WARSZAWA
– komiksowy
super-bohater
Krzysztof Skrzypczyk
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powieÊç o gigantycznej nagiej kobiecie dokonujàcej aktu
masturbacji z u˝yciem wyrwanego z ziemi Pa∏acu Kultury
i Nauki ∏atwo mog∏aby zostaç zwulgaryzowana pornograficznà
dos∏ownoÊcià lub te˝ strywializowana przez humorystyczne przerysowanie. Jednak historia pt. REM, Joanny Saneckiej (scenariusz) i Sylwii Resteckiej (obrazki), nie wpisuje si´ w konwencj´
w∏aÊciwà pop-kulturowej rozrywce – przede wszystkim za sprawà
intencji autorek. Przedstawiona fabu∏a wydaje si´ emanacjà ich
postawy feministycznej: oto „m´ski pier wiastek miasta” (falliczny
PKiN – odnoÊnie kszta∏tu budzàcego takie skojarzenia) zostaje
bezceremonialnie wykorzystany przez „pier wiastek” ˝eƒski. By
dostaç si´ w pobli˝e PKiN kobieta przechodzi przez Wis∏´, byç mo˝e wi´c jest personifikacjà Pragi (czyli ostatniego zakàtka przedwojennej Warszawy), która bierze odwet na powojennym symbolu
zd∏awienia ducha miasta... Ró˝norakim interpretacjom tej opowieÊci sprzyja forma – uzyskana z po∏àczenia fotograficznej panoramy miasta z „rozmytà” komputerowo sylwetkà nagiej kobiety
(tak, aby jà odrealniç i uniknàç dos∏ownoÊci). Przede wszystkim
jednak ta oniryczna, a przy tym metaforyczna fantasmagoria seksualna jest po prostu szeÊcio-planszowym komiksem. (il. 1)

Ko miks – sztu ka nie do ce nia na
W krajach cywilizacji zachodniej komiks ju˝ od dawna jest naturalnym elementem kultury wspó∏czesnej, gatunkiem artystycznym o znaczàcych dokonaniach kulturotwórczych. Natomiast w Polsce komiks jest wcià˝ gatunkiem lekcewa˝onym,
marginalizowanym, wr´cz ignorowanym. Ugruntowana stereotypem niech´ç do niego – wynikajàca najcz´Êciej z niewiedzy –
sprawia, ˝e w Polsce komiks nie jest postrzegany w kategoriach
dzie∏a sztuki i nie bywa uto˝samiany z kulturotwórczà, ani artystycznà formà przekazu. Nie wszyscy chcà przyjàç do wiadomoÊci, i˝ komiks nie jest nieudolnym (wspomaganym przez ilustra-

(il. 1) J. Sanecka (sc.), S. Restecka (rys.), REM, w: Katalog wystawy konkursowej XV Mi´dzynarodowego Festiwalu Komiksu – KOMIKS ‘2004, ¸ódê
2004. [kadr z komiksu]

cje) przekazem literackim, ani te˝ nieudanà (wspartà tekstem)
grafikà ilustracyjnà czy malarstwem narracyjnym. K o m i k s
s t a n o w i n o w à j a k o Ê ç , n o w y r o d z a j p r z e k a z u – scalajàc w sobie s∏owo i obraz w jednà form´ komunikowania fabularnych treÊci (tzw. narracyjnà jednoÊç ikono-lingwistycznà).
Dlatego w∏aÊnie od kilkunastu lat podejmowane sà w Polsce ró˝ne inicjatywy – w rodzaju specjalistycznych imprez bran˝owych
i fachowych publikacji (komiksologia!) na temat fenomenu tego
gatunku, np. ksià˝ki profesora Uniwersytetu Gdaƒskiego Jerzego
Szy∏aka, czy antologie naukowych referatów z corocznych Sympozjów Komiksologicznych, organizowanych w ramach Mi´dzynarodowych Festiwali Komiksu w ¸odzi – zmierzajàce do zmiany stereotypowego sposobu traktowania komiksu w naszym kraju.

