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SPIS TREŚCI
Podsumowanie roku 2015

Batman - Rok pierwszy

Komiks? Nie jesteś na to za stary?

Profesor polskiego komiksu  
- wywiad z prof. Jerzym Szyłakiem

Paweł Tkaczyk  
- rozmowa z polskim Batmanem marketingu

Komiks po  francusku

Daniel „Gedeon” Grzeszkiewicz  
- O pracy na rynku frankofońskim

Psi obowiązek - Wywiad z Maciejem Gierszewskim

Obrazy pisane życiem i lękami

Crowdfunding nadzieją dla polskiego komiksu  
- wywiad z Grzegorzem Młudzikiem - wspieram.to

Sol Invictus - Słońce niezwyciężone świeci coraz jaśniej

Wojenna odyseja Antka Srebrnego 1939 - 1944

14 lat kultowego Ghost in the Shell w Polsce

Czekając na Białego  
- rozmowa z Christine Meyer  
z wydawnictwa Mucha Comics

KomiKs powstał dzięKi specjalnemu wsparciu sKlepu:

Po ponad dwóch latach pracy przy blogu nasza 
redakcja wspólnie postanowiła zrobić krok dalej. 
Wydanie elektronicznego magazynu wydawało 
nam się bardzo ciekawym pomysłem, który jedno-
głośnie postanowiliśmy zrealizować. Przed Wami 
nasz pierwszy magazyn publicystyczny, w którym 
rozprawiamy się ze stereotypem mówiącym, że 
komiksy to dziecinada, która nie przystoi poważ-
nym, dorosłym ludziom. Mam nadzieję, że uda się 
nam pozytywnie Was zaskoczyć, że znajdziecie na 
tych kilkudziesięciu stronach materiał, który Was 
zaciekawi, a być może wzbudzi również dyskusje. 

Oczywiście magazyn nie powstałby bez wspar-
cia życzliwych nam ludzi, który wspierali nas na 
każdym etapie tworzenia magazynu. Chciałbym 
serdecznie podziękować każdemu kto choć w mi-
nimalny sposób przyczynił się do powstania tego 
e-magazynu. W szczególny sposób dziękuje Józ-
kowi Śliwińskiemu, Jarkowi Pyrce i Monice Kister 
- bez tej trójki magazyn w ogóle by nie powstał! 

Zapraszam do czytania i komentowania. 
Mam nadzieję, że się Wam spodoba!

Paweł Warowny
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Lazarus #2 - Awans

Podziękowania za najlepszy komiks, 
jaki w minionym roku czytałem i za-
razem najlepszy komiks, jaki wydano 
w Polsce, należą się wydawnictwu Tau-
rus Media. Pod koniec grudnia zastana-
wiałem się, którą pozycję wybiorę na 
najlepszy komiks roku 2015... Wtedy 
właśnie w ręce wpadł mi drugi album 
Lazarusa o tytule “Awans”. Rzutem na 
taśmę wyprzedził bardzo mocną kon-
kurencję, powalił mnie na łopatki i wy-
grał rywalizację z takimi tytułami jak 
np. Kryzys tożsamości. 

To, co mnie urzekło w tym albumie, 
to przede wszystkim brutalna wizja 
mrocznej przyszłości. Oprócz śledze-
nia perypetii głównej bohaterki, po-
znajemy też w licznych retrospekcjach 
jej tragiczne dzieciństwo. Przyglądamy 
się także pewnej okrutnie pokrzywdzo-
nej rodzinie. Czytając ten komiks, naj-
większego szoku doznałem w chwili, 
gdy uświadomiłem sobie, że to nie los 
skrzywdził tę rodzinę, a okrutna rze-
czywistość, jaką wykreowały rządzące 
światem inne rodziny. Doświadczenie 
szoku oraz śledzenie tego, jak postaci 
radzą sobie w tak ponurych realiach 
były niezwykłym przeżyciem.

PaweŁ

Luthor

Miniony rok obfitował w świetne ko-
miksy. Wydawcy prześcigali się w do-
starczaniu albumów zarówno z amery-
kańskiego, jak i frankofońskiego rynku. 
Jednym z wybitnych komiksów ostat-
niego roku jest Luthor, wydany w se-
rii Obrazy Grozy przez wydawnictwo 
Egmont.

Komiks autorstwa Briana Azzarello 
(scenariusz) i Lee Bermejo (rysunki) to 
precyzyjne studium postaci najpopu-
larniejszego wroga Supermana – ty-
tułowego Lexa Luthora. Scenarzysta 
w doskonały sposób uchwycił dwo-
istość charakteru Lexa i sprzeczność 
jego osobowości. Luthor jest porusza-
jący, przejmujący i fantastycznie rów-
noważy niesamowite dokonania bo-
haterów. Azzarello postawił w nim na 
ludzką istotę i bezmiar jej możliwości, 
i wygrał. Mroczne ilustracje od Berme-
jo i jego często użycie światłocieni to 
zdecydowane wartości albumu. 
Zważywszy na oryginalną datę publika-
cji, mini serię ciężko nazwać nowością. 
Dotarcie na polski rynek zajęło jej aż 
10 lat. Czekanie się opłaciło. Luthor 
powinien znaleźć miejsce na półce 
każdego fana komiksu.

iza

KRYZYS TOŻSAMOŚCI

Miniony rok obfitował w szereg bardzo 
dobrych komiksów. Tytułów z wysokiej 
półki pojawiło się tak dużo, że bez pro-
blemu mógłbym przygotować zesta-
wienie 10, 15, a może nawet i 20 pozy-
cji, po które koniecznie trzeba sięgnąć. 
Wyłonienie tego jednego najlepszego 
nie sprawia mi jednak problemu. 

Bez wahania mówię: Kryzys Tożsamo-
ści.

Dlaczego? Bo kopie po emocjach. Ude-
rza w mózg, stawiając ulubionych bo-
haterów w sytuacjach, w których raczej 
ich nie stawiamy. Obdziera ich z bo-
skości, ubiera w ludzkie, zakrwawione 
szaty, a jednocześnie prezentuje cały 
urok uniwersum DC Comics. Mamy tu 
coś, co kocham: rzesze herosów, któ-
rzy - niezależnie od ligi, w której grają 

- potrafią się zjednoczyć. I to nie dla 
ratowania świata, ale dla przyjaźni.

O ile nie oglądam filmowych drama-
tów, o tyle ten komiksowy pokocha-
łem. Polecam to za małe słowo. 

Mariusz

najlepszy komiks 2015
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NiezŁa draka Drapak! 
- Puść to jeszcze raz

Kiedy sięgałem po komiks Bartosza 
Sztybora i Tomasza Kaczkowskiego, 
zupełnie nie wiedziałem czego się spo-
dziewać. Zachęcony kilkoma pozytyw-
nymi opiniami, znalezionymi między in-
nymi na stroncie Są komiksy dla dzieci, 
postanowiłem pierwszy raz od bardzo 
dawna zmierzyć się z komiksem kiero-
wanym dla najmłodszych czytelników. 
Przede wszystkim planowałem zakup 
komiksu na prezent. Chciałem się jed-
nak upewnić, że będzie on odpowiedni 
dla kilkuletniego chłopca.

Przygody sympatycznego Kornela, 
który w nocy przeistacza się w dziel-
nego Drapaka, od razu przypadły mi do 
gustu. Interesująca fabuła, wciągające 
dialogi i cała masa humoru, który jest 
w stanie rozbawić nie tylko dzieci, ale 
także dorosłych, zakończyły się kupie-
niem przeze mnie dwóch egzemplarzy 
komiksu - jednego na prezent, drugie-
go dla mnie. Powiem więcej, planuję 
w najbliższej przyszłości powrócić do 
tego albumu dla własnej przyjemności, 
bo pomimo, że jest to typowy komiks 
dla dzieci, to oferuje świetną zabawę 
każdemu kto po niego sięgnie. 

PaweŁ

Krucjaty - Srebrnookie widmo

Ciemne wieki i towarzyszące im kru-
cjaty pociągają twórców różnych sztuk, 
w tym także sztuki komiksowej. Mito-
logia (i mitomania) związana z Zako-
nem Templariuszy jest wdzięcznym 
tematem do dywagacji i snucia teorii 
spiskowych. Zakon Ubogich Rycerzy 
Chrystusa zainspirował również twór-
ców komiksu Krucjaty – Srebrnookie 
Widmo, którzy czerpią garściami z dzie-
dzictwa średniowiecza, łącząc rytuały 
z przeszłości z nowoczesnością. Efekty 
są zaskakujące.

Srebrnookie widmo to opowieść epicka, 
łącząca w sobie wiele różnych gatun-
ków literackich, od powieści historycz-
nej przez fantastykę aż do science-fic-
tion, przyozdobiona fenomenalnymi 
ilustracjami, przywodzącymi na myśl 
filmy akcji. Scenariusz duetu Izu i Ni-
kolavitch zdradza upodobanie do re-
trospekcji i nieregularnej chronologii, 
zachowując przy tym spójność fabuły.

Chociaż polskie wydanie Krucjat nie 
jest bez wad, komiks zasługuje na wy-
sokie miejsce w kanonie komiksów fan-
tasy. Pozostaje mieć nadzieję, że druga 
część będzie tak samo dobra jak pierw-
sza. Jeśli nie, autorów powinna dopaść 
zaraza z Damietty.

iza

Nie przebaczaj

Co ja właśnie przeczytałem? – takie 
właśnie pytanie zadałem sobie zaraz po 
skończonej lekturze Nie przebaczaj. Ko-
miks Ryszkiewicza i Strychowskiej zrobił 
na mnie ogromne wrażenie, spowodował 
szok i niedowierzanie. Wzburzony, wręcz 
wściekły pytałem: Po co ktoś w ogóle 
tworzy takie obrazy? Co trzeba mieć 
w głowie, żeby to napisać? I czemu nie 
przeczytałem tego wcześniej? Cholera, 
jakie to dobre. Obrzydliwe, ale dobre.

Tak kilka miesięcy temu pisałem o „pol-
skim westernie z Tantino w tle” -  Nie 
przebaczaj. Komiks Ryszkiewicza wpadł 
mi w ręce zupełnie przypadkiem. Do-
wiedziałem się o nim podczas kolejnej 
dyskusji o polskiej scenie, a do lektury 
wziąłem się trochę od niechcenia. Jak-
że szybko ten album nauczył mnie sza-
cunku do siebie! Krew, przemoc, sceny 
niczym z chorego umysłu i historyczna 
otoczka, którą bardzo lubię.

Zaskoczenie? Jak najbardziej, bo zupeł-
nie ominęła mnie akcja crowdunfingo-
wa związana z tym projektem. Drugiej 
już przypilnowałem i z niecierpliwością 
czekam na ciąg dalszy.

Mariusz

największe zaskoczenie 2015
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Gravelands

Rok 2015 obfitował w wiele bardzo 
ciekawych wydarzeń, z których cięż-
ko było mi wybrać jedno szczególne. 
Egmont uraczył nas serią pięknie wy-
danych klasyków ze stajni DC, powsta-
ły dwa nowe wydawnictwa, światło 
dzienne ujrzało także kilka ciekawych 
polskich komiksów. Był to rok wyjąt-
kowo syty dla każdego komiksowego 
fana, jednak mi szczególnie zapadł 
w pamięć 28 dzień maja, kiedy to zu-
pełnie bez zapowiedzi wyskoczył mi 
przed oczami pasek Gravelands. Ten 
ambitny projekt idealnie trafił w moje 
gusta. 

Nie bez znaczenia pozostaje dla mnie 
fakt, że pomysłodawcą oraz autorem 
gagów ubranych w przesympatyczne 
rysunki jest Józek Śliwiński - kole-
ga, z którym administruję najwięk-
szą komiksową grupą dyskusyjną na 
Facebooku. Humorystyczne dialogi, 
ciekawe postaci, ironiczne pointy oraz 
genialna oprawa graficzna szybko 
zjednały projektowi rzeszę bardzo 
aktywnych fanów. Gravelands od 
razu wskoczył do moich zakładek 
z obserwowanymi komiksowymi 
paskami i zajął zaszczytne miejsce zaraz 
obok Kija w Dupie. Jeśli jeszcze nie 
znacie Braci Calzone czy Mortimera, 
to najwyższy czas odwiedzić ich po-
dwórko cmentarz.

PaweŁ

Scream Comics 

W 2015 roku ukazało się wiele niesa-
mowitych tytułów i premierę każdego 
z nich mogłabym nazwać “Wydarze-
niem roku”. Szczególnie cieszy mnie 
pojawienie się na polskim rynku wielu 
tytułów spoza mainstreamu. Idąc tym 
tropem, za największe wydarzenie 
2015 roku muszę uznać powstanie 

wydawnictwa Scream Comics. 

Krew Tchórzy, Sanktuarium czy Castaka 
to wyborni reprezentanci komiksów 
oryginalnie wydawanych przez fran-
cuskie domy wydawnicze i stanowią 
doskonałą przeciwwagę dla rosnącej 
popularności superbohaterskich gigan-
tów. Plany Scream Comics na 2016 rok 
tylko utwierdzają mnie w przekona-
niu, że wydawca ma ogromny wpływ 
na kształtowanie gustów czytelników 
i wie, czego im potrzeba. Niecierpliwe 
czekam na premirę Guliweriany Milo 
Manary, ale największym hitem pierw-
szego kwartału będzie Królewska Krew 
autorstwa Alejandro Jodorowskiego 
i Dongziu Liu. Posiadając takie tytu-
ły w swojej stajni, Scream Comics ma 
szansę na spektakularny sukces czego 
im serdecznie życzę.

iza

DC Deluxe 

Rozmyślając o najciekawszym wyda-
rzeniu w pierwszej kolejności myślę 
o wszelkiego rodzaju inicjatywach, 
spotkaniach, festiwalach i konwentach. 
W tym miejscu chciałbym je jednak - 
może niesłusznie - odstawić nieco 
w cień, a skupić się na rynku wydaw-
niczym.

A.D. 2015 przyniósł nam prawdziwe 
zatrzęsienie nowości komiksowych. 
Albumy i serie zaczęły pojawiać się na 
półkach sklepów i księgarni niemalże 
hurtowo. Jak to w życiu bywa, były 
wśród nich lepsze i gorsze pozycje, ale 
jest jedna seria, która poniżej pewnego 
poziomu nie schodzi - DC Deluxe.

Pojawienie się DC Deluxe przyjąłem 
jak wcześniejsze święta. I pal sześć 
zwiększony format, dodatki, obwolu-
ty (tych akurat nie cierpię)! Te historie 
bronią się same i - co ważniejsze - za-
padają w pamięć na długo.

Obserwując polską scenę odnoszę 
wrażenie, że DC (poza Batmanem) trak-
towane jest w naszym kraju po maco-
szemu. DC Deluxe ma szansę zmienić 
tę sytuację, czego sobie i Wam życzę.

Mariusz

najciekawsze wydarzenie 2015
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The Incredible Hulk
- Potwór na wolności

Powrót do klasycznych komiksów 
Marvela w ramach WKKM mocno 
dawał mi się we znaki przez cały rok. 
Jednak największy łomot sprawił mi nie 
kto inny jak Hulk. Jeśli za lekturę tego 
komiksu wziąłby się ktoś, kto z klasycz-
nymi komiksami nie miał wcześniej do 
czynienia, pomyślałby, że poza nieopi-
saną mocą i uderzeniem o sile tysiąca 
kafarów, Hulk otrzymał również solid-
ną chorobę psychiczną. Nasz zielony 
wielkolud nawija sam do siebie jak 
opętany, zmienia decyzje pod wpły-
wem „tajemniczych impulsów” i zmie-
nia formę z Bruce’a Bannera w Hulka 
(i na odwrót) dokładnie wtedy, kiedy 
pasuje to scenarzyście.

Komiks jest skrajnie przegadany, przez 
co nawet sceny walki, które powinny 
być dynamiczne, wloką się niemiłosier-
nie i po prostu nudzą. Rysunki niestety 
idą w sukurs ze słabym scenariuszem 
- już na okładce możemy doszukać się 
oczywistej wtopy rysownika, który am-
putował Hulkowi palec u stopy. Wy-
puszczenie tego potwora na wolność 
uważam za jeden z głównych grzechów 
wydawnictwa Hachette. 

PaweŁ

EPOXy

jean Van hamme to nazwisko-marka, 
gwarancja wciągającej rozrywki i za-
bawnych dialogów. XIII i Largo Winch 
zdobyły szacunek i uznanie fanów. 
Z majową premierą Epoxy wiązałam 
wielkie nadzieje. Jak się okazało – 
płonne. 

Scenariusz Van Hamme’a jest niespój-
ny, nielogiczny i niekonsekwentny. Na-
wet zakładając, że autor wykorzystuje 
oniryczną konwencję, robi to nieumie-
jętnie i bez polotu. Wszechobecnej 
nagości, choć utrzymanej w dobrym 
smaku, bardzo często nie można w ża-
den sposób uzasadnić. Ilustracje paula 
cuveliera są dobre, ale nawet najlepsza 
oprawa graficzna nie uratuje poszatko-
wanej fabuły. Owoc współpracy obu 
panów jest co najmniej dziwny i ciężko 
uwierzyć, że za scenariusz odpowie-
dzialny był JVH.

Cena okładkowa (50 zł) tym bardziej 
nie zachęca do zakupu. Z punktu wi-
dzenia czytelnika, album może mieć 
jedną zaletę. Jeśli wstydzicie się trzy-
mać w domu Playboya, Epoxy dostar-
czy intensywnych wrażeń wzrokowych 
bez zwracania na siebie uwagi.

iza

WIELKA KOLEKCJA 
KOMIKSÓW MARVELA

Druga połowa 2015 roku przyniosła 
w moim życiu szereg zmian, a obowiąz-
ki służbowe sprawiły, że siłą rzeczy 
nieco rzadziej mogę sięgać po komiks. 
Dziś częściej kupuję i odkładam na 
półkę niż czytam, ale jako „zbieracz” 
nie potrafię się powstrzymać od przy-
najmniej symbolicznych zakupów. Ot 
dla przykładu - nie opuściłem żadnego 
z tomów Wielkiej Kolekcji Komiksów 
Marvela, chociaż coraz częściej myślę 
o tym, że może powinienem.

Z perspektywy czasu WKKM okazała 
się jednym ze zwiastunów renesansu 
komiksu w Polsce. Starsi czytelnicy po 
raz kolejny mogli kupować komiksy 
w kioskach, młodsi mogli nieco taniej 
niż dotychczas poznać herosów z ekra-
nu.

Dlaczego piszę zatem o rozczarowaniu? 
Przypomnijcie sobie petycję i nadzieję 
na przedłużenie kolekcji, a teraz spójrz-
cie na półki i porównajcie pierwszą 60-
tkę z tym, co dzieje się potem. Seria leci 
na łeb na szyję, brakuje prawdziwych 
hitów i balansu pomiędzy klasykami, 
a solidnymi współczesnymi historiami. 

A gdzie nie przyłożę ucha, tam słyszę 
narzekania na WKKM. Coś w tym jest.

Mariusz

największe rozczarowanie 2015
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“Batman – Rok pierwszy” 
to komiks, który po niemal-
że połowie wieku miał od-
świeżyć legendę Mrocznego 
Rycerza. Zadanie nie było ła-
twe, ale podjął się go nie kto 
inny jak Frank Miller, który 
był wówczas jedną z naj-
jaśniej święcących gwiazd 
branży komiksowej. Natural-
ne wydawało się, że scena-
rzysta, który w świetny spo-
sób opisał koniec przygód 
Batmana (Powrót Mroczne-
go Rycerza), spisze się rów-
nie dobrze przy powtórnym 
opowiedzeniu genezy tej 
postaci. Historię o tym jak 
Bruce Wayne został Batma-
nem, Selina Kyle Catwoman, 
a Jim Gordon kapitanem po-
licji w Gotham wydano po-
wtórnie (pierwsze wydanie – 
Egmont  2003 r.) w grudniu 
minionego roku.

