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Wstęp

 W niniejszej pracy pragnę przedstawić początek oraz zarys ewolucji komiksowego 

undergroundu,  czyli  nurtu  komiksu  podziemnego,  drugoobiegowego,  który  wpłynął 

niepodważalnie  na  współczesna  sztukę  komiksu.  Skupiam  się  głównie  na  jego 

amerykańskich korzeniach. 

Praca podzielona jest na trzy rozdziały, zakończona krótkim podsumowaniem.

W pierwszym rozdziale przybliżam nieco terminologię dotyczącą tej dziedziny sztuki oraz 

podaję przykładową jej definicję.

Drugi  rozdział  to  przedstawienie  czynników,  które  kształtowały  komiks  na 

przestrzeni  lat,  począwszy  od  form  protokomiksowych,  przez  powstanie  komiksu  we 

współczesnym ujęciu związany z rozwojem prasy, aż do lat pięćdziesiątych, gdy pojawił 

się kuriozalny Kodeks Komiksowy, blokujący nie tyle przemysł komiksowy, co swobodę 

twórczą cartoonists.

W trzecim rozdziale omawiam dokładniej okoliczności powstania Kodeksu Komiksowego 

oraz  reakcję  środowiska  komiksowego.  Omawiam  znaczące  przykłady  wydawnictw  i 

twórczość najważniejszych artystów nowo powstałego zjawiska, jakim był Underground w 

komiksie.
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Rozdział I

Wyjaśnienie terminologii

Każda  epoka  ma swoje  cele  i  zapomina o  wczorajszych  snach  -  słowa  Adama 

Asnyka  określają  odwieczną  zasadę,  na  jakiej  opiera  się  rozwój  cywilizacji.  Epoki  się 

zmieniają, zmieniają się trendy i styl życia. Mody, nurty, tendencje dominujące w danym 

społeczeństwie uwidaczniają się także w sztuce.  Kulturę można uznać za społeczeństwa 

lustro, w niej się odbija i kształtuje życie społeczne; sztuka, podsystem kultury może być 

krzywym zwierciadłem, w którym możemy dojrzeć ideały danej epoki, rządzące nią fobie, 

lęki czy namiętności.

Zmieniająca  się  moda  czy  rzeczywistość  społeczna  miała  również  wpływ  na 

powstanie komiksu w ogóle, jego kształt  i tematykę.  Form protokomiksowych możemy 

dopatrywać się już w starożytnych dziełach (tkanina z Bayeaux, kolumna Trajana), gdzie 

upływ czasu pokazywany jest poprzez układ pasowy, wydarzenia upamiętnione w dziele są 

przedstawione chronologicznie.  W grafice za prototyp  komiksu możemy uznać rysunki 

satyryczne  -  jest  w  nich  podział  na  kadry  oraz  pisemny  komentarz  pod  nimi.  Polski 

teoretyk  sztuki komiksu, Krzysztof Teodor Toeplitz wśród prekursorów sztuki komiksu 

wymienia Rudolpha Töpffera, Gustava Doré` a, Wilhelma Busha. Töpffer wprowadził do 

ilustracji  narracyjność.  Obraz  przestał  być  suwerenny,  ustępując  pola  ilustracji,  które 

zaczęło stanowić całość.

Badaczem,  który  dopatrywał  się  komiksowej  poetyki  w  grafice  poprzednich 

wieków oraz opracował antologię protokomiksów był David Kunzle .1

Jerzy Szyłak nazywa właśnie komiks kpiną i krzywym zwierciadłem Art Nouveau, 

bo na gruncie tego właśnie stylu wyrósł- z dążności do syntezy sztuk, łączenia literatury 

z malarstwem.

Komiks  od  zawsze  był  związany  z  prasą.  Rozwijając  fabułę  rysunków 

satyrycznych, rosła także ilość okienek w danej historyjce, tworzyła się narracja.

1 Toeplitz K. T., Sztuka komiksu, Warszawa 1985, s. 12-19.
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Nazwa komiks pochodzi od angielskich słów comic strip, czyli „komiczny pasek”. 

Pojęcie  to  odnosi  się  do  wczesnej  formy  komiksu  -  karykaturalnego  przedstawienia, 

czy żartobliwego zestawienia scen i komentarzy, groteski i przerysowania, pojawiającego 

się na łamach prasy codziennej, w formie obramowanego  ciągu rysunków, najczęściej w 

trzech kadrach2  Specyficzną cechą komiksu jest pewne niedopowiedzenie, gdzie odbiorca 

musi  odnaleźć  znaczenia,  odczytać  intencje  i  zamysł  autora.  Sens  znaczeń  mieści  się 

między kolejnymi obrazkami komiksu, między jego ikonicznością a werbalnością; jest to 

coś, co Bernard Toussaint nazywa  jednością ikono-lingwistyczną. Toeplitz widzi w tym 

ujęciu analogię do rebusu- gdzie ikona niesie za sobą znaczenie słowne.3 Oczywiście jest 

to zredukowanie cech komiksu do minimum, by móc klarownie przedstawić, na czym owo 

połączenie polega,  jednakże wiadomym jest,  że nieoczytanym odbiorcom, np. dzieciom 

łatwiej jest znaleźć analogię między tekstem a obrazem w komiksie, dzieje się to raczej 

 na poziomie intuicyjnym.

