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  Chocia¿ jego felieton dotyczy³ tylko
niskiej popularnoœci sztuki komisowej, 
od tamtego czasu w „œrodowisku” ko-
miksowym zaczê³o kr¹¿yæ wyra¿enie 
„kl¹twa Marciniaka”, które by³o przez 
d³ugi czas paradygmatem komikso-
wej z³ej passy.

4. Wejœcie do g³ównego obiegu 
     i dzień dzisiejszy

   Z czasem sytuacja zaczê³a siê po-
prawiaæ, bo zmieni³a siê taktyka dzia-
³ania twórców.  Zdano sobie sprawê,
¿e jedynym rozwi¹zaniem na zmianê 
sytuacji komiksu w Polsce jest wy-
jœcie do szerszego grona czytelników 
z materia³em zupe³nie innym, ni¿ ten, 
jaki prezentowali twórcy starszego po-
kolenia, których okres œwietnoœci przy-
pad³ na nieszczêœliwy czas PRL-u; 
i du¿o bardziej przystêpnym, ni¿ ko-
miksy „nowej fali”. Sposobem na to 
by³o publikowanie swoich dzie³ w po-
staci humorystycznych „pasków” na 
³amach wysokonak³adowej prasy. 
  Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e by³ to w pew-
nym sensie powrót do korzeni sztuki
komiksowej, który okaza³ siê s³usz-
nym rozwi¹zaniem. Pojawi³o siê wie-
lu m³odych twórców, którzy zapo-
cz¹tkowali dziœ ju¿ niemal kultowe 
tytu³y. Nie by³y to mo¿e tak ambitne 
tytu³y, jak np. dzie³a „Conturowców”, 
ale trafia³y do masowego odbiorcy, 
o co przecie¿ wszystkim chodzi³o. 
   Dziêki przystêpnej formie i treœci, 
lekkiej tematyce, czêsto m³odzie¿o-
wej, komiks zacz¹³ siê cieszyæ coraz 
wiêkszym zainteresowaniem. Jest to 
okres, w którym na ³amach magazynu  
„Œlizg”, zajmuj¹cego siê problematy-
k¹ skate oraz snowboardingu, a tak¿e 
muzyką hip-hop, zaczynaj¹ regularnie 
pojawiaæ siê przygody niesfornego je-
¿a z deskorolk¹ – Jerzego. Pamiętam
osobiœcie, ¿e jego przygodami za-
chwyca³y siê osoby nie zwi¹zane z ko-
miksem w ogóle, co było dość sporym
osi¹gniêciem jak na polskie realia. Do
dziœ „Je¿ Jerzy” doczeka³ siê ju¿ kilku-
nastu wydañ albumowych i zapewnił
swoim autorom, Rafa³owi Skar¿yc-
kiemu i Tomaszowi Leśniakowi, dość
wa¿ne miejsce w poczcie m³odych 
twórców komiksowych. Podobnie by- 
³o z Micha³em „Œledziem” Œledziñ-
skim, który zaczyna³ od publikacji  
w magazynach traktuj¹cych o grach 
komputerowych, a z czasem wyszed³ 
z inicjatywą wydawania własnego ma-
gazynu o nazwie „Produkt”. Pismo to 
by³o skierowane do m³odzie¿y ogól-

