historyczne i bawiące się konwencją
„prawdy” historycznej, czyli zarówno prace wydawane przez Instytut Pamięci Narodowej,
jak i każdy album, który w jakiś sposób przetwarza fakty historyczne. Podobnie
pojemną kategorią są – nareszcie! − polskie komiksy autobiograficzne („Totalnie
nie nostalgia. Memuar”), biograficzne, parabiograficzne („Bellmer. Niebiografia”)
czy nawet pseudobiograficzne („Jak schudnąć 30 kg? Prawdziwa historia miłosna”
autorstwa Tomasza Pstrągowskiego i Macieja Pałki). Są komiksy ze zwierzętami jako
głównymi bohaterami („Kapitan Sheer” na jednym biegunie, a „Jutro będzie futro”
na drugim) lub różnie przetwarzanymi superbohaterami („Bler” Rafała Szłapy, „Biały
Orzeł” Macieja i Adama Kmiołków, „Bradl” Tobiasza Piątkowskiego i Marka Oleksickiego).
Z nadal nielicznymi komiksami erotycznymi wydawane są komiksy zaangażowane,
takie jak „Narko” Krzysztofa Ostrowskiego i Dany Łukasińskiej, który ma edukować
w zakresie substancji psychotropowych i uzależnień.
Tekst: dr Kamila Tuszyńska

Obecnie polskie serie komiksowe są na tyle rozbudowane, że w ich ramach
drukowane są także spin-offy, czyli historie poboczne nawiązujące do głównej.
Jest tylko jeden warunek: wszystko musi dziać się w tym samym uniwersum.
Takim spin-offem są „Ludzie, którzy nie brudzą sobie rąk” Wojciecha Stefańca,
„Niedźwiedź” Michała Śledzińskiego, „Apokryfy” Mateusza Skutnika czy opowieści
umieszczone w antologiach „BiOCOSMOSiS” Cabały. Każda z nich albo rozszerza
fabułę, albo jest opowiedziana niezależnie od niej. Zdarzają się także crossovery, czyli komiksy, w których dochodzi do spotkania bohaterów z różnych serii.
Najbardziej spektakularnym przykładem jest tom „Jan Hardy 0: Ostatnia Krucjata”,
w którym występują Jan Hardy, Dąb Bartek, Niedźwiedź Wojtek, E.P.A.R. z oddziałem
ROTA XXI, bohaterowie serii „Konstrukt” oraz „Robotnicy”.
Jeszcze do niedawna jedynymi polskimi rysownikami rozpoznawalnymi poza
granicami Polski byli Grzegorz Rosiński i Zbigniew Kasprzak. Dziś wielu polskich
artystów projektuje dla wydawnictw zagranicznych. Przykładem mogą być
choćby Rafał Szłapa, który publikuje w amerykańskiej antologii „Hope”, Robert
Adler pracujący dla amerykańskiego wydawnictwa BOOM! Studios czy Marek
Oleksicki, który tworzy głównie na rynek amerykański – na świecie znanych
jest coraz więcej polskich autorów.

We Francji Steinkis wydał album Anny Hegedorn i Jacka Frąsia („Pas de retour
en Ostalgie”), „Fugazi Music Club” Marcina Podolca we Francji wydał Gallimard,
a w Niemczech − Egmont Graphic Novel; La boîte à bulles wydało „Voyeurs”
Marcina Podolca i Daniela Chmielewskiego.
Szymon Kudrański jest pierwszym Polakiem, który rysował superbohatera, a Batman
jest tylko jedną z kilku postaci, które tworzył dla wydawnictwa DC Comics i Marvela.
Z kolei Piotr Kowalski, który pracuje jednocześnie na amerykańskim i francuskim
rynku, to pierwszy Polak, który narysował dla Marvela komiks o Hulku, a Katarzyna
Niemczyk jest pierwszą w historii Marvela rysowniczką polskiego pochodzenia.
W tej chwili polski komiks tworzą cztery pokolenia, najstarszym rysownikiem
jest Papcio Chmiel (rocznik 1923!), czytelnik może więc wybierać komiks, kierując
się choćby wiekiem autora. Twórca urodzony na początku lat 60. rysuje inaczej
niż urodzony trzy dekady później. Utwór komiksowy, tak jak literacki czy filmowy,
można wybierać wedle kategorii twórcy, gatunku, tematu, konwencji (realistyczna
czy groteskowa), stylu (precyzyjny czy schematyczny, ekspresjonizm niemiecki
czy szkic), odbiorcy (dziecięcego czy dorosłego) czy nawet decyzji o wersji
kolorowej lub czarno-białej. Można też po prostu kierować się tym, co w przypadku
ilustracji nigdy nie zawodzi: rzutem oka.