o akcjach zbrojnych w okupowanej Polsce. Wyjàtek stanowi tu publikacja komiksowej „interpretacji” filmu Polonia Restituta, której nadano tytu∏ Cena wolnoÊci. Z uwagi na tematyk´ komiksu –
ostatnie lata dà˝eƒ do odzyskania przez Polsk´ niepodleg∏oÊci –
w kilku fragmentach fabu∏a rozgrywa si´ w Warszawie. (il. 2)
W ostatnich latach pomys∏ prezentacji w formie opowieÊci obrazkowych tematyki historycznej wykorzystuje Muzeum Powstania Warszawskiego – organizujàc od 2005 r. konkursy na krótkie historie komiksowe zwiàzane z Powstaniem i publikujàc nagrodzone nowele rysunkowe w kolejnych antologiach (Epizody
z Powstania Warszawskiego). Z uwagi na tematyk´ komiksów
obecne sà w nich wizerunki ró˝nych budynków Warszawy, choç
dominujà obrazy ruin i zgliszczy. W 2007 r. Muzeum zamówi∏o zestaw profesjonalnie wykonanych prac u zawodowych komiksiarzy. Taki zbiór, pt. 44 – Antologia komiksu, doskonale
wpisa∏ si´ w strategi´ marketingowà forsowanà przez dyrekcj´
Muzeum, jednak w zakresie prezentacji przestrzeni i obiektów
warszawskich autorzy nie wyszli poza dotychczasowà sztamp´.
W grupie komiksów historycznych wymieniç te˝ nale˝y czteroplanszowy komiks z 1990 r. autorstwa Macieja Parowskiego (sc.)
i Bogus∏awa Polcha (rys.), Upadek bo˝ków, opowiadajàcy o politycznym kontekÊcie powstania i zburzenia warszawskiego po-

(il. 2) J. Marski (sc.), J. Wróblewski (rys.), Cena wolnoÊci, Warszawa
1988. [plansza z komiksu]
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Mia sto na ko mik so wej plan szy
Komiks jako gatunek organicznie zwiàzany jest z miastem. Post´pujàca industrializacja i towarzyszàca jej urbanizacja, doprowadzajàc do powstania spo∏eczeƒstwa masowego, spowodowa∏y rozwój wysokonak∏adowej prasy – kolebki komiksu; a nast´pnie tzw. kultury masowej – naturalnego ˝ywio∏u komiksu. I dlatego miasto zawsze by∏o dla twórców opowieÊci obrazkowych
êród∏em fabularnych inspiracji. Fascynacje fenomenem miasta
zaobser wowaç mo˝na w amerykaƒskich komiksach o porachunkach gangsterskich czy walkach fantastycznych superherosów,
ale równie˝ u „nowofalowych” twórców europejskich, jak Jean
„Moebius” Giraud (np. Les Yeux du Chat) i Enki Bilal (np. Trylogia Nikopola), czy u Japoƒczyka Katsuhiro Otomo (Akira).
Natomiast w komiksach polskich twórców Êwiadome ukazywanie obrazu miasta i „wyzyskiwanie” go do celów artystycznych
ma miejsce dopiero od kilkunastu lat.

War sza wa w ko mik sach hi sto rycz nych
W komiksach wydawanych w czasach PRL-u wizerunek Warszawy pojawia∏ si´ sporadycznie, a informacj´, ˝e akcja rozgrywa si´
w stolicy rzadko podawano wprost – tak jak np. w serii „kolorowych zeszytów” o przygodach kapitana ˚bika (pracujàcego w Komendzie G∏ównej MO w Warszawie), czy w serii Podziemny front
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(il. 3) M. Parowski (sc.), B. Polch (rys.), Untergang der Abgotten
[Upadek bo˝ków], w: Durchbruch [Prze∏om], red. P. Christin, A. C.
Knigge, Berlin 1990. [plansza z komiksu]

(il. 4) H. J. Chmielewski (sc. i rys.), Tytus, Romek
i A’Tomek – Ksi´ga VII, w: Z∏ota ksi´ga przygód,
nr 1, Warszawa 2002. [plansza z komiksu]

tach dotyczàcych udzia∏u bohatera komiksu
w Po wsta niu Listopado wym, a Rosiƒski
wchodzi tu w dialog z malarstwem XIXwiecznym – rozwijajàc akcj´ z wykorzystaniem sytuacji zaczerpni´tych z historycznych p∏ócien. (il. 5)