Pisząc o komiksie należałoby zacząć od definicji pojęć, które tej dziedziny sztuki 

dotyczą. Komiks jest zbliżony do sztuki filmu- jest oglądany sekwencyjnie, poszczególne 

sceny  (rysunki,  zwykle  w  ramkach)  ukazywane  są  w  tak  zwanych  kadrach.  Pojęcie 

to zaczerpnięte jest z terminologii filmowej, lecz oznacza to, co w filmie pojedyncza klatka 

- nieruchomy obraz. Napisy zwykle widnieją w dymkach (ang. baloons)- symbolizują one 

wypowiedź  postaci,  opisy  sytuacyjne  są  umieszczane  zazwyczaj  pod  rysunkiem, 

niekoniecznie  w ramce. Istnieją także dymki- nośniki emocji, myśli i stanów postaci -  tak 

zwane  dream  baloons.  Wyglądają  również  jak  chmurki,  rysowane  linią  falistą  lub 

przerywaną,  a  wpisywane  są  w  nich  znaki  konwencjonalne,  jak  wykrzykniki,  znaki 

zapytania, trupie główki,  żarówki bądź wypowiedzi pisemne wyrażające myśli.  Claude 

Moliterni,   autor  La  Literature  de  la  bande  desinée,  porównuje  owe  dymki  do 

przedstawień  ikonograficznych  ludowych  i  religijnych  (iluminacje  świętych).4 Zbiór 

kadrów zakomponowanych  na  powierzchni  jednej  strony  to  plansza.  Numer  strony  w 

wydanym   już  komiksie  niekoniecznie  odpowiada  numerowi  planszy,  chociażby  ze 

względu  na  umieszczenie  w  komiksie  wydanym  numerowanej  strony  tytułowej.  Seria 

plansz  połączonych  fabułą  i  ciągiem  akcji  to  zeszyt  w  formie  22-stronicowego 

wydawnictwa  o  formacie  zbliżonym  do  A5.  Ciąg  zeszytów  komiksowych  o  wspólnej 

2  Szyłak J., Komiks, Kraków 2000, s. 11.

3 Toeplitz K. T., Sztuka Komiksu, Warszawa 1985., s. 21-22.

4 Op. cit., s. 107
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fabule wydawanych w odcinkach to serial/seria. Pojedyncze egzemplarze wydawane jako 

książka  to  album.  W Stanach  Zjednoczonych,  gdzie  narodził  się  współczesny  komiks, 

pojedynczy, jednoczęściowy album nazywany jest one-shot. 

Powyższe  terminy  nie  wyczerpują  wszystkich  cech  formalnych  komiksu.  Sam 

komiks  jest  rodzajem sztuki  nie  do końca dającym się  zamknąć w definicji,  ponieważ 

wciąż  się  rozwija.  Istnieją  encyklopedyczne  definicje  tego  gatunku  artystycznego, 

nazywanego  często  dziewiątą  sztuką,  nie  są  w  stanie  jednak  objąć  całego  spektrum 

znaczeń,  jakie  komiks  w sobie  zawiera.  Definicji  komiksu  jako odrębnej  gałęzi  sztuki 

graficznej  podjął się  Krzysztof  Teodor Toeplitz  w swojej,  pierwszej  polskiej  w całości 

poświęconej  komiksowi  książce  Sztuka  komiksu.  Próba  definicji  nowego  gatunku  

artystycznego z 1985 roku.  Brzmi ona następująco:

Komiks jest  to ukształtowana na przełomie XIX i  XX wieku, głównie w związku  

z rozwojem  prasy,  zwłaszcza  amerykańskiej,  szczególna  forma  graficznego  powiązania  

rysunku i tekstu literackiego (jedności ikono-lingwistycznej), służąca rozwijaniu narracji  

lub obrazowaniu znaczeń, których czytelność jest możliwa w ramach tego powiązania, bez  

dodatkowych  źródeł  informacji;  komiks  występuje  przeważnie  pod  postacią  serii  

obrazków, powiązanych ciągłością czasową, przedstawiających działania powtarzających  

się postaci; komiksy rysowane są ręcznie, przez jednego lub kilku autorów, na papierze, a  

ich  powielanie  związane  jest  z  technikami  drukarskimi  właściwymi  prasie  lub  

wydawnictwom ilustrowanym.5

5 Op.  cit., s. 40.
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Rozdział II

Historyczne uwarunkowania formy komiksu

Komiks  początkowo  związany  był  z  prasą.  To  na  łamach  gazet  codziennych, 

w czasach  wojny  prasowej w  Stanach  Zjednoczonych  pojawiły  się  pierwsze  historyjki 

obrazkowe,  będące  czymś  więcej  niźli  groteskowym  rysunkowym  komentarzem  do 

sytuacji  społecznej,  politycznej,  czy  rysunkowym  żartem.  Początkowo  były  to  tylko 

„paski”- kilka kadrów obok siebie, z czasem na komiks przeznaczano nawet całą stronę, 

np. w niedzielnych dodatkach do gazet.