Na rynku frankofońskim Krzysztofa Gawronkiewicza wydał między innymi Casterman,
Glénat czy Arte, Daniel Grzeszkiewicz publikuje we francuskim wydawnictwie
Gédéon, Mirosław Urbaniak rysuje dla belgijskiego wydawnictwa Caravelle/Glénat,
a „La Cite des Chiens” Jakuba Rebelki i Yohana Radomskiego – przed polską
wersją – wydał francuski Akileos.
Dzięki wydawnictwu Centrala w Wielkiej Brytanii ukazały się komiksy Tomasza
Samojlika („Forest Beekeeper” oraz „The Treasure of Pushcha”), Mateusza Skutnika
(„Blacky. Four Of Us”), Macieja Sieńczyka („Adventures on a Desert Island”),
debiutancki album Norberta Rybarczyka („Staring from the Hill”) oraz Gosi Herby
i Mikołaja Pasińskiego („Fertility”).
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KOMIKS PO POLSKU
Tekst: Wojciech Łowicki

Wydawałoby się, że komiks znalazł już swoje miejsce w polskim świecie sztuki.
Doceniają go krytycy i czytelnicy, sprzedaż albumów wzrasta z roku na rok o kilka procent,
a Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego obficie go dofinansowuje.
Czy jednak rzeczywiście jest tak dobrze?
Minęły już czasy, kiedy dziennikarze podczas rozmów ze specjalistami zadawali
rutynowe pytanie: „Czy komiks jest sztuką?”. Nikt już nie traktuje artystów
komiksowych jako tylko i wyłącznie rzemieślników i poślednich twórców.
Jednak na jedno trzeba zwrócić uwagę: na ewidentny brak dorosłych czytelników wertujących kartki komiksowych zeszytów w miejscach publicznych.
To, co jest normą na Zachodzie czy w Japonii, u nas jeszcze nią się nie stało
i zapewne przyjdzie nam na to poczekać kilka lub kilkadziesiąt lat. Można
odnieść wrażenie, że tylko podczas zorganizowanych środowiskowych imprez
(jak Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi) lub tych związanych
z kulturą popularną (jak Warsaw Comic Con) mamy do czynienia z nieskrępowanym i naturalnym kontaktem z komiksem i przyznawaniem się do bycia jego
fanem, a nawet afiszowaniem się z tym. Wstyd przyznawania się do obcowania
z kolorowymi obrazkami towarzyszy wielu z nas. Skąd się to bierze? Sytuacja
ta ma historyczne podłoże. W naszym kraju przez lata, w PRL-u, panowało
przekonanie, że książki z obrazkami drukuje się niemal wyłącznie dla dzieci.
Nielicznymi wyjątkami od tej reguły były roczniki statystyczne z tabelkami
rekordów radzieckich kopalni w wydobyciu węgla i podręczniki anatomii dla
studentów medycyny. Dorosłemu nie wypadało czytywać książek dla dzieci,
chyba że swojej latorośli, która sama jeszcze nie potrafiła czytać. Obrazki
kojarzyły się z infantylizmem, nawet z młodzieżowej literatury znikały więc
ilustracje. Poważne tytuły nie powinny były zawierać rysunków, ewentualnie
tylko tam, gdzie było to konieczne i uzasadnione merytorycznie. Nawet okładki
były bardzo skromne, choć estetyczne.
Czasy PRL-u odcisnęły piętno na podejściu do komiksów – przy wsparciu działań
propagandowych próbowano wzbudzać do nich niechęć i swoistą pogardę.
Ten wstręt do drukowanych obrazków był w prostej linii pochodną stosunku
władz do popkultury amerykańskiej, która w krajach byłego systemu socjalistycznego uchodziła za wzór prostactwa i braku gustu. Stały za tym względy
polityczne, a te, zwłaszcza w totalitarnych rządach, rzutowały na całą otaczającą
rzeczywistość, łącznie z kulturą. Były to trudne chwile nie tylko dla wielbicieli
komiksu, ale dla wszystkich żyjących w tych realiach, począwszy od muzyków
jazzowych, na prywatnych przedsiębiorcach kończąc. Socjalizm nie dopuszczał
niczego, co zostało zrodzone za Oceanem, w Stanach Zjednoczonych. Nawet
sama nazwa „komiks” poddana została cenzurze, zamiast niej używano określenia „historyjka obrazkowa” – bezpieczniej i swojsko. Z początkiem czasów
PRL-u, na przełomie lat 40. i 50. XX wieku, komiksów nie drukowano w ogóle.
Z biegiem czasu, kiedy czytelnicy gazet w listach do redakcji sygnalizowali chęć
czytania rozrywkowych opowiastek, na początku z pewną nieśmiałością, zaczęły
pojawiać się komiksopodobne rysunki, jeszcze bez charakterystycznych „dymków”
i z tekstem pod kadrami. Dopiero później nabrały cech dziś znanego komiksu.
Tak było i w przypadku narodzin największej – jak się później okazało – ikony
polskiej popkultury, czyli „Tytusa”.
Komiks po polsku