“Rok pierwszy” to dla mnie 
przede wszystkim ciekawy 
sposób budowania fabuły 
na jaki zdecydował się Mil-
ler. Cechą charakterystycz-
ną jest narracja prowadzo-
na w pierwszej osobie przez 
Gordona i Batmana. Oso-
biste przemyślenia bohate-
rów są relacją z pierwszej 
ręki z ogarniętego przemo-
cą Gotham. Dzięki temu, 
że poznajemy ponure myśli 
dwóch najważniejszych po-
staci złowrogi klimat miasta 
udziela się już od pierwszych 
kadrów. Problemy z jakimi 
przyjdzie się zmierzyć boha-
terom oraz popełniane przez 

nich błędy wydają się realne. 
Zabieg ten nadaje niepowta-
rzalnej głębi postaciom, ich 
zachowanie staje się natu-
ralne, a czytelnik ma wraże-
nie jakby czytał fragmenty 
dzienników dwóch osób, 
poukładane w spójną całość. 

We wstępie napisałem, że 
“Rok pierwszy” to powtór-
ne przedstawienie genezy 
Mrocznego Rycerza, warto 

jednak wspomnieć, że ta 
geneza okraszona jest bar-
dzo ciekawymi wątkami. 
Mam tu na myśli oczywi-
ście sytuację jaką zastał Jim 
Gordon po przeniesieniu do 
Gotham. Miasto jest zżerane 
przez korupcje policji i naj-
wyższych urzędników, nikt 
się nie liczy z prostymi ludź-
mi, a przypadkowe ofiary 
wśród cywili podczas dzia-
łań oddziałów specjalnych 

to normalka. Miller świetnie 
łączy wątki dwóch sprawie-
dliwych, którzy starają się 
oczyścić miasto z demorali-
zującej korupcji i przestęp-
czości. W mieście, w którym 
nie można nikomu ufać, obaj 
Panowie będą w końcu zmu-
szeni znaleźć sojusznika. Rok 
pierwszy to nie tylko gene-
za Mrocznego Rycerza. To 
również opowieść o począt-
ku jednej z najciekawszych 
przyjaźni jakie opisano w ko-
miksach.

Co ciekawe Miller w swo-
im scenariuszu próbuje 
ukazać nam podobieństwa 
i różnice pomiędzy Batma-
nem a Gordonem. Obaj Pa-
nowie dopiero co pojawili 
się w mieście, a już zdążyli 
nieźle namieszać. Obaj są 
twardymi, pewnymi siebie 
mężczyznami, którzy zacię-
cie bronią tego na czym im 
zależy. Różnica leży nato-
miast w motywacji obu bo-
haterów. Bruce Wayne wra-
ca do miasta żeby go bronic 
przed trawiącą chorobą ko-
rupcji i przestępczości. Jim 

Batman
Rok PieRwszy

Rok pierwszy to nie 
tylko geneza Mrocz-
nego Rycerza. To 
również opowieść 
o początku jednej 
z najciekawszych 
przyjaźni jakie opi
sano w komiksach.

Batman - Rok pierwszy - Egmont 2015
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Gordon natomiast znalazł 
się tam z przymusu, a war-
to wspomnieć, że Gotham 
to w wizji Millera i Mazzuc-
chelliego ostatnie miejsce na 
ziemi, w którym chciałby się 
znaleźć policjant spodziewa-
jący się dziecka. Mroczna wi-
zja miasta to element równie 
istotny jak relacja między 
głównymi postaciami. Ry-
sunki Mazzucchelliego na-
dają całej opowieści posęp-
nego klimatu oraz w sposób 
naturalny nadają opowieści 
tempa. Obserwujemy zatem 
piękny kolaż kadrów pełnych 
detali i dynamicznych obra-
zów akcji. Nie bez znaczenia 
pozostaje również warstwa 
kolorystyczna i gra światło-
cieniem. W końcu w mieście, 
w którym prawie nigdy nie 
świeci słońce, cienie sięga-
ją bardzo głęboko, a w tych 
gnieżdżą się demony. 

Część z Was może się zasta-
nawiać, dlaczego tak długo 
czekaliśmy z recenzją nowe-
go wydania tego komiksu. 
Postanowiliśmy opubliko-
wać recenzję dopiero w na-
szym magazynie, ponieważ 
ten album świetnie kore-
sponduje z tematem prze-
wodnim publikacji. Na tylnej 
okładce komiksu znajdziemy 
znaczek – TYLKO DLA DO-
ROSŁYCH – co jest najprost-
szą z możliwych odpowiedzi 
na pytanie – Czy nie jesteś 
za stary żeby czytać komik-
sy. Warto zauważyć, że po-
zycja ta jest przeznaczona 
tylko dla dojrzałego czytel-
nika nie dlatego, że zawiera 
ona goliznę, przekleństwa 
czy sceny typu gore. To ze 
względu na poważną, ponu-
rą fabułę Rok pierwszy jest 
komiksem przeznaczonym 
wyłącznie dla dorosłych. 

Paweł Warowny

konkurs
Przyjrzyj się dokładnie okładce naszego magazynu, a dostrzeżesz, że jest ona inspirowana 

wycinkami z oryginalnych zeszytów Batmana. Twoim zadaniem jest zidentyfikowanie wszystkich 
okładek jakimi inspirowała się autorka. Do wygrania album:

Batman - Rok pieRwszy!

Swoją odpowiedź prześlij mailem na adres kontakt@czasnakomiks.pl - w temacie wiadomości 
koniecznie wpisz - Konkurs Batman. Na zgłoszenia czekamy do 29.02.2016 r. Wygrywa osoba 

która poda tytuły/numery wszystkich komiksów użytych do stworzenia naszej okładki. 

Szczegółowy regulamin konkursu

Sponsorem nagrody jest

Recenzja

Plansza z komiksu

kontakt@czasnakomiks.pl
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czy nie jesteś 
za stary na ...? 

Nie starczyło by palców 
u rąk i nóg w całej ekipie 
Czas na komiks żeby poli-
czyć ile razy słyszałem to 
pytanie. Znajomi, rodzina 
i przyjaciele albo aprobu-
ją moje zainteresowania 
albo się z tym pogodzili 
i o to już nie pytają. Po 
prostu o tym nie myślą, 
całe szczęście. To osoby 
nowo poznane mają naj-
większe problemy ze zro-
zumieniem, że moje hob-
by nie ma nic wspólnego 
z wiekiem. A istną katorgą 
dla ich procesu myślowe-
go jest zrozumienie, że 
jako dorosły człowiek 
przeznaczam swój czas 
i pieniądze na prowadze-
nie serwisu o komiksach, 
z którego nie mam pra-
wie żadnych profitów. 
Niestety stereotyp o tym, 
że komiksy to banalna 
rozrywka dla dzieci jest 
w naszym społeczeń-

stwie tak silny, że bardzo 
trudno wytłumaczyć tym 
ludziom dlaczego ich py-
tanie nie ma sensu. Łatka 
stanowiąca, że komiks 
to mało rozwijająca za-
bawa tak naprawdę nie 
ma z rzeczywistością nic 
wspólnego.
Pierwszym argumentem 
jaki zazwyczaj stosuje 
w tego typu rozmowach 
to kontrpytanie o to, jak 
rozmówca spędza swój 
wolny czas. Tylko czekam 
aż ktoś odpowie, że lubi 
oglądać filmy lub czytać 
książki. Jednak najwięcej 
mam do powiedzenia oso-
bie która lubi oglądać te-
lewizję. Rozmowa z oso-
bą, która swój wolny czas 
spędza przed telewizorem 
jest zazwyczaj pełna iro-
nii i sarkazmu. Telewizja 
jest chyba najmniej wy-
magającą myślenia formą 
rozrywki. Durne seriale, 
idiotyczne reality show 
i podglądanie gwiazd - 
wszystko to daje odbiorcy 
wrażenia w najprostszej 

i najmniej wymagającej 
formie. Nie trzeba myśleć, 
nie trzeba interpretować 
wystarczy tylko patrzeć 
i słuchać. Oczywiście zda-
rzają się wyjątki od reguły. 
W telewizji pojawiają się 
ciekawe programy publi-
cystyczne, ambitne filmy 
i seriale. Jednak może-
cie mi wierzyć, że dużo 
osób zrozumie swój błąd 
w ocenie waszego hob-
by, kiedy to wy ocenicie 
główne zainteresowania 
tych osób używając tak 
samo krzywdzącego ste-
reotypu.

Sytuacja ma się jednak 
zgoła inaczej przy rozmo-
wie z osobami o bardziej 
górnolotnych zaintereso-
waniach. Film i książka to 
dwa główne nośniki kultu-
ry w dzisiejszych czasach. 
Nikt im nie może zarzucić, 
że są mało ambitne, nie 
wymagające, nie rozwijają 
i są banalną rozrywką dla 
dzieci. Ale czy na pewno?
Tutaj dochodzimy do me-
ritum dyskusji. Film, książ-
ka i komiks to tylko no-
śniki. To formy przekazu 
informacji, a każda z nich 
może służyć do przekazu 

komiks? nie jesteś 
    na to za stary?

tytułowe pytanie to zmora wszystkich fanów komiksu, gier komputerowych, planszowych i rpg. słowem każdego, kto ma niestandardowe jak na realia naszego społeczeństwa zainteresowania. jako miłośnik wszystkich wymienionych wyżej dziedzin postanowiłem odnieść się nie tyle do samego pytania, co bardziej do sensu jego zadawania.

artykuŁ

Maus - Art Spiegrlman
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zarówno poważnych i am-
bitnych dzieł kulturowych, 
jak i banalnych treści nie 
wymagających niczego 
więcej jak sprawnych 
zmysłów i umiejętności 
czytania. Stereotyp uka-
zujący komiks jako dzie-
cinadę powstał w naszym 
społeczeństwie z powodu 
ogromnej popularności 
komiksów dla dzieci. My-
ślę, że większość z wa-
szych rodziców zapytana 
o tytuł dowolnego ko-
miksu powiedziałaby Ka-
czor Donald, Myszka Miki 
lub wskazała któregoś 
z najpopularniejszych su-
perherosów. Postacie te 
osobom starszym kojarzą 
się z kreskówkami z lat 90, 
a skoro kreskówki są dla 
dzieci, to i komiksy są dla 
dzieci.

Mam wrażenie, że ko-
miksy poważne, bardziej 
ambitne, przeznaczone 
dla dojrzałego czytelni-
ka dotarły do Polski zbyt 
późno. Pojawiły się one 
u nas kiedy krzywdzą-
cy stereotyp zdążył już 
się na dobre zadomowić 
w świadomości Polaków. 
Między innymi dlatego, 

komiks jest u nas tak mało 
popularny. Prawie nikt nie 
zastanawia się, że nazwa 
- komiks - nie jest synoni-
mem dla naiwnych historii 
o biegających w rajtuzach 
bohaterach, raz za razem 
zbawiających świat. Są 
przecież komiksy poważ-
ne, wzniosłe, poruszające 
ważne społecznie tema-
ty. Głównym błędem jaki 
popełnia każdy zadający 
pytanie Nie jesteś za sta-
ry na czytanie komiksów? 
jest to, że na komiksy nie 
można być za starym. Bo 
dokładnie tak samo jak 
w przypadku książek, se-
riali czy filmów, są komik-
sy dla dzieci, młodzieży 
i czytelnika dojrzałego. 
Tylko od autora zależy co 
umieści w tej jakże pojem-
nej formie sztuki jaką jest 

komiks. Myślę, że każdy 
z fanów komiksu może 
podać choć jeden tytuł 
tomiku odpowiadającego 
dowolnemu gatunkowi 
literatury. Komiks to me-
dium, a nie można być 
za starym na korzystanie 
z jakiegoś medium. Można 
być za starym na pewne 
tematy, których to me-
dium jest nośnikiem.
Na zakończenie wypada 
odpowiedzieć na zadane 
pytanie. Czy jestem za 
stary na czytanie komik-
sów?
- Nie da się być za starym 
na czytanie komiksów. 
A czy jestem za stary, żeby 
emocjonować się przy-
godami Batmana? - Być 
może, ale to w ogóle nie 
jest Twoje zmartwienie.

Paweł Warowny

Co ja sobie myślałem?! 
Biegać po mieście i 

tłuc gangsterów po 
mordach!

Prędzej czy później  
musiałem wkurzyć  

kogoś nieodpowiedniego. Nawet moja cholerna 
moc okazała się  
gówno warta.

Ech...  
gdybyś tylko tu była...

Kolory grozy  
część II

premiera kwiecień 2016

ZapowiedŹ komiksu Incognito #7 - Kolory grozy cz. 2
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z punktu widzenia praktyka 
i teoretyka obserwuje pan 
polskie środowisko komik-
sowe od lat osiemdziesią-
tych. zarówno profesorski 
tytuł, jak i dorobek publika-
cji czyni z pana wielki auto-
rytet, a spostrzeżenia, nie-
zwykle cenne. jak ocenia 
pan polskie środowisko 
komiksowe na przełomie 
czterech dekad? jak to wy-
glądało w latach dziewięć-
dziesiątych, a jak wygląda 
to dzisiaj?

Muszę przyznać, że określe-
nie „środowisko komiksowe” 
jest ogromnie nieostre i chy-
ba mylące, bo każdy chce 
pod nim co innego widzieć. 
W latach 1990-tych współ-
tworzyli je polscy czytelnicy 
i polscy twórcy. Dziś chcą się 
tak nazywać ludzie, którzy 
polskich twórców nie znają, 
bo nie czytają. I mają do tego 
prawo.
Pytanie jest trudne i nie spo-
sób na nie odpowiedzieć bez 
uproszczeń i przeinaczeń. 
Dlatego spróbuję zastoso-
wać maksymalne uprosz-
czenie i powiem, że w latach 
90-tych polskie środowisko 
komiksowe było małe, wątłe 
i bez siły przebicia, dlatego 
ludzie dążyli do konsolida-
cji za wszelką cenę. Nawet 
wtedy, kiedy nie lubili się 
nawzajem, dążyli do tego, 
żeby wspólnie coś zrobić. Te-
raz jest nas na tyle dużo, że 
możemy dzielić się na obo-
zy i ugrupowania atakujące 
siebie nawzajem, ignorujące 
fakt istnienia innych ugru-
powań, manifestujące zróż-
nicowane postawy.  To się 
chyba nazywa normalność.

Kiedy zaczął się ukazywać 
Relax chodziłem do szkoły 
średniej, a jedyne środowi-
sko komiksowe, do jakiego 
należałem, to byli trzej ko-
ledzy z klasy, którzy podob-
nie jak ja ten Relax czytali. 
W Relaksie ukazywały się 
listy od czytelników, ale ni-
gdy nie wpadłem na pomysł, 
że ja sam też mógłbym taki 
list napisać. Wydawało mi 
się, że to pismo, i ci ludzie, 
to istoty z innego świata. 
Dziesięć lat później pozna-
łem przynajmniej niektórych 
spośród rysowników Relaksu 
i poznałem też niektórych 
spośród tych, co pisali tamte 
listy. Przekonałem się, że to 
tacy ludzie jak ja. Że czytali 

to samo pismo, że uwielbiają 
komiksy, że myślą podobnie. 
Wtedy poczułem, że istnie-
je jakieś środowisko. Po na-
stępnych dziesięciu latach 
byłem z całym środowiskiem 
na ty. Znałem wszystkich 
trzech wydawców, pięciu re-
daktorów fanzinów i wszyst-
kich trzydziestu pięciu ry-
sowników komiksowych, 
przy czym do przedstawicieli 
starszego pokolenia mówi-
łem jednak „Proszę Pana”. 
Oczywiście, liczby, które 
podaję, są wyssane z palca  
w rzeczywistości były inne 
i dość szybko się zmieniały. 
Po następnych dziesięciu 
latach wszyscy już korzy-
stali z Internetu. Komiksy 

się ukazywały, na imprezy 
komiksowe przyjeżdżali go-
ście z zagranicy, a poznanie 
wszystkich i przejście z nimi 
na ty przestało być możliwe. 
Przestało też być pożądane, 
bo co to za przyjemność 
być na ty z kimś, kogo się 
nie lubi? Oczywiście, swoją 
rolę odegrał też upływ cza-
su. Dziś jestem już panem 
po pięćdziesiątce i integro-
wanie się ze środowiskiem 
w taki sposób, jak na począt-
ku lat 90-tych mi nie przy-
stoi. Nie mówiąc już o tym, 
że zdrowie mi na takie eks-
cesy nie pozwala.

był pan promotorem Łuka-
sza Kowalczuka, komiksia-
rza niezwykle dziś płodne-
go, odnoszącego sukcesy 
na rynku międzynarodo-
wym. pod pana okiem na-
pisał pracę, wydaną później 
w formie książki o wydaw-
nictwie tm-semic. jak oce-
nia pan twórczość Łukasza 
z perspektywy (byłego?) 
mentora?

Nie oceniam. Podziwiam. 
Uważam, że bardzo się roz-
winął. I cieszę się, że znalazł 
swoich odbiorców.

współpracował pan z wie-
loma polskimi rysownikami 
(jakub babczyński, maciej 
pałka, Katarzyna urbaniak, 
mateusz skutnik, rafał 
szłapa - przyp. red.), z kim 
pracowało się najlepiej i dla-
czego?

Och, pracowałem też z Mar-
kiem Górnisiewiczem i Sław-
kiem Wróblewskim, którzy 
obaj już nie żyją. Ze Sław-

Prof. Jerzy Szyłak o polskim 
środowisku komiksowym

prof. Jerzy Szyłak służbowo

wywiad
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kiem Jezierskim, Markiem 
Wdziękońskim, Markiem 
Adamikiem, Sławkiem Ro-
gowskim, Krzysztofem Ró-
żańskim, Andrzejem Janic-
kim, Jackiem Michalskim, 
Rafałem Gosienieckim, Olą 
Spanowicz, Joanną Karpo-
wicz, Robertem Służałym, 
Hubertem Ronkiem, Dag-
marą Matuszak, Tomaszem 
Mehringiem, Oskarem Hu-

niakiem, Kamilem Bachmiń-
skim, Antonim Serkowskim, 
Nikodemem Cabałą, Ra-
dosławem Karkulowskim, 
Januarym Misiakiem, Karo-
lem KRL-em Kalinowskim, 
Marcinem Nowakowskim, 
Mariuszem Zawadzkim, 
Jarosławem Gachem, Woj-
ciechem Nawrotem, Agatą 
Gorządek, Przemysławem 
Chojnackim, Olafem Ci-

szakiem, Unką Odyą, Pio-
trem Nowackim, Leszkiem 
Wicherkiem, Maciejem 
Wodzem, Markiem Tur-
kiem, Markiem Rudowskim, 
Grzegorzem Pawlakiem oraz 
Wojciechem Stefańcem i Łu-
kaszem Godlewskim oraz 
innymi twórcami, których 
za niewymienienie serdecz-
nie przepraszam. Zdarzy-
ło mi się też, że komiks do 
mojego scenariusza naryso-
wał Waldemar Mordarski, 
co uważam za przypadek 
zaliczany do kategorii „tra-
fiło się ślepej kurze ziarno” 
(i żeby było jasne, dodam, że 
to ja występuję w roli ślepej 
kury). Z niektórymi z tych 
osób porozumiewałem się 
tylko przez Internet (a nawet 
przez osoby trzecie) i do dziś 
ich nie poznałem. Nie wiem 
więc, czy mogę mówić o tym, 
że z nimi współpracowałem.  
I wszystkim tym osobom je-
stem wdzięczny, że chciały 
się zająć pracą nad moimi 
scenariuszami. Za każdym 
razem, kiedy widzę jak to, 
co napisałem, konkretyzuje 
się i zmienia w wizję należą-

cą do kogoś innego, 

Plansza z komiksu “Panowie w cylindrach” - Dagmara Matuszak, Jerzy Szyłak 

Niewykorzystany kadr do komiksu “Szminka” - Joanna Karpowicz, Jerzy Szyłak

wywiad
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najczęściej diametralnie róż-
ną od tego, jak sobie to coś 
wyobrażałem, jestem szczę-
śliwy, zaskoczony i niezdol-
ny do krytycyzmu.