nie, zawiera³o krótkie opowieœci ko-
miksowe samego „Œledzia”, oraz róż-
rnych m³odych rysowników (historyjki 
najczêœciej humorystyczne), ale także
publicystykê, w tym muzyczn¹. Sztan-
darowym tytu³em w „Produkcie” było
„Osiedle Swoboda”, w zabawny spo-
sób traktuj¹ce o ¿yciu na wielkomiej-
skim blokowisku, bêd¹c trafnym ko-
mentarzem do ¿ycia m³odych ludzi
w Polsce. „Produkt” to swego rodza-
ju fenomen w historii rodzimych 
produkcji komiksowych, który zyska³
ogromn¹ popularnoœæ, rzesze czytel-
ników, oraz zainteresowanie mediów 
wychodz¹c poza doœæ hermetyczne 
„komiksowe getto”.
  Lepsz¹ koniunkturê na komiks wy-
czuli i podchwycili wydawcy, którzy 
zaczêli wypuszczaæ na rynek wyda-
nia albumowe wielkich i nie zawsze 
³atwych w odbiorze dzie³ œwiatowe-
go komiksu. Kamieniem milowym 
w ewolucji postrzegania komiksu 
przez spo³eczeñstwo by³o wydanie 
g³oœnego „Mausa” Arta Spiegielmana. 
Album wywo³a³ burzê w mediach i 
opinii publicznej i udowodnił, że ko-
miks mo¿e byæ sztuk¹ „wysok¹” po-
ruszaj¹c¹ powa¿ne problemy. Podob-
nie by³o z „Achtung Zelig!” wspom-
nianego ju¿ Krzysztofa Gawronkie-
wicza, który czarno-białymi, wysoce
wysmakowanymi rysunkami, zilutro-
wa³ „powa¿ny”, dotykający proble-
mów wojny, scenariusz Krystiana Ro-
siñskiego. Warto te¿ wspomnieć o wy-
danej w 2000 roku przez wydawnic-
two Egmont serii „Antologia Komik-
su Polskiego”, prezentuj¹cej prace naj-
lepszych krajowych rysowników, za-
równo doœwiadczonych profesjonalis-
tów jak i œwietnie zapowiadaj¹cych siê 
m³odych talentów takich jak Jakub 
Rebelka, Benedykt Szneider czy Ra-
fa³ Gosieniecki.
    Jak wygl¹da sytuacja komiksu 
w Polsce dzisiaj? Zdania s¹ podzie-
lone. Faktycznie, nie sposób nie do-
ceniæ faktu, ¿e komiks pojawia siê 
w oficjalnym obiegu masowej komu-
nikacji. Żadne czasopismo nie obe-
jdzie siê bez komiksowego k¹cika, na 
pó³kach księgarni aż roi się od tytu-
³ów, zaczynaj¹c od tych dla dzieci, na 
„doros³ych” powieœciach graficznych 
koñcz¹c. W mediach pojawiaj¹ siê re-
gularnie recenzje komiksów, zarówno
tych œwiatowych, jak i chêtnie wyda-
wanych twórców rodzimych. Poja-
wiaj¹ siê publikacje próbuj¹ce trafiæ 
do szerokiego grona odbiorców. Re-
klamy, w tym telewizyjne, chêtnie po-

s³uguj¹ siê wizerunkami znanych bo-
haterów polskich komiksów, jak na
przykład by³o z rysunkami Janka Kozy 
w akcji promocyjnej telefonii Heyah. 
   Po chwili zastanowienia jednak ten 
hurraoptymizm mo¿e okazaæ siê nie-
uzasadniony. Trzon komiksowego 
rynku wydawniczego w Polsce sta-
nowi¹ zaledwie dwa wydawnictwa 
– Egmont i Kultura Gniewu (doœæ 
potê¿na Mandragora niedawno zban-
krutowa³a). To pierwsze wypuszcza 
na rynek „pewniaki” w postaci kla-
syki światowego komiksu, z piękną
opraw¹ edytorsk¹, jednak kosmicznie 
drogie i w ma³ym nak³adzie. Kultura
Gniewu wydaje „artystyczne pere³ki”, 
ale doœæ trudne w odbiorze, wiêc skie-
rowane raczej dla dojrza³ego czytelni-
ka o wysmakowanym guœcie. Oczy-
wiœcie s¹ jeszcze inne wydawnitwa, 
w ksiêgarniach nie brak komisów dla 
dzieci, czy mangi (komiksy japońskie).
Jednak zwróæmy uwagê na nak³ady 
polskich wydañ (oficjalnych, i to na 
dodatek tych z wy¿szej pó³ki) które 
wahaj¹ siê od ok. tysi¹ca (granica op³a-
calnoœci druku) do trzech - czterech
tysiêcy egzemplarzy. Przy nak³adach 
rzêdu setek tysiêcy w czasach PRL-u 
wygl¹da to doœæ „blado”. Musi trafiæ 
siê prawdziwy hit, o którym tr¹biæ 
bêd¹ media, by sprzeda³o siê trochê 
wiêcej (patrz „Persepolis” czy „Sin 
City”, których popularnoœæ powodo-
wana jest najczêœciej filmem nakrê-
conym na podstawie ich scenariuszy).
Dziwnie wygl¹da równie¿ bilans po-
pularnoœci komiksów „artystycznych”
i tych „mainstreamowych” czyli ta-
kich, które na œwiecie s¹ kupowane 