Za pierwszy komiks we współczesnym tego słowa znaczeniu uznawane jest dzieło 

Richarda Feltona Outcaulta Yellow Kid, wydawane od 1896 roku w magazynie New York 

Journal. Tytuł nawiązuje do koloru koszulki głównego bohatera, małego chłopca - była 

ona żółta, zatem już pierwszy komiks był drukowany w kolorze. Postać Żółtego Bobasa 

została przeniesiona przez Outcaulta z innej historyjki obrazkowej, Down Hoggan`s Alley, 

traktującego o nowojorskich nędzarzach z tytułowej alei, ukazującego się od 1894 roku w 

New York World, z którym wcześniej Outcoult był związany.

                               

                              

Rysunek 1
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 Drugim  komiksem,  któremu  również  palmę  pierwszeństwa  przyznają 

komiksolodzy to  Katzenjammer Kids autorstwa Rudolpha Dirksa,  okazujący się  od 12 

grudnia  1897  roku  w  New  York  Journal.  Początkowo  Dzieciaki  Katzenjammerów nie 

zawierały dialogów, jednak z czasem pojawiły się nich dymki,  wypełnione  niemiecko-

angielskim żargonem (Dirks był  niemieckim emigrantem).  Po roku 1913 komiks został 

rozdzielony  na  dwa  odrębne  wydawnictwa  -  Katzenjammer  Kids Harolda  Knerra  oraz 

Captain and Kids  Dirksa.  Wszystko za sprawą sporu o autorstwo - na wokandę trafiła 

sprawa Rudolpha Dirksa przeciw New York Journal. Bohaterom komiksu wyraźnie nadano 

rys imigracyjny; ponadto dzieciaki były nieznośne, agresywne, a ich rysowane perypetie 

polegały na szukaniu ujścia dla drzemiącego w nich zła. 6

W czasie I wojny światowej Katzenjammer Kids przemianowano na The Sheningan 

Kids, by nie urazić czytelników, którzy odczuwali sympatię do bohaterów - podczas gdy 

ogólne nastroje społeczne, wynikające z toczącej się wojny były antyniemieckie -  i nadano 

ich wypowiedziom akcent irlandzki, wkrótce jednak powrócono do starego żargonu. Istniał 

zatem od początku silny związek między sytuacją społeczną a treścią i przedstawieniami w 

komiksie.  Komiksy istniały tak  długo,  jak  długo chciano je  czytać.  Kolejni  rysownicy 

i scenarzyści  odchodzili,  umierali,   a następne odcinki i serie tworzyli  nowi rysownicy, 

czasem podtrzymując wcześniejszy styl rysownika, jego  kreskę, formę ekspresji, czasem 

nieco  ją  zmieniając.  W  wypadku  scenariuszy,  czasami  znacznie  zmieniano  rys 

charakterologiczny postaci bądź ich przeszłość  ( np. w przypadku Batmana lub Kapitana 

Ameryki). 7

Komiks Katzenjammer Kids polski teoretyk sztuki komiksu,  Jerzy Szyłak określa 

jako pierwszy komiks, który de facto zawarł wszystkie cechy gatunkowe: zestawienie obok 

siebie obrazków wiodących ciężar narracji, wypowiedzi postaci w dymkach, wyrazistość 

bohaterów oraz komiczną fabułę.8

Kolejnym znaczącym dziełem jest  Krazy Kat Georga Herrimana. Posługujący się 

wysublimowanym  humorem,  który  trafiał  do  węższego  grona  odbiorców,  bardziej 

wykształconych,  był  pierwszym komiksem,  którego serii  nie kontynuowano po śmierci 
6 Szyłak J., Komiks, s. 5-6.

7 Op. cit., s. 32.

8 Op. cit., s. 36.
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autora (w 1943 roku). Ponadto przyczynił  się do psychologicznej analizy komiksu jako 

projekcji zadziwiających stanów duszy amerykańskiego społeczeństwa.9

 Wraz  z  rozwojem komiksu zmieniała  się  jego funkcja.  Bohaterowie  stawali  się 

powoli   nie  tyle  szablonowym spłyconym wzorcem charakterologicznym,  co  odbiciem 

społecznych  tendencji,  stanu  zbiorowej  umysłowości.  Bohater  był  ideogramem  - 

symbolem  idei,  egzystencjalnych  pytań,  wartości  lub  ucieleśnieniem  propagandy,  np. 