Komunikacja, zwłaszcza 
zdalna, bywa trudna, a ar-
tyści skrajnie indywidual-
ni. ciekawi mnie, czy w ja-
kimś przypadku poczuł pan 
szczególną synergię. Ktoś 
chwytał w lot pana wizję 
i współpraca przebiegała 
tak, że chciałby pan z nim 
szczególnie mocno konty-
nuować współpracę? 

Prawdę powiedziawszy to 
nie do końca jest tak, że ja 
mam jakąś wizję, kiedy pi-
szę scenariusz. Moje wy-
obrażenia na temat wyglą-
du planszy są z reguły dość 
mętne, a jak mam pomysł 
na konkretny kadr, to sta-
ram się go opisać tak, żeby 
nie było mowy o pomyłce. 
Jeśli już, to raczej starałem 
się dobierać scenariusz do 
prac, które dany rysownik 
mi pokazał, dopasować opo-
wieść do jego stylu. Potem 
zaś nauczyłem się, że nie-
spodzianki i nieoczekiwane 
zestawienia mogą przynieść 
najlepsze rezultaty. Tak było 
ze Szminką. Joannie Karpo-
wicz zaproponowałem inny 
scenariusz, ona go przyjęła 
i nawet zaczęła robić komiks. 
Ale po drodze podesłałem 
jej tekst scenariusza, który 
właśnie napisałem, przede 
wszystkim, żeby się po-
chwalić, bo byłem strasznie 
zadowolony z tej pracy. I ona 
odpowiedziała,  że chce to 
zrobić. I zrobiła. Po swoje-
mu. Z Mateuszem Skutni-
kiem często rozmawialiśmy 
o scenariuszach, a nawet 
układaliśmy je wspólnie (ja 
nadawałem temu kształt 
ostateczny, dzieliłem na 

kadry, wpisywałem dialogi, 
ustalałem liczbę stron. Nie-
mniej i to nie było ostatecz-
ne. Na przykład w scenariu-
szach Rewolucje na morzu 
i We mgle mają taką samą 
liczbę stron (46), w rzeczy-
wistości ten pierwszy jest 
prawie dwa razy dłuższy 
od drugiego, bo Mateusz 
potrzebował przestrzeni 
i rozmachu, żeby pokazać 
jak statek wychodzi w mo-
rze (nawet podopisywał sto-
sowne dialogi w odpowied-

nich momentach). Ale przy 
We mgle potrzebował dyscy-
pliny, żeby mu się opowieść 
nie rozlazła i ani na moment 
nie odstąpił od scenariusza.
Kontakt z rysownikiem, czy 
bezpośredni, czy na odle-
głość, zawsze ma w sobie 
coś magicznego, bo jego 
podstawą jest to, że powsta-
je coś z niczego. I w takim 
kontakcie to rysownicy ra-
czej się wycofują ze współ-
pracy,  jeśli nie czują histo-
rii, którą muszą narysować. 

Ja się temu nie dziwię, bo 
to jednak wymaga ogromu 
pracy.

pytaliśmy już o Łukasza, 
czy śledzi pan poczynania 
innych polskich twórców 
młodego pokolenia?

Tak. Staram się to robić.

coraz częściej pojawiają się 
nowe tytuły, niektóre bar-
dzo obiecujące. czy zna pan 
komiksy: Lis, Niesłychane 

Plansza z komiksu “Koszula” - Rafał Szłapa, Jerzy Szyłak
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Losy Ivana Kotowicza, Inco-
gnito, Bler, Portal, Kij w Du-
pie? jak pan je ocenia?

Niektóre śledzę, innych nie. 
Nie jestem w stanie czytać 
wszystkiego. W dodatku, 
wśród autorów komiksów, 
które Pan wymienił, jest 
mój były student i mój wie-
loletni przyjaciel. Prace obu 
uważam za znakomite, ale 
nie potrafię powiedzieć, czy 
uważam tak, bo ich znam, 
czy dlatego, że są znakomite.

czy zgodzi się pan z tezą, że 
łatwiej u nas o świetne ry-
sunki, niż pasjonujące sce-
nariusze?

Nie zgodzę się. Uważam, że 
taką tezę stawiają ludzie, 
którzy nie umieją ocenić 
prac istniejących na naszym 
rynku, ale dokładnie potra-
fią  powiedzieć, czego na 
nim nie ma i wysuwają tezę, 
że brak tego czegoś wynika 
z braku umiejętności na-
szych twórców, a nie z tego, 
że poszli oni swoją własną 
drogą, zamiast realizować 
cudze fantazje o tym, co jest 
atrakcyjne. Przed laty w Du-
żym Formacie ukazał się tekst 
o młodym polskim komiksie 
i tam w roli krytykanta wy-
stąpił Krzysztof Skrzypczyk, 
który po kolei narzekał na 
niemal wszystkie prezen-
towane komiksy. Na temat 
48 stron powiedział: „Wi-
dać tu chorobę typową dla 
młodych polskich twórców: 
problemy z opowiadaniem”. 
Oprócz ganienia Piątkow-
skiego, narzekał też na sce-
nariusz Skarżyckiego  do 
Jeża Jerzego i Kabulaka do 
Pauli. W wypadku tej ostat-
niej uważał, że byłoby lepiej 
gdyby autorzy – zamiast 
zbioru krótkich, zabawnych 
historyjek o charakterze ero-
tycznym - stworzyli rozbu-

dowaną fabułę.
Jego krytykanctwo jest 
czymś charakterystycz-
nym dla naszych krytyków 
– i tych profesjonalnych, 
i fanowskich. Każdy z nich 
mógłby nucić sobie co rano 
piosenkę z Kabaretu Olgi 
Lipińskiej: „Nie wiem, co to 
za choroba, znowu mi się 
nie podoba”. Wielu pewnie 
to robi.
I tu przypomnę, że obok 
Rafała Skarżyckiego i To-
biasza Piątkowskiego mamy 
jeszcze takich scenarzystów 
jak Dennis Wojda, Grzegorz 
Janusz i Dominik Szcześniak 
oraz Bartosz Sztybor i Daniel 
Gizicki. I jeszcze jest Sławo-
mir Zajączkowski, którego 
komiksy dla IPN-u to przy-
kład świetnych opracowań 
historycznych, które rów-
nież jako zwykłe komiksy 
nie wymagają traktowania 
z taryfą ulgową. Że wśród 
tych, którzy zadebiutowali 
niedawno są Łukasz Bogacz, 
Kajetan Kusina i Elżbieta 
Żukowska. Że są tacy, którzy 

dawno niczego nie publiko-
wali, ale przecież żyją i mają 
się dobrze, jak Radosław 
Kleczyński czy Karol Kon-
werski. Że sami rysownicy 
też potrafią stworzyć so-
bie znakomite scenariusze. 
G’woli przypomnienia wska-
żę na „Łaumę” Kalinowskie-
go, „Rewolucje” i „Blakiego” 
Skutnika, wszystkie komiksy 
Sieńczyka, prace Samojlika, 
a także Śledzińskiego i braci 
Minkiewiczów, że o Łuka-
szu Kowalczuku nie wspo-
mnę. Pewnie mógłbym jesz-
cze wymieniać, ale zamiast 
tego zapytam, ilu właściwie 
powinniśmy mieć scenarzy-
stów, żeby skończyło się 
mówienie, że ich nie mamy?

Nad czym według pana po-
winni najmocniej pracować 
młodzi pisarze? czego bra-
kuje naszym scenarzystom?

Młodzi pisarze powinni pra-
cować nad nowymi utwora-
mi. Tym, czego im brakuje, 
jest życzliwe wsparcie ze 

strony rodzimej publiczno-
ści.

wszyscy są już tak dobrzy, 
że jedyne co powinni robić, 
to więcej tworzyć i ocze-
kiwać braw ze strony nie-
skłonnych do entuzjazmu 
odbiorców?

Myślę, że nikt nie jest aż tak 
dobry, nawet Alan Moore. 
Aczkolwiek wszyscy czekają 
na brawa.

jakie są najczęstsze wady, 
które dostrzega pan w sce-
nariuszach młodego pokole-
nia i w jaki sposób powinno 
nad nimi pracować? 

Z jednej strony nie chciał-
bym mówić o cudzych wa-
dach, bo wyglądałoby to 
tak, jakbym sam błędów nie 
popełniał, a przecież po-
pełniam. Z drugiej strony 
chciałbym zauważyć, że nie 
ma jednej recepty na dobry 
scenariusz, bo bardzo różne 
są rzeczy, które się mogą 

Jerzy Szyłak z córką
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podobać w komiksie. Nie-
mniej, czytanie tego, co pi-
szą inni (nie tylko komiksów, 
ale i prozy) na pewno nie 
zaszkodzi. I trzeba słuchać, 
jak ludzie mówią. Bo ko-
miks dialogami stoi. Chyba 
nikt nie marzy o tym, żeby 
w komiksach były dialogi 
jak z prozy Białoszewskie-
go, to jednak jak jest w nich 
za mało Białoszewskiego to 
narzekają na sztuczność.

Komiks wciąż wydaje się 
pozostawać poza obszarem 
zainteresowań badań uni-
wersyteckich. mimo upły-
wu lat, pana prace pozostają 
w tej dziedzinie niemal osa-
motnione. wynika to z bra-
ku zainteresowania tematy-
ką czy po prostu ciężko się 
z nią przebić?

Doktor Adam Rusek opu-
blikował do tej pory dwa 
tomy bardzo skrupulatnego 
(i jak najbardziej naukowego) 
opracowania dziejów komik-
su polskiego oraz Leksykon 
polskich bohaterów komik-
sowych. Poznańska Centrala 
wydała zbiór tekstów Woj-
ciecha Birka Z teorii i prak-
tyki komiksu, a w przyszłym 
roku powinna (wreszcie) 
ukazać się jego rozprawa 
Główne problemy teorii ko-
miksu. W 2013 roku swoją 
rozprawę doktorską Stra-
tegie narracyjne w komiksie 
obroniła na Uniwersytecie 
Warszawskim Kamila Tu-
szyńska (książka była zapo-
wiadana na grudzień 2015), 
w 2015 roku na Uniwersy-
tecie Szczecińskim zdobył 
stopień doktora Paweł Gą-
sowski na podstawie pracy 

Semiotyczna poetyka komik-
su. W Poznaniu pracę zbio-
rową Komiks i jego konteksty 
opublikowało wydawnictwo 
o nazwie Instytut Kultury 
Popularnej, które przygo-
towuje kolejne publikacje 
o charakterze naukowym. 
W Toruniu ma się ukazać na-
ukowa monografia twórczo-
ści Jerzego Wróblewskiego 
napisana przez Marcina Ja-
worskiego. Biorąc to wszyst-
ko pod uwagę, nie mogę 
przytaknąć tezie mówiącej, 
że komiks pozostaje poza 
obszarem badań uniwersy-
teckich. Powiedziałbym ra-
czej, że miłośnicy komiksów 
wydają się być takimi bada-
niami mało zainteresowani 
i zupełnie w nich niezorien-
towani.

pod koniec 2014 roku wyda-
no ostatni, jak dotąd, pański 
komiks - Benedykt Dampc 
vs  Pogromca Pornografów. 
jakie plany na przyszłość? 
pracuje pan nad czymś? 
Nowe tytuły są w planach?

Już od dłuższego czasu nie 
piszę scenariuszy. Ale kiedyś 
napisałem ich sporo i teraz 
– od czasu do czasu – ktoś 
jeszcze znajduje w nich coś 
dla siebie. Ale co to będzie 
i kiedy się ukaże, wolałbym 
na razie nie zdradzać. Cze-
kam natomiast na publikację 
Leksykonu powieści gra-
ficznych, w którego pisaniu 
miałem swój udział. Prace 
redakcyjne nad nim bardzo 
się przeciągnęły, ale podob-
no są już na ukończeniu. 
I piszę własną książkę, też 
w postaci zbliżonej do leksy-
konu, z hasłami omawiający-
mi te komiksy, które w kano-
nie nie zawsze się mieszczą, 
ale o pamięć, o których różni 
ludzie się upominają. Teo-
retycznie już ją kończę, ale 
jeszcze nie do końca wiem, 

jak ostatecznie będzie wy-
glądać. Chciałbym też po-
wrócić do pracy nad książką 
o książkach obrazkowych 
dla dzieci. Przed wakacjami 
zaczęliśmy nad nią pracować 
z Małgosią Cackowską, ale 
potem w kontynuacji pracy 
przeszkodziły nam inne obo-
wiązki. Na pewno jednak to 
dokończymy, bo na wiele 
rzeczy (procesów, tytułów, 
związków między sztukami) 
patrzymy w zupełnie od-
mienny sposób.

poza środowiskiem uniwer-
syteckim, w polskich szko-
łach wciąż trudno o komiks. 
jego potencjał edukacyjny 
wydaje się ogromny. czy 
pana zdaniem powinniśmy 
brać przykład np. z Francji 
gdzie komiks odgrywa istot-
ną rolę w systemie oświaty?

Prawdę powiedziawszy, 
w polskich szkołach komiks 
jest obecny i wykorzystywa-
ny, ale rzadko bywa nazywa-
ny komiksem. Ale chociaż 
nikt nie mówi o komiksie Fal-
skiego, tylko o Elementarzu 
Falskiego, to jednak mamy 
w tym podręczniku z narra-
cję obrazkową. Początkowo 
jest to tylko opowiadanie 
obrazkami, a dopiero potem 
dołączają się wątłe teksty 
słowne w charakterze ko-
mentarza do obrazków. 
Może nie do końca mamy 
tam do czynienia z nar-
racją komiksową, ale jest 
jej niemało. W innych Ele-
mentarzach jest podobnie, 
bo jedną z rzeczy, których 
dzieci się uczą, jest analiza 
obrazków, układanie na ich 
podstawie historyjek, a na-
wet układanie rozsypanych 
obrazków  we właściwej ko-
lejności, gdzie za prawidło-
we uważane jest stworzenie 
fabularnej sekwencji. 

Benedykt Dampc vs. Pogromca Por-
nografów - Jerzy Szyłak, Maciej Pałka
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Na początkowym 
etapie edukacji 
korzystanie 
z komiksów lub 
historyjek zbliżonych 
do komiksów jest 
częste i efektywne. 

Potem stopniowo zanika, 
gdyż szkoła uczy nas jednak 
obcowania ze słowem, ro-
zumienia przekazów języko-
wych, analizowania ukrytych 
w nich znaczeń, poprawne-
go formułowania myśli w ję-
zyku. To poważne zadanie, 
które w życiu  dorosłym 
umożliwia nam zajmowanie 
się nie tylko sztuką i rozryw-
ką, ale także leczenie ludzi, 
budowanie domów, mostów 
i wszystko inne.
Prawdę powiedziawszy, 
to właśnie z powodu owej 
nierozpoznawanej przez 
wielu komiksowości obec-
nej w twórczości dla dzieci 
zwróciłem uwagę na książki 
obrazkowe. Za piękny i mą-
dry komiks uważam na przy-
kład Czarostatki i parodzieje 
Pawła Pawlaka, utwór przez 
nikogo chyba komiksem nie 
nazywany.
A takich prac jest dużo wię-
cej. I polskich, i zagranicz-
nych. Trochę o nich pisaliśmy 
w Zeszytach komiksowych.
Ale to tylko wierzchołek 
góry lodowej.
Porównanie z Francją (i Bel-
gią) jest cenne, bo pozwala 
na zauważenie dwóch istot-
nych rzeczy. Po pierwsze 
we Francji komiks stanowi 
integralną i ważną część ich 
dziedzictwa kulturowego. 
Tintin ukazuje się od 1929 
roku, a Asterix od 1959. 
Obok nich jest wiele innych, 
mniej popularnych, ale jed-
nak powszechnie znanych 

i czytanych komiksów. Ich 
lektura umożliwia porozu-
mienie między pokolenia-
mi  i dzięki temu może być 
pomocna także w nauce. Po 
drugie, Francuzi z większą 
dbałością podchodzą do 
pokazywania historii w ko-
miksie. Nad Historią Francji, 
opublikowaną przez wydaw-
nictwo Larousse’a w latach 
70-tych  pracował zespół 
konsultantów dostarczają-
cych rysownikom danych 
o wyglądzie strojów, mun-
durów, broni i wyposażenia, 
architektury i obyczajów. 
Z podobną pieczołowitością 
pracują również inni rysow-
nicy. 

We Francji komiks 
stanowi integralną 
i ważną część ich 
dziedzictwa 
kulturowego

Najlepszym przykładem jest 
tu Bourgeon w Pasażerach 
wiatru. Jak on rysuje statek, 
to ma on dokładnie takie 
wymiary, jakie miały tego 
typu statki. Na przykład po-
kazuje, że nawet w kajucie 
kapitańskiej (największej) 
trzeba się garbić, bo sufit 
jest nisko, a ciasnota w in-
nych pomieszczeniach jest 
wręcz nieznośna. Ten histo-
ryczny weryzm jest u niego 
widoczny na każdym kroku. 
U nas z tą dbałością różnie 
bywa, choć ostatnio jest 
chyba lepiej niż kiedyś. Pew-
nie dlatego, że dostajemy do 
rąk coraz więcej takich ko-
miksów jak Pasażerowie wia-
tru i łatwiej nam podpatrzeć, 
jak robią to inni.
 

Serdecznie dziękujemy 
za wywiad!

Rozmawiał Józek Śliwiński

 

Darmowa wysyłka Pakietu 
tomów 1-3 Pocztą Polską 

tylko do końca marca 
z kodem:

czasnagiacomo
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Jak zapewne zauważyliście 
wątkiem przewodnim na-
szego magazynu jest walka 
z niekorzystnym wizerun-
kiem fana komiksów. Burzy-
my stereotypy o tym, że ko-
miksy to infantylna rozrywka 
dla dzieci, a ich czytanie nie 
przystoi „poważnemu, doro-
słem człowiekowi”. W tym 
celu wytaczamy działa wyso-
kiego kalibru. Jednym z nich 
jest rozmowa z Pawłem Tka-
czykiem - prawdopodobnie 
najbardziej rozpoznawalnym 
marketingowcem w Polsce, 
autorem kilku książek na te-
mat współczesnego marke-
tingu, który nigdy nie wyrósł 
z miłości do komiksów.

paweł (czas na komiks): 
cześć pawle!  zacznijmy 
z grubej rury! jesteś ce-
nionym ekspertem w dzie-
dzinie warsztatów tworze-
nia wizerunku marki. sam 
długie lata pracowałeś nad 
swoim eksperckim wizerun-
kiem. bez wątpienia wiele 
osób kojarzy cię między in-
nymi jako uśmiechniętego 
brodacza z logo batmana na 
koszulce. Dlaczego batman?

Po części był to przypadek, 
po części wykalkulowana 
decyzja. W czasie jednej 
z konferencji Internet Beta, 
jakieś sześć lat temu, wy-
stąpiłem w koszulce ze zna-
kiem Mrocznego Rycerza. 
Koszulek z superbohaterami 
miałem wtedy sporo – w ko-
lekcji był Iron Man, Super-
man, Wolverine… Jednak to 
Batman wzbudził najwięcej 

emocji. Kiedy przeglądałem 
backchannel (na konferen-
cjach technologicznych to 
miejsce, gdzie na żywo, na 
Twitterze komentuje się pre-
zentacje) zauważyłem, że 
koszulka była bardzo popu-
larnym tematem rozmowy. 
A byłem wtedy na etapie po-
szukiwania czegoś, co w ter-
minologii marki osobistej 
nazywamy „uniformem” lub 
„mundurem”. Batman zdał 
egzamin na mundur śpie-
wająco, więc… został.  

czy osoba tak zapracowa-
na jak ty, ma chwilę żeby 
chwycić od czasu do czasu 
za jakiś album?

