
N
ajwiêkszy krajowy wydawca, warszaw-
ski „Egmont”, uruchomi³ czas jakiœ
temu ekskluzywn¹ kolekcjê „Mistrzo-

wie komiksu”. W styczniu 2006 ukaza³a siê
w niej g³oœna publikacja autorstwa amerykañ-
skiego klasyka komiksowej kreski Joe Kuberta
– „Josel. 29 kwietnia 1943”. Kubert, którego
rodzice, polscy ¯ydzi, wyemigrowali do Sta-
nów Zjednoczonych, prawdopodobnie z pod-
warszawskiego ¯erania (autor zapamiêta³ je
jako „Yzeran”) w 1926 roku, opisa³ historiê
wojennych prze¿yæ i œmierci swojego alter ego
– nastoletniego ch³opca, mieszkaj¹cego w ro-
dzinnej miejscowoœci autora. W wyniku hi-
storycznych zdarzeñ bohater opowieœci, Jo-
sel, trafia z rodzin¹ do warszawskiego get-
ta, w którym bierze
udzia³ w powstaniu
i ginie. Jedyn¹ od-
skoczni¹ i ucieczk¹ od
tragicznej codzienno-
œci jest dla ch³opca pa-
sja rysowania komik-
sów, rzeczywista pasja
nastoletniego Kubera
w czasie, gdy p³onê³o
warszawskie getto – to
bardzo dobry pomys³
autora.

 Graficznie jest to
komiks poruszaj¹cy.
Narysowany szybk¹,
nerwow¹, szkicow¹
kresk¹, prowadzon¹
przy tym z wielk¹ pre-
cyzj¹ przez Kuberta
– od razu widaæ tysi¹ce rysunków,
które stworzy³ przez blisko pó³ wieku
swojej twórczej aktywnoœci. To moc-
ne wra¿enie potêguje jeszcze kolory-
styka komiksu. Jest on wydany, zna-
komicie zreszt¹, na szarym, po³yskli-
wym papierze, a w rysunkach u¿yty
zosta³ jedynie czarny o³ówek i bar-
dzo oszczêdnie bia³y gwasz. O ile mój
entuzjazm budzi strona wizualna „Jo-
sela”, o tyle mam nieco zastrze¿eñ do
narracji. Temat domaga siê subtelno-
œci, ¿arliwoœci i rozdzieraj¹cego  za-
anga¿owania. Nie chodzi wcale o pa-
tos, tego jest tu du¿o, bo po¿¹dany
efekt mo¿na by³o osi¹gn¹æ równie¿
ch³odem, dystansem i autoironi¹.
Tymczasem, nie odmawiaj¹c autoro-
wi oczywistego stosunku emocjonal-

nego do tema-
tu, widaæ, ¿e
nie mówi o bli-
skiej sobie rze-
czywis toœc i .
Narracja, mo-
nolog g³ówne-
go bohatera jest
miejscami iry-
tuj¹co sztywna
i kanciasta. Jak
dzieciak, które-

go ca³a rodzina trafi³a do komory gazowej, mo¿e
ci¹gle myœleæ o niej s³owami: „mama, tata i sio-
stra, Chaja”? Byæ mo¿e jednak te braki s¹ kwe-
sti¹ s³abego t³umaczenia, choæ bardzo bym siê

zdziwi³, gdy¿ pod tym wzglêdem „Eg-
mont” prezentowa³ zawsze przyzwo-
ity poziom. Mimo tych zastrze¿eñ „Jo-
sel” jest bez w¹tpienia znakomitym ko-
miksem.

W poprzednim
artykule wiele, i z en-
tuzjazmem, pisa³em
o komiksach Bilala.
Kolejna jego polska
edycja by³a wa¿nym
wydarzeniem, nie tyl-
ko dla mnie. Tym ra-
zem s¹ to wydane
w jednym tomie trzy
jego komiksy: „Rejs
zapomnienia”, „Sta-
tek z kamienia”
i „Miasto, którego nie
by³o”. Ukaza³y siê

one w latach 1975-
1977, taki jest tytu³
tomu. Powsta³y do
scenariuszy Pierre
Christina. Wszyst-
kie trzy komiksy
stanowi¹ ciekawy
przyk³ad po³¹cze-
nia zaanga¿owania
spo³ecznego wy-
p³ywaj¹cego z le-
wicowej rewolty
m³odzie¿owej 68.
roku i odrealnio-