najchêtniej. Pod tym wzglêdem Polski 
rynek stoi na g³owie i jest fenomenem 
na skalê œwiatow¹, gdy¿ okazuje siê 
¿e te drugich czyta siê znacznie mniej. 
W Belgii na przyk³ad, premiera ko-
miksu jest czasem wiêkszym wy-
darzeniem medialnym i spo³ecznym 
ni¿ premiera nowego filmu.

  Widaæ wiêc, jak niszowy jest nadal 
komiks i jak daleko mamy do innych 
krajów w kwestii popularyzacji sztuki 
obrazkowej. Oczywiœcie, ta niszowoœæ 
przek³ada siê na sytuacjê samych ry-
sowników, którzy w zetkniêciu z „twar-
d¹ rzeczywistoœci¹” zmuszeni s¹ pra-
cowaæ w agencjach reklamowych
(w najlepszym przypadku), bo na u-
trzymanie siê ze swojej pasji nie ma 
du¿ych szans. Najp³odniejszy i naj-
swobodniejszy artystycznie okres wie-
lu polskich rysowników, to lata stu-
diów. Z czasem jednak przestaj¹ two-
rzyæ, albo robi¹ to sporadycznie, trak-
tuj¹c tê twórczoœæ jako hobby. Ale na-
wet hobbystyczne rysowanie komik-
sów, gdy brakuje czytelników, to mar-
na przyjemnoœæ. Wielka to szkoda, bo
zdolnych rysowników mamy i mogli-
byœmy mieæ du¿o wiêcej. Niestety, naj-
czêœciej doceniani s¹ za granicami kra-
ju. Jako przyk³ad niech pos³u¿y przy-
padek Irka Koniora, któremu bardzo 
d³ugo odmawiano wydania jego „O-
powieœci rybaka” w Polsce. Zrobi³ to 
Taurus Media dopiero po tym, jak

z przys³owiowym „poca³owaniem rê-
ki” wydali go Francuzi na swoim ryn-
ku. Takich przyk³adów znalaz³oby siê 
jeszcze wiele.

***

  Jak widaæ, komiks w Polsce mia³ 

drogê krêt¹ i na dodatek z przeszko-
dami. Tylko w ci¹gu ostatnich lat, czy-
li w okresie, który obserwowa³em oso- 
biœcie jako czytelnik i twórca, jego 
pozycja wœród innych produktów kul-
tury masowej zmienia³a siê. Czy jed-
nak s¹ powody do zadowolenia? Sam 
fakt ¿e w naszym kraju nadal zadaje 
siê to pytanie powinno byæ ju¿ od-
powiedzi¹. Wystarczy przejœæ siê po 
Empiku i porównaæ iloœæ filmów, płyt
z muzyk¹, gier komputerowych, ksi¹-
¿ek i komiksów. Nietrudno zauważyć
doœæ ra¿¹c¹ dysproporcjê na nieko-
rzyœæ tego ostatniego. Dlaczego Pola-
cy przyjêli kulturê masow¹ ze wszyst-
kimi jej „dobrodziejstwami” z tym ma-
³ym wyj¹tkiem? Dlaczego popularne
jest spêdzanie wolnego czasu w kinie, 
z ksi¹¿k¹ czy przy muzyce, ale ju¿ nie 
przy dobrym komiksie? Ubolewam 
przede wszystkim jako osoba, która 
wychowa³a siê na komiksach i nie 
wyobra¿a sobie œwiata bez tego szla-
chetnego medium. Mam nadziejê ¿e 
„kl¹twa Marciniaka” z czasem prze-
stanie dzia³ać...