Dużo rzadziej niż bym chciał. 
Na bieżąco nie śledzę żadnej 
serii, kupuję raczej specjalne 
wydania i komiksy, na które 
nie było mnie stać w czasach 
mojego aktywnego czytania. 
Raczej oryginalne, często 
poluję na jakieś białe kruki 
jak Batman #500 na przy-
kład (chwalę się, musiałem). 

No i jest Sandman – ta pozy-
cja zajmuje w mojej kolekcji 
szczególne miejsce…

powiedz nam zatem jaki jest 
twój ulubiony album. gdy-
byś mógł na bezludną wy-
spę zabrać jeden komiks, to 
który by to był?

Zdecydowanie „Sandman”. 
Miałbym natomiast pro-
blem z wyborem albumu. 
Na bezludnej wyspie pewnie 
byłby to Dreamhunters z ilu-
stracjami Yoshitaka Amano. 
Sporo czytania i sporo po-
dziwiania wizualnego.

Niestety wiele osób, głów-
nie starszych, uważa komiks 
za niewartą uwagi dziecina-
dę. jak myślisz, co jest przy-
czyną takiego stanu?

Stawiam na starą, dobrą 
ignorancję. O komiksach 
wypowiadają się ludzie, któ-
rzy swoją znajomość tego 
gatunku zakończyli na Przy-
godach Jonki, Jonka i Kleksa. 
Tłumaczenie im, że komiksy 
zdobywały nagrody Hugo 
czy Nebula właściwie nie ma 
sensu. Obrazki dla nich rów-
nają się infantylnej historyj-
ce dla dzieci. Maus? Nigdy 
nie słyszeli. Na szczęście 
mój błogostan nie zależy od 
tego, czy ktoś inny wierzy 
w komiksy.

ostatnimi czasy coraz więk-
szą popularnością cieszą się 
filmy czerpiące inspiracje 
z komiksowych pierwowzo-

Paweł tkaczyk 
rozmowa z polskim Batmanem marketingu

Bardzo lubię wracać 
do wielkich albu-
mów jak The Long 
Halloween, Kingdom 
Come czy Marvels. 

Paweł Tkaczyk   fot. Anzel
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rów. jednak pomimo tłu-
mów w kinach, komiksowe 
pierwowzory nie cieszą się 
aż takim zainteresowaniem 
jak można by się spodzie-
wać. to dlatego, że jeste-
śmy leniwi i wolimy wideo 
od tekstu?

Nie, to nie do końca tak. 
Filmy i komiksy to zupełnie 
różne kultury, tak samo jak 
filmy i gry komputerowe. 
W Polsce nigdy nie było 
porządnej kultury poważ-
nego komiksu, zwłaszcza 
komiksu o superbohate-
rach. Mieliśmy „Kajko i Ko-
kosza”, albumy z Tytusem 
i one kształtowały wizeru-
nek komiksu jako całości. 
Oczywiście był „Thorgal” 
czy wcześniej „Kapitan Żbik”, 
ale traktuję je jako anoma-
lie, nigdy nie zdobyły takiej 
popularności jak albumy Ja-
nusza Christy. A potem przy-
szło kino. Zauważ, że nawet 
gdybyśmy chcieli śledzić 
losy bohaterów komiksów 
na ekranie, w Polsce mieli-

śmy tylko Batmana (którego 
kinowe wersje autorstwa 
Joela Schumachera znowu 
sprowadzały do bezmyślnej 
rozrywki), Supermana (któ-
ry nie był ekranizowany po-
między 1987 a 2006 rokiem, 
czyli nie możemy mówić 
o wychowywaniu widowni 
przez filmy) czy Spiderma-
na (który na wielkim ekra-
nie pojawił się w 2002 roku 
– znowu o dziesięć lat za 
późno). Avengers, Iron Man 
– w kraju nad Wisłą jedynie 
najbardziej zagorzali fani 
komiksów mieli jakiekol-
wiek doświadczenie z tymi 
bohaterami… A kina były 
dostępne. Zatem traktu-
jemy filmowego Kapitana 
Amerykę jako coś całkowicie 
oddzielnego od komiksowej 
jego wersji. Zamieszanie ze 
sprzedawaniem praw do 
ekranizacji różnym studiom 
przez Marvela też nie po-
mogło. Ale nie sądzę, żeby 
nasze lenistwo miało z tym 
cokolwiek wspólnego.

a jak samemu oceniasz ki-
nowe ekranizacje komik-
sów?

Są lepsze i gorsze. Lubiłem 
Batmany w wersji Tima 
Burtona, nie cierpiałem 
wersji Schumachera. Joker 
w wykonaniu Jacka Nichol-
sona był świetny, choć He-
ath Ledger zrobił to o wiele 
lepiej – być może mówię 
przez pryzmat czasu? Joker 
Nicholsona był klaunem, 
ten Ledgera – anarchistą, 
choć niekoniecznie szaleń-
cem. Ekranizacje Marvela 
są coraz lepsze, choć nie są 
to filmy odkrywcze, Disney 
celuje w maksymalizację zy-
sków z franczyzy: sprzedaży 
zabawek i innych gadżetów. 
Traktuję je zatem jak do-
brą rozrywkę. Paradoksal-
nie coraz lepsze ekranizacje 
mamy… w serialach. Gotham 
czy Arrow są naprawdę nie-
złe. Mutanci? Znowu: lepsze 
i gorsze wersje. Najlepszy 
z serii – moim zdaniem – był 
First Class, choć do filmów 

z Wolverine też mam sen-
tyment.

ogromna popularność fil-
mów przekłada się na wyko-
rzystanie postaci komikso-
wych w marketingu. przed 
premierą drugiej części 
avengersów wizerunek bo-
haterów tej drużyny można 
było zobaczyć między inny-
mi na batonikach, butelkach 
z wodą, przyborach szkol-
nych itd. jak pod względem 
zawodowym oceniasz takie 
zabiegi?

Przynoszą olbrzymie pie-
niądze. Jeśli sukces strategii 
mierzyć pieniędzmi – ab-
solutnie działa. Zresztą nie 
chodzi tylko o komiksy, to 
część dużo szerszej strate-
gii Disneya. Kupuje firmy 
z olbrzymim potencjałem 
franchisingowym: Marvel, 
Lucasfilm, Pixar a potem po 
prostu robi to, co potrafi naj-
lepiej – kręci filmy, które są 
centralnym punktem napę-
dzającym sprzedaż. Nie tylko 

Paweł w swoim |mundurze”
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zabawek. Nie zapominaj, że 
Disney zarabia także choćby 
na parkach rozrywki. Po pre-
mierze Gwiezdnych wojen 
wyburzy kilkanaście atrakcji 
w Disneyworldzie na Flory-
dzie by przebudować obszar 
„pod fanów” gwiezdnej sagi. 
Ma to oczywiście cenę: fil-
my napędzające franczyzy 
nie mogą nikogo obrażać, 
idą najczęściej utartymi 
ścieżkami, brak im „ostrych 
krawędzi” czy pędu do bu-
rzenia, budowania czegoś 
nowego. Chciałbym zoba-
czyć mocno kontrowersyjne 
tematy poruszane w „doro-
słych” komiksach przenie-
sione na duży ekran. Ale to 
raczej obszar do zagospoda-
rowania przez seriale… Jeśli 
zatem pytasz o zawodową 
ocenę – sukces na całej linii. 

Jako fan komiksów chciał-
bym zobaczyć trochę więcej.

odbiorcami kampanii opar-
tej na bohaterach komikso-
wych są bez wątpienia dzie-
ciaki, które nosząc plecak 
z hulkiem chcą się identyfi-
kować ze swoim ulubionym 
bohaterem. jak zatem oce-
nić kampanie produktów 
dla dorosłych zamieszcza-
nych w tego typu filmach. 
rekordzistą pod względem 
product placementu jest se-
ria transformers , czy two-
im zdaniem takie zabiegi są 
skuteczne?

O skuteczność należałoby 
pytać producentów i rekla-
modawców. Faktem jest, że 
umieszczanie produktów 
w filmach przynosi efekty. 

Przede wszystkim dlatego, że 
scenom, w których produkt 
jest pokazywany jako uży-
teczny w swoim naturalnym 
środowisku ufamy bardziej 
niż reklamom. Oczywiście 
rozmawiamy o porządnym 
lokowaniu produktu a nie 
montowaniu automatów 
Oreo w sekretnych bazach 
rządowych. Ale mówienie, 
że product placement nisz-
czy filmy jest grubą przesadą 
– Transformers 4 byłby nie-
znośny w odbiorze nawet 
gdyby wszystkie 55 marek 
umieszczonych w tym fil-
mie zniknęło. W tym samym 
roku David Fincher nakręcił 
Gone Girl i umieścił w tym 
filmie 48 marek. A film oglą-
dało się całkiem przyjemnie. 
Zatem to nie kwestia tego, 
czy stosować lokowanie 

produktu, ale jak to robić. 
Dobry product placement 
nie zepsuje dobrego filmu, 
tak jak jego brak nie uratuje 
filmu beznadziejnego.

Na zakończenie, powiedz, 
co byś doradził tym, którzy 
codziennie muszą odpowia-
dać na zarzuty, że komiksy 
są dziecinne? 

Po pierwsze: moim zdaniem 
nie warto dyskutować. Co 
Ci po tym, że przekonasz 
kogoś do tego, że komiksy 
nie są dziecinne? Ważne 
jest to, co sam na ten temat 
myślisz. A skoro już musisz… 
Pokazałbym znaczek Sugge-
sted for mature readers na 
komiksach Vertigo choćby. 
I zapytał, dlaczego ten zna-
czek się tam znajduje, skoro 
nie ma tam golizny ani prze-
kleństw (no, chyba że poka-
zujesz Preachera)… Może to 
kogoś skłoni do zastanowie-
nia.

Rozmawiał Paweł Warowny

Dobry product 
placement nie 
zepsuje dobrego 
filmu, tak jak jego 
brak nie uratuje 
filmu 
beznadziejnego.
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Komiks to, zaraz po winie 
i serach, najlepszy towar 
eksportowy Francji. w kraju 
sekwany i loary, obszerną 
półkę z obrazkowymi histo-
riami można znaleźć w każ-
dym markecie. publiczne 
czytanie komiksu jest rów-
nie popularne, co czytanie 
książek. Nikogo nie dziwi, 
bo komiks to ikona kultury 
frankofońskiej i jako taka 
jest obecny w wielu dzie-
dzinach życia.

W Polsce o reklamowaniu 
komiksów na bilbordach 
chyba jeszcze nikt nie sły-
szał. Komiksowych makiet 
w supermarkecie też raczej 
nikt nie wiedział. Przy okazji 
premiery najnowszego albu-
mu o przygodach Asteriksa 
i Obeliksa (Papirus Cezara), 
reklamy były wszędzie: na 
dworach, przystankach au-
tobusowych i wielkich bil-
bordach w centrach miast. 
Nikt nie patrzył dziwnie, bo 
w świadomości Francuzów 
komiks jest głęboko zako-
rzeniony. Ma na tyle silną 
pozycję społeczną, że ko-
miksy czyta się w szkole. 

Francuski odpowiednik MEN 
prowadzi listę komiksów 
sugerowanych do każdego 
etapu nauki. Poza rodzimy-
mi klasykami (m.in. Western  
Jean’a Van Hamme’a i Grze-
gorza Rosińskiego), Francu-
zi w szkole przeczytają też 
komiksy spoza swojego po-
dwórka. Na liście znajdzie-
my także takie nazwiska jak 
Trondheim, Busch czy Mo-
ore. Ministerstwo zadbało, 
aby uczeń w każdym wieku 
mógł poznać komiks w szko-
le. Nie sposób stwierdzić, 

co było pierwsze – komiks 
w szkole czy komiks w życiu 
codziennym, faktem jednak 
pozostaje, że szkoła bierze 
czynny udział w rozwijaniu 
czytelnictwa tego gatunku.

Poza niekwestionowaną roz-
rywką, frankofoński komiks 
niesie ze sobą ogromny po-
tencjał edukacyjny. Od naj-
młodszych lat jest źródłem 
wiedzy dla najmłodszych. 

W Polsce dopiero niedawno 
przywitaliśmy Antka Srebr-
nego, bohatera komiksu hi-
storycznego kierowanego 
do dzieci (o którym możecie 
przeczytać na stronie X). 

komiks po francusku

Western, J. Van Hamme i G. Rosiński
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tymczasem Francu-
zi stosowali komiks 
jako nośnik wiedzy 
historycznej już od 
końca lat osiem-
dziesiątych ubiegłe-
go wieku, kiedy to 
nakładem wydaw-
nictwa Larousse, 
zaczęły się ukazy-
wać albumy z serii 
L’Histoire de la Fran-
ce (Historia Francji). 
W tym momencie 
nie sposób powie-
dzieć ile dokładnie 
albumów liczy seria, 
ponieważ rozdzieliła 
się na części – jed-
na skupiona na hi-
storii powszechnej, 
druga – na historii 
regionów. Niektóre 
albumy ukazują się 
w wersjach niskona-
kładowych, czyli do 
500 egzemplarzy. 

Historia Francji to 
nie jedyna publika-
cja, która ucieszy 
miłośników komik-
su i historii. Les Re-
ines du sang to seria 
poświęcona francu-
skim władczyniom. 
Dotychczas ukazały 
się opowieści o Alie-
nor, księżnej Akwitanii, Iza-
beli zwanej Wilczycą z Fran-
cji i Fredegundzie, królowej 
Audowery. Choć wszystkie 
przedstawiają j a k ą ś wersję 
historii, stanowią doskona-
ły punkt wyjścia dla czytel-
nika, a ucznia zafascynują 
znacznie bardziej niż nudny 
opis w szkolnym podręcz-
niku. Co ciekawe, podróżu-
jąc po Francji i zwiedzając 
jej zabytki (co szczególnie 
polecam studentom z UE – 
darmowe wejścia), w skle-
pach z pamiątkami zawsze 
znajdziemy komiks chociaż 
luźno powiązany ze zwie-

dzanym miejscem. I nie są 
to promocyjne broszurki na 
papierze z odzysku. Co to, to 
nie! Komiksowe „pamiątki” 
to pięknie wydane albumy 
o formacie A4, przeważnie 
w grubej oprawie.

Fenomen francuskiego ko-
miksu polega na tym, że 
celebruje się w nim naro-
dową dumę, historię i kul-
turę. Z odwagą podejmuje 
się w nim tematy sporne 
i kontrowersyjne, a także 
podkreśla to, czym warto 
się pochwalić. Dziedzictwo 
narodowe kwitnie w komik-

sie, a komiks staje się 
integralną częścią dzie-
dzictwa.  

W komiksie francu-
skim może zdumiewać 
wszystko. Zarówno 
ilość publikowanych 
tytułów jak i różno-
rodność poruszanych 
tematów, szczególnie 
polskiego czytelnika 
wprowadzą w niemałe 
osłupienie. Z tym więk-
szą radością obserwuję 
coraz więcej francu-
skich tytułów na pol-
skim rynku. Być może 
odwagą i zapalczywo-
ścią Francuzi nam nie 
dorównują, ale z całą 
pewnością możemy się 
od nich uczyć jak two-
rzyć i czytać komiksu. 
Ich sposób jest najlep-
szy – po francusku.

Izabela Julke

Historia Francji, 1976.

Les Reines du sang. Isabelle, la louve de France.
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Danielu, jak do tego doszło? 
twojego warsztatu nie spo-
sób kwestionować, jednak 
sztuka w naszych czasach 
rzadko broni się sama. 
w jaki sposób polak może 
zadebiutować na bodaj 
największym europejskim 
rynku?

Praktycznie co rok, na MF-
KIG do Łodzi, przyjeżdża 
francuski menedżer Jean
-Christophe Caurette. Każ-
dorazowo kilku twórców 
pokazuje mu swoje prace, 
i jeśli jest nimi zaintereso-
wany, stara się pośredni-
czyć w kontaktach z ewen-
tualnym wydawcą. Tak było 
i w moim przypadku. Za na-
mową Wojtka Birka i Mać-
ka Mazura, Jean przejrzał 
moją teczkę i obiecał cze-
goś mi poszukać. Zaczęło 
się od jednoplanszówki dla 
zespołu THE DUKES. Miał 
to być prosty rysunek, w ja-
kiś sposób korespondujący 
z twórczością i wizerunkiem 
zespołu. Trochę mnie po-
niosło i właściwie zrobiłem 
dwie plansze. Zespół się za-
chwycił, a ja chwilę potem 

dostałem kolejną propozy-
cję. Tym razem wydawnic-
two Editions du Long Bec 
szukało rysownika drugiego 
tomu serii L’Or Du Rhin. Kil-
ku rysowników z Polski zo-
stało poproszonych o przy-
gotowanie próbnej planszy 
do fragmentu tekstu. Los 
chciał, że zdecydowali się 
na mnie.

spędziłeś na pracy nad 
francuskim albumem 13 
miesięcy. w polsce nie 
widzę szans na godziwe 
sfinansowanie takiego po-
święcenia. Nie chcę pytać 
o dokładne zarobki, to by-
łoby nieuprzejme, zapytam 
inaczej - opłacało się? je-
steś zadowolony z finanso-
wego aspektu współpracy 
z Francją?

Co do finansów. Otrzymy-
wałem kasę za każde oddane 
4 strony, więc systematycz-
nie pracując, co chwilę do-
stawałem zastrzyk gotówki, 
który pozwalał mi przez cały 
czas skupiać się tylko na pra-
cy. Nie musiałem chałturzyć 
po drodze, żeby 

zarobić na 
czynsz. Nie były to kokosy, 
jak można by pomyśleć. Po-
równując do cen, jakie ofe-
rują wydawnictwa za po-
dobną pracę, moja stawka 
była dość mizerna. Jednak 
w porównaniu do stawek 
krajowych i tak nie mogę 
narzekać.

według moich informacji, 
nakłady komiksów w polsce 
to 300-3000 egzemplarzy. 
jak to wygląda we Francji? 
wiesz jaki nakład ma la 
flèche et le glaive?

Nie mam pojęcia, jaki był 
nakład L’Or Du Rhin. Pewnie 
było to gdzieś w umowie, ale 
umowa to 14 stron tekstu. 
Startowy nakład to najczę-
ściej 10000, ale na prawdę 
nie wiem jak było w tym 
przypadku.

Nie słyszałem byś wcześniej 
ilustrował czyiś scenariusz. 
jak współpracuje ci się z in-
nym scenarzystą, w dodatku 
obcojęzycznym?

o pracy na rynku
frankofońskim

Daniel „Gedeon” Grzeszkiewicz

Gedeon to już właściwie legenda polskiej sceny komik-sowej. Aktywny od 1998 roku, działa raczej samotnie. Jego rysunki, szczególnie te hiperrealistyczne, robią piorunujące wrażenie, czyniąc Gedeona jedną z najmocniejszych postaci na polskim rynku. Niedawno świat obiegła wieść, że… nie tylko na polskim. W sierpniu ukazał się zilustrowany przez Daniela drugi tom cyklu ”Złoto Renu” zatytułowany “Strzała i miecz” francuskiego wydawnictwa Éditions du Long Bec. Postanowiliśmy chwilę o tym porozmawiać:

L’or du Rhin 2. La flèche et le glaive
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Choć przed L’Or Du Rhin 
pracowałem przy ma-
lutkich projektach z Do-
minikiem Szcześniakiem 
i wcześniej z Pawłem 
Deptuchem, to rzeczywi-
ście było to moje pierw-
sze zderzenie z cudzym 
scenariuszem, na dodatek 
tak długim i nie po na-
szemu. Ogromną pomoc 
przy tłumaczeniu okaza-
ła mi Kasia Babis (Kici-
putek - przyp. red.) i bez 
niej ciężko byłoby mi to 
ogarnąć. Sami scenarzyści 
okazali się bardzo fajni we 
współpracy i dzięki nim 
sporo się nauczyłem.

są szanse, że będziesz 
coś jeszcze robił w pol-
sce, czy raczej skupisz 
się na zagranicznych wy-
dawnictwach?

