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1. Wstęp

   Komiksowy œwiat dzieli siê na Ja-
poniê, Stany Zjednoczone, Europê 
oraz…Polskê. To moje ¿artobliwe 
stwierdzenie nie bierze siê tylko z fak-
tu, ¿e w Polsce siê urodzi³em, wycho-
wa³em i ca³a moja komiksowa przygo-
da up³ywa jak dot¹d g³ównie w œwietle 
twórczoœci rodzimej (chc¹c nie chc¹c). 
Pozwalam sobie na wyg³oszenie ta-
kiej myœli, poniewa¿ s¹ ku temu solid-
ne, niesubiektywne podstawy. Komiks
w naszym kraju, jego historia, pozycja 
wœród innych tekstów kultury, stanowi 
pewne kuriozum, na którym przez lata 
³amali sobie pióra nieliczni teoretycy 
tej sztuki. Pozostaje to faktem pomi-
mo œwiadomoœci, ¿e komiks w ogóle 
zajmuje doœæ osobliwe miejsce we 
wspó³czesnej kulturze ikonicznej, le-
wituj¹c gdzieœ, gdzie stykaj¹ siê film, 
rysunek i literatura. Chcę podkreślić,
¿e z ponad stuletni¹ tradycj¹ (w formie, 
jak¹ znamy dziœ) komiks doczekał się
na œwiecie statusu medium równo-
wa¿nego z jego starszymi „kuzyna-
mi”, zdobywaj¹c w niektórych krajach 
nawet wiêksz¹ popularnoœæ ni¿ np. 
film (masowoœæ jest przecie¿ wpisana 
w naturê komiksu z za³o¿enia). 
  Na ca³ym œwiecie nikt nie ma w¹t-
pliwoœci, ¿e w obrêbie tej formy twór-
czoœci zdarzaj¹ siê dzie³a sztuki, które
na trwa³e zapisa³y siê w dorobku kultu-
rowym. Prawdopodobnie te¿ nikomu 
nawet nie przysz³oby do g³owy roz-
wa¿anie takiego problemu. My tym-
czasem przyjrzyjmy siê tej niewielkiej
krainie nad Wis³¹, przeœledŸmy drogê, 
jak¹ przeszed³ komiks a¿ do dnia dzi-
siejszego i spróbujmy zastanowić się,
dlaczego w Polsce historie graficzne 
by³y zawsze medium niszowym, trak-
towanym przez wiêkszoœæ spo³eczeñ-
stwa jako rozrywka dla dzieci lub ko-
jarzonym z grupk¹ niepowa¿nych za-
paleñców. Czy dziś taki stan rzeczy 
się zmieni³. 

2. Definicja komiksu i jego pocz¹tki

  Warto na pocz¹tku spróbowaæ krótko 
zdefiniować komiks jako formę prze-
kazu i jako zjawisko kulturowe. Nad-
mieni³em ju¿, ¿e zawiera w sobie ce-
chy filmu, literatury i sztuk plastycz-
nych; jednak nie one tworz¹ jego uni-
kalny charakter jako autonomicznego 
wytworu kultury masowej. Coœ go 
przecie¿ od tych sztuk odró¿nia. Cha-
rakteryzuj¹c dok³adniej, komiks funk-
cjonuje jako osobliwy byt wykorzystu-
j¹cy dobrodziejstwa i tradycjê obrazu 
i s³owa pisanego na potrzeby komuni-
kacji typowej tylko dla filmu. Trzeba 
pamiêtaæ, ¿e kino i komiks rozwinê³y 
siê mniej wiêcej równocześnie i ewo-
luowa³y równolegle. Wielu badaczy
doszukuje siê pocz¹tków komiksu 
w œredniowiecznych ilustracjach, czy 
nawet w prehistorycznych malowid-
³ach naskalnych. Jest to oczywiœcie 
mocno przesadzone twierdzenie i wy-
nika zapewne z chêci podniesienia 
rangi opisywanego medium. 
  Geneza komiksu jest nierozerwalnie 
zwi¹zana z rozwojem wydawnictw 
prasowych, gdzie pojawia³ siê jako 