Był 1957 rok. Związek Radziecki wypuścił w kosmos pierwszego Sputnika.
Tylko w takich okolicznościach możliwa była zgoda, aby przedłożyć do druku
pierwszy odcinek kosmicznych przygód rysowanych przez Henryka Jerzego
Chmielewskiego, dziś znanego jako Papcio Chmiel. Strach wydawców minął
jednak dopiero wtedy, gdy małoletni syn ważnego członka Wydziału Prasy
KC PZPR pozytywnie zrecenzował swojemu tacie tę kosmiczną historyjkę
o Tytusie, Romku i A’Tomku, którą przeczytał w harcerskim „Świecie Młodych”.
Chwilę później telefon z kierownictwa Wydziału Prasy informował: „Mojemu
synowi bardzo się podoba. To nawet pożyteczne. Można kontynuować”. W ten oto
sposób światło dzienne ujrzały kolejne odcinki wcześniej ukrytego głęboko
w szufladzie Papcia Chmiela komiksu, by wspiąć się po łamach prasy na sam
szczyt popkulturowego Olimpu.
Prace Chmielewskiego oraz innych autorów zaczęto odtąd drukować w niespotykanych wcześniej nakładach. To kolejny absurd doby PRL-u: znienawidzony przez
władze komiks stał się jedną z niewielu i jedną z najpopularniejszych rozrywek
dostępnych dla ówczesnej młodzieży. Komuniści mieli świadomość, że młodzi
i tak będą sięgać po atrakcyjne dla nich kolorowe opowieści, a z powodu
ich braku na rodzimym rynku wydawniczym sprowadzać je będą nielegalnie
z zagranicy. Tworzono więc polskie odpowiedniki. Zamiast indywidualnego
bohatera – zbiorowy; zamiast kosmicznych światów – pokaz nowoczesnej
kosmonautyki radzieckiej itd.
Załamanie rynku wydawniczego nastąpiło dopiero po 1989 roku, kiedy Polska
otrzymała wolność gospodarczą. Komiks, zamiast iść śladem wolnego rynku
i rozwijać się jak na Zachodzie, w Polsce zaczął karleć, aż w końcu wszedł
do kulturowego podziemia. Niedoświadczeni prezesi nowo powstałych spółek,
chcąc zarobić na komiksie, wydawali zeszyty w ogromnych nakładach, zapominając, że o popularności tego medium nie decyduje liczba egzemplarzy,
a jakość rysunków i wciągający scenariusz. Do rysowania zatrudniali tanich
wyrobników, niejednokrotnie nie tylko nieposiadających warsztatu sztuki
komiksowej, ale nawet podstawowych umiejętności plastycznych. Jeszcze
gorzej było ze scenarzystami. Nic więc dziwnego, że większość nakładów
kończyła jako makulatura, dzięki czemu dziś – na przekór swojej niskiej wartości
artystycznej − stały się białymi krukami i służą jako kolekcjonerskie rarytasy.
W tych trudnych dla polskiego komiksu latach pojawiło się jednak kilka pozytywnych punktów. Aktywność ukrytych w artystycznym undergroundzie grup
zapaleńców i miłośników komiksu była zalążkiem zmian. Lata 90. w naszym
kraju to okres narodzin współczesnego komiksu. Nowe idee zostały zainicjowane przez buntowniczych, zdolnych artystów. Swoje prace prezentowali oni
na łamach podziemnych klubowych wydawnictw, kserowanych, a czasem
nawet kopiowanych ręcznie.