War sza wa od re al nio na gro te ską
i fan ta sty ką

mnika Feliksa Dzier˝yƒskiego (il. 3). Warszawa „wystàpi∏a” te˝
w pierwszej cz´Êci komiksu pt. Zemsta hrabiego Skarbka –
zrealizowanej z malarskim rozmachem przez jednego z najpopularniejszych obecnie rysowników europejskich, absolwenta
warszawskiej ASP, Grzegorza Rosiƒskiego (do scenariusza Belga,
Yvesa Sente’a). Warszawa pojawia si´ we fragmen-
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Mniej marginalnie „sprawa warszawska”
potraktowana jest w komiksach z serii Tytus, Romek i A’Tomek – autorstwa najbardziej chyba znanego w Polsce twórcy komiksów, Henryka Jerzego Chmielewskiego (Papcia Chmiela) – gdy˝
w kilku cz´Êciach serialu (zwanych Ksi´gami) stolica objawia
si´ jako skonkretyzowane miejsce akcji. Bo choç Chmielewski
wyraênie sk∏ania si´ ku humoresce i ch´tnie korzysta z wàtków
typowych dla fantastyki, to z premedytacjà nawiàzuje do wspó∏czesnych mu realiów – czy to PRL-u, czy czasów najnowszych.
Chmielewski urodzi∏ si´ i wychowywa∏ w XIX-wiecznej kamienicy przy ul. Nowomiejskiej 20, zniszczonej po Powstaniu Warszawskim i nie odbudowanej po wojnie – z powodu
rekonstrukcji fragmentu Barbakanu. Do Warszawy z czasów dzieciƒstwa wraca autor w wydanej w 1992 r. Ksi´dze
XIX (Tytus aktorem). Z kolei w zmienionym wspó∏czeÊnie
wydaniu Ksi´gi VII (Tytus poprawia dwójk´ z geografii)
Papcio Chmiel przedstawi∏ na kilku planszach zapoznawanie Tytusa z dziejami miasta – poprzez wizyt´ w Muzeum
Historycznym m. st. Warszawy i imaginacyjnà podró˝ bohatera do stolicy w wieku XVII. W rysunkowym opracowaniu zobrazowana zosta∏a m.in. strona Dekerta Rynku Starego Miasta. (il. 4)
Z kolei fotograficznà prezentacj´ widoków Warszawy
znajdziemy w serii zeszytów – z pogranicza klasycznego
komiksu i fotokomiksu – z przygodami harcerza Kwapiszona, autorstwa Bohdana Butenki, wydawanych w latach
1975-82. Z∏o˝ony z oÊmiu cz´Êci mini-serial, opowiadajàcy o nieustannej ucieczce g∏ównego bohatera przed dwoma rzezimieszkami, jest de facto przeglàdem polskich
atrakcji turystycznych, jak warszawska, gdaƒska i krakowska Starówka, a tak˝e Wawel, Frombork i Sopot. (il. 6)
Równie˝ w konwencji komiksu humorystycznego zrealizowany zosta∏ czteroplanszowy komiks Marcina Fràc(il. 5) Y. Sente (sc.), G. Rosiƒski (rys.), Zemsta hrabiego Skarbka, t. I – Z∏ote r´ce, Warszawa 2004. [plansza z komiksu]

(il. 6) B. Butenko (sc. i rys.), J. Troszczyƒski (fot.), Kwapiszon i tajemnicza szkatu∏ka, (wydanie zbiorcze) Wroc∏aw 2003. [plansza z komiksu]

kowiaka, pt. 9,81 m/s2. Tytu∏ zapewne odnosi si´ do pr´dkoÊci
z jakà leci spadajàcy cz∏owiek, gdy˝ treÊcià komiksu jest samobójczy skok pewnego nieudacznika z tarasu widokowego PKiN. Zastanawia, dlaczego autor zdecydowa∏ si´ akurat z tym budynkiem
zwiàzaç akcj´ opowieÊci, skoro bardziej logiczny z perspektywy fina∏u historii (czyli upadku pechowego bohatera na parkowà ∏awk´ z napisem UWAGA! ÂWIE˚O MALOWANE) by∏by skok z jednego z wie˝owców – bo gwarantowa∏oby to niezak∏ócone np. dachem jednego ze skrzyde∏ pa∏acowego molocha dotarcie do ziemi.
Najprawdopodobniej jednak przewa˝y∏y walory estetyczne wizerunku Pa∏acu – oddanego na komiksowej planszy w realistyczny
sposób (w przeciwieƒstwie do mocno skonwencjonalizowanych
wizerunków ludzi). Podobny chwyt – umownie zobrazowane postaci zestawione z wiernie odwzorowanà architekturà Warszawy –
zosta∏ zastosowany przez ¸ukasza Mieszkowskiego (sc. i rys.)
i Marka Oleksickiego (rys.) w komiksie o rozbrajajàcym tytule
Ursynowska Specgrupa od Rozwa∏ki.
Natomiast serio fantastyk´ potraktowali Tobiasz Piàtkowski
(sc.) i Robert Adler (rys.) w komiksach Breakoff (2002 r.)
i Overload (2003 r.). Ich sensacyjno-detektywistyczna fabu∏a dzieje si´ w Warszawie przysz∏oÊci, a w wype∏nionych szczegó∏ami kadrach pojawia si´ zmodernizowany budynek Dworca
Centralnego oraz „malutki” PKiN poÊród ogromnych wie˝owców.