forma krótkich, œmiesznych historyjek
w postaci pasków ( st¹d polski wyraz 
„komiks”, bêd¹cy skrótem od angiel-
skiego zwrotu comic strip ). Dobrze
okreœla charakter komiksu w³oski od-
powiednik jego nazwy – fumetti – 
oznaczaj¹cy dymki, czyli specyficzny,
w³aœciwy tylko dla tego rodzaju sztu-
ki, sposób umieszczania tekstu wypo-
wiadanego przez postaci.
   Za pierwszy pe³noprawny komiks 
umownie uwa¿a siê publikowan¹ od 
1896 roku w „New York Journal” seriê 
„The Yellow Kid” autorstwa Richar-
da Feltona Outcalta. Zwróæmy jednak 
uwagê na istniej¹ce ju¿ wczeœniej two-
ry parakomiksowe, gdzie tekst stano-
wił oddzielny element i wystêpowa³ 
najczêœciej jako podpis pod ka¿d¹ z se-
rii ilustracji. Adam Rusek użył w sto-
sunku do takich dzie³ okreœlenia „histo-
ryjki ilustrowanej”. W Polsce opowieś-
ci tego typu pojawi³y siê po I wojnie 
œwiatowej i powstawa³y a¿ do po³o-
wy XX wieku. Wspomnieæ tu mo¿na 
m.in. “Ogniem i mieczem, czyli przy-
gody szalonego Grzesia”, który – po 
jakimœ czasie pojawiania siê w tygod-
niku satyrycznym „Szczutek” – zacz¹³ 
byæ publikowany w pierwszym pol-
skim piœmie poœwiêconym historyj-
kom obrazkowym “Grzeœ. Pismo ob-
razkowe dla dzieci od lat 5 do 80”. 
  Jak widaæ, nowa forma komunikacji 
zosta³a zaszczepiona na naszym rodzi-
mym gruncie doœæ póŸno i przyjmo-
wa³a siê z trudem. Wprawdzie czaso-
pisma wydawane w okresie miêdzy-
wojennym takie jak „Wêdrowiec” czy 
„Karuzela” publikowa³y komiksy 
w dzisiejszym tego s³owa znaczeniu, 
jednak nale¿y pamiêtaæ, ¿e by³y to 
przedruki z pism amerykañskich lub 
zachodnioeuropejskich, podczas gdy 
polscy twórcy raczej jeszcze d³ugo 
stosowali formê „ilustrowanych histo-
ryjek”. Czy jednak nie oka¿e siê, ¿e by³ 
to i tak najlepszy moment w karierze 
polskiego komiksu a¿ do dnia dzisiej-
szego? Pomimo, ¿e trochê u³omnego, 
to jednak czystego w swej pierwotnej 
naturze i nie miotaj¹cego siê w sid³ach 
w³asnych aspiracji do miana sztuki lub 
po prostu bycia zauwa¿anym?

3. Okres PRL i „Nowa Fala”

  Doœæ specyficznym gruntem dla 
istnienia sztuki komiksowej by³a Pol-
ska Rzeczpospolita Ludowa. Komiks 
w PRL okaza³ siê byæ jednym z nie-
licznych dostêpnych produktów kul-
tury masowej. Oczywiœcie, nie by³o 
mowy o tytu³ach zachodnich, dlatego 
rodzima „produkcja” osi¹gnê³a nie-
spotykane wczeœniej ani póŸniej roz-
miary. Nak³ady polskich albumów 
osi¹ga³y zawrotne sumy rzêdu 300 ty-
siêcy na wydanie, a wydañ potrafi³o 
byæ kilka. Chyba pierwszym tytu³em 
jaki przychodzi do g³owy jest nie-
œmiertelny komiks Janusza Christy 
„Kajko i Kokosz”, który czytali chyba
wszyscy. 
  Niestety, jest druga strona tego me-
dalu – wiêkszoœæ komiksów tamtego 
okresu, oprócz swej wartoœci rozryw-
kowej, nios³a przede wszystkim du-
¿¹ porcjê wartoœci „dydaktycznych”, 