W tej chwili cały czas 
pracuję dla polskich wy-
dawnictw. Chwilę temu 
skończyłem  ilustracje do 
książeczki dla dzieci, kil-
ka okładek i gościnnych 
ilustracji do różnych ko-
miksów. Teraz robię grę 
karcianą, maluję obrazy 
na zamówienie i koń-
czę swoje projekty. Cały 
czas pracuję głównie na 
polskim rynku.

jakich polskich scenarzy-
stów najbardziej cenisz? 
Komu dałbyś szansę na 
współpracę?

Generalnie bardzo cenię 
pracę wszystkich scena-
rzystów. Głównie dlatego, 
że sam nie potrafię pisać. 
Pracuję w tej chwili nad 
dwoma projektami z Domi-
nikiem Szcześniakiem. Znam 
go już kawał czasu i myślę, 
że nieźle dogadujemy się 
na linii scenarzysta - rysow-
nik. Dominik wie, że jestem 
dość ciężkim przypadkiem 
w kwestiach naginania się 
do czyichś wizji i równie 
trudno przekonać mnie do 
zmiany własnych pomysłów. 
Mimo to wciąż ma ochotę 
dla mnie pisać. Rysuję też 
komiks według scenariusza 
Andrzeja Barona, to fanta-
styczny tekst, który bardzo 
chcę zrobić, więc na następ-
nych scenarzystów nie mam 
już w zasadzie czasu.

co cię najbardziej irytuje, 
a co jest najlepszą stroną 
zagranicznej współpracy 
jakiej się podjąłeś? oczy-
wiście, poza kasą, o której 
już rozmawialiśmy.

 Właściwie nie było rzeczy 
która mnie irytowała i nie 

Daniel Grzeszkiewicz poprowadzi 

Cię rysunkami przez swoją 

twórczość oraz 

20% zniżki do końca marca 

z kodem:

CZASNAGEDEONA 

Wywiad
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słodzę tutaj, ale po prostu 
chciałbym żeby podobne 
warunki i poziom rozmów 
był też u nas. Czułem przez 
cały czas, że mam do czynie-
nia z ludźmi, którzy dokład-
nie wiedzą czego oczekują, 
i to było bardzo mobilizują-
ce. Najlepsza strona to zde-
cydowanie efekt końcowy. 
Edytorsko plansze nie mo-
gły wyglądać lepiej. Chyba 
pierwszy raz w życiu trzy-
małem w rękach wydruki 

swoich prac, do których nie 
miałem zastrzeżeń. Ludzie, 
którzy zajęli się składem, 
dopasowaniem kolorów 
i całym przygotowaniem al-
bumu od strony technicznej, 
byli mocno zaangażowani 
w to co robili i to się czuje. 
To, co chyba najfajniejsze, 
to właśnie możliwość pracy 
z ludźmi, którym naprawdę 
zależy.

są szanse, że la flèche et le 
glaive ukarze się w polsce? 
zależy ci na tym? 

Nie wiem, czy są szanse na 
ten album w Polsce. Oczywi-
ście fajnie by było, natomiast 
realia są takie, że mój tom to 
fragment większej całości, 
bez której album właściwie 
nie ma sensu. Cały cykl L’Or 
Du Rhin to sześć tomów, 
z których każdy rysowany 
jest przez kogoś innego, 
a sama akcja komiksu doty-

czy wydarzeń, które 
jak dla nas są trochę 
hermetyczne i nie ko-
niecznie zainteresują 
polskiego czytelnika. 
Wiem, że było lekkie 
zainteresowanie u nas 
tym tytułem, ale ob-
stawiam, że raczej się 
nie pojawi.

co podpowiesz mło-
dym rysownikom, 
którzy chcieliby pójść 
w twoje ślady?

Przewrotnie, powiem 
to, od czego zaczy-
nam prawie wszyst-
kie warsztaty komik-
su i ilustracji, jakie od 
czasu do czasu pro-
wadzę: nie rysujcie 
komiksów.

Rozmowę z Danielem 
poprowadził Józek 

Śliwiński. 

Wywiad
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macieju, na swojej stronie 
przyznałeś, że nominacja 
do “Książki roku” sprawiła 
ci przyjemność. masz w so-
bie poczucie misji? chciałeś 
zdobyć etykietę “populary-
zatora czytelnictwa”,  czy, 
mówiąc kolokwialnie, tak 
wyszło?

Zacznijmy od początku, czyli 
od informacji, że nominację 
do nagrody przyznała mi 
polska sekcja IBBY. Czym 
jest IBBY? To międzynaro-
dowa organizacja non-profit, 
która zajmuje się promocją 
literatury dla dzieci i mło-
dzieży. Została założona 
w Zurychu w 1953, polska 
sekcja działa od 1973 roku. 
To jedna z niewielu instytucji 
kulturalnych w Polsce, która 
przyznaje nagrody także za 
upowszechnianie czytelnic-
twa. Wyróżnienie potrak-
towałem prestiżowo: ktoś 

zauważył, co robię i moje 
działania docenił. Samo wy-
różnienie było dla mnie miłe. 
Oczywiście jeszcze milsze by 
było, gdybym laur otrzymał. 
I tak, mam poczucie misji. 
Nawet jeśli wiąże się ono 
z otrzymaniem łatki „popu-
laryzatora czytelnictwa” czy 
„ten pan od komiksów dla 
dzieci”. A wszystko przez 
Piotra Śliwińskiego i jego 
książkę „Świat na brudno” - 
to rzecz o współczesnej po-
ezji, ale znalazłem w niej taki 
cytat, który stał się moim 
„życiowym” mottem: „nie 
mam się za (…) głos zbioro-
wego sumienia, lecz tylko za 
jednego z jej szeregowych 
pracowników, domokrążcę, 
co uważa, że popularyzacja 
czytania i literatury jest psim 
obowiązkiem każdego, kto 
ma ku temu okazję”. 

strona Są komiksy dla dzieci 
cieszy się dużym zaintereso-

waniem. Dlaczego zdecydo-
wałeś się akurat na promo-
wanie komiksów dla dzieci?

W lutym bieżącego roku 
minie trzy lata odkąd pro-
wadzę Są komiksy dla dzie-
ci, zacząłem z lenistwa, nie 
chciało mi się zakładać ko-
lejnego bloga, na którym 
pisałbym o picturebookach 
i komiksach dla dzieci. Nie 
spodziewałem się, że stro-
na będzie cieszyła się aż tak 
dużym zainteresowaniem. 
Zacząłem, bo zależało mi na 
tym, aby w „komiksowie” po-
kazać fascynujące i piękne 
książki obrazkowe, a z dłu-
giej strony, by czytelnikom 
tego typu książek pokazać, 
że są też wspaniałe komiksy 
dla dzieci. Początek moich 
działań zbiegł się z urucho-
mieniem linii publikacji dla 
najmłodszych w Kulturze 
Gniewu i Centrali, jakiś czas 
później wystartował Egmont 

z konkursem Konkursie im. 
Janusza Christy, więc to był 
dobry czas. 

Przyświecał mi (i przyświe-
ca) też pewien utylitarny cel. 
Jeśli od młodszych lat nie 
uda się pokazać (udowod-
nić, przekonać), że komiksy 
są czymś więcej niż tylko 
rozrywką superhero, to kto 
za kilka lat będzie czytał po-
wieści graficzne? Czyli mó-
wiąc w skrócie: zależy mi na 
wychowaniu kolejnego po-
kolenia fanó w „kolorowych 
zeszytów”. 

pierwsza recenzja komiksu 
dla dzieci na czas na komiks 
pojawiła się dzięki twojej 
rekomendacji. są jakieś inne 
portale, które zainteresowa-
ły się tematem dzięki tobie?

O, to miło. Nie wiedzia-
łem, że z Wami było. Przez 
skromność powiem: nie 
wiem, czy są jakieś portale 
i blogi, które zaczęły publi-

PSI OBOWIAZEK,
Maciej Gierszewski, twórca bloga Kopiec 
Kreta i strony Są KoMiKSy DLA DZieci, 

od lat zajmuje się popularyzacją komiksu. 
Za swój wkład pracy otrzymał nominację 
polskiej sekcji iBBy do nagrody “Książka 
roku 2015” w kategorii upowszechnianie 
czytelnictwa. Rozmawiamy z nim o tym, 
dlaczego akurat komiks dla dzieci i jaka 

jest sytuacja polskiego czytelnictwa.

Dzięki komiksom 
dzieci nabywają 
podstawowych 
umiejętności: 
czytania z prawej 
do lewej oraz 
oglądania z góry 
do dołu.

Tomasz Kaczkowski

Wywiad
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kować recenzje komiksów 
dla dzieci dzięki mnie. Fakt 
faktem, że „czytając inter-
nety” regularnie trafiam na 
teksty poświęcone tego 
typu publikacjom. Ryms, 
Qlturka, Dzika Banda czy 
Ładnebebe już się nie boją 
pisać o komiksach. Czy to 
moja zasługa, czy rynku (bo 
się wydaje)? Podobnie jest 
na różnych blogach, gdzie 
obok książek dla dzieci stoją 
też komiksy. To mnie osobi-
ście bardzo, bardzo cieszy. 

gdybyś miał polecić rodzi-
com jeden komiks, który ich 
dziecko koniecznie musi po-
znać, co byś zaproponował? 
Dlaczego?

Poważnie? Tylko jeden? Od 
razu wyskakuje mi tak z 5-7 
tytułów, które koniecznie 
trzeba dać przeczytać. 
Myślę…
Myślę…
Wciąż myślę.

No, dobrze. Uważam, że 
„Hilda i Nocny Olbrzym” au-
torstwa Luke’a Pearsona to 
rzecz, która może być taką 
pozycją. Dlaczego? Z kilku 
powodów: Hilda to dziew-
czynka, w której się moż-
na zakochać, relacja córki 
z matką jest niesamowita 
i godna naśladowania, prze-
słanie jest mądre, a autor 
nie sili się na toporny dy-
daktyzm, a traktuje swego 
czytelnika z szacunkiem, jak 
partnera do wspólnej zaba-
wy. 

sądzisz, że komiks, szcze-
gólnie w przypadku naj-
młodszych czytelników, jest 
lepszą pozycją niż książka?

Kilka razy spotkałem się 
z tym, jak ktoś opisywał 
czy opowiadał, że nie mógł 
swojego dziecka przekonać 
do czytania. Dopiero podsu-
nięcie komiksu skutkowało, 
że dziecko nabierało czytel-

niczych nawyków. „Koloro-
we zeszyty” posiadają uni-
kalny potencjał wciągnięcia 
w opowieść poprzez narra-
cję wizualną, która uczy zro-
zumienia długich (a nie tylko 
fragmentarycznych) histo-
rii. Dzięki komiksom dzieci 
nabywają podstawowych 
umiejętności: czytania z pra-
wej do lewej oraz oglądania 
z góry do dołu. Dodatkowo 
dekodowanie ilustracji uczy 
rozumieć niewerbalne kody 
interakcji, czyli gesty ciała 
i grymasy twarzy. Wiem, 
że nie odpowiedziałem na 
Twoje pytanie, czy komiks 
jest lepszy od książki. Sam 
osobiście wolę powieści… 

Kanon lektur szkolnych nie-
wiele się zmienia i raczej 
odciąga uczniów od czyta-
nia niż zachęca. myślisz, że 
komiks może uratować to, 
co szkoła popsuła?

Oj, poważnie się robi… Ka-
non lektur szkolnych (z tego, 
co mi wiadomo), jest aktu-
alnie dość płynny. Dużo za-
leży od nauczyciela, który 
może tego typu publikacje 
wciągnąć na listę. Mam kil-
ku znajomych, którzy są na-
uczycielami i wielbicielami 

komiksów, oni wprowadzają 
opowieści obrazkowe. 
Z drugiej strony, rzeczy Tom-
ka Samojlika powinny być 
obowiązkową lekturą na 
lekcjach przyrody. 

zgodnie z raportem czytel-
nictwa biblioteki Narodo-
wej za rok 2014, ponad 40% 
badanych przeczytało tylko 
jedną książkę w ciągu roku, 
więcej niż siedem - ledwo 
11%. czy według ciebie, 
polskie czytelnictwo umie-
ra?

Nie chcę ferować wyroków, 
ale jeśli umiera, to tym bar-
dziej widzę miejsce dla siebie 
i osób do mnie podobnych, 
które rozumieją na czym po-
lega „psi obowiązek”. 

Dziękujemy za rozmowę.

Odwiedź fanpage
Macieja Gierszewskiego
na Facebook!

Piotr Bednarczyk

Maria Dek

Wywiad
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pierwsza zasaDa: 
Klub walKi

Każdy autor, czy to ko-
miksiarz czy też powieściopi-
sarz, filmowiec albo malarz, 
tworzy przede wszystkim 
o sobie. Bo tak najlepiej, tak 
najłatwiej – tworząc to, na 
czym się znam, nie wpad-
nę w pułapkę faktów, a na 
czym znam się lepiej, niż na 
sobie? Palahniuk nie jest wy-
jątkiem, a to w jaki sposób 
życie autora przeplata się 
w jego dziełach z fikcją, to 
naprawdę fascynujący świat.
O czym jest „Fight Club” wie 
z pewnością wielu. Główny 
bohater, bezimienny nar-
rator, wiedzie życie dykto-
wane modą. Konsumpcyjny 
żywot mieć-znaczy-być. Aż 
pewnego dnia poznaje jego, 
Tylera Durdena, u którego 
wkrótce musi zamieszkać, 
gdy w wyniku wybuchu gazu 
traci mieszkanie. Ich osobli-
wa relacja zrodzi w końcu 
tytułowe kluby walki, miej-
sca, gdzie ułożeni mężczyźni 
będą mogli wyżyć się i dać 
upust samczym instynktom. 
Te zaś dadzą początek iście 
terrorystycznej organizacji. 
Jak to wszystko odnosi się 
jednak do życia samego 

autora?
Głównym zapalnikiem, który 
zainicjował powstanie „FC”, 
była przekora. Palahniuk 
miał już na koncie opubli-
kowane kilka opowiadań, 
ale daleko było mu do pi-
sarza. Był dziennikarzem 
z wykształcenia, pracował 
zaś jako mechanik. Chciał 
wydać powieść, ale niezbyt 
mu to szło. Pierwotna wersja 
„FC”, licząca 700 stron cegła 
inspirowana Kingiem, nie 
przekonała ani wydawców 
ani samego autora nawet. 
Kolejna książka, „Niewi-
dzialne potwory”, odrzucona 
została jako zbyt kontrower-
syjna. Palahniuk postanowił 
więc napisać coś… jeszcze 
bardziej kontrowersyjne-
go, za podstawę obierając 
fragment niewydanej cegły, 
„Insomnia: If You Lived Here, 
You’d Be Home Already”, 
który ostatecznie stał się 
rozdziałem szóstym „Fight 
Clubu”. Pomimo sensacyjnej 
otoczki, debiut Palahniuka 
przepełniony był jednak 
jego życiem prywatnym.

Pierwszym z takich od-
niesień był zdecydowanie 
sam temat Klubów Wal-
ki wynikły z pobicia, jakie 

spotkało w owym czasie 
Palahniuka. Ból, powraca-
nie do zdrowia i reakcje lu-
dzi na obicia i rany, przeniósł 
autor na łamy powieści. Ale 
trudno także nie doszukać 
się w tym wątku także po-
wiązań z warsztatami pisar-
stwa, na jakie uczęszczał 
Chuck. Prowadzący je Tom 
Spanbauer oprócz tego, że 
wyrobił w Palahniuku za-
miłowanie do minimalizmu, 
zabierał swoich podopiecz-
nych do sportowych barów, 
gdzie w szumie meczów 
odczytywali klientom swoją 
twórczość. A gdzie, jak nie 
w barach właśnie, zaczęły 

się tworzyć Klubu Walki?
W co jeszcze oprócz umow-
nych bijatyk i terroryzmu 
uwikłał się nasz bezimienny 
bohater? Cierpiąc na bez-
senność, uzależnił się od 
odwiedzania grup wsparcia 
dla umierających na najróż-
niejsze choroby. Obcowa-
nie z cierpieniem i śmiercią 
innych dawało mu spokój 
i pozwalało spać. Podobnie 
i dla Palahniuka uczestnic-
two w takich samych gru-
pach wsparcia było ratun-
kiem i swoistą oazą spokoju. 
Lęk przed śmiercią, jaki czuł 
autor, wyciszał się, kiedy ob-
cował z jej fizycznymi obja-

oBrazy Pisane Życiem i Lękami
Rozpoczęcie w roku 2015 publikacji zeszy-
towej serii „Fight Club 2” było nie lada wy-
darzeniem nie tylko dla fanów Palahniuka. 
W końcu komiksowa kontynuacja powieści 
nie trafia się na co dzień, prawda? Ale Palah-
niuk to autor nieszablonowy, enfant terrible 
literatury, a każde jego dzieło to przykład 
niepohamowanego autocenzurą szaleń-
stwa. Warto więc poznać, co kryje się za 
kurtyną inspiracji „FC 2”. Gotowi?

artykuŁ

Fight Club 2 #1 - Chuck Palahniuk, Cameron Stewart
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wami, kiedy widział co dzieje 
się z terminalnie chorymi. 
I kiedy pomagał im jako wo-
lontariusz.
Ostatecznym jednak impul-
sem do stworzenia powieści, 
która łączyłaby w sobie to 
wszystko, stała się znowu 
przekora. Bunt człowieka 
po studiach wkraczającego 
w prawdziwie dorosłe życie. 
Niechęć do słuchania ludzi, 
robienia tego, co ci każą. 
Chęć decydowania same-
mu o sobie i radzenia sobie 
z egzystencjonalnym cier-
pieniem. I doświadczenia, 
jakie wyniósł z bycia człon-
kiem sekty.
Wyszło z tego arcydzieło, 
które oczywiście marnie 
się sprzedało, a sam autor 
skazany był na zapomnie-
nie. Z dołka wygrzebała go 
filmowa adaptacja powieści, 
choć i ona początkowo sta-
nowiła niemalże klapę, by 
uznanie i sławę zdobyć do-
piero w wydaniu DVD.

Druga zasaDa:  
Nie ma jeDNego 

Klubu walKi

Kontynuacja „Fight Clubu”, 
ze względu na jego popu-
larność i kultowy status, 
nastąpić po prostu musiała 
prędzej czy później. Jeśli nie 
z ręki samego autora, jeśli 
nie jako powieść, to przy-
najmniej jako inne medium. 
Prawa filmowe były przecież 
w rękach wytwórni, istniała 
też gra komputerowa i plany 
musicalu, a widzowie/czy-
telnicy pragnęli dalszych lo-
sów bezimiennego narratora 
i Tylera Durdena. W końcu 
życie zaczęło w tym wypad-
ku naśladować sztukę i chy-
ba najczęściej kierowanym 
do Palahniuka pytaniem 
było, gdzie w rzeczywisto-
ści są Klubu Walki. A te, 

choć powstały jako fikcja, 
fikcją w pewnym stopniu 
być przestały. Dużo jednak 
czasu upłynęło, nim padała 
pierwsza zapowiedź o kon-
tynuacji, a kiedy już się po-
jawiała, nie dla każdego 
była tym, czego oczekiwał. 
Zapowiedziano bowiem, że 
„Fight Club 2” nie będzie 
ani filmem, ani powieścią, 
a komiksem.