nych, nieco surrealistycznych, przeskoków rze-
czywistoœci. Wspólnym bohaterem komiksów
jest postaæ tajemniczego bezimiennego mê¿czy-
zny, okreœlanego, i to tylko w jednym miejscu
– na naradzie szefów francuskich s³u¿b specjal-
nych, 50/22B. Jest to aposto³ wolnoœci, pojawia-
j¹cy siê niczym pos³aniec „si³ dobra” wszêdzie
tam gdzie ¿ar³oczny œwiat kapita³u, militaryzmu,
nacjonalizmu, multikorporacji i w ogóle „ciem-
na si³a mocy” dybie na biednych, bezbronnych,
z pozoru, ludzi. Raz s¹ to mieszkañcy biednej
wsi, drugim razem biednej bretoñskiej osady,
w trzecim – robotnicy przyfabrycznego mia-
steczka. Konstrukcja tr¹c¹ca, nie tylko z pozo-
ru, naiwnoœci¹ swoich czasów, ale w gruncie
rzeczy wcale to nie przeszkadza wci¹gaj¹cej lek-
turze. Rysunki Bilala s¹ bardziej realistyczne
i surowe, ni¿ w póŸniejszych pracach, ale nie-
mniej magnetyczne i unikalne.

„Egmont” jest te¿ wy-
dawc¹ bardzo sympatycz-
nej serii pt. „Armada”,
przeznaczonej dla m³od-
szych czytelników, w któ-
rej tematy i dylematy
wspó³czesnej cywilizacji
rzucone s¹ w dekoracje
rodem z science fiction.
Jednym z najistotniej-
szych, wed³ug autorów, s¹
stereotypy i uprzedzenia
rasowe. Bohaterk¹ serii,
autorstwa scenarzysty Je-
ana-Davida Morvana i ry-
sownika Philippe’a Bu-
cheta, jest kosmiczna
agentka specjalna Navis,
jedyna przedstawicielka
rodzaju ludzkiego wœród

tysiêcy ras w megaarmadzie statków przemie-
rzaj¹cej kosmiczny bezmiar.

Nie obni¿aj¹ równie¿ poziomu poprzednich
wydawnictw dwie niedawne premiery prezento-
wanego ju¿ w „NIGDY WIÊCEJ” krakowskiego
„Postu”. Pierwsz¹ jest druga czêœæ komiksu Joan-
na Sfara „Kot rabina” pod tytu³em „Malka Lwi
Król”. Tym razem cudowny  œwiat marokañskiej
diaspory sefardyjskich ¯ydów, do którego zabie-
ra czytelników  Sfar, jest o ton mniej sielankowy
ni¿ w tomie pierwszym. W drugiej czêœci poja-
wiaj¹ siê po raz pierwszy antyarabski i anty¿y-
dowski rasizm francuskich kolonizatorów oraz na-
piêcia miêdzy Arabami i ¯ydami. Autor sygnali-

Komiks – sztuka dojrza³a, cz. II
MARCIN KORNAK

Pisz¹c w poprzednim numerze „NIGDY WIÊCEJ” artyku³ o dzie³ach
sztuki komiksowej, poruszaj¹cych tematy spo³eczne i polityczne pokry-
waj¹ce siê w pe³ni z poruszanymi w naszym piœmie, nie mog³em nawet
przypuszczaæ, ¿e aktywnoœæ wydawców spowoduje tak szybko potrze-
bê uzupe³nienia tamtego tekstu.
Ostatnich dwanaœcie miesiêcy nie by³y mo¿e okresem szczególnego
boomu na rynku komiksów, ten mia³ miejsce pod koniec lat 90., by³ to
natomiast bardzo dobry czas dla wydawnictw niewy³¹cznie rozrywko-
wych. Mo¿e wiêc bez zbêdnych wstêpów warto przyjrzeæ siê kilku tym
najciekawszym z punktu widzenia „NIGDY WIÊCEJ”.

Kadr z komiksu „Statek z kamienia” Enki Bilala
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zuje to w fantastycznej 
i symbolicznej scenie 
k³ótni miêdzy tytu³o-
wym kotem a nale-
¿¹cym do sufickiego 
mistyka os³em, pod- 
czas gdy w³aœciciele 
obu zwierz¹t pozo-
staj¹ w najlepszej 
przyjaŸni. Bajkowa 
rzeczywistoœæ komik-
su Sfara, idealnie zo- 
brazowana jego au-
torskimi rysunkami, 
tworzy prawdziwe 
dzie³o, po które siêg- 
n¹æ powinni równie¿ 
ludzie niezainte-
resowani zazwy-
czaj „sztuk¹ kreski”.