czyli... propagandy („Kapitan ¯bik”).
Trzeba pamiêtaæ, ¿e historie obrazko-
we w PRL-u adresowane by³y g³ów-
nie do dzieci i ranga tego medium 
jako sztuki spad³a jeszcze ni¿ej, ni¿ 
mia³o to miejsce w pierwszej po³owie 
XX wieku, a to ze wzglêdu na tandet-
ne wykonanie i podporz¹dkowanie 
systemowi. Nie zmienia to przecie¿ 
faktu, ¿e – paradoksalnie – w kraju tak 
odizolowanym od œwiata zachodnie-
go i wytworów jego kultury, komiks, 
bêd¹c narzêdziem komunistycznych 
w³adz, okaza³ siê byæ zjawiskiem du¿o 
bardziej masowym, ni¿ ma to miejsce 
dzisiaj.
  Okres PRL-u odcisn¹³ piêtno na 
stuacji polskiego komiksu, które wi-  
doczne jest do dziœ. Praktycznie od 
prze³omu w 1989 roku toczy się wal-
ka o zdobycie dla komiksu pozycji 
równej pozycji innych mediów i od-
klejenie ³atki „rozrywki dla dzieci”. 
Zniesienie cenzury po upadku komu-
nizmu zaowocowa³o pojawieniem siê 
nowych magazynów i wydawnictw. 
Niestety, ich aktywnoœæ ogranicza³a siê 
g³ównie do publikowania przedruków 
europejskich albumów pod szyldem 
magazynów, takich jak „Komiks Fan-
tastyka”. Strona publicystyczna tych 
magazynów ogranicza³a siê do skrom-
nych artyku³ów oko³okomiksowych 
na odwrotach ok³adek, lub publikowa-
nia listów od czytelników. 
 Najpopularniejsze by³y komiksy tzw.
„œrodka”, czyli – jak byœmy nazwali 
to dziœ – „mainstreamu”. Wymienić 
tu tu mo¿na serie takie, jak „Wieczna 
wojna” czy „Pellisa”. Z czasem poja- 
wi³y siê komiksy amerykañskie (g³ów-
nie od DC-Comics), a to za sprawą
dzia³alnoœci wydawnictwa TM-Semic 
które sprawnie wype³ni³o lukê w tej 
czêœci komiksowego rynku, zadowa-
laj¹c spragnionych tego rodzaju pub-
likacji czytelników. Wydawnictwo na-
stawione by³o g³ównie na zysk i o dzi- 
wo, radzi³o sobie ca³kiem nieŸle. Nie-
które serie takie jak „The Amazing 
Spiderman” czy „The Punisher” pub-
likowane by³y nieprzerwanie przez 
wiele lat (tego pierwszego na przykład
pojawi³o siê 102 zeszytów w ciągu
9 lat). Niestety, kiepska jakoœæ wydañ 
nie pomaga³a w kszta³towaniu pozy-
tywnego wizerunku sztuki komikso-
wej, która nadal by³a niszowa. Społe-
czeñstwo odrzuca³o ten sposób komu-
nikacji, w du¿ej mierze kojarz¹c go 
jeszcze z czasami PRL-u.
  Praktycznie ca³kowity brak dystry-
bucji ksiêgarskiej (komiksy dostêpne 
by³y przewa¿nie w kioskach lub wy-
sy³kowo) powodowa³ brak zaintere-