postawy patriotycznej. W pracy Mit Supermana Umberto Eco analizuje komiks, dociekając 

jego cech,  stwierdza,  że oniryczna przestrzeń  w komiksie  ratuje jego bohaterów przed 

prawami  zużycia.  Zasada   ta dobrze  zauważalna  jest  chociażby  w  komiksach  o 

superbohaterach, takich jak  Superman, gdzie po pokonaniu złoczyńców akcja dzieje się 

wciąż od nowa, a bohater nie starzeje się, żyje poza czasem. Większość komiksów cechuje 

zasada  równoczesności  -  wciąż  dochodzą  nowe  historie  odsłaniające  z  jednej  strony 

realność postaci, z drugiej jej mitologiczną wersję.10

Pod tym względem wyjątkowy wydaje się być Gasoline Alley, serial ukazujący się 

od 1918 do 1949 roku, autorstwa Franka Kinga.  Był  pierwszym komiksem,  w którym 

bohaterowie starzeli się, tworzono ich kolejne pokolenia, ich świat ulegał transformacjom, 

wraz ze zmianami w świecie rzeczywistym. Ponadto opowiadał o prostych ludziach i ich 

codziennych problemach.

Lata trzydzieste  XX wieku w Stanach Zjednoczonych to przede wszystkim czas 

komiksów awanturniczych.  Nurt  ten zapoczątkowała  adaptacja  powieści  Edgara  Rice’a 

Burroughsa  Tarzan  wśród  małp,  rysowana  i  przetwarzana  przez  Hala  Fostera.  Jego 

popularność była bardzo duża, stąd też powstały licznie powstające adaptacje filmowe czy 

słuchowiska  radiowe  nim inspirowane. Tarzan  rysowany  był  realistyczną  kreską,  a  ze 

względu  na  fabułę  wykorzystywano  śmiałe  skróty  perspektywiczne,  nadające  akcji 

dynamizmu.

Znakiem czasów był jednak inny bohater komiksu awanturniczego - amerykański 

policjant  Dick  Tracy,  tworzony  przez  Chestera  Goulda.  Postać  ta  została  osadzona  w 

realiach lat trzydziestych, komiks powstawał w Chicago, mieście, którym rządziła mafia, 

9Szyłak J., Komiks: świat przerysowany, Gdańsk 1998,  s. 26.

10 Toeplitz K. T., Sztuka…, s. 76-79.
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w czasach  bezprawia,  ulicznych  walk  gangów  i  czarnego  rynku,  który  kwitł  podczas 

prohibicji.  Gould,  mając  doświadczenie  w  rysunkach  humorystycznych,  przyjął 

konwencję, gdzie wygląd postaci jasno odpowiadał jej cechom charakteru i przynależności 

do dobra i zła. Wszystko było podporządkowane łatwiejszemu odczytaniu fabuły. Gould 

umieszczał  na obrazkach np. strzałki,  mające podpowiadać widzowi, który przedmiot z 

narysowanych przydatny będzie w śledztwie głównego bohatera.11

Lata  czterdzieste  XX stulecia  to  czas  superbohaterów -  herosów o  nadludzkich 

mocach. Komiksy o takiej właśnie tematyce zyskały wówczas popularność, niesłabnącą do 

dziś (świadczą o tym wznawiane wciąż serie wydawnicze oraz adaptacje filmowe). Ikoną 

komiksu wykorzystywaną  często w kulturze masowej,  zatem między innymi  w grafice 

użytkowej,  reklamie  itd.  stała  się  sylwetka  ubranego  w  obcisły  trykot  pierwszego 

superbohatera  -  Supermana.  Jest  to  postać  wymyślona  przez  Jerrego  Siegela  i   Joe’a 

Shustera.  Z  początku  nikt  nie  chciał  wydać  komiksu  o  bohaterze,  który  dysponował 

nadludzką mocą: potrafił latać, widzieć przez ściany, emitować promienie gorąca z oczu - 

wydawało  się  to  zbyt  nierzeczywiste.  Siegel  i  Shuster  powoływali  się  na  konwencję 

science  fiction i  w  końcu  udało  im  się  wydać  Supermana w  1938  roku  na  łamach 

magazynu  Action  Comics.  Mimo  zmiennej  mody  i  tendencji  komiks  o  Supermanie 

wydawano do lat 90. minionego wieku.12

W roku 1941, gdy Stany Zjednoczone przystąpiły do II wojny światowej, powstał 

komiks  stanowiący  kwintesencję  amerykańskiego  patriotyzmu,  a  raczej  patriotycznej 

propagandy.  Joe  Simon  i  Jack  Kirby  stworzyli  postać  Kapitana  Ameryki  (Captain 

America) - superbohatera w trykocie o barwach flagi narodowej. Już okładka pierwszego 

numeru  wyrysowana  była  bardzo  wymownie,  zaprojektowana  niczym  plakat  -  otóż 

Kapitan Ameryka, ideogram amerykańskich patriotów, wymierzał cios w stojącego obok 

Hitlera.  Znamiennym  jest  też  fakt,  że  głównym  przeciwnikiem  Kapitana  Ameryki 

ustanowiono mutanta stworzonego przez nazistów o imieniu Red Skull. Po wojnie Kapitan 

Ameryka stracił zainteresowanie czytelników, nie pomógł  nawet podjęty aktualny temat, 

jakim była  walka z  komunistami  (Captain America…the Commie Smasher).  We wciąż 

wznawianych seriach zaczęto wymyślać różne historie dotyczące jego przeszłości, kolejne 

scenariusze  pomijały  informacje  o  walkach  z  komunistami.  Kapitan  Ameryka  stał  się 

reliktem  dawnej  epoki,  gdzie  patriotyzm  był  rozumiany  w  sposób  prosty  i  wszystko 
11 Szyłak J., Komiks, Kraków 2000, s. 73.

