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Pau RodRíguez jiménez-BRavo skRomnie PodPisuje swoje komiksowe PRace jako Pau, choć PatRząc na jego osiągnięcia 
wcale skRomnie nie musiałBy się zachowywać. jego aRtystyczne PoRtfolio Rośnie w liczBę PRac i oBejmuje nie tylko 
komiksy, ale także PoRadniki z seRii „jak naRysować...?” czy aRt Booki PRezentujące szkice i niePuBlikowane wcześniej 
Rysunki. sam autoR zdążył Również zaznaczyć swoją oBecność Poza hiszPanią.

słów kilka 

o atlasie i axisie
tekst kuBa jankowski

Rocky Road to Poland?
Do Polski Pau trafił za 

sPrawą festiwalu ko-

miksowa warszawa 2014, 

na którym PrzeProwa-

Dził warsztaty komik-

sowe Dla Dzieci oraz 

w ramach Darmowej 

Publikacji PrzeDstawił 

Polskim czytelnikom 

fragment Sagi o atla-

Sie i axiSie, a DokłaDnie 

sześć ostatnich stron 

oryginalnego tomu 

Pierwszego serii. nie 

są to jednak jedyne jego polskie 

wycieczki, gdyż w oficynie arka-

dy opublikowano album Rysuję 

psy, którego jest autorem, a dla 

bloga thorgalverse jakuba sytego 

wykonał rysunek kriss de Vilknor 

w ramach serii fanartów umiesz-

czanych na tej stronie poświęconej 

uniwersum thorgala. Przy okazji 

tego tributu powiedział, że do ulu-

bionych jego serii należą asteriks 

i właśnie thorgal „ze świetnymi 

scenariuszami i świetnymi rysunka-

mi”. według hiszpańskiego autora 

Wilczyca jest komiksem idealnym. 

nie jest to oczywiście wszystko, co 

polscy fani hiszpańskiego artysty 

znajdą w jego wykonaniu w ogólnie 

dostępnych źródłach. wrzesień 

to czas premiery komiksu Wy

spa Kamieni, który Pau stworzył 

wraz z maxem przy współpracy 

z muzeum archeologicznym san 

fornés na balearach, a październik 

Sagi o atlasie i axisie w pełnym 

wymiarze tego, co do tej pory orygi-

nalnie opublikowano (dwa tomy).

Pierwszy tom Sagi ukazał 

się we wrześniu 2011 roku po 

francusku (ankama Éditions) 

i hiszpańsku (Dibbuks), a następne 

były wersje niderlandzka (Dark 

Dragon books), włoska (tunué), 

angielska (titan books) i polska 

(timof comics). jest to ogromny 

sukces autora, który przez długi czas 

w ogóle nie mógł znaleźć wydawcy 

dla opowieści dedykowanych swoim 

ukochanym psom. a kiedy wreszcie 

udało się wykonać pierwszy krok, 

kolejne sukcesy nadeszły lawinowo. 

Saga o atlasie i axisie jest pierwszą 

pracą artysty, 

która ukazała się 

poza hiszpanią, 

ale patrząc na 

pracowitość Pau, 

którą można 

podpatrywać 

między innymi na 

filmikach na jego 

kanale Pau car-

toonist (youtube.

com), na pewno 

nie ostatnią. 

sama seria nie 

zdobyła żadnej 

komiksowej 

nagrody, ale kilka 

razy znalazła się 

w finałach lub 

oficjalnych selek-

cjach konkursów 

komiksowych, 

na przykład 

Prix du fibD 

angoulême 2012, 

nagrody bDgest 

w kategorii naj-

lepszego komiksu 

młodzieżowego 2012, nagrody dla 

najlepszego artysty podczas festiwa-

lu w barcelonie 2012 czy narodo-

wej nagrody komiksowej 2012. 