Pionierzy, jak każda artystyczna awangardowa grupa, musieli poszukać wokół
siebie ideologicznego wroga. Komunizm upadł, więc nie był już zagrożeniem.
Na horyzoncie pojawiła się jednak nowa władza – kościelna. Były to czasy,
kiedy Kościół katolicki zaczął ingerować w niemalże wszystkie sfery życia
społecznego. Młodzi twórcy zwrócili się więc w tym kierunku, malując wyjątkowo nieprzychylny obraz kleru w swoich obrazoburczych dziełach. Widać
to wyjątkowo wyraźnie w zinach Krzysztofa „Prosiaka” Owedyka, w których
ksiądz jest obsadzony w roli antybohatera i wroga publicznego. Owedyk był
prekursorem tego typu wydawnictw, a egzemplarze swojego zina („Prosiacek”)
sam kolportował wśród znajomych, którzy przekazywali je dalej, i tak budowana
była siatka odbiorców.
Za najwcześniejszą próbę zerwania z tym undergroundowym stylem publikowania należy uważać powołanie do życia miesięcznika „Awantura”. Był to pierwszy
od czasów legendarnego „Relaxu” magazyn na profesjonalnym edytorsko
poziomie. Jak się później, niestety, okaże – jedyny w ciągu dekady.
Inny ważny tytuł prasowy tamtych lat to opiniotwórcze „AQQ”, którego korzenie sięgają broszurowego „Comics News Service from Poland” (1991−1993).
To na łamach „AQQ” publikowali niemal wszyscy dziś uznani, a wówczas
debiutujący twórcy komiksów.
Bezsprzecznie jednak najważniejszą datą dla dziejów polskiego komiksu był
2 lutego 1991 roku. Wtedy to w Kielcach odbył się I Konwent Twórców Komiksu.
Co prawda uczestniczyło w nim tylko około trzydziestu osób, ale właśnie
to wydarzenie dało początek działaniom Międzynarodowego Festiwalu Komiksu
i Gier w Łodzi, w którym dziś bierze udział prawie dwadzieścia tysięcy fanów.
Przez niemal trzydzieści lat funkcjonowania impreza stała się mekką komiksowych pielgrzymek i spełnieniem marzeń twórców o tym, by się zaprezentować
na wystawie i spotkać swoich wielbicieli.
W połowie lat 90. miały miejsce kolejne dwa ważkie wydarzenia. Najpierw
pionierska wystawa „Komiks polski 1957−1991” prezentowała w państwowym
muzeum (Toruń) powojenną historię komiksu w naszym kraju. Następnie,
dzięki jej kontynuatorce zatytułowanej „Współczesny komiks polski 1991−1997”,
po raz pierwszy w pełni ukazano wielobarwność i wielowątkowość artystyczną
polskiego komiksu, wychodząc daleko poza środowisko (wystawa pokazywana
była w wielu galeriach niezwiązanych wcześniej z komiksem).
Komiks w Polsce przeszedł rewolucyjne przemiany. Poza nowymi trendami
w rysunku pojawiły się mało znane lub w ogóle nieznane tematy: nurt komiksu
zaangażowanego politycznie, pierwsze po wojnie komiksy erotyczne, a także
zupełna innowacja, czyli komiks martyrologiczny, w którym celuje przede
wszystkim wydawnictwo Zin Zin Press, wspierane m.in. przez Instytut Pamięci
Narodowej (IPN) i Muzeum Powstania Warszawskiego. Pojawiły się też rdzennie
polskie komiksy przeznaczone dla najmłodszych, z czasem wypychając z rynku
(dotąd samodzielnie panujące w tej kategorii) utwory zagraniczne. Współcześni
polscy twórcy już nie stoją w cieniu swoich zachodnich kolegów. Mało tego:
skutecznie z nimi rywalizują na najważniejszym z rynków, czyli w Stanach