Drug¹ domagaj¹c¹ siê prezentacji premier¹
„Postu” jest komiks autorstwa Jamesa Sturma „Go-
lem & Gwiazdy Dawida”, okrzykniêty przez re-
cenzenta „Time Magazine”: „Najlepsz¹ powie-
œci¹ graficzn¹ 2001 roku”. Sturm, bêd¹cy rysow-
nikiem jedynie od przypadku do przypadku,
przedstawia œwiat amerykañskiej prowincji lat 20.
poprzedniego stulecia. Co ciekawsze, czyni to
z perspektywy trzeciorzêdnej objazdowej dru¿y-
ny baseballowej Gwiazdy Dawida. Sk³ada siê ona
z zawodników pochodzenia ¿ydowskiego i jed-
nego czarnego weterana. Gracze Gwiazd utrzy-
muj¹ siê z obje¿d¿ania zapyzia³ych miasteczek
centralnych stanów USA i meczów z miejscowy-
mi dru¿ynami amatorskimi. Czytaj¹c ten komiks
nale¿y pamiêtaæ, ¿e baseball to jedna ze sk³ado-
wych Amerykañskiego Mitu. Ta niezrozumia³a dla
Europejczyków gra, zw³aszcza w tamtych cza-
sach by³a dla Amerykanów jedn¹ z niewielu po-
wszechnie ³¹cz¹cych ich rzeczy. Zmienia³a
uchodŸców z dziesi¹tków nacji w naród i cemen-
towa³a m³ode spo³eczeñstwo.

Wszystkie te elementy stano-
wi¹ t³o w³aœciwej historii opowia-
daj¹cej o powo³aniu przez bankru-
tuj¹c¹ dru¿ynê medialnej atrakcji
dla kibiców – mitycznego Golema.
I mimo, ¿e tym razem jest to Go-
lem na mod³ê jarmarcznego odpu-
stu made in US, to jak zawsze
z tym stworem bywa³o, wszystko
wymyka siê jego twórcom siê spod
kontroli... Choæ w tym kontek-
œcie zabrzmi to zapewne dziwnie,
w Sturmowej historii nie ma wiel-
kiego askenazyjskiego mistycyzmu
i kaba³y. Jest natomiast rasizm wo-
bec ¯ydów i Czarnych, nieudany
lincz i zaskakuj¹cy klimat nostal-
gii. Splin unosz¹cy siê na histori¹
Gwiazd Dawida potêgowany jest
jeszcze przez dwukolorow¹ tona-

cjê komiksu – su-
rowego czarnego
rysunku i papieru
w tonacji sepii.
Trudno by³oby
tego komiksu nie
polecaæ z entu-
zjazmem. Zwa-
¿ywszy, ¿e przy
odrobinie kon-
centracji mo¿na
zrozumieæ o co
chodzi w base-
ballu!

Na koniec
podwójna pre-

miera z grudnia 2005 r., pierwszy komiks z de-
biutuj¹cego wydawnictwa „Taurus Media” – g³o-
œnych „300”, scenarzysty i rysownika Franka Mil-
lera (z kolorami Lynna Varleya). „300” poœwiê-
conych jest Termopilom – jednemu z podstawo-
wych mitów historii europejskiej. Autor zacho-
wuj¹c ca³y patos i heroizm przypisany do historii
o w¹wozie termopilskim, co nieco go przy tym
dekonstruuje. Jest to przewrotny komiks. Z jed-
nej strony jest o bohaterstwie i poœwiêceniu Spar-
tan, ale zarazem o ich ukaranej pysze i pogar-
dzie dla ludzi u³omnych, która by³a jedn¹ z cech
ukochanego przez faszystów spartañskiego wy-
chowania. Z drugiej strony Miller opowiada o ko-
lizji œwiata indywidualizmu, wolnoœci i demokra-

Kadr z komiksu „Kot rabina”

Kadr z komiksu „Golem i Gwiazdy Dawida”

cji ze œwiatem despotyzmu, uniformizacji i znie-
wolenia. Przy tym Spartiaci podobni s¹ tu bar-
dziej do wojowników masajskich, ni¿ swoich hi-
storycznych wzorców, a armia Kserksesa przy-
pomina oddzia³ plemienia beduiñskiego. Sam
Kserkses wygl¹da tu niczym jakiœ król Bantu. Zde-
cydowanie „300” oderwanych jest od œcis³ego
kontekstu historycznego i rzucone w kierunku uni-
wersalnej przypowieœci. To wra¿enie potêguje
wydatnie bardzo ekspresyjna grafika w czarnych
i czerwono-br¹zowych, monochromatycznych
barwach, inspirowana wyraŸnie klasyczn¹ greck¹
ceramik¹. Prawdziwe dzie³o sztuki.

Zdecydowanie dobry czas dla ambitnych
komiksów nasta³, a ju¿ „Egmont” zapowiada
kolejne premiery, m.in. legendarnego „Incala”
autorstwa Moebiusa, do scenariusza s³ynnego
chilijskiego scenarzysty i re¿ysera, Alexandro
Jodorowskyego. Genialnej wizji futurologicznej,
opisuj¹cej totalitarn¹ kosmiczn¹ antyutopiê.

Wizja Spatriatów z komiksu Millera
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