Do tych małych sukcesów branżo-

wych należy dodać bardzo ważną 

informację, bo związaną bezpośred-

nio z odbiorem 

komiksu wśród 

czytelników. jak 

wiemy, nagrody 

nie zawsze otrzy-

mują komiksy, 

które przypa-

dły do gustu 

publiczności. Po 

prostu gusta jury 

konkursowych 

niejednokrot-

nie rozmijają 

się z gustami 

czytelników. 

kiedy jednak 

nakład komiksu 

się wyczerpu-

je, a wydawca 

decyduje się na 

drugie wydanie, 

jest to oznaką 

komercyjnego 

sukcesu i uzna-

nia ze strony 

najważniejszych 

dla autora od-

biorców, a mia-

nowicie tych, którzy komiks kupują. 

ten zaszczytny los spotkał pierwszy 

tom Sagi o atlasie i axisie. trudno 

uwierzyć w taki rozwój wypadków, 

jeśli weźmiemy pod uwagę to, 

o aUtoRZe:
tłumacz (portugalski, hiszpański), snow

boar dzista, pracownik naukowy w instytucie 

Studiów iberyjskich i iberoamerykańskich 

UW. Pisał i / lub pisze o komiksach przy oka

zji łódzkich sympozjów komiksologicznych, 

współpracy z zeszytami komiksowymi, zi-

niolem (współredaktor), bicepsem (felietoni

sta) i Poltergiestem (szef działu komiksowego 

serwisu Poltergeist 20112013). Stara się 

mówić o komiksach na większości sympozjów 

i konferencji naukowych, na które jeździ. 

Współredaktor bloga przypadkiem (2007 

2012). Członek Polskiego Stowarzyszenia 

Komiksowego. 

PieRwszy tom 
sagi ukazał się 

we wRześniu 2011 
Roku Po fRan-

cusku.
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że przebicie się z tym projektem 

zajęło autorowi piętnaście lat! 

kiedy Pau jeszcze studio-

wał ilustrację, stwierdził, że chce 

zostać rysownikiem i sprzedawać 

tyle komiksów, co autorzy opowieści 

o asteriksie i obeliksie. Pau prze-

prowadził na własną rękę badania 

tego, co na rynku frankofońskim 

święciło sukcesy i zdecydował, że 

dobrą opcją będzie postawienie na 

psich bohaterów. Podczas jednej 

z edycji festiwalu w angoulême 

postanowił pokazać swój projekt. 

Dziś kolejne tomy sagi o atlasie 

i axisie ukazują się niemal równo-

cześnie we francji i w hiszpanii.

Pangea. dawno temu w tej kRainie 
żyły soBie dwa Psy, któRe nie mogły 
usiedzieć na miejscu
Pau na miejsce akcji swojego ko-

miksu wybrał superkontynent zna-

ny pod pochodzącą z greki nazwą 

Pangea (wszechziemia). 

ciężko stwierdzić, w którym 

konkretnie momencie ist-

nienia Pangei rozgrywa się 

ta historia, gdyż nie otrzy-

mujemy wielu wskazówek, 

które by nam mogły pomóc 

w identyfikacji dokładnego 

momentu. Pangea według 

różnych szacunków istniała 

w okresie trzystu do stu 

osiemdziesięciu milionów 

lat temu. biorąc pod uwagę 

europejski rodowód głów-

nych bohaterów opowieści, 

którzy zapewne zamieszkują 

południowe rubieże eurazji 

odpowiadające dzisiejszemu 

terenowi Półwyspu iberyjskiego, 

ich przygody, na które składają się 

różne wyprawy, oraz dostępność 

szlaków, możemy stwierdzić, że jest 

to okres początkowy, kiedy Pangea 

stanowiła bardzo zwartą formację 

terytorialną. wiarygodne są wów-

czas podróże bohaterów opowieści 

czy to łodzią (do kraju norcandos 

w pierwszym tomie), czy lądem na 

łapach (do sabakistanu w drugim 

tomie). są to wyprawy dalekie 

i wyczerpujące dla atlasa i axisa, 

ale możliwe do zrealizowania. 

axis i atlas trafili za 

sprawą wyobraźni Pau na te 

ziemie w 1995 roku i zamieszkali 

w krainie escápula. ekskluzywne 

szkice z narodzin sławnych psów, 

kiedy jeszcze były szczeniętami, 

autor zaprezentował w dodatku do 

pierwszego tomu Sagi. z komen-

tarza odautorskiego dowiadujemy 

się, że w 1999 idea i determinacja 

uczynienia z owych postaci swojej 

wizytówki sprawiła, iż Pau porzu-

cił wszystkie swoje zlecenia, aby 

w końcu poświęcić czas na napisa-

nie sagi, którą zadedykował swoim 

ukochanym psom, gandhiemu 

i freddy’emu. z dużym dystan-

sem do samego siebie i humorem 

przyznał jakiś czas później, że około 

szesnastej strony skończyły mu się 

oszczędności. Pomysł jednak dorósł 

i z należną siłą w końcu powrócił, 

aby zająć przeznaczone mu miejsce. 