sowania ze strony mediów now¹ t¹ 
form¹ sztuki. Pró¿no by³o szukaæ 
w prasie recenzji komiksów czy no-
woœci wydawniczych. Oczywiœcie, 
działało to również w drugą stronę.
Polski komiks wpad³ w kolejn¹ pułap-
kê, któr¹ okaza³ siê byæ wolny rynek 
i znów ugrz¹z³ w martwym punkcie.  
  Tymczasem do g³osu zaczyna³o do-
chodziæ m³ode pokolenie twórców, 
którzy dziœ stanowi¹ g³ówn¹ „si³ê ude-
rzeniow¹” polskiej sztuki komiksowej 
i którym sztuka ta w naszym kraju za-
wdziêcza bardzo wiele.. Nazywani są
„pokoleniem Relaxu” (od nazwy prak-
tycznie jedynego „wolnego” magazy-
nu komiksowego w czasach PRL-u, 
czyli w okresie, w którym się wycho-
wywali). Skupieni w dwóch oœrodkach
– w £odzi (Stowarzyszenie Twórców 
„Contur” ) i w Krakowie – tworzyli 
najczêœciej krótkie historie o tematyce 
fantastycznej. Ich twórczoœæ zwyk³o 
okreœlaæ siê terminem „nowej fali”, 
w której dziêki oryginalnemu rysun-
kowi i poetyckiej fabule, komiks pre-
tendowa³ do miana zjawiska artystycz-
nego. 
  Jednymi z g³ównych przedstawicieli
tamtego nurtu byli Przemys³aw Truœ-
ciñski (obecnie chyba najbardziej zna-
ny i wziêty rysownik w Polsce – od-
wa¿nie operuj¹cy ró¿nymi formami
komiksowego wyrazu – od tradycyj-
nego rysunku, przez malarstwo, na col-
lage’u koñcz¹c), Krzysztof Gawron-
kiewicz czy Tomasz Tomaszewski.
Swoje prace z braku perspektyw na
druk albumowy publikowali w wyda-
wanych w³asnym nak³adem „zinach” 
które z czasem zaczyna³y wychodziæ 
z podziemia i przybierać formę „po-
wa¿nych” magazynów. Warto wy-
mieniæ chyba najwa¿niejszy tytu³ 
– „AQQ”, który oprócz publikowania 
prac m³odych autorów stanowi³ doœæ 
solidn¹ bazê informacyjn¹ i publicys-
tyczn¹ przy dobrej szacie graficznej
i nienajgorszym wydaniu. Warto te¿ 
wspomnieæ o magazynie „Komiks Fo-

rum”, który pojawia³ siê co roku pod-
sumowuj¹c dorobek polskich rysow-
ników. Wydawaæ zaczêto te¿ komiks
japoñski, który wczeœniej na polskim 
rynku by³ praktycznie niedostêpny. 
  Oczywiœcie, rysowanie komiksów  
pozostawa³o tylko pasj¹, „czasochłon-
nym hobby”, bo nie by³o mowy o ja-
kichkolwiek honorariach za publika-
cjê, a zyski ze sprzeda¿y nawet tych 
najlepiej prosperuj¹cych zinów nie 
wystarcza³y czêsto na pokrycie kosz-
tów druku. Zaczêto te¿ organizowaæ 
imprezy komiksowe, na których mo¿-
na by³o wymieniæ doœwiadczenia, po-
znaæ innych pasjonatów, czy kupiæ na 
„gie³dzie” komiksy niedostêpne w nor-
malnym obiegu. Mowa oczywiœcie o 
Ogólnopolskim Konwencie Twórców
Komiksu w £odzi (dziœ Miêdzynaro-
dowy Festiwal Komiksu) i Krakowskie 
Dni Komiksu. Wa¿nym elementem 
imprez by³y konkursy na krótk¹ formê 
komiksow¹, które (zw³aszcza w £odzi) 
pozwala³y debiutantom wystawiæ 
swoje prace na œwiat³o dzienne. Jednak 
pragnê przypomnieæ, ¿e „nowa fala” 
by³a zjawiskiem bardzo wąskim, co
obrazuj¹ s³owa Sebastiana Fr¹ckiewi-
cza: „(…) Rynek komiksowy nie ist-
nia³, nie istnia³ równie¿ powszechny 
odbiorca, wiêc komunikacja przebie-
ga³a wœród w¹skiej grupy redaktorów 
pism bran¿owych, ich czytelników, 
organizatorów imprez i samych twór-
ców, próbuj¹cych kreowaæ awangar-
dowy komiks artystyczny.”
 Toruñski socjolog, badacz i pasjonat 
komiksu Tomasz Marciniak, w 1991 
roku pisa³ ironicznie: „(…) [komiksy]
to kolorowanki przeznaczone dla dzie-
ci, ewentualnie dla pó³analfabetów, 
nie daj¹cych sobie rady ze s³owem;  
prymitywne (³agodniej -– proste) i otu-
maniaj¹ce... Samo s³owo „komiks” 
konotuje coœ œmiesznego, komicznego 
w³aœnie, a co za tym idzie – głupiego,
bo wszystko co niepowa¿ne jest g³u-
pie.  (…) Komiks w Muzeum? Skan-
dal!”.
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