Pierwotnie to nie Pala-
hniuk jednak miał robić 
sequel własnego opus 
magnum, które samym 
tytułem już przecież ko-
jarzy się z unabomberem 
Tedem Kaczynskim i jego 
paczkami oznaczanymi 
„FC – Freedom Club”. Po-
mysłów było wiele, w tym 
kontekście wspominało się 

święcącego triumfy 

„Ultimate Spider-Manem” 
Briana Michaela Bendisa, ale 
ostatecznie to Chuck usiadł 
za sterami historii. Szcze-
gólnie, że od lat dojrzewał 
w nim pomysł na rozwinię-
cie zarysowanych ledwie 
wątków rodzinnych. I także 
chęć powrotu do tych posta-
ci, a w szczególności Tylera, 
w którym splatają się kon-
cepcje Foucaulta, skoku wia-
ry Kierkegaarda, Heideggera 
czy Nietzschego, i Marli, któ-
ra tym razem dostać miała 
większą rolę. Jego wydawca 
odradzał mu angażowanie 
się w ten projekt, uważał że 
to się nie uda a pisarz narazi 
swój status, nie mniej Pala-
hniuk wiedział swoje.

artykuŁ

Plansza z komiksu Fight Club 2 #1

Grafika promocyjna, źródło: Niebieska studnia
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Podstawowe założenia całej 
opowieści były dwa. Pierw-
szy z nich zakładał, że Tyler 
to idea, archetyp, który żyje 
niezależnie od „Sebastiana” 
(jak nazwano narratora na 
potrzeby „FC 2”). Żyje od za-
rania dziejów, od początków 
ludzkości i formuje historię 
świata według własnego 
planu, który kulminację 
osiąga właśnie teraz. Wątek 
ten zresztą poruszył Chuck 
w opowiadaniu „Expedition”, 
inspirowanym Lovecraftem, 
w którym przenosimy się 
do XIX wieku, gdzie chcą-
cy uchylić kurtynę tego, co 
materialne i doświadczyć 
takich lęków, żeby już nigdy 
nie musieć bać się niczego, 
bohater spotyka ówczesną 
manifestację Tylera. Drugim 
założeniem było oparcie fa-
buły na koncepcji Josepha 
Campbella o drugim ojcu 
dopełniającym wychowa-
nia, trenerze, duchownym, 
dowódcy wojskowym, któ-
rego autorytet ukształtuje 
nas do końca.

Z tego wyrosła opowieść, 
która ukazuje „Sebastiana” 
w 10 lat po „Fight Clubie”. Żyje on o boku Marli, ma 

z nią dziecko, łyka leki po-
kroju Xanaxu (kolejne odnie-
sienie do życia Palahniuka, 
który łyka te same środki 
antylękowe), by znieść życie, 
ale żona mając dość takiego 
męża, chcąc dzikości Tyle-
ra, dopuszcza go do głosu, 
podmieniając lęki małżon-
ka. Efekty są tragiczne…

W opowieść tą wplótł 
Chuck jeszcze inspiracje 
Kingiem, czyniąc siebie jed-
nym z bohaterów, a także 
chęć rozbudowy świata fik-
cyjnego, co konsekwentnie 
czynił kolejnymi opowiada-
niami odwołującymi się do 
„Klubu…”.

Dlaczego jednak wybrał for-
mę komiksu, by zaprezen-
tować światu kontynuację 
swojego debiutu? Po części 
skłoniła go do tego chęć 
uderzenia nowym medium, 
chęć świeżości. Powieść 
i kino były wykorzystane, 
komiks wydawał się ideal-
ny. Drugim powodem ta-
kiego stanu rzeczy okazało 
się swoiste asekuranctwo. 
Chciał bowiem Palahniuk 
połączyć oczekiwania czy-
telników i widzów. Znaleźć 
formę pośrednią pomiędzy 
filmem a literaturą. Co cieka-
we, musiał bardzo uważać. 
To wytwórnia bowiem po-
siadała prawa do scenariu-
sza filmowej adaptacji, ten 

zaś zawierał blisko 80 róż-
nic względem pierwowzoru, 
które, jeśli Chuck nie chciał 
procesu, nie mogły się zna-
leźć w kontynuacji książki. 
Efekt, o dziwo, wyszedł taki, 
że prolog tej historii rozpo-
wszechniany w Stanach za 
darmo w ramach Free Comic 
Book Day, w Polsce do wy-
grania w konkursie i do za-
kupienia w pakietach, zdołał 
ujednolicić odmienne prze-
cież zakończenia ekranizacji 
i powieści tak, że komiksowa 
seria może stanowić za jego 
sprawą ciąg dalszy obu tych 
wersji.

trzecia zasaDa 
– marla

Kiedy piszę te słowa, uka-
zywanie się „Fight Clubu 2” 
wciąż trwa, ale już całkiem 
poważnie mówi się o ko-
lejnej części. Czy zajmie 
się nią Palahniuk – trudno 
w tej chwili orzec, ale jeśli 
tak, jak sam mówi, będzie 
to opowieść przede wszyst-
kim o Marli. Jak to się jednak 
skończy, jak zawsze pokaże 
czas. Ja tylko mogę mieć 
nadzieję, że miłośników ko-
miksów czeka dużo świetnej 
zabawy w towarzystwie Pa-
lahniuka, a póki co cieszmy 
się tym, co mamy. I faktem, 
że w Polsce seria ta ukazuje 
się z naprawdę niewielkim 
opóźnieniem względem ory-
ginału.

Michał Lipka

Okładka Fight Club 2 #8

Plansza z zeszytu Fight Club 2 #8

artykuŁ
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W minionym roku ogromną 
rolę w polskiej scenie ko-
miksowej odegrały projek-
ty zrealizowane w ramach 
kampanii zbierania fundu-
szy od internautów. Bler – 
Człowiek ze światła, Portal 
– Krew i Mgła, Strange 
Years, Kij w dupie II, Krzesło 
w piekle, Gedeon oraz Nie-
słychane Losy Ivana Kotowi-
cza. To właśnie dzięki zaufa-
niu czytelników i systemowi 
zbiórki pieniędzy na platfor-
mie wspieram.to te komik-
sy ujrzały światło dzienne. 
O niewątpliwym wkładzie 
crowdfundingu w realiza-
cje kreatywności polskich 
autorów rozmawiamy 
z Grzegorzem Aleksandrem 
Młudzikiem, specjalistą ds. 
kampanii crowdfundingo-
wych z platformy wspieram.
to.
paweł: cześć grzegorzu. 
myślę, że nie wszyscy z na-
szych czytelników kojarzą 

do końca, co to jest cro-
wdfunding. może w kilku 
zdaniach przybliżysz ideę 
zbiórek?

Grzegorz: Hej. Dziękuję za 
zaproszenie i już tłumaczę: 
crowdfunding, czyli „finan-
sowanie przez Tłum” jest 
metodą pozyskania fundu-
szy na stworzenie czy do-
kończenie jakiegoś produktu 
lub dzieła, którego ideę lub 
prototyp jesteśmy w stanie 
pokazać. Zamiast jednak 
szukać wsparcia u inwesto-
rów, kierujemy się bezpo-
średnio do osób, których to 
dotyczy, np. swoich czytelni-
ków jeśli chcę wydrukować 
komiks. Dzięki temu zacie-
śnia się więź między Auto-
rem a Czytelnikiem, który 
ma pewien wpływ na to, jak 
będzie wyglądał końcowy 
produkt.

Kiedy ten pomysł dotarł do 
polski?

Pomysł nadal dociera. Samo 
Wspieram.to pojawiło się 
około początku 2013 roku 
za sprawą Marcina Galic-
kiego (CEO Wspieram.to). 
Oczywiście, w tym samym 
czasie istniało jeszcze kilka 
portali tego typu, dlatego nie 
jestem w stanie precyzyjnie 
„namacać” początków. Pew-
ne jest natomiast, że o ile 
pomysł dotarł do nas i za-
korzenił się na dobre, o tyle 
to szerzenie samej idei jest 
tu najważniejsze. Wcześniej 
crowdfunding był kojarzony 
z „żebractwem”, teraz jest 
to norma i coraz częściej 
Wspierający oraz Autorzy 
działają intuicyjnie chcąc 
być tego częścią.

a jaka jest twoja rola w tych 
projektach? 

Każdy projekt, który do nas 
trafia musi przejść weryfika-
cję. Oznacza to, że spraw-
dzamy czy nie jest próbą 
wyłudzenia, czy Autor do-
brze się przygotował lub czy 
nie potrzebuje pomocy, np. 
z ustaleniem nagród. Stara-
my się też pomóc w trakcie 
trwania kampanii (lub po), 
jeśli okaże się taka pomoc 
jest potrzebna. Różne kate-
gorie projektów przypadają 
różnym członkom zespołu, 
w zależności od zaintere-
sowań – sam mam przy-
jemność zajmować się m.in. 
komiksami.

wspieram.to nie jest jedyną 
platformą crowdfundingo-
wą w polsce. Nie da się jed-
nak ukryć, że wasz serwis 
stał się bardzo popularny 
wśród twórców komiksów. 
jak myślisz, jaki jest tego 
powód?

crowdfunding 
nadzieją dLa PoLskiego komiksu

Wywiad z Grzegorzem Młudzikiem - wspieram.to

Figurki kolekcjonerskie

tel: 530 666 059
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Figurki kolekcjonerskie

tel: 530 666 059
www.stworkipotworki.pl

Grzegorz Aleksander Młudzik
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Jaramy się tym, co robimy 
i myślę, że to jest wyczuwal-
ne po drugiej stronie maila 
lub słuchawki. Kiedy uru-
chamiamy projekt, nie jest 
to „kolejna fabryka hajsu 
z prowizji”, ale jakaś fascy-
nująca historia, którą ktoś 
chce przekazać, a my chce-
my w niej uczestniczyć.

projekty komiksowe mają 
u was imponująco wysoki 
poziom skuteczności. Stran-
ge Years zebrało aż 310% za-
kładanej kwoty. co twoim 
zdaniem miało wpływ na 
tak imponujący wynik?

Wynik Strange Years był wy-
padkową kilku czynników. 
Twórcy (A. Kurasiński i M. 
Śledziński przyp. red.) byli 
już znani i mieli grupę do-
celową, na którą pracowali 
wiele lat. Sporo osób wybra-
ło specjalny pakiet z grafiką 
z autografem Śledzia, który 
do najtańszych nie należał. 
No i, co dość istotne, komiks 
był dostępny już wcześniej 
w wersji cyfrowej za dar-
mo – teraz była możliwość 
dołączenia dobrej pozycji 
na półkę. Zanim padła de-
cyzja o wydaniu komiksu 
w papierowej formie, fani 
sami o taką pytali – trudno 
o lepszy sygnał, że kampanię 
wręcz należy zrobić.

wielu z naszych czytelni-
ków chciałoby się dowie-
dzieć jak wygląda prowa-
dzenie takiej kampanii od 
kuchni. czy możesz zdradzić 
jakieś szczegóły?

Prowadzenie kampanii to 
praca na co najmniej pełen 
etat. Wspierający widzi je-
dynie stronę projektu, ale 
Autor musi zadbać o swoją 
społeczność: komunikować 
się z nimi, informować o sta-
nie projektu, o nowościach, 

o problemach, słuchać ich 
rad, wątpliwości, sugestii. 
Musi być wszędzie: w ra-
diu, w telewizji, w gazetach, 
w internecie, ale musi też 
uważać, by nikt się nim nie 
zmęczył. Musi aktualizować 
projekt: tworzyć nowe gra-
fiki, wizualizacje, informa-
cje, filmiki. Co więcej, sama 
zbiórka jest tylko częścią 
kampanii. W jej obręb wcho-
dzi długi okres przygotowań, 
a potem (często dość trud-
na) finalizacja produktu. To 
wspaniałe narzędzie, ale też 
wielka odpowiedzialność. 
Nie ma zmiłuj.

jak autor komiksu powinien 
się przygotować do zbiórki 
na swój projekt?

Sumiennie, z pokorą, bez 
pośpiechu i robienia na ko-
lanie. Powinien zbudować 
społeczność – nie same „laj-
ki” na Facebooku, ale grupę 
przyjaznych ludzi, którzy 
szczerze cenią to, co robi. 
Samo wrzucenie projektu na 
stronę ściągnie może maks 
5% - pozostałe 95% leży po 
stronie Autora. Na tym eta-
pie powinien odpowiednio 
wykalkulować koszta: cel 
projektu, koszt nagród i ich 
wysyłki, czy  reklamy. Powi-
nien upewnić się, że nie tyl-
ko nagrody za wsparcie są 
atrakcyjne, ale sam cel zbiór-
ki chwyta za serca – najlepiej 
zawsze zapytać znajomych 
i rodzinę, zwłaszcza że będą 
to najpewniej jedni z pierw-
szych Wspierających. Kie-
dy Autor zaczyna budować 
stronę projektu, to jest to 
dobry moment na sprawdze-
nie, czego jeszcze brakuje. 
Na pierwsze dobre wraże-
nie jest tylko jedna szansa, 
więc jeśli będzie trzeba nie-
co opóźnić start, bo trzeba 
nagrać filmik promocyjny, to 
warto to zrobić. Na każdym 

Steampunkowy świat
w którym Strażnik musi wybrać 

między sumieniem
a obowiązkiem

30% zniżki 
do końca marca z kodem:

czasnaportal 
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etapie można zgłosić się do 
nas o pomoc, ale trzeba li-
czyć się z tym, że nie popro-
wadzimy całej kampanii za 
Autora. Doradzimy, pomo-
żemy w paru kwestiach, ale 
to Autor będzie księgowym, 
marketingowcem, grafikiem, 
copywriterem i wodzirejem. 
Tu szczerze polecam stwo-
rzenie chociaż dwuosobo-
wego zespołu i podzielenie 
się zadaniami. W kupie raź-
niej.

czy wymagacie żeby autor 
miał już gotową choć cześć 
produktu? czy wystarczy 
idea?

Zawsze łatwiej jest wes-
przeć coś „namacalnego”. 
Nie wyobrażam sobie uru-
chomienia akcji komiksowej 
bez chociażby jednej planszy 
czy kilku grafik lub akcji gry 
komputerowej bez dema 
lub kilku mockupów. Fakt, 
Wspierający dają pieniądze 
na coś, co dopiero powsta-
nie, ale nie może być to kot 
w worku. Autor musi poka-
zać, że potrafi coś osiągnąć 
własnymi siłami.

można chyba stwierdzić, że 
podpisujecie się swoją mar-

ką pod każdym projektem. 
czy wobec tego autorzy są 
jakoś rozliczani ze spełnie-
nia założeń swojego pro-
jektu? co w sytuacji, kiedy 
autor zbierze potrzebne 
fundusze, ale z jakiś powo-
dów nie zrealizuje projektu?

Staramy się zawsze dojść do 
tego powodu. Nie miałem 
jeszcze sytuacji, gdzie ktoś 
uciekłby z pieniędzmi. Za-
zwyczaj dostaję informację 
od Wspierających, że nie do-
stali jeszcze nagrody mimo 
upłynięcia terminu – okazu-
je się potem, że Autor miał 
problem, np. z drukarnią 
i zapomniał o tym powiado-
mić ludzi, bo był zbyt zaafe-
rowany. Czasem jedna ak-
tualizacja i ciepły wizerunek 
potrafi wszystko naprawić. 
Jeśli chodzi o ewentualne 
oszustwa, to staramy się je 
wyłapać jeszcze przed uru-
chomieniem kampanii. Jeśli, 
tfu tfu, coś jednak by się 
przemknęło, to Wspieram.
to opiera się o prawo han-
dlowe, które umożliwia wej-
ście Wspierających i Autora 
na sądową ścieżkę. Oczywi-
ście, w tym też pomożemy, 
bo też należymy do Tłumu.

szlak już jest więcej niż 
przetarty, czy w tym roku 
spodziewacie się jeszcze 
większej ilości projektów?

Zdecydowanie tak. Autorzy 
wracają do nas z kolejnymi 
tomami wcześniej wydanych 
komiksów, a pojawiają się 
przecież kolejni. Myślę, że 
największego ruchu uświad-
czymy latem, przed MFKiG. 
Wielu Autorów celuje z pre-
mierą właśnie na ten festi-
wal.

macie już jakieś nowe zgło-
szenia? możesz coś zdra-
dzić?

Niedługo pojawi się u nas 
komiks, na który szczególnie 
czekam i cenię: „Przygody 
Stasia i Złej Nogi” Tomasza 
„Spell” Grządzieli.

grzegorzu, w pewnym sen-
sie zawodowo zajmujesz się 
komiksami, a czy interesują 
cię one poza pracą?

Oczywiście! W znacznym 
stopniu jestem uzależniony 
od webkomiksów - regu-
larnie czytam m.in. „Order 
of the Stick” (Rich Burlew), 
„Sunstone” (Stjepan Šejić), 

„Kij w Dupie” (Konrad 
Okoński). Oprócz tego czy-
tam parę innych tytułów, 
do których ostatnio doszły 
„Mysia Straż” i „Crossed”. No 
i oczywiście, czytam każdy 
komiks, jaki się ukazuje na 
Wspieram.to ;)

jaki jest twój ulubiony ko-
miks, autor wydawnictwo?

Moje uzależnienie od web-
komiksów nie jest przypad-
kowe. Te poznałem dawno 
temu m.in. dzięki twórczo-
ści Konrada Okońskiego – 
do tej pory podziwiam jego 
lekkość prowadzenia postaci 
i wątków, więc to chyba je-
den z mocnych faworytów.

Na koniec pytanie niestan-
dardowe. gdybyś miał zo-
stać superbohaterem, jakie 
chciałbyś mieć moce i jak 
byś się nazywał?

„Szara Eminencja” - byłbym 
czarodziejem, który miotał-
by piorunami z cudzych rąk, 
samemu pozostając nie-
widocznym. Takie bardziej 
hardkorowe brzuchomów-
stwo. ;)

Rozmawiał Paweł Warowny

Przykłady zrealizowanych projektów
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Od pierwszej zapowiedzi 
pojawienia się nowego pol-
skiego superbohatera i no-
wego wydawnictwa, minęło 
już przeszło półtora roku. 
W tym czasie w wydawnic-
twie Sol Invictus wiele się 
działo, a ich sztandarowy 
komiks – LIS doczekał się już 
3 zeszytów. O działalności 
wydawnictwa, planach na 
przyszłość oraz polskim ryn-
ku komiksowym rozmawia-
my z Aaronem Welmanem – 
założycielem wydawnictwa 
Sol Invictus.

cześć aaronie. od czasu, 
kiedy mieliśmy okazję po 
raz pierwszy porozmawiać 
na temat waszego wydaw-
nictwa (zapowiedź pojawie-
nia się komiksu „lis” – lipiec 
2014) ,minęło już przeszło 
półtora roku. pamiętam 
głosy niektórych internau-
tów, którzy nie wróżyli wam 
świetlanej przyszłości. Dziś 
już wiemy, że wydawnictwo 
ma się całkiem nieźle. poza 
trzema zeszytami lisa wy-
daliście kilka innych komik-
sów. jak oceniasz ten okres?