12 Op.cit., s. 96.
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wydawało się łatwiejsze. W latach 60. XX wieku, podczas kontynuacji serialu o Kapitanie, 

dla  społeczeństwa  niejednoznacznym  moralnie  było  wspieranie  armii  i  wojny  w 

Wietnamie.

                                                         

                                                                               

Rysunek 2

Po  wojnie  superbohaterowie  stali  się  znów  popularni,  lecz  musieli  tym  razem 

posiadać  jakąś  ułomność,  która  zbliżyłaby  ich  nieco  do  świata  realnego,  ukazała  ich 

psychikę  w pełniejszym  obrazie.  Komiksy  tego  typu  wydawała  grupa  Marvel  Comics, 

kojarzona z takimi ikonami komiksu jak Spiderman czy Fantastic Four, wielokrotnie już 

adaptowanych na wielki ekran.  Wiele komiksów tego okresu podejmowało trudne tematy 

społeczne, takie jak problemy rasizmu, nierówności społecznych, czy seksizmu.

Postaci kobiet w komiksie pojawiały się już od samego początku, najpierw w latach 

dwudziestych  w tradycyjnie, stereotypowo przypisanych im rolach. Buntowały się, lecz 

wszystko było  utrzymane  w charakterze  humorystycznym.  Pierwsza heroina,  bohaterka 

komiksu awanturniczego Sheena - Queen of the jungle (wydawana w latach 1937-1954 ) 

była  najpopularniejszą  pin  up  girl tamtych  czasów,  a  urok serialu  polegał  głównie  na 

zakamuflowanym  erotyzmie.  Pozostałe  komiksy,  przeznaczone  dla  kobiet,  głównie 

opisywały  błahe  sprawy  życia  codziennego,  stawiając  kobietę  jeszcze  wciąż  w  roli 

stereotypowej panny na wydaniu. Pierwszy komiks, w którym akcenty feministyczne były 
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kreowane  przez  autora,  świadomie  zestawiającego  ścierające  się  wizje  społeczeństwa 

matriarchalnego z patriarchalnym, Charlesa Moultona to  Wonder Woman, wydawany od 

1941 roku.

W latach  50.  XX wieku w Stanach Zjednoczonych  komiksy o  superbohaterach 

straciły  na popularności, czytelnicy byli zdegustowani propagandą, w jakiej zanurzeni byli 

nadludzie z  obrazkowych  historyjek.  Popularne  stały  się  komiksy  dla  dzieci  i  proste 

opowiastki  humorystyczne,  jak  również  komiksy  grozy.  Coraz  częściej  w  komiksach 

poruszano temat  wojny.  Te  cieszyły  się  niesłabnącą  popularnością  przez  dwie  dekady. 

Wychodziły całe serie wydawnicze, zawierające historie wojenne, takie jak Our Army at  

War, Our Fighting Forces.13

Przez cały okres I połowy XX wieku zrodziło się wiele gatunków komiksu. Były 

komiksy  humorystyczne,  stanowiące  satyrę  na  sytuację  społeczno-gospodarczą  i 

polityczną.  Były  komiksy  przygodowe,  jak  i  służące  rozbudzaniu  podniet  komiksy 

pornograficzne Pojawiały się komiksy drastyczne - utrzymane w konwencji horroru, gdzie 

rysownicy  nie  stronili  od  drastycznych  przedstawień  zabójstw,  gwałtów  i  ogólnie 

rozumianej przemocy.

W roku 1954 ustanowiono  Kodeks  Komiksowy,  szczegółowo określający,  czego 

komiksy  zawierać  nie  mogą.  W  związku  z  tym,  komiksy  adresowane  do  dorosłego 

czytelnika  zostały  zmarginalizowane  -  dystrybutorzy  nie  zgadzali  się  na  ich  sprzedaż, 

popularne  były  tylko  te  wydawnictwa,  które  były  oznakowane,  iż  zawierają  treści  i 

przedstawienia zgodne z postanowieniami kodeksu. W tej sytuacji komiksy niecenzuralne 

przeszły w drugi obieg, często autorzy sami finansowali nakłady i sprzedawali osobiście na 

ulicach. Powstało wiele nowych wydawnictw. W latach 60. ubiegłego wieku powstał nowy 

nurt,  Underground,  którego treści  nawiązywały  do  złamania  wszelkich konwenansów, 

kontestacji. Nierzadko też, komiksy undergroundowe i nawiązujące doń, późniejsze dzieła 

cechowała wysoka wartość artystyczna. 14

W  latach  70.  zalecenia  kodeksu  nie  były  już  tak  restrykcyjnie  przestrzegane, 

popularne  stały  się  komiksy  fantasy.  Pierwszym  komiksem  tego  nurtu  był  Conan 

Barbarzyńca  -   adaptacja  powieści  Toberta  E.  Howarda,  rysowana  z  początku  przez 

Gene`a Colana.
13 Op. cit., s. 84-85.