atlas to ten bardziej 

rozgarnięty z dwójki, chart afgański, 

który kursuje jako posłaniec. Psy 

tej rasy są z natury żywe, szybkie, 

potrzebujące dawać upust energii 

oraz dominujące. charakterysty-
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ka ta odpowiada  w dużej mierze 

będącemu mózgiem podejmowa-

nych wypraw atlasowi. niczym 

świat spoczywający na barkach 

mitycznego atlasa, los dwóch 

przyjaciół zależy właśnie od niego. 

jednak Pau w rozmowach podczas 

festiwalu komiksowa warszawa 

zwracał uwagę na inne bezpośred-

nie pochodzenie tej nazwy. słowo: 

atlas bowiem wziął od używanej w 

hiszpanii nazwy kręgu szczytowe-

go, tak zwanego dźwigacza. Dopiero 

w dalszej kolejności dochodzimy do 

tego, że nazwa kręgu wywodzi się 

właśnie od postaci siłacza atlasa.

axis z kolei to po polsku 

kręg obrotowy (drugi kręg szyjny), 

który znajduje się pod atlasem i nad 

trzecim kręgiem. Pies axis, nazwa-

ny tak od części szkieletu, jest dla 

odmiany zwykłym kundelkiem bez 

rodowodu i zachowuje się często 

lekkomyślnie. takie zestawienie 

dwóch różniących się psich bohate-

rów pozwala autorowi wprowadzić 

do komiksu aspekt edukacyjny. 

na przykład w pierwszym tomie 

atlas uczy axisa, jak rozpoznać 

kierunek północny, a ogólnie jest 

jego opiekunem i głosem rozsądku.

jak wspomniałem na 

początku, atlas i axis w Polsce dali 

się poznać za sprawą darmowej pu-

blikacji wydanej przy okazji wizyty 

autora na festiwalu komiksowa 

warszawa 2014. złożyły się na nią 

ostatnie strony oryginalnego tomu 

pierwszego serii. wówczas błędnie 

w tej broszurce przypisano płeć 

bohaterowi nazwanemu przez Pau: 

miel. miel bowiem jest tak napraw-

dę niedźwiedzicą, a nie niedźwie-

dziem. błąd wyniknął z niezna-

jomości treści całości komiksu. 

zaprezentowany wówczas fragment 

sagi trochę mylnie mógłby wskazy-

wać, że mamy do czynienia z komik-

sem stricte dziecięcym. historia 

Pau ma jednak także dosyć krwawe 

i smutne momenty (które być może 

mają oswajać dzieci z istnieniem 

takowych w świecie realnym). 

Pau w Sadze imponuje 

stosowaną kolorystyką (kolory 

nakłada kompute-

rowo) i humorem 

prezentowanym 

na kartach historii, 

która na pewno 

spodoba się wszyst-

kim tym, którzy 

lubią opowieści 

w stylu na przy-

kład Bone’a jeffa 

smitha. sam autor 

przyznaje, że wie-

lokrotnie już sły-

szał takie porównanie i bardzo mu 

ono schlebia, ale komiksu smitha 

nie czytał. biorąc pod uwagę jednak 

liczne podobieństwa – styl rysunko-

wy, kolorystyka, przygodowo-legen-

darny charakter przygód i konstruk-

cji świata przedstawionego – oraz 

kostne nawiązania w nazewnictwie 

postaci, Bone (czyli z ang. kość) 

wydaje się oczywistą płaszczyzną 

porównawczą. również używanie 

przez Pau określenia: saga, które 

zakłada długą opowieść, zbliżyć 

może ostatecznym rozmiarem obie 

pozycje (licznik Bone’a stanął na 

ponad tysiąc trzystu planszach!). 

Przygody atlasa i axisa 

w pierwszym tomie rozpoczynają 

się od ataku na ich wioskę, kaninę. 

w jego wyniku uprowadzone przez 

złowrogi lud zwany norcandos 

zostają wybranki atlasa i axisa. 