Czas od naszego wejścia 
na rynek, czyli października 
2014 roku aż po ten mo-
ment, oceniam dwojako. Po 
pierwsze, jeśli podejdziemy 
do kwestii „liczbowo”, to 
oczywiście rynku nie pod-
biliśmy. Wydaliśmy w sumie 
trzy numery „Lisa”, szósty 
numer „Incognito” oraz one
-shot „Exclamat!on”. Dla 
porównania, debiutujący 
w ubiegłym roku Scream 

Comics, wydał aż 10 zagra-
nicznych albumów w twar-
dej oprawie, liczące od 56 do 
211 stron i w dodatku spoza 
mainstreamu - zatem odważ-
nie. Przy takim zestawieniu, 
wypadamy raczej skromnie. 
Z drugiej natomiast strony, 
zauważ, że zajmujemy się nie 
tylko wydawaniem, ale i pro-
dukcją komiksów, stawiając 
na promowanie nowych 
talentów. A polski komiks 
nie ma lekko – jest często 
niedoceniany, w większości 
przypadków robiony w wol-
nym czasie i autorzy mogą 
zapomnieć o wyżyciu na 
nim. I rzeczywiście, poja-
wiały się sceptyczne głosy 
odnośnie „Lisa”, że się nie 
przyjmie, a co dopiero sprze-
da. W środowisku komikso-
wym mówiono, że jeśli de-
biut nowego autora sprzeda 
się w 300 egzemplarzach, to 
będzie sukces. Jeśli wierzyć 
takim opiniom, to „Lis” miał 
spektakularne osiągnięcie 
bowiem jego nakład był 
czterocyfrowy i w chwili 
obecnej rozważamy zrobie-
nie dodruków, gdyż zasoby 
zaczynają ulegać wyczerpa-
niu. Reasumując, ostatnie 
dwanaście miesięcy oce-
niam bardzo dobrze. Wiele 
się nauczyliśmy przez ten 
czas i pozostaje nam tylko 
zwiększyć tempo działania.

w waszej ofercie pojawi-
ło się „incognito”, „excla-
mat!on” oraz zapowiedź „Di-
nomanty”. o ile „incognito” 
było już znane na naszym 
rynku w chwili, kiedy do 

was dołączyło, dwa kolejne 
tytuły były dla czytelników 
totalną nowością, podobnie 
jak nazwiska autorów. jak 
doszło do współpracy?

W przypadku „Incognito 
to panowie Piotr Czarnec-
ki i Łukasz Ciżmowski  jako 
pierwsi wyszli z propozycją 
współpracy. Poznaliśmy 
się na konwencie Hellcon 
2014 i od tamtej pory ro-
snącą sympatię między na-
szymi ekipami można było 
dostrzec w Internecie, cze-
mu też kibicowali czytelnicy 
pytając się o ewentualnego 
crossovera. Z kolei Alka Wa-

łaszewskiego, autora „Exc-
lamat!on”, wyśledził Dariusz 
Stańczyk (twórca i scenarzy-
sta „Lisa” - przyp. red.) na 
portalu Behance, na którym 
był dostępny również sam 
komiks. Przeczytaliśmy go 
i skontaktowałem się z Al-
kiem. Po krótkiej wymianie 
wiadomości spotkaliśmy 
się, omówiliśmy szczegóły 
i oficjalnie rozpoczęliśmy 
współpracę. Na premierze 
komiksu poznałem wów-
czas także Patrycję Awdjen-
ko, szalenie sympatyczną 
dziewczynę i równie utalen-
towaną - co stwierdziłem od 
razu po tym, jak zobaczyłem 

Sol InvIctuS 
Słońce nIezwycIężone śwIecI coraz JaśnIeJ
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jej rysunki. Jeśli chodzi zaś 
o autorów „Dinomanty”, to 
Michał Rudzki - scenarzysta, 
jest moim i Dariusza starym 
kolegą jeszcze z czasów li-
cealnych. Któregoś dnia 
wraz z Filipem Gutowskim 
(rysownikiem – przyp. red.) 
zapytali mnie czy byłbym 
zainteresowany wydaniem 
komiksu post-apokaliptycz-
nego z dinozaurami w tle. 
Zaskoczony i zaintrygowany 
niecodzienną tematyką po-
prosiłem o stworzenie rysu 
fabularnego wraz ze skryp-
tem do pierwszego zeszytu, 
i trochę ilustracji koncep-
cyjnych. Po zapoznaniu się 
z nimi dałem zielone światło.

wróćmy na chwilę do wa-
szego pierworodnego „lisa”. 
od trzeciego numeru - „pró-
ba charakteru” – powięk-
szyła wam się ekipa. Do 
grona autorów dołączyła 
Dorota papierska, jaki miało 
to wpływ na prace?

Dołączenie Doroty do na-
szego zespołu miało na celu 
przede wszystkim przyspie-
szenie prac nad „Lisem”. Pra-

gnąłem, aby częstotliwość 
wydawania bardzo dobrze 
przyjętego komiksu, sukce-
sywnie rosła, skoro mamy 
trzymać się formatu zeszy-
towego. Po paromiesięcz-
nym opóźnieniu wydania 
drugiego numeru „Lisa” było 
dla nas jasne, że sam jeden 
Kuba, który wówczas w do-
datku pracował przy produk-
cji gry „Wiedźmin 3: Dziki 
Gon”, potrzebuje pomocy. 
Bardzo dobrym efektem 
podjęcia współpracy było 
to, że duet Dorota i Kuba 
wizualnie potrafi zdziałać 
cuda. Para się bardzo do-
brze dogaduje i artystycznie 
uzupełnia. Obojgu zwiastuję 
świetlaną przyszłość, gdyby 
na stałe zapragnęli zajmo-
wać się tworzeniem ilustracji 
i grafik.

co zatem z kolejnym nume-
rem przygód gabriela, kie-
dy możemy się spodziewać 
premiery obławy (lis #4 – 
obława - przyp. red.)?

Synergia Doroty i Kuby pod 
względem współpracy ma 
jedną, identyczną wadę, 

z którą „Lis” boryka 
się od samego po-
czątku – opóźnienia. 
Wynikają one oczy-
wiście z przyczyn 
zawodowo-osobi-
stych. Choć ryso-
wanie komiksu jest 
przyjemnym dodat-
kowym zajęciem, to 
nie przynosi jednak 
takich korzyści finan-
sowych, aby można 
było się z tego utrzy-
mać. Trzeba by było 
ich naprawdę sporo 
stworzyć, a do tego 
musiałyby wkroczyć 
na szersze wody, aby 
zaczęło to być opła-
calne. Odpowiadając 
na pytanie wprost 
– zgodnie z zapo-

wiedzią, Lis #4 z pewnością 
ukaże się w drugim kwarta-
le tego roku i bardzo bym 
chciał, by się udało wyrobić 
na festiwal Pyrkon.

jesteście chyba jedynym 
wydawnictwem na naszym 
rynku, które tak śmiało pu-
blikuje komiksy w formie ze-
szytówek. myślisz, że boom 
na naszym rynku to szansa 
na powrót comiesięcz-
nych zeszytów np. marvela 
w kioskach?

Szczerze wątpię. Seria 
„Wielkiej Kolekcji Komik-
sów Marvela” wydawana 
przez Hachette oraz inne ty-
tuły opowiadające o losach 
naszych ulubionych posta-
ciach zza oceanu, sprawiają, 
że równoległe wypuszczenie 
formatu zeszytowego nie 
miałoby racji bytu. Wyda-
nia zbiorcze i tak pojawiają 
się szybko, bo z miesiąca 
na miesiąc. Jesteśmy wręcz 
zalewani coraz to większą 
liczbą tytułów. Jest w czym 
przebierać.

No właśnie, jak oceniasz 
aktualny stan naszego ryn-
ku? powstaje coraz więcej 
wydawnictw, co miesiąc 
ukazuje się całe mnóstwo 
komiksów. czy podaż nie-
długo nie przekroczy popy-
tu?

Jeśli przekroczy, to rynek 
sam się ureguluje i zwyczaj-
nie wypadnie  z obiegu kilka 
tytułów, które nie będą się 
dobrze sprzedawać. Apoka-
liptyczne głosy, które zwia-
stują załamanie się rynku 
z powodu rosnącego tsuna-
mi tytułów, są według mnie 
mocno przesadzone. Wzrost 
podaży, zwłaszcza ze strony 
tych największych wydaw-
nictw, jest dla mnie jasnym 
sygnałem, że sprzedaż zwy-
czajnie rośnie, a co za tym 
idzie - rośnie czytelnictwo 
komisów. Powinniśmy się 
z tego cieszyć! Dariusz 
Stańczyk podczas jednej 
z audycji Radia Kampus po-
wiedział, że Polska w kwe-
stii komiksów jest w chwili 
obecnej mentalnie na etapie 
Stanów Zjednoczonych z lat 
30-40. - wydaje się bardzo 
dużo, choć oczywiście skala 
sprzedaży jest zupełnie inna 
między tymi dwoma krajami. 
Jesteśmy jednak świadkami 
powolnego zakorzeniania 
się komiksu w główny nurt 
czytelnictwa oraz odejścia 
od traktowania go jako ja-
kiejś niszy dla geeków. Ja 
się z tą opinią zupełnie 
zgadzam. Niestety takie-
go podejścia najwyraźniej 
nie mają jeszcze instytucje 
państwowe. Biblioteka Na-
rodowa w ostatnim swoim 
raporcie o stanie czytelnic-
twa w Polsce ani słowem się 
nie zająknęła o udziale ko-
miksów w rynku literackim 
i upodobaniach osób kupu-
jących książki. Szkoda, gdyż 
kapituła Nagrody Literackiej 
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Nike w 2013 roku nomino-
wała pierwszy raz w swej hi-
storii komiks, „Przygody na 
bezludnej wyspie” Macieja 
Sieńczyka.

jak takie małe wydawnic-
two odnajduje się na rynku, 
który zasypywany jest wiel-
kimi tytułami wielkich ame-
rykańskich wydawnictw? 
czy polski komiks twoim 
zdaniem ma się dobrze 
w perspektywie sprzedaży?

Aktualnie to jesteśmy w spe-
cyficznej niszy, bo wydaliśmy 
do tej pory jedynie tytuły 
z gatunku superhero. Dopie-
ro „Dinomanta” przełamie tę 
tendencję. Zalew tytułów 
wielkich wydawnictw ze Sta-
nów Zjednoczonych jest nam 
jednak całkowicie na rękę, 
ponieważ w świadomości 
przeciętnego Kowalskiego 
rozpoznawalnymi tytułami 
są jednak te super-bohater-
skie, pokroju Batmana czy 

Spider-Mana. W dodatku 
są one mocno promowane 
dzięki kinowym blockbuste-
rom. Polski odbiorca może 
westchnąć i zadać pytanie: 
„dlaczego w Polsce nie moż-
na zrobić swojego superbo-
hatera?”.  A potem z radością 
odkrywa nasze lub inne ty-
tuły osadzone w gatunku. To 
się naprawdę dzieje.
Co do polskiego komiksu 
ogólnie, to krąży przykra 
opinia, że nasze rodzime 
produkcje rzeczywiście 
sprzedają się dobrze, ale je-
dynie jako reedycje starych, 
kultowych tytułów, jak np. 
„Funky Koval”. Ewentualnie 
mówi się o sukcesie komik-
sów satyrycznych pokroju 
„Wilq”, od dawna rozpozna-
wanych na rynku. Dla mnie 
jednak sukces naszego flago-
wego tytułu, jakim jest „Lis”, 
jest dla mnie jednoznacznym 
dowodem na to, że również 
nowy, debiutancki tytuł 
może znaleźć swoich odbior-

ców. Trzeba po prostu wyjść 
im przyjacielsko naprzeciw, 
pokazać się. Nie ma co się 
chować po kątach i obwiniać 
potem cały świat poza sobą, 
że nasz komiks kupili tylko 
nasi znajomi i rodzina. Samo 
założenie, że komiks jest do-
bry, nie wystarczy.

planujecie dalsze rozszerza-
nie portfolio wydawanych 
tytułów czy skupicie się na 
tym co już macie w ofercie?

Incognito” oraz „Lis” nie są 
jednak zbyt absorbującymi 
seriami ze względu na dość 
niską częstotliwość ukazy-
wania się. Wypuszczenie 
znienacka „Exclamat!on”, 
miało nie tylko dać sygnał, 
że jest to zwyczajnie fajny 
komiks, ale również poka-
zać, że jesteśmy otwarci na 
dalszy rozwój. W tym roku, 
prócz kontynuowania „Lisa” 
i „Incognito”, najpewniej po-
jawią się jeszcze trzy nowe 

serie, w tym jedna zagra-
niczna.

brzmi bardzo ciekawie, czy 
możesz zdradzić coś więcej 
na temat nadchodzących 
serii?

Wiem, że rozbudziłem cieka-
wość, lecz niestety nic wię-
cej nie chcę mówić, by nie 
zapeszyć (śmiech). Mogę tyl-
ko powiedzieć, że nie będą 
one osadzone w klimatach 
super-bohaterskich. Więcej 
informacji pojawi się praw-
dopodobnie w okolicach 
czerwca.

Zapowiedzi wydawnictwa Sol Invictus

Lis #4 Obława - Stańczyk, Papierska, Oleksów Incognito #7 - Czarnecki, Ciżmowski Dinomanta #1 - Rudzki, Gutowski, Stolpe
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Edukacyjna funkcja komiksu 
to w Polsce pojęcie, wyda-
wałoby się, obce. Pomimo 
plejady znakomitych twór-
ców komiks edukacyjny to 
w naszym kraju nadal rzad-
kość. Komiks traktowany 
jest po macoszemu jako 
forma sztuki, a jego walory 
edukacyjne są niedostrzega-
ne i niedoceniane. Tym bar-
dziej ucieszyła mnie wieść, 
że Instytut Pamięci Naro-
dowej po raz kolejny po-
stanowił w nieszablonowy 
sposób przybliżyć rodakom 
naszą historię z ubiegłego 
wieku. Olbrzymi sukces gry 
planszowej Kolejka, jak się 
wydaje, zachęcił Instytut do 
kolejnych publikacji, które 
łatwiej trafią do dzieci i mło-
dzieży niż toporne podręcz-
niki, foldery czy ulotki. Tym 
razem postawiono na pakiet, 
który przy okazji rozrywki 
będzie edukował z zakresu 
historii II Wojny Światowej. 
Tak powstała Wojenna ody-
seja Antka Srebrnego 1939 – 
1944, na którą składa się gra 
planszowa, cztery albumy 
komiksowe, puzzle, replika 
przypinki do munduru oraz 
naklejki z oznaczeniami pol-
skich oddziałów z tamtego 
okresu. 

Komiks

Głównym bohaterem, które-
go losy będziemy śledzić jest 
tytułowy Antek Srebrny. Po-
znajemy go jako podrostka 
mieszkającego w Grodnie. 
Jego życie właśnie prze-
wróciło się do góry nogami, 
na kraj spłynęła okrutna 

wojna, a ojciec (wojskowy) 
wsiąkł bez śladu podczas 
podróży służbowej. Młody 
Antek jednak się nie zała-
mał, zorganizował podwór-
kowy ruch oporu i kiedy 
chwila tego wymagała, sta-
nął naprzeciw radzieckiemu 
agresorowi. Cztery albumy 
opisują koleje losu Antka od 
obrony Grodna z 1939 roku 
aż po Bitwy pod Monte Cas-
sino z 1944 roku. Wycho-
dząc z założenia, że komiks 
skierowany jest dla dzieci, 
mogę śmiało stwierdzić, że 
duet Tomasz Robaczewski 
(scenarzysta komiksu) oraz 
Hubert Ronek (rysownik) 
wykonał świetną robotę. 
Wojna ukazana w ich komik-
sie ma swoja powagę, ale nie 
straszy rozlaną krwią. My-
ślę, że pomimo braku scen 
śmierci dzieci czytające ten 
komiks zauważą powagę te-
matu i tragizm wojny. Sama 
rozłąka Antka z rodziną wy-
wiezioną na wschód może 
być dla młodego czytelnika 
jasną oznaką tragedii, jakich 
doświadczyli wówczas nasi 
rodacy. 

Dojrzały czytelnik, a już na 
pewno dorosły fan komik-
sów, na pewno zauważy 
kilka drobnych mankamen-
tów tego komiksu. W pew-
nych miejscach oczekiwa-
łem zwolnienia tempa akcji, 
spodziewałem się dodatko-
wego wątku prezentującego 
faktyczny trud lub niedo-
le związane z wojną. Zbyt 
szybkie prowadzenie akcji 
spłyca miejscami dramat 
bohaterów. Ujęcie ciężkiej 

wyprawy po ucieczce z koł-
chozu w raptem kilku ka-
drach nie daje czytelnikowi 
odczuć trudu tej wędrówki. 
Osobiście uważam też, że 
troszeczkę za dużo w tym 
komiksie humoru, przez 
co miejscami może się wy-
dawać, że była to miła sie-
lanka. Dało się to odczuć 
szczególnie w czwartym 
albumie – Bitwa pod Monte 
Cassino 1944 r. Biorę jednak 
poprawkę na to, że komiks 
kierowany jest do dzieci 
i jest to moje subiektywne 
zdanie dorosłego odbiorcy. 

Zdecydowanie największą 
zaletą, zaraz po funkcji edu-
kacyjnej, jest szata graficz-
na komiksu. Styl rysowania 
Huberta Ronka świetnie 
pasuje do opowiadania 
skierowanego do młodego 
czytelnika. Nawet maluch, 
który niedawno nauczył się 
czytać od razu rozpozna po-
zytywne i negatywne posta-
cie. Antek, Janka, Piroman, 
czy nawet Mięso bardzo 
szybko zyskują sympatię 
i od początku do samego 
końca czytelnik będzie im 
kibicował. Miękki, bajkowy 
styl ilustracji idealnie oddaje 

wojenna odyseja antka 
sreBrnego 1939 - 1944

Obrona Grodna - Scena pożegnania 
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lekki styl opowieści dla dzie-
ci, ale kiedy trzeba, potrafi 
świetnie podkreślić powa-
gę sytuacji. Na szczególną 
pochwałę zasługuje sposób 
w jaki rysownik ukazał mimi-
kę postaci. Bardzo wyraźne 
emocje z łatwością będą 
odczytane przez dzieciaki 
czytające ten komiks, dzię-
ki czemu lepiej zrozumieją 
o czym on jest. 

Na koniec każdego albumu 
dodano krótką notę histo-
ryczną omawiającą wyda-
rzenia opisane w komiksie. 

Dodanie tej notki uważam 
za bardzo ważne, szcze-
gólnie ze względu na opa-
trzenie jej autentycznymi 
zdjęciami. Po przeczytaniu 
dodatków dzieci zrozumie-
ją, że pomimo iż Antek jest 
postacią fikcyjną, to wojna 
była boleśnie realna.

gra planszowa

Dołączona do zestawu gra 
planszowa to dość prosty 
wyścig do mety polegający 
na podążaniu śladami Antka. 
Gra podobnie jak komiks za-

czyna się w Grodnie, gracze 
po rzucie kostką poruszają 
się o odpowiednią ilość pól 
i sprawdzają czy pole, któ-
re zajęli nie ma specjalnych 
zasad, do których należy się 
zastosować. Trasa gry posia-
da dodatkowe pola oznaczo-
ne liczbami porządkowymi, 
z którymi korespondują spe-
cjalne karty wydarzeń. Karty 
te to nic innego jak ważne 
wydarzenia z II Wojny Świa-
towej. Stanowi to świetny 
element edukacyjny - kar-
ty ułożone chronologicznie 
w pomysłowy sposób prze-

mycają wiedzę na temat 
kolejnych wydarzeń wojen-
nych. 

Gracze podczas rozgrywki 
dowiedzą się dodatkowo co 
to NKWD, GESTAPO, stalag, 
kołchoz, a nawet U-BOOT. 
Pomimo ogromnej losowo-
ści gra daje dużo satysfakcji, 
choć przyznam szczerze, że 
w ferworze rywalizacji zda-
rzyło mi się życzyć narzeczo-
nej, żeby trafiła do kołchozu.