14 Szyłak J., Komiks: świat przerysowany, Gdańsk 1998, s. 46.
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W  komiksie  grozy  nastał  czas  bohaterów  negatywnych  lub  wykluczonych 

ze społeczeństwa potworów ( Deadman, Swamp Thing ). 

Lata  80.  XX  wieku  były  w  pewnym  sensie  momentem  przewartościowania 

uznanych  wartości:  dawnych  bohaterów  komiksu  interpretowano  na  nowo,  znaczenie 

przestały  mieć  charakterystyczne  cechy herosa,  a  zaczęło  liczyć  się  to,  w jaki  sposób 

przedstawi go kontynuujący serię autor. W 1986 roku w ten właśnie sposób Frank Miller 

potraktował   postać  Batmana,  postać  stworzoną  w  1939  roku  przez  Billa  Fingera 

(scenariusz)  i  Boba  Kane`a  (  rysunki  ).  Nowa  seria  nosiła  tytuł   Powrót  Mrocznego 

Rycerza.  Bohater  osadzony  został  w  świecie  bliższym  realiom,  a  jego  wrogami  byli 

głównie psychopaci (wyglądem nawiązujący do postaci z bajek dziecięcych (np. Szalony 

Kapelusznik), ukazani w groteskowy sposób. 15

Od  samego  początku  istnienia  komiks  był  różnorodny.  Kierowany  do  dzieci 

lub dorosłych czytelników, pełniący rolę rozrywki, czy ironicznego komentarza wydarzeń 

społecznych.  Na  przestrzeni  lat  przekraczał  granice  dobrego  smaku,  przełamywał 

kulturowe tabu,  odrzucał  utarte  schematy  i  konwencje.  Dzięki  temu  rozwinął  się  jako 

kierunek artystyczny, choć długo marginalizowany, kojarzony gównie z kulturą masową, 

by w końcu zostać docenionym jako odrębny gatunek sztuki.

15 Szyłak J., Komiks, Kraków 2000,  s. 99-100.
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Rozdział III

Underground

Komiksowy Underground wyrósł  na  gruncie  zmian,  jakie  dokonywały  się  w 

percepcji komiksu w latach 50. XX wieku. Drastyczność przedstawień, makabra i agresja, 

od której  nie  stronili  twórcy tego okresu,  wyrosła  z  potrzeby przyciągnięcia  dorosłego 

czytelnika, doczekała się społecznej dezaprobaty. Zabawa konwencjami, szydzenie z norm 

społecznych ukazywane na stronach komiksów takich  wydawnictw jak  EC Comics (skrót 

EC  oznaczał  educational  comics,  co  w  porównaniu  z  ich  treścią  wydawało  się  dość 

ironiczne)  spotkało  się  z  potępieniem.  Poczęto  wznosić  hasła,  iż  komiks  zbyt  często 

epatuje  przemocą,  jest  nieodpowiedni  dla  młodych  czytelników.  Publicznie  palono 

publikacje tego wydawnictwa. Na czele przeciwników łamiących obyczajowość komiksów 

stanął  amerykański psychiatra, Frederic Wertham. Falę sprzeciwu wzmogła, wydana przez 

niego w 1954 roku książka Uwiedzenie niewinnych, w której zarzucał twórcom nakłanianie 

nieletnich do stosowania przemocy,  przemycanie wątków homoseksualnych (dopatrywał 

się  ich  na  przykład  w  duetach  superbohaterów  takich  jak  Batman  i  Robin,  Kapitan 

Ameryka i Bucky) i umieszczanie zakamuflowanych symboli narządów płciowych.16

Nagonka  na  EC  Comics doprowadziła  do  wezwania  jego  wydawcy,  Williama 

Gainsa  przed  specjalnie  powołaną  przez  amerykański  Kongres  komisję.  Doszło  do 

kuriozalnej sytuacji: Gains spierał się z przewodniczącym komisji senatorem Kefauverem, 

czy przedstawiona  okładka  komiksu  z  serii   Crime  SuspenStories  (nr  22,  autorstwa 

Johnny`ego Craiga ) -  dowód rzeczowy w sprawie - jest utrzymana w dobrym guście.  