Ponieważ podczas ataku wioska 

zostaje starta z powierzchni Pangei, 

atlas i axis stają się bezdomni i od 

tej pory będą żyć w drodze, choć 

znajdą także bezpieczną przystań, 

do której zawsze będą mogli wrócić. 

w tej odsłonie będziemy świadka-

mi zemsty, której nasi bohaterowie 

dokonają na norcandos. sceny 

te okażą się zaskakująco brutalne. 

zresztą nie-

jednokrotnie 

podczas lektury 

tego komiksu, 

uśpieni bardzo 

przyjazną kolo-

rystyką i łagodną 

kreską, będziemy 

przecierać oczy 

ze zdumienia 

nad kierunkiem, 

który przyjmu-

je opowieść. 

Drugi tom skonstruowany 

jest bardzo podobnie, choć wątków 

jest trochę więcej, a z okrucieństw 

Pau w pewnym sensie zrezygno-

wał. tym razem nasi bohaterowie 

wybiorą się na wyprawę, która ma 

rozstrzygnąć różnicę zdań co do 

pochodzenia psów. w dyskusji 

dwóch klientów baru wieża, nale-

żącego do miel (opiekunki i jedynej 

rodziny naszej dwójki), Pau przemy-

ci stanowisko naukowe, mówiące 

o naturalnej drodze ewolucji, oraz 

religijne, zakładające jednego 

stwórcę wszystkiego. w efekcie 

otrzymamy lekko i zabawnie wyja-

śnioną ewolucję i jeszcze śmiesz-

niejsze stanowisko na temat wiary 

i istnienia wielkiego psiego stwórcy, 

toby’ego. co ważne, Pau nie sto-

suje się rygorystycznie do realiów 

prehistorycznych, w świecie przez 

niego stworzonym bowiem mieszają 

się wyobrażenia i zwierzęta z od-

ległych czasowo er. ciężko czynić 

z tego zarzut, bo aspekt edukacyjny 

pojawia się u majorkańskiego autora 

Pau PoRzucił wszystkie swoje zlecenia, aBy Poświęcić czas 
na naPisanie sagi.

PRzeBicie się 
z tym PRojek-

tem zajęło 
autoRowi Pięt-

naście lat.
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zaznaczony charakter pół-niezależ-

ny wynika z tego, jak początkowo 

autor planował sagę. fabularne 

całości rozpisywał na długość 

pomiędzy dwiema a czterdziestoma 

sześcioma stronami. kiedy znalazł 

wydawcę, zaadaptował scenariusz 

do siedemdziesięciu stron, choć 

rozważał też zeszytowy rozmiar 

dwudziestu czterech plansz.

kilka uwag o Polskim PRzekładzie
Ponieważ Saga jest komiksem 

pozornie dziecięcym, a przynaj-

mniej tak ją zidentyfikował niżej 

(lub wyżej) podpisany tłumacz 

i autor tegoż artykułu, wszelkie 

nazwy intencjonalne pozostawio-

no w brzmieniu oryginalnym. ma 

taka opcja tłumaczeniowa swoje 

uzasadnienie również edukacyjne. 

Sagę mogą oczywiście czytać dzieci 

Pau stawia 
PRzede wszyst-
kim na oPowieść 

PRzygodową.
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specjalnie wybiórczo i celowo 

w ograniczonej perspektywie, choć 

zawsze bardzo wyraźnie zaznaczo-

ny dla oddzielenia od czystych jego 

konfabulacji. Pau stawia przede 

wszystkim na opowieść przygodo-

wą, która w drugim tomie nie koń-

czy się na powrocie sławnych psów 

z sabakistanu. od pierwszego tomu 

bowiem przewija się jeszcze między 

innymi wątek kości obfitości, khi-

mery, na której odnalezienie nadzie-

ję mają atlas i axis, zaciągając się 

na statek...  co było dalej, dowiemy 

się dopiero w tomie numer trzy. 

wracając do okrucień-

stwa, to pojawia się ono w tomie 

drugim w sytuacji ukazującej re-

lację hodowców i zwierząt hodow-

lanych, z którymi hodowcy żyją, 

dbają o nie, ale tylko po to, żeby 

je zjeść. mieszkańcy sabakistanu 

są świadomi trudnych warunków, 

w których bytują i strategicznej 

roli owiec, które ze sobą prowa-

dzą na nomadzkiej ścieżce życia. 

owce, o które na co dzień dbają, 

zapewniają im przeżycie. kiedy 

jednak sytuacja do tego zmusza, to 

nie mają wątpliwości, że trzeba je 

poświęcić dla własnego przeżycia.