Najwybitniejszym varsavianistà w gronie polskich twórców komiksu jest Krzysztof Gawronkiewicz, absolwent warszawskiej
ASP, warszawiak z urodzenia. W swoich komiksach portretuje
Warszaw´ z zachwytem, wr´cz mi∏oÊcià dla ukazywanych budynków i przestrzeni, próbujàc wydobyç „magiczny charakter”
tych miejsc. Jak chocia˝by w poetycko-fantastycznej wariacji na
temat dziejów Polski, pt. Burza (rysowanej do scenariusza Parowskiego). Druga wojna Êwiatowa nie wybucha, Warszawa trwa
w przedwojennym stanie, z nienaruszonà architekturà – przedstawionà lirycznym obrazowaniem, uzyskanym wywa˝onym stosowaniem cienkich czarnych linii, ginàcych w bieli komiksowych plansz (il. 7). ...I tylko spacerujàcy po Ogrodzie Saskim
Gombrowicz z Witkacym dostrzegajà z∏owrogie fatum – wyrastajàcy spod ziemi PKiN...
Z kolei Tabula rasa to serial prasowy rysowany przez Gawronkiewicza do scenariusza Dennisa Wojdy (równie˝ absolwenta
warszawskiej ASP). Oniryczna fabu∏a – o bohaterze poszukujàcym to˝samoÊci – rozgrywa si´ w konkretnych zakàtkach Warszawy, ale te˝ w miejscach wymyÊlonych, jak ulica Libertyƒska.
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War sza wa w kon wen cji re ali zmu ma gicz ne go
Najciekawszy obraz Warszawy prezentujà twórcy, którzy uznajà
ten gatunek za najlepszy sposób uzewn´trznienia w∏asnej ekspresji twórczej, a przy tym dostrzegajà nie tylko atrakcyjnoÊç komiksu jako formy przekazu, ale i stwarzane przez t´ sztuk´ z pogranicza mo˝liwoÊci niekonwencjonalnej wypowiedzi artystycznej.
W takim kontekÊcie wybór Warszawy jako miejsca akcji komiksu
jest wyrazem potrzeby ukazania Êwiata, w którym ˝yje autor.
A ostateczny kszta∏t niesionych przez komiks treÊci i wizerunków
miasta – ró˝norako przetwarzanych wyobraênià twórcy – silnie
warunkowany jest przez indywidualny dobór Êrodków plastycznego wyrazu. Charakterystycznà tendencjà jest tu ho∏dowanie
poetyce realizmu magicznego, czyli ∏àczeniu elementów irracjonalnych i fantastycznych z obrazem konkretnej rzeczywistoÊci.
nr 6, czerwiec 2008

(il. 7) M. Parowski (sc.), K. Gawronkiewicz (rys.), Burza, w: Wrzesieƒ. Wojna narysowana. Antologia komiksu polskiego, red. T. Ko∏odziejczak, Warszawa 2003. [plansza z komiksu]