Wojenna odyseja Antka Srebrnego 1939 - 1944 - Pełny pakiet
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puzzle

Kiedy za pierwszym razem 
układałem puzzle dołączo-
ne do zestawu, myślałem że 
otrzymałem trefny egzem-
plarz. Potem jednak okazało 
się, że wykonanie większej 
ilości elementów z jed-
nym płaskim bokiem jest 
zwykłym utrudnieniem dla 
tych, którzy 

zaczynają zabawę od uło-
żenia ramki. 256 elementów 
nie jest zbyt dużym wyzwa-
niem, ale dość trudne do 
ułożenia ilustracje (puzzle 
są obustronne) wymagają 
od nas skupienia i nieco 
ponad godzinę czasu. IPN 
zaserwował nam kolejną 
dawkę wiedzy umiesz-
czając na jednej stronie 

mapę przedstawiającą front 
II Wojny Światowej, a na 
drugiej archiwalne zdjęcia. 
Odszyfrowanie mapy może 
być zatem traktowane jako 
nagroda za rozwiązanie gra-
ficznego rebusu, co bardzo 
zachęca do przyswojenia 
wiedzy. 

zestaw

Wszystkie elementy – 
puzzle, gra planszowa, ko-
miksy, naklejki i przypinka 
– zapakowane są w duże pu-
dełko imitujące drewnianą 
paczkę na amunicję. Wszyst-
ko wykonane jest z należytą 
starannością i z dobrej jako-
ści papieru. Jeśli planujecie 
w najbliższym czasie zro-
bić ciekawy prezent swoim 
pociechom, chcielibyście 
wzbudzić w nich patrio-
tyczne uczucia i przy okazji 
przemycić trochę wiedzy 
historycznej, to ten zestaw 
jest idealnym pomysłem. 
Pozostaje mi jedynie po-
gratulować Instytutowi Pa-
mięci Narodowej świetnego 
pomysłu i jeszcze lepszego 
wykonania. Moim zdaniem 
ten pakiet powinien być 
obowiązkowym elementem 
każdej biblioteki szkolnej. 

Paweł Warowny
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Cyberpunk trafił 
do szerszej świa-
domości w latach 
80-tych kiedy to 
zarówno w Sta-
nach Zjednoczo-
nych jak i Japonii, 
pojawiły się kul-
towe i uwielbiane 
na całym świecie 
tytuły czy to filmo-
we czy komiksowe. 
Do tych najbardziej 
znanych należy za-
pewne komikso-
wy „Ronin” Franka 
Millera czy filmo-
wy „Łowca Andro-
idów” w reżyserii 
Ridleya Scotta. 
Swoją cegiełkę dołożyli 
do sukcesu tego gatunku 
oczywiście i Japończy-
cy. Wystarczy wymienić 
„Akirę” Ōtomo Katsuhiro, 
najmniej znany z wymie-
nionych wcześniej, film 
fabularny „Tetsuo: Czło-
wiek z żelaza”, a także 
dzieła Shirō Masamune: 
„Appleseed” i „Ghost in 
the Shell”. Każdy z wymie-

nionych po-
wyżej tytułów należy do 
grona tych, które poznać 
trzeba i choć ciężko jed-
noznacznie wskazać, 
który z nich wywarł na 
gatunek cyberpunku naj-
większy wpływ i spowo-
dował jego popularność to 
„GiTS” jest jednym z tych, 
które zasługują na miano 
kultowego.

Wpływ na taką a nie 
inną ocenę może mieć 
nie tylko fakt, iż sam 
„główny” tytuł jest 
klasą samą w sobie, 
ale również to, że 
mangą Shirō inspiro-
wali się choćby bracia 
Wachowscy podczas 
kręcenia równie po-
pularnego „Matrixa” 
jak i fakt, że „Duch 
w pancerzu” (taki 
tytuł nadano pol-
skiej wersji anime) 
to nie tylko manga, 
ale również film peł-
nometrażowy, serie 
animowane oraz gry 

komputerowe. Przyznać 
trzeba, że to całe cyber-
punkowe imperium.

Wszystko zaczęło się 
w roku 1989 kiedy to 
w jednym z japońskich 
magazynów „Young ma-
gazine” opublikowano, 
w odcinkach, pierwszą 
część „GiTS”. Tytuł ten 
już wówczas spodobał 

się publiczności, dzięki 
czemu dwa lata później 
wydano ją w formie tomi-
kowej. Zachęcony swoim 
sukcesem Shirō, postano-
wił stworzyć dwie kolejne 
części w roku 2002 i 2003. 
Dla polskich fanów wy-
danie w 2002 roku przez 
J.P.F. Rodzimej edycji tej 
mangi było jednym z naj-
ważniejszych wydarzeń 
ówczesnych lat. Wiele 
lat przyszło, bowiem cze-
kać na to, aby przygody 
pięknej i zabójczej Mo-
toko Kusanagi, a także 
reszty Sekcji 9 móc prze-
czytać w ojczystym języ-
ku. Ochotę na ten tytuł 
podkręciły nie tylko do-
chodzące zewsząd głosy 
o genialności tego tytułu, 
ale również wyemitowa-
ne w połowie lat 90-tych 
na stacji (wówczas tylko 
dla bardzo nielicznych) 
Canal + anime. Wracając 
jednak do mangi, jedno 
z najstarszych na polskim 
rynku wydawnictw po-
stawiło sobie poprzeczkę 

14 lat kultowego 
ghost in the shell 

w polsce
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bardzo wysoko, drukując 
„GiTSa” w ramach edycji 
„deluxe”. Wysoka cena 
tomu została wynagro-
dzona naprawdę efektow-
nym wydaniem, w którym 
nie zabrakło kolorowych 
stron, efektownej obwo-
luty i dobrej jakości papie-
ru. Manga Shirō zyskała 
godną treści oprawę.

„Ghost in the Shell” jest 
komiksem kultowym 
i nic już tego nie zmieni, 
natomiast warto też pa-
miętać, że jest to manga 
przeznaczona raczej dla 
hermetycznego grona 
odbiorców. Ci z czytelni-
ków, którzy na co dzień 
nie sięgają po cyberpun-
kowe czy s-f klimaty ra-
czej się w niej nie odnajdą. 
Reszta natomiast będzie 
miała genialną rozrywkę. 
Dużo akcji, szczypta hu-
moru i trochę erotyki ze 
szczególnym wskazaniem 

na związki lesbijskie (stąd 
też oznaczenie od 18 lat) 
dało mieszankę wybucho-
wą. Dziś, z perspektywy 
wielu lat, które upłynęły 
od momentu jej stworze-
nia, historia nadal robi na 
czytelnikach wrażenie. 
Sam Shirō Masamune 
może zresztą być trakto-
wany jako wizjoner. Pod-
czas własnej, niedawnej 
lektury tej mangi zwróci-
łem uwagę na jeden z ka-
drów, w którym wskazuje 
on na coraz większe za-
grożenie Islamem (!), co 
obserwując kryzys imi-
gracyjny jest dostrzegal-
ne w dzisiejszych czasach 
bardzo dobrze. Opowieść 
o organizacji zwalczającej 
przestępczość za pomocą 
skomplikowanych i nowo-
czesnych technologii od-
niosła nieprawdopodobny 
sukces – aczkolwiek sły-
chać głosy, że ustępuje 
dość znacznie anime - nie Plansza z komiksu Ghost in the Shell - 

J.P. Fantastica
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tylko dając czytelnikom 
rozrywkę w postaci dużej 
ilości akcji, ale również 
stawiając pytania o czło-
wieczeństwo w postaci ty-
tułowego „Ducha”. Manga 
opatrzona została niezli-
czoną ilością przypisów 
i komentarzy autora, które 
najlepiej czytać osobno.

Na specjalną uwagę za-
sługuje kreska autora. Co 
prawda częste deforma-
cje twarzy, wprowadzają-
ce wątek humorystyczny 
nie każdemu przypadną 
do gustu to wszystko 
poza tym jest dopraco-
wane w najdrobniejszym 
szczególe. Niezwykle 
szczegółowe tła oddają 
klimat cyberpunkowych 
miast. Genialna precyzja 
i szczegółowość rysunków 
momentami może dopro-
wadzić czytelnika do za-
wrotów głowy z uwagi 
na swoją skrupulatność. 
Jest to godne podkreśle-
nia tym bardziej, że Shi-
rō nad swoimi mangami 
pracuje samodzielnie, bez 
udziału asystentów co jest 
przecież w wypadku ja-
pońskich komiksów dość 
nagminne.

Wydanie J.P.F. Okazało 
się sukcesem, w ślad za 
częścią pierwszą pojawiły 
się dwie kolejne odsłony 
serii, a o dobrym przyjęciu 
wśród czytelników może 
świadczyć również to, że 
wymagały one drugie-
go wydania, gdyż nakład 
wcześniejszych uległ wy-
czerpaniu.

„Ghost in the Shell” to jed-
nak nie tylko manga, ale 
i animacja. W 1995 roku 
powstało anime nakręco-
ne na podstawie scena-
riusza komiksowego. Re-
żyserią zajął się sam Oshii 
Mamoru, dla którego był 
to chyba największy suk-
ces w karierze (pamięta-
jąc jednocześnie choćby 
o „Avalonie” czy „Patla-
bor 2”). Dużo poważniej-
szy i mroczniejszy klimat 
historii spodobał się wi-
dzom, a wykorzystanie 
przy animacji nowocze-
snych technik kompute-
rowych i genialnej muzy-
ki skomponowanej przez 
Kenjiego Kawaia sprawił, 
że z miejsca stała się ona 
uwielbiana przez fanów 
gatunku. Co ciekawe trzy-

naście lat po premierze, 
Japończycy mogli cieszyć 
się z nowej wersji anime 
zatytułowanej „Ghost in 
the Shell 2.0” z odnowio-
ną ścieżką dźwiękową 
i ulepszonymi scenami.

I znów, podobnie jak 
w wypadku mangi, Pola-
kom przyszło dość długo 
czekać na rodzime wyda-
nie tego tytułu. Dopiero 
w listopadzie 2005 roku 
na rynek wraz z magazy-
nem „Kino domowe” tra-
fiło dvd z anime. Warto 
podkreślić, ze zawierało 
ono nie tylko oryginal-
ną ścieżkę dźwiękową, 
ale również tzw. „fansu-
by”, czyli napisy tworzo-
ne przez fanów, które 
często odbiegają treścią 

i tłuamaczeniem od ofi-
cjalnych.

Na uwagę zasługuje też 
serial z 2002 roku „Ghost 
in the Shell: Stand Alo-
ne Complex”. Składający 
się z 26 odcinków serial 
prezentuje losy Kusanagi, 
które toczą się przed spo-
tkaniem z Władcą Mario-
netek. Główna bohaterka 
wygląda nieco inaczej 
niż w mandze, ale akcji 
jest chyba jeszcze wię-
cej. Z czystym sumieniem 
mogę polecić ten tytuł, 
tym bardziej, że można 
go zakupić w naprawdę 
bardzo przystępnej ce-
nie. Serial ten osiągnął 
sukces, dzięki czemu dwa 
lata później w Japonii uka-
zała się jego kontynuacja 
zatytułowana - „Ghost 
in the Shell: Stand Alone 
Complex 2nd GIG”.

Animacje spod znaku 
„GiTS” uzupełniają jeszcze 
druga część pełnometra-
żowa „Ghost in the Shell 
2: Innocence” z 2004 roku 
(swoja emisję miała rów-
nież podczas Festiwalu 
w Cannes!) oraz trzy fil-
my będące tak naprawdę 
kinowymi wersjami seriali.

Podczas gdy anime, se-
riale telewizyjne i manga 
osiągnęły sukces to gry na 
konsole już były od tego 
dość dalekie. Debiut na 
rynku konsolowym gra 
miała w 1997 roku i choć 
dużą rolę w jej tworzeniu 
miał autor mangi to jed-
nak nie zyskała ona zbyt 
wielkiego uznania. Sytu-
acji nie poprawił też zna-

Plansza z komiksu Ghost in the Shell - J.P. Fantastica
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czącą kolejny tytuł Ghost 
in the Shell „Stand Alone 
Complex” wydany na PSP 
i Sony PS2. Oparta na fa-
bule serialu telewizyjnego 
gra akcji (TPP) ukazała się 
zarówno w Stanach, Japo-
nii jak i Europie, ale Polacy 
nigdy nie doczekali się jej 
wydania w naszym kraju.

W 2015 roku fani w Ja-
ponii mogli powrócić do 
przygód Sekcji 9 za spra-
wą kolejnej telewizyjnej 
serii „Arise”. Z nieukrywa-
nym zaciekawieniem liczę 
na to, że kiedyś uda się ja 
wydać w naszym kraju.

Całości uniwersum dopeł-
nić może film kinowy, któ-
rego premiera zaplano-
wana jest na 2017 roku. 
Za reżyserię odpowiadać 
będzie Rupert Sanders, 
a w roli Kusanagi Motoko 
wystąpi Scarlett Johans-
son znana z roli Czarnej 
Wdowy w kinowych fil-
mach „Avengers”.

Co jest takiego w „Ghost 
in the Shell”, że tytuł ten 
osiągnął tak spektakular-
ny sukces? Z pewnością 
ogromne znaczenie ma 
rozbudowana i nie uni-
kająca egzystencjalnych 
pytań fabuła z dobrze roz-
pisanymi dialogami. Swo-
je robią też kolejne ele-
menty będące podstawą 
dobrego cyberpunku jak 
wykreowane miasta, ma-
szyny czy częste pytania 
o człowieczeństwo, świa-
domość i relację między 
człowiekiem a wspomnia-
ną wcześniej maszyną. Po-
nadto każdy z elementów 

przyciąga fanów czymś 
innym. Podczas gdy man-
ga uwielbiana jest za 
niezwykle szczegółowe, 
ale i specyficzne, rysunki 
Shirō Masamune tak film 
i serial podbija serca wi-
dzów nieprawdopodobną 
ilością akcji i o wiele po-
ważniejszym klimatem. 
Major jest w nich jeszcze 
bardziej dojrzała i piękna, 
a sam film mroczniejszy.

Nie może więc dziwić, ze 
świat wykreowany przez 
Shirō Masamune stał się 
tak inspirujący dla innych. 
Na podstawie „GiTS” zo-
stała stworzona gra kom-
puterowa „Oni”, ale wpły-
wy widać też w trylogii 
„Matrix” braci Wachow-
skich. W ramach cieka-
wostki można też dodać 
fakt, że sceny z Ghost in 
the Shell” wykorzysta-
no również w teledysku 
amerykańskiej grupy 
muzycznej grającej elek-
tronikę Wamdue Project. 
Ich „King of my Castle” to 
nic innego jak pokaz scen 
z anime.

Shirō Masamune już na 
zawsze zapisał się w hi-
storii nie tylko komiksu, 
ale i całej popkultury. 
Trzeba przecież pamię-
tać, że jego twórczość 
to nie tylko „GiTS”, ale 
i choćby „Appleseed”. To 
jednak manga wydana 
u nas przez równie kulto-
we co sama historia J.P.F. 
zyskała największą popu-
larność, stając się klasyką 
w swoim gatunku.

Jarosław Drożdżewski
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O polskim rynku komik-
sowym, superbohaterach 
i planach na przyszłość roz-
mawiamy z Christine Meyer, 
redaktor naczelną wydaw-
nictwa Mucha Comics.

Izabela Julke: christine, 
w wywiadzie dla alei Ko-
miksu w 2008 roku po-
wiedziałaś, że zamierzacie 
wydawać 1-2 tytuły mie-
sięcznie i udało się to zreali-

zować. jak oceniasz waszą 
działalność w polsce przez 
te lata?

christine meyer: W ciągu 
ostatnich 3 lat rynek znacz-
nie się rozwinął, co dla nas 
jako wydawcy jest korzystną 
sytuacją. Dzięki temu może-
my wydawać więcej tytułów 
i wciąż znajdować czytelni-
ków.

mucha jest jednym z naj-
większych wydawnictw 
komiksowych w polsce, 
jednak w ostatnich czasach 
powstało kilka mniejszych 
konkurencyjnych. odczu-
wacie jakoś te zmiany?

W tym momencie nie ma to 
żadnego wpływu ani na nas, 
ani na nasze plany wydaw-
nicze.

mucha działa również w Da-
nii i portugalii. jak wypadają 
te rynki na tle polskiego?

Duński rynek jest niewielki 
i moja aktywność wydawni-
cza tam wynika tylko z sen-
tymentu. Za to portugalski 
rynek jest bardzo interesu-
jący i trochę przypomina 
polski. Jeszcze 3-4 lata temu 
wydawano tam tylko kil-
ka amerykańskich tytułów. 

czekając na Białego 
O polskim rynku komiksowym, superbohaterach i planach na przyszłość rozmawiamy 
z Christine Meyer, redaktor naczelną wydawnictwa Mucha Comics.

Rozmowa z Christine Meyer z wydawnictwa Mucha Comics

Dear Billy Hulk Szary

Wywiad
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W tym momencie sytuacja 
w Portugalii szybko się zmie-
nia i pojawia się więcej no-
wych tytułów, wydawanych 
nie tylko przez nas ale i przez 
inne wydawnictwa takie jak 
Levoir, Salvat (portugalskie 
Hachette) itp. Różnica tkwi 
nie tylko w tym, że Portu-
galia ma znacznie mniejszą 
liczbę mieszkańców, ale tak-
że wynika z faktu, że kraj ten 
nie ma rozwijającej się klasy 
średniej i wciąż nie otrzą-
snął się z kryzysu. W związ-
ku z powyższym, sprzedaż 
w Portugalii nie będzie tak 
wysoka jak doświadczyliśmy 
tego w Polsce.

Który z wydanych przez 
was tytułów odniósł naj-
większy sukces?

Ciężko powiedzieć. Zarów-

no Batmany jak i Daredevil: 
Żółty czy Hulk: Szary (oba 
autorstwa Loeb’a i Sale’a!) 
oraz Saga sprzedały się bar-
dzo dobrze. Obecnie Bękarty 
z Południa zdają się być bar-
dzo popularne.

w ofercie muchy znajdują 
się głównie mainstreamo-
wi tytuły, jednak można 
znaleźć także inne pozycje, 
jak na przykład Dear Billy. 
czy to oznacza poszerzenie 
oferty o niszowe komiksy?

Tak, w tym roku wydamy 
również kilka tytułów z poza 
mainstreamu. 

mucha to komiksy amery-
kańskie. myśleliście kiedyś 
o współpracy z europej-
skimi wydawnictwami lub 
o mangach?

Niespecjalnie, zważywszy na 
fakt, że zarówno komiks eu-
ropejski jak i manga są silnie 
reprezentowane na polskim 
rynku. Na razie wystarczy 
nam koncentrowanie się 
głównie na amerykańskich 
tytułach?
popularność superbohater-
skiego kina jest niezaprze-
czalna. wpływa to jakoś na 
sprzedaż?

Jasne, że tak, jednak w przy-
padku Muchy nie wydajemy 
poszczególnych tytułów 
tylko dlatego, że zbliża się 
premiera.

jakie macie plany na przy-
szłość? możemy liczyć na 
to, że dzięki wam pojawi się 
u nas kolekcja komiksów Dc 

od eaglemossu?

Póki co wszystko wskazuje 
na to, że komiksy DC w Pol-
sce wydawać będzie tylko 
Egmont zatem obawiam się, 
że na razie nie. 

polscy czytelnicy dzięki 
wam dostali już Hulka: Sza-
rego i Daredevila: Żółtego. 
możemy się spodziewać 
Kapitana Ameryka: Biały 
w najbliższym czasie?

Mam nadzieję włączyć tę 
pozycję to planu wydawni-
czego jeszcze w tym roku!

już niebawem będziemy 
świętować 10 lat muchy 
w polsce. planujecie coś 
ciekawego z tej okazji?

Szczerze powiedziawszy, 
nie wybiegałam jeszcze tak 
daleko w przyszłość. Sam 
program wydawniczy na 
rok 2016 okazał się nie lada 
wyzwaniem! Ale kiedy teraz 
o tym mówisz, zaczniemy 
planować!  ;-)

Dziękujemy bardzo za rozmo-
wę i z niecierpliwością czeka-
my na Białego i inne musze 
niespodzianki.

Rozmawiała Izabela Julke

Bękarty z południa

Wywiad
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