śRódziemie? odległa galaktyka? 
ziemiomoRze?
w wywiadzie dla hiszpańskiego 

radia Pau stwierdził, że decyzja 

o stworzeniu własnego świata, 

w którym będzie umieszczał wyda-

rzenia swoich komiksów, to przede 

wszystkim dobry pomysł marketin-

gowy. Dodał, że skoro i j.r.r. tol-

kienowi, i george’owi lucasowi 

się to udało, to dlaczego nie pójść 

przetartą ścieżką? escápula mogła 

przecież istnieć, a to, że nikt nie 

odkrył do tej pory jej śladów, prze-

cież jeszcze o niczym nie świadczy. 

taka opcja kreacyjna pozwala mu 

na całkowitą swobodę twórczą, co 

uzasadnia też ewentualne realno-

-czasowe niezgodności faktogra-

ficzne w świecie przedstawionym.

Saga ma strukturę otwartą. 

zapewne sam autor nie wie, jak dłu-

go utrzyma się popularność serii, ale 

i tak nie przeszkadza mu to zakoń-

czenia kolejnych tomów pozosta-

wiać otwartymi. Podejmuje ryzyko 

podobne do wspominanego już jef-

fa smitha, który też ciągnął Bone’a 

z numeru na numer, dodatkowo wy-

dając swoją sagę własnym sumptem 

i działając w warunkach trudnego 

dystrybucyjnie rynku amerykań-

skiego. wytrwałością jednak zwy-

ciężył i w tym aspekcie Pau również 

przypomina swojego amerykańskie-

go kolegę. hiszpan miał wszakże to 

szczęście, że znalazł wydawców. 

Pau twierdzi, że oba 

wydane do tej pory albumy są 

niezależnymi historiami i poniekąd 

tak jest, ale jednak w obu pozosta-

ją wątki, których rozwinięcia nie 

można zaniechać. jest to szcze-

gólnie widoczne w zakończeniu 

drugiego tomu, gdzie opuszczamy 

naszych psich bohaterów w połowie 

drogi, na pełnym morzu. wyraźnie 
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samodzielnie i oswajać się z praw-

dziwą wizją świata (okrutne sceny 

z tomu pierwszego), ale komiks, 

który tak naprawdę jest kierowany 

do szerokiej publiczności, musi 

zachować pewną dozę informacji, 

których rozszyfrowanie należy 

pozostawić dla intelektualnej przy-

jemności czytelnika starszego. jeśli 

Sagę potraktujemy jako przygodów-

kę dla czytelnika właśnie starszego, 

to niepotrzebne jest tłumaczenie 

w tekście głównym intencjonalnych 

nazw własnych, tudzież adaptowa-

nie ich w zabawny sposób do uza-

sadnionych ekwiwalentów polskich. 

jeśli potraktujemy Sagę jako komiks 

dziecięcy to albo a) postawimy na 

rozbudzenie ciekawości dziecka, 

które skorzysta z encyklopedii na 

regale w domu (lub co bardziej 

prawdopodobne z wikipedii), albo 

b) zmusimy do wspólnego czytania 

komiksu z rodzicem (który wyjaśni 

to, co trzeba), a komiks wówczas 

znakomicie odegra rolę budowania 

i umacniania więzi rodzic-dziecko.

mając na uwadze uświę-

coną przekładoznawczą zasadę 

spójności, czyli albo całkowite 

tłumaczenie nazw własnych, albo 

pozostawienie ich w brzmieniu 

oryginalnym, choć i tak jak zwy-

kle wbrew większości teoretyków 

przekładu uważam, że nie można 

wszystkich przypadków wrzucać do 

jednego worka, założyłem, że czytel-

nicy komiksu wykażą się własną 

dociekliwością i wiedzą. Decyzja 

o pozostawieniu oryginalnej wersji 

nazewnictwa wynika z relatywnej 

łatwości odnalezienia etymologii 

danych nazw oraz z faktu, iż autor 

sięgał po nawiązania z różnych 

rzeczywistości językowych, co 

już w samej wersji językowej 

hiszpańskiej stwarzało bardzo 

heterogeniczną sytuację polilingwi-

styczną. mając na uwadze to, że dla 

hiszpana pewne nazwy również 

nie będą oczywiste i okażą się 

wariantywne wobec posiadanego 

doświadczenia, wiedzy i horyzontu 

językowego, uzasadnione wydaje 

się całościowe ich nietłumaczenie. 