„Naj za baw niej sza ze sztuk”
w re aliach „naj nud niej sze go
z miast”
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Wspó∏czesne decy zje twórców
o wyborze Warszawy jako miejsca
akcji komiksów, pozostajà w bezpoÊredniej relacji z pojawieniem si´
zr´bów warszawskiego Êrodowiska
komiksowego – tworzonego równie˝
przez autorów opisanych komiksów
i funkcjonujàcego przede wszystkim
w oparciu o tzw. imprezy bran˝owe
(np. doroczne Warszawskie Spotkania Komiksowe i „Interkomix”) oraz
profilowane spotkania (np. w Bibliotece Uniwersyteckiej) i efemeryczne wy stawy (jak cho cia˝by
w Centrum Sztuki Wspó∏czesnej Zamek Ujazdowski), a tak˝e dzi´ki istnieniu i prowadzeniu pozamerkantylnej dzia∏alnoÊci przez warszawskie ksi´gar nie komiksowe, jak
„Centrum Komiksu” i „Komikslandia”, a do niedawna równie˝ „Komixowo” i „¸affka”.
(il. 8) G. Janusz (sc.), K. Gawronkiewicz (rys.), Przebieg∏e dochodzenie Ottona i Watsona – Romantyzm, Warszawa 2007. [fragment planszy z komiksu]
Tematyczna wieloÊç kontekstów oraz
formalna ró˝norodnoÊç obrazowaƒ
Luêna kontynuacja nastàpi∏a w innym komiksie do scenariusza WojWarszawy pojawiajàcych si´ w ró˝nych komiksach dobrze ilustruje pody pt. Nadzwyczajni: Pantofel Panny Hofmokl (rysowanym tym
tencja∏ tej formy przekazu, a z drugiej – potencja∏ „wizerunkowej”
razem przez ∏odzianina, Krzysztofa Ostrowskiego; gdzie jednym
atrakcyjnoÊci tego miasta. Dla wspó∏czesnych komiksiarzy m∏odego
z g∏ównych bohaterów jest po prostu „magiczna” Warszawa) oraz
pokolenia Warszawa nie jest tylko wymuszonym t∏em ich rysunkowych
w narysowanej przez Gawronkiewicza do scenariusza Grzegorza Jahistorii. Nie ukazujà jej równie˝ krytycznie czy negatywnie, nie eksponusza serii Przebieg∏e dochodzenie Ottona i Watsona.
nujà brudu, szaroÊci, chaosu, z∏a. Warszawa w ich pracach to „miejsce
Seria ta – jak na razie z∏o˝ona z dwóch cz´Êci: Esencja i Romagiczne”, ich w∏asne, najlepsze na Êwiecie. I warszawscy twórcy komantyzm – jest najznakomitszym przyk∏adem obecnoÊci Warszamiksów wpatrujà si´ w nie z pe∏nà podziwu ˝yczliwoÊcià. Szkoda, ˝e nie
wy w komiksie. Pierwsza opowieÊç w 2003 r. wygra∏a pierwszy Euzawsze mogà liczyç na wzajemnoÊç: na wpatrywanie si´ w ich obrazropejski Konkurs Komiksu, zorganizowany przez telewizj´ „Arte”
kowe opowieÊci – bez stereotypowych uprzedzeƒ...
i Wydawnictwo Glénat. Rysowany pro-karykaturalnà kreskà i ko❖ ❖ ❖
lorowany p∏askimi plamami barwnymi komiks sugestywnie buduNiniejszy artyku∏ jest „ekstraktem” szerszego opracowania – przygoje nastrój nadrealnoÊci, nadajàc przestrzeniom warszawskim nietowanego do tomu referatów z ogólnopolskiej konferencji naukowej
samowity wyglàd – by wydobyç z nich „niezwyk∏à aur´”. Podobnie
Kultura artystyczna Warszawy XVII-XXI w., zorganizowanej przez
jest w Romantyzmie – ukazujàcym stolic´ w kontekÊcie opowieInstytut Historii Sztuki UW i Fundacj´ Ars Auro Prior w grudniu 2007 r.
Êci o wskrzeszeniu przez Ministerstwo Kultury trzech mistrzów
sztuki narodowej: Chopina, Matejki i Mickiewicza. Autorzy komike-mail: kskrzypczyk@mkidn.gov.pl
su tym razem jednak nie poprzestali na migawkowo przedstawiaKrzysz tof SKRZYP CZYK - ab sol went so cjo lo gii kul tu ry Uni wer sy te tu Łódz kie go oraz
nych „widokówkach” z miasta i zaprezentowali czytelnikom jedehi sto rii sztu ki Uni wer sy te tu War szaw skie go; pra cow nik Mi ni ster stwa Kul tu ry
nastoplanszowà sekwencj´ ukazujàcà niespieszne przejÊcie bohai Dzie dzic twa Na ro do we go w War sza wie; współor ga ni za tor pierw szych w pol skim
śro do wi sku ko mik so wym ba dań so cjo lo gicz nych nt. czyn ni ków wa run kujących za terów opowieÊci spod pomnika Chopina w ¸azienkach do budynin te re so wa nie ko mik sem (2000 r.); po mysłodaw ca i or ga ni za tor Sym po zjów Ko ku kina „Kultura” na Krakowskim PrzedmieÊciu – w czasie której
mik so lo gicz nych (od 2001 r.) - w ra mach Mię dzy na ro do wych Fe sti wa li Ko mik su
to przechadzki dyskutujà o istocie sztuki i upadku wspó∏czesnej
w Łod zi - oraz re dak tor co rocz nych an to lo gii re fe ra tów sym po zyj nych.
kultury. (il. 8)