Okładka przedstawiała  mężczyznę  trzymającego  odciętą  głowę i  zakrwawioną siekierę, 

natomiast w tle widniał  bezgłowy korpus. Gains nie przekonał komisji, że zakrwawiona 

siekiera nie przekracza granic dobrego smaku (argumentując, że takowy przekroczyłaby 

ilustracja, gdzie krew spływa bezpośrednio z ranionego korpusu). W sprawie wziął udział 

także doktor Wertham, który na podstawie swojego doświadczenia zawodowego zeznawał, 

iż wiele aktów agresji u czytelników wywoływała lektura komiksów grozy (już w swojej 

wcześniejszej  publikacji  z  1941  roku,  analizującej  psychikę  siedemnastolatka,  który 

16 Szyłak J., Komiks: świat przerysowany, Gdańsk 1998, s. 46.
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zamordował matkę stwierdził,  iż zabójca dokonał zbrodni pod wpływem pop-kultury, w 

tym właśnie - komiksu).17

 

Rysunek 3

17 Toeplitz, Sztuka…, Warszawa 1988, s. 121-124.

15



Efektem osobliwej  krucjaty komiksowej było wprowadzenie w październiku 1954 

roku Kodeksu Komiksowego (Comics Code Authority- CCA), stworzonego przez Comics  

Magazine  Association  of  America,  organizacji,  którą  utworzyło  90%  amerykańskich 

wydawnictw. Pół roku później utworzono raport końcowy. Teorie Werthama uznano za 

nieco  przesadzone  (Wertham  twierdził,  że  Hitler  był  amatorem  w  porównaniu  do 

przemysłu  komiksowego),  dlatego  też  zezwolono  wydawcom  na  narzucenie  sobie 

ograniczeń przez nich samych  (częste  w Stanach Zjednoczonych  samoograniczanie się 

podmiotu pod presją społeczną ). Kodeks składał się z trzech części. Pierwsza zawierała 

nakazy,  w  jaki  sposób  należy  przedstawiać  kryminały  -  władza,  policja  powinna  być 

przedstawiana w sposób niepodważający ich autorytetu, dobro zawsze musiało triumfować 

nad złem. Druga odnosiła się do komiksowych horrorów, zakazane było użycie w tytułach 

słów takich jak  terror,  horror. Zakazane były przedstawienia znęcania się nad ofiarami. 

Sceny  układów  ze  złem  mogą  być  wykorzystane  i  opublikowane  wyłącznie  w  celu  

podkreślenia  moralnego  wydźwięku  historii  i  w  żadnym  wypadku  zło  nie  może  być  

portretowane w sposób ponętny, lub taki, który naruszałby wrażliwość czytelnika. Trzecia 

część  szczegółowo  określała  czego  rysować  nie można,  między  innymi  nagości, 

gwałtownych   scen  miłosnych,  nawet  sugestia  gwałtu  była  niedopuszczalna,  oraz 

zakazywała  używania  wulgaryzmów.  Komiks  miał  propagować  wartości  rodzinne, 

poszanowanie władzy oraz religii.

Komiks  dostosowany  do  wymogów  kodeksu,  posiadał  na  okładce  specjalny 

znaczek sugerujący,  że żadnych deprawujących scen nie zawiera.  Komiksy nieuznające 

wskazań  kodeksu  nadal  ukazywały  się,  jednak  nastąpił  spadek  ich  sprzedaży  -  liczni 

dystrybutorzy odmawiali wydawnictwom, odsyłając całe kartony nieoznaczonych serii. W 

ten sposób, przez ograniczenie wolności twórczej, nastąpiło obniżenie jakości komiksów, 

nastąpiła degradacja gatunku. Ocena ich wartości artystycznej była zależna od moralnej 

oceny tego, co ukazywały, a nie środków formalnych. Rysownik komiksowy niestosujący 

zaleceń   CCA przez  krytyków  przestawał  być  uznawany za  artystę.  Sielankowa wizja 

świata przedstawiana w tak nośnym medium, jakim jest komiks miała odtąd wychowywać, 

oddalając się tym samym od opisu prawdziwej,  bardziej  zróżnicowanej  rzeczywistości. 

[…]gdy  komiks  zaczął  naruszać  społecznie  uznane  tabu,  ponieważ  pokazał  destrukcję  

ludzkiego ciała lub moralną degrengoladę bohaterów, musiał podnieść się szum. Tyle, że  

rezultatem  tego  szumu nie  stało  się  ocalenie  maluczkich  przed  deprawacją,  a  jedynie  
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zahamowanie  rozwoju  gatunku  artystycznego  osiągającego  właśnie  dojrzałość.  18Wiele 

wydawnictw  splajtowało,  w  tym   EC  Comics,  lecz  twórcy  skupieni  wokół  niego,  z 

Williamem Gainesem na czele,  stworzyli  nowy komiksowy magazyn  satyryczny  MAD. 

Powstało swoiste getto wydawnictw niecenzurowanych. Powoli tworzył  się drugi obieg, 

powstawały  fanziny.19 Toeplitz  omawiając  sytuację  crime  comics (czyli  tego  rodzaju 

komiksów, które poruszały tematykę kryminalną, przemocy i zabójstw, epatując przy tym 

brutalnymi przedstawieniami) po wprowadzeniu kodeksu stwierdza, że zgodnie z zasadą 

Greshama  (gorsza  waluta  wypiera  lepszą),  nurt  ten  znacznie  się  rozwinął,  stanowił 

zdecydowaną większość w stosunku do pozostałych nurtów powieści graficznej. 20

W latach 60. ubiegłego wieku powstało wiele nowych wydawnictw komiksowych, 

które poza odrzuceniem kodeksowego dyktatu łączyła właściwie jedna cecha - poruszały 

tematy, które łamały społeczne tabu. Swoją odrębność od podporządkowanych kodeksowi 

wydawnictw zaznaczały na okładkach magazynów, zamieniając wyraz  comics na  comix. 