Przypadek atlasa i axisa 

już wyjaśniliśmy. w kostnych re-

aliach pojawią się jeszcze w tekście 

komiksu na przykład toponim cal-

cánea, z całą pewnością wywodzący 

się od hiszpańskiego rzeczownika 

calcañar czyli: pięta. z tej miejsco-

wości pochodzi jeden z mędrców 

dyskutujących o ewolucji. Ponie-

waż tak jak w języku polskim i 

w hiszpańskim istnieje posiadające 

mitologiczny rodowód określenie 

„pięta achillesa”, autor być może 

zdaje się sugerować pewne słabe 

punkty w jego rozumowaniu? Dru-

gi z mędrców pochodzi z miejsca 

zwanego ilíaca, co z kolei jest okre-

śleniem części miednicy, ale może 

też kojarzyć się odlegle z wyspą. 

choć po hiszpańsku wyspa to isla, 

to samo rozumowanie w kierunku 

wyspiarskim jest uzasadnione, 

ponieważ słowo to weszło do hisz-

pańskiego przez katalońskie illa od 

łacińskiego insula. Drugim argu-

mentem jest pochodzenie naszego 

autora z balearów, gdzie mówi 

się po katalońsku właśnie. także 

lud tarsos ma 

swój kostny 

źródłosłów, gdyż 

tarso oznacza: 

stęp, czyli część 

stopy. no i nie możemy zapomnieć 

o escápuli, którą w tragicznych 

okolicznościach nasze psy będą 

musiały porzucić. to słowo z kolei 

oznacza w szkielecie – łopatkę. 

z innych ciekawostek: 

możemy zidentyfikować albo dosyć 

zawiłe amalgamaty słowne (choć da-

lekie od aglutynacyjnych popisów 

na przykład jamesa joyce’a w słyn-

autoR sięgał Po nawiązania z Różnych Rzeczywistości
językowych.

nym Finneganów trenie), albo 

wymagające nieznacznej erudycji, 

albo nazwy zupełnie niewinne i ła-

twe do rozszyfrowania. wśród tych 

ostatnich, w kontekście przekłado-

znawczym mniej ciekawych, trafi-

my na przykład na canuto, który 

po polsku mógłby stać się knutem, 

czy mamuta przyprowadzonego 

z wyprawy z sabakistanu zwanego 

tundrą, ale także łatwo padającą 

naszym łupem intelektualnym 

khimerę, zarówno przez bliskość 

z polską chimerą, ale i kontekst, 

w którym się pojawia. bardzo łatwo 

sprawdzalne będą też imiona miel 

(miód) i raposa (lisica). zmylić nas 

może w tym kontekście mika, która 

jednak bardziej niż z błyszczącym 

się minerałem, związana znacze-

niowo będzie z jednym z zapisów 

znakami kanji słowa oznaczającego: 

piękny kwiat / zapach. to wyja-

śnienie, podobnie jak w przypadku 

khimery, będzie uzasadnione kon-

tekstem wystąpienia. norcandos 

powinni bez problemu skojarzyć 

się z ludem z północy (tak zresztą 

zostają zdefiniowani przez jedną 

z postaci pojawiającą się w komik-

sie), laika i baikal (dwóch tarsos) 

z psem i jeziorem, ale czy kanina 

i sabakistan albo chienguis kan nie 

okażą się trudniejszymi zagadkami? 

oczywiście w przypadku 

kaniny jest wiele dróg skojarzenia 

sobie tej nazwy z łacińskim źródło-

słowem oznaczającym rodzaj canis, 

czyli: psa, choćby poprzez analogię 

z gwiazdozbiorami canis maior 

lub minor (wielki i mały Pies), 

albo canis lupus (wilk). odwołanie 

do łacińskiej nazwy rodzaju jest 

znaczące, gdyż w drugiej części 

komiksu będziemy świadkami scen 

świadczących o napięciach istnie-

jących między psami a wilkami 

i pewnym poczuciu wyższości 

odczuwanym przez te pierwsze 

wobec tych drugich. obowiązująca 
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the Saga of atlas & axis is the most 

important project of the spanish comic 

book artist Pau. the adventures of two 

anthropomorphic dogs in prehistoric times 

are a mix of good entertainment and mild 

educational purpose, all of it very expertly 

drawn. saga’s author sprinkles interesting 

linguistic games into his creations, making 

it more intriguing for adult audiences.