Zjednoczonych, i tam pokazują swoje nietuzinkowe talenty. Również klasycy
z czasów PRL-u nie przestają tworzyć, darując swoim fanom kolejne, nierzadko
wybitne dzieła. Wśród nich bezkonkurencyjny jest prawie stuletni Papcio
Chmiel, którego najnowsze plansze tchną wyjątkową świeżością barw oraz
wielopoziomowymi scenariuszami.
Jak do wielu dyscyplin, tak i do komiksu wkradła się komercja. Trzeba przyznać,
że ma ona mimo wszystko zdrowe zasady.
Cóż to znaczy?
Obok twórców niezależnych (przede wszystkim internetowych), realizujących
swoje wewnętrzne potrzeby, istnieją wydawcy zatrudniający perfekcyjnych
warsztatowo artystów, zdecydowanych rysować na każdy zadany temat.
Wszystko to jednak dla dobra i potrzeb współczesnego czytelnika, który dzięki
temu ma możliwość wyboru.
Rynek się sprofesjonalizował.
W tym miejscu warto zauważyć kolejną, znamienną dla współczesnego komiksowego świata cechę: obok kolekcjonerów komiksowych albumów pojawił się
nowy typ fana – hobbysty komiksowych oryginałów. To, co jest w szerokim
świecie rozpowszechnione już od lat, w końcu zawitało i do naszego kraju.
Dopiero kilka lat temu zainicjowano profesjonalny rynek sztuki komiksowej.
Ceny oryginalnych plansz, dotąd niedoszacowane lub przerażająco niskie, bardzo
mocno się podniosły. Ciemną stroną tego aspektu było wypływanie dawno
zaginionych (jeszcze w czasach PRL-u), często w podejrzanych okolicznościach,
komiksowych oryginałów. A wszystko to ze względu na ich wysoką wartość,
jakiej dotąd nie miały, a co za tym idzie – chęć zarobienia. Na szczęście takich
sytuacji nie odnotowano zbyt wiele.
W ciągu ostatniej dekady ceny plansz (czyli oryginałów, jedynych egzemplarzy)
wzrosły, w wielu przypadkach nawet o kilkaset procent. Przykładem niech
będą paski komiksowe (krótkie odcinki gazetowe) Janusza Christy, które
jeszcze kilka lat temu można było nabyć za 50 złotych, a dziś kosztują nawet
3−4 tysiące. Warto tu wspomnieć rekordzistę, czyli „Tytusa, Romka i A’Tomka”:
okładka z XX księgi ich przygód wylicytowana została w domu aukcyjnym Desa
Unicum w 2015 roku za blisko 80 tysięcy złotych. Świetnie sprzedają się też
inni klasycy: Mieczysław Wiśniewski („Kapitan Kloss”), Szarlota Pawel („Jonka,
Jonek i Kleks”), Tadeusz Baranowski („Profesorek Nerwosolek”), Zbigniew
Lengren („Profesor Filutek”), Janusz Christa („Kajko i Kokosz”). Dzieje się tak
przede wszystkim ze względów nostalgicznych, z tęsknoty za bohaterami
z dzieciństwa, których portrety można powiesić na swojej ścianie. Obok tego
typu „romantycznych” kolekcjonerów funkcjonują na rynku inwestorzy kupujący
nie tylko to, co im się subiektywnie podoba, lecz to, co w dalszej perspektywie
przyniesie im zysk. Jak każdy wschodzący rynek, również i komiksowe aukcje
z początku zaskoczyły wysokimi cenami, których wzrost z czasem jednak
zahamował. Obecnie mamy do czynienia z normalizacją cen, czyli odpowiedzią
na rzeczywiste zapotrzebowanie klientów, co wskazywałoby na kształtowanie się dojrzałego i świadomego rynku. Z pewnością w kolejnych odsłonach,
na następnych aukcjach zaczną zyskiwać na wartości, dziś jeszcze nie dość
cenione, prace średniego pokolenia.
Tekst: Wojciech Łowicki