Underground stał się atrakcyjny przez swoją niecenzuralność, szydził z każdego przejawu 

zakłamania jakie proponowała oficjalna, ugładzona kultura. Już wcześniej istniały włoskie 

fumetti  neri (czarne  komiksy),  które  skupiały  się  głównie  na  pokazywaniu  seksu  i 

przemocy,  scenach  gwałtu  i  pornografii,  tematyce  coraz  częściej  i  coraz  bardziej 

bezpardonowo poruszanej w komiksach nie stosujących się do nakazów kodeksu. Jednak 

w  fumetti  neri głównie chodziło o perwersyjną przyjemność,  jaką stanowi  podglądanie 

seksu –  komiksy te nie miały aspiracji artystycznych. Krytycy wyrażają się na ich temat 

dość ogólnikowo, raczej zwracając uwagę na wpływ, jaki wywarły na pierwsze komiksy 

undergroundowe - spuścizną był erotyzm, którym autorzy przykuwali uwagę odbiorców, 

antyestetyka,  która  przewartościowała  normy  -  najgorsze  stało  się  najlepsze  - 

przekraczanie granic dobrego smaku jako namiastka wolności - swobody twórczej - także 

wyraz postawy społecznej. 21Twórcy komiksu chcieli dotrzeć do dorosłego widza. Łamali 

konwencje,  politycznie  poprawne  treści  zastępując  brzydką,  niewygodną  prawdą 

( rysowane historie o psychopatach niekoniecznie ich aprobowały, przypominały,  że oni 

są, mimo optymistycznej i bezkonfliktowej wizji świata  mainstreamu), przedstawieniami 

ciemnej strony ludzkiej natury, był to też sposób, by się wyżyć, dać upust swoim emocjom, 

18  Szyłak J., Komiks: świat przerysowany, Gdańsk 1998, s. 48.

19Op. cit., s. 45.

20 Toeplitz K. T., Sztuka…, Warszawa 1985,  s. 122.

21 Szyłak J., Zgwałcone oczy, Gdańsk 2001, s. 59-61, 85.
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które  im  silniej  były  kontrolowane  przez  coraz  sztywniejsze  społeczne  normy,  tym 

silniejszej  ulegały  potrzebie  wyeksponowania.  Komiksy  Undergroundu  były 

niejednorodne tematycznie i wizualnie.  Ich cechy formalne oczywiście zależne były od 

przekazu, jaki niosły, istniała konwencja planowej brzydoty, istniały też wysublimowane 

delikatne przedstawienia (np. skontrastowane z nie tak subtelną treścią). 22

We  Francji  czołowym  wydawnictwem  awangardowym,  dbającym  o  to,  by  na 

planszach komiksu nie zabrakło erotycznych scen było  Le terrain vague, założone przez 

Erica Losfelda. Francuskie wydawnictwo, w przeciwieństwie do komiksu włoskiego, nie 

skupiało  się  na  ukazaniu  najdrastyczniejszych  scen  przemocy,  czy  wyuzdanego  seksu, 

erotyzm miał przykuwać uwagę, a  poza nim liczyła się również wartość artystyczna. 

Le  terrain  vague nawiązało  współpracę  z  Guido  Crepaxem,  znanym  z  nowatorskiego 

wprowadzenia  narracji,  autora  takich  dzieł  jak  serial  o  Walentynie  -  początkowo 

drugoplanowej  bohaterce  serialu  Neutron,  która  od  trzeciego  albumu  stała  się  główną 

bohaterką,  Wenus w futrze (adaptacja  Sacher- Masocha ).  Rysował komiksy w poetyce 

snu,  tnąc  kadry  i  zderzając  je  ze  sobą.  Dopiero  dłuższe  przyjrzenie  się  i  zestawienie 

poszczególnych  okienek,  ich  rekonstrukcja  -  dawały  pełen  obraz  i  ciągłość  narracji. 

Stylistyka utrzymana w Le terrain vague nawiązywała do modnego wówczas pop-artu, na 

tym tle wyróżniały się prace Crepaxa, który inspirował się kinem Nowej Fali. 23

Najważniejszym wydawnictwem francuskim komiksu niezależnego było powstałe 

w 1975  roku  wydawnictwo  Metal  Hurlant,  stworzone  przez  rysowników  takich  jak 

Philippe  Druillet  (  współpracujący  wcześniej  z  Losefeldem ),  Jean  Giraud  -  wydawca 

Jeana Doinnet`a  Bernarda Farksa. Wydawnictwo