a few woRds aBout atlas & axis

Pau żongluje 
wieloma języ-
kami w sPosóB 

twóRczy.

systematyka, czyli rodzaj: canis, 

gatunek: wilk i podgatunek: pies 

domowy znajdzie swoje odbicie 

w teoriach głoszonych w karczmie 

przez jednego z mędrców, popie-

rającego teorię darwinistyczną. 

jeśli chodzi o sabakistan, 

czyli ziemie zamieszkiwane przez 

wilki, to „Psią ziemię / krainę” roz-

szyfrujemy, znając jeden z języków, 

w których „pies” to na przykład 

białoruska саба́ка lub rosyjska 

соба́ка. bez problemu zgadniemy, 

że w przypadku chienguis kana 

chodzi o nawiązanie do Dżyngis-

-chana, ale zauważmy też, że nazwa 

psiego wielkiego i straszliwego 

przywódcy łączy w sobie francu-

skie chien (pies) i ponownie albo 

łacińskie konotacje z canis, ale 

może i słowo can, które oznacza 

psa na przykład w aragońskim 

lub asturyjskim. jak widać w tych 

nazwach autor nie zdaje się na 

przypadek, ale stara się użyć na-

zewnictwa, które z całą pewnością 

nawet nie dla każdego hiszpana 

będzie łatwe do odczytania i po-

wiązania z psią rzeczywistością. 

Żonglerka językowa obej-

muje jeszcze wiele innych imion, 

takich jak menut 

(z katalońskiego 

mały), fosca 

(z hiszpańskiego: 

ciemny, ponury) 

czy truc (z wa-

lencjańskiego: 

rodzaj gry w karty 

popularny na 

balearach, skąd 

pochodzi nasz 

komiksopisarz 

Pau). oczywiście 

Pau żongluje 

wieloma językami 

w sposób twórczy 

nie tylko po to, 

żeby wydobyć 

psi pierwiastek, ale też po to, żeby 

przywołać elementy kulturalnie mu 

bliskie i robi to w językach, które 

go na co dzień otaczają. castellano 

to jeden z nich, ale przecież trzeba 

pamiętać, że kataloński jest drugim 

oficjalnym językiem balearów, 

a walencjański (w uproszczeniu) 

wariantem katalońskiego właśnie.

sagi ciąg dalszy nastąPi
Saga o atlasie i axisie to komiks, 

który można czytać na wielu pozio-

mach, jest bowiem 

bogaty w przygo-

dy, kolorowy i na-

rysowany w spo-

sób przyciągający 

uwagę (co zachęci 

przede wszyst-

kim młodszych 

czytelników), 

ale zawiera też 

sporo pożytecznej 

wiedzy przeka-

zanej wprost (na 

przykład o ewo-

lucji), pośrednio 

w słownictwie 

(które trzeba sobie 

rozmontować na 

czynniki pierwsze) oraz o rzeczy-

wistości językowej (wynikającej 

z nazewnictwa) – te trzy ostatnie 

elementy zdecydowanie spodobają 

się wyposażonym w wiedzę star-

szym czytelnikom, a rodzicom po-

zwolą razem z dziećmi czytać i przy 

tym je uczyć.

walor 

dydaktyczny, 

pobudzają-

ce wyobraźnię gierki językowe 

i humor obrazkowy czy też kla-

syczne motywy opowieści przy-

godowych – tego wszystkiego 

zapewne można się też spodziewać 

w kolejnych częściach Sagi.

saga o atlasie i axisie to komiks, któRy można czytać na wielu 
Poziomach.

tekst stworzony na podstawie wpisów na 

blogu autora – escapula news (http://esca

pulanews.blogspot.pt/), lektury i tłumacze

nia dwóch pierwszych tomów sagi o atlasie 

i axisie, wywiadu radiowego z autorem 

przeprowadzonego w kwietniu 2013 przez 

Víctora gómeza w programie Viñetas y bo-

cadillos (Radio Nacional de españa; wywiad 

dostępny na stronie http://www.rtve.es) oraz 

rozmów z autorem podczas FKW 2014.

Pełna wersja artykułu jest dostępna na stro

nie http://www.zeszytykomiksowe.org.
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