Dzisiejszy świat sztuki, w swej skrótowości pokazywania tego, co nas otacza,
zbliża się do narracji komiksowej. A sam komiks, jak każdy inny kierunek
twórczości, może być zarówno kiczem, nieudaną próbą zdobycia widza lub
też bezdyskusyjnym dziełem sztuki, mogącym poszerzać horyzonty lub zmieniać poglądy odbiorców. Najważniejsze to dać szansę twórcy, spróbować
zrozumieć, co chce nam powiedzieć, albo po prostu zachwycać się kreską,
z której, za pomocą jego nieokiełznanej wyobraźni, powstają nowe światy.
„Komiks” to dziś określenie szerokie, oznaczające zarówno krótką historyjkę
przeznaczoną do wywoływania śmiechu, jak i wielotomowe dzieło filozoficzne,
stawiające najważniejsze pytania ludzkości.
Najnowsze publikacje pozwalają mieć nadzieję, że zmierza on w ciekawym
kierunku, a ewentualne trudności są tylko przejściowe. Możemy być dumni
z rodzimej twórczości, która rozwija się na zasadach współpracy pokoleń.
Klasycy łączą siły z debiutantami. Przekazują sobie wiedzę, jednocześnie
tworząc coś dotąd niespotykanego. Czytelnicy natomiast doceniają to i coraz
częściej, oprócz lektury współczesnych sobie artystów, sięgają po twórczość
starych mistrzów, którzy już odeszli, a ich dorobek został zamknięty. Dzięki konkursom organizowanym ku czci idoli sprzed lat żyje o nich pamięć i, na bazie
ich pomysłów czy stylu, powstają rzeczy nowe, nieszablonowe, a jednocześnie
łączące tradycję z wymogami współczesnej ikonografii. Tak się dzieje choćby
z pracami Janusza Christy, które dzięki wznowieniom mogą funkcjonować dalej
w wyobraźni masowej. Promowane są także za sprawą toruńskiego Festiwalu
Kultury Popularnej „DwuTakt”, podczas którego za szczególne osiągnięcia na polu
popularyzacji komiksu przyznawana jest nagroda jego imienia − Złoty Puchar.
Wskrzeszana jest także twórczość wybitnego bydgoskiego rysownika Jerzego
Wróblewskiego, którego zeszyty komiksowe publikuje wydawnictwo Ongrys
we współpracy z archiwistą artysty Maciejem Jasińskim. I choć sam autor
nie narysuje nic więcej, jego legenda i twórczość są żywe. Mało tego: znajdują
się następcy, którzy tak samo jak on są komiksowymi pasjonatami i będą
rysować za wszelką cenę. To na pewno zaowocuje. Powstają już przecież
kontynuacje przygód Binia Billa, bohatera stworzonego przed dekadami
przez Wróblewskiego (świetna kreska współczesnego satyryka Jarosława
„Jara” Wojtasińskiego). W ten sposób młodsi twórcy składają hołd swoim
mentorom. Kto więc będzie kolejnym mistrzem polskiego komiksu? Nie czas
i miejsce na dyskusję. Kolejka jest bardzo liczna.
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EUGENIA JOANNA

PAWEL-KROLL
Pseudonim: Szarlota Pawel
– urodzona w Zamościu
– zmarła 7 września 2018 roku
– mieszkała i tworzyła w Warszawie
– specjalizowała się w komiksie, grafice, ilustracji, malarstwie

„Pani Eugenio, Szarloto, dziękujemy za Pani wkład w polski komiks i polską sztukę
oraz radość, jaką Pani twórczość dawała kolejnym pokoleniom”. (Redakcja SLOW i Czytelnicy)
Artystka znana jest pod pseudonimem Szarlota Pawel.
Studia artystyczne ukończyła na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom uzyskała w 1974 roku.
Najważniejsze publikacje: seria „Jonka, Janek i Kleks” (scen. i rys.), Świat Młodych, od 1974, wielu wydawców; seria
„Kubuś Piekielny” (scen. i rys.), Świat Młodych, od 1977, wielu wydawców; „Za króla Piasta Polska wyrasta”, (rys.),
scen. K. Makuszyński, Muzeum Powstania Warszawskiego, 2007; „Indiańska próba” (rys.), scen. K. T. Lewandowski,
Ongrys, 2009; „O polskim Chrobotku” (rys.), scen. H. Januszewska, Muzeum Powstania Warszawskiego, 2009; „Bunt
Krasnoludków” (rys.), scen. K. T. Lewandowski, Świat Młodych, 2010.
Najważniejsze nagrody i wyróżnienia: „Za wybitny wkład w rozwój komiksu w Polsce”, Warszawskie Spotkania
Komiksowe, Warszawa, 2009; brązowy medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, Warszawa, 2010; Złoty Puchar
im. Janusza Christy, Festiwal Kultury Popularnej DwuTakt, Toruń, 2017; „Zasłużony dla komiksu polskiego”, festiwal
Warsaw Comic Con, Warszawa, 2019 (pośmiertnie);
Szarlota Pawel nazywana jest pierwszą damą polskiego komiksu. Charakterystyczny dla jej prac jest ciepły humor,
zrozumiały zarówno dla młodszych, jak i starszych czytelników, oraz ironiczne przedstawienie ówczesnej rzeczywistości
PRL-u, pozbawione jakiegokolwiek moralizatorstwa. Jednak tym, co najbardziej wyróżnia artystkę na tle innych
klasyków, jest ogromna wyobraźnia przejawiająca się w rysowanych przygodach. Pawel nieustannie przekraczała
granice dziecięcego komiksu przygodowego, poszerzając go o konwencję bajkową, science fiction, podróżniczą,
sensacyjną czy płaszcza i szpady.
Tworzyła w stylu cartoons i posługiwała się specyficznie zaokrągloną, łagodną kreską, a także stosunkowo ograniczoną
liczbą kolorów. Dzięki czystej, wyraźnej linii oraz uproszczeniu w rysowaniu poszczególnych elementów jej ilustracje,
mimo znacznego zagęszczenia treści i wiernego oddawania realiów, pozostają czytelne.
Komiksy Pawel są wyjątkowo dynamiczne, pełne dymków, prawie całkowicie pozbawione kadrów niemych. Artystka
doskonale operowała klasycznym językiem komiksu: kolorowymi, wyrazistymi onomatopejami czy dymkami o zmiennych kształtach. Płynnie opowiadała językiem werbalnym i wizualnym, stąd jej bohaterowie niekiedy komunikują
się obrazkami. Wówczas w dymkach zamiast tekstu narysowane jest to, o czym dana postać myśli lub pojawia się
zapis zarówno słowny, jak i obrazkowy. Charakterystyczne dla Pawel są duże, synchroniczne kadry, przedstawiające
szczelnie wypełnione treścią sceny grupowe.

IVA

Rysunek z okazji
Nowego Roku 1981

Ilustracja dla „Świata Młodych”
nr 151/1980.
Ilustracja ze zbiorów
Wojciecha Łowickiego.
Wydawca: „Świat Młodych”, 1980.
1980 rok

EUGENIA JOANNA PAWEL-KROLL

IWA

Kleks w krainie zbuntowanych luster

Odcinek szósty komiksu (rysunek w tuszu). Opublikowany w „Świecie Młodych” nr 17/1981.
Ilustracja ze zbiorów Wojciecha Łowickiego.
Scenariusz: Szarlota Pawel. Wydawca: „Świat Młodych”, 1981.
1980 rok
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IXA

Kleks w krainie zbuntowanych luster

Odcinek szósty komiksu (blaudruk z nałożoną kliszą drukarską). Opublikowany w „Świecie Młodych” nr 17/1981.
Ilustracja ze zbiorów Wojciecha Łowickiego.
Scenariusz: Szarlota Pawel. Wydawca: „Świat Młodych”, 1981.
1980/81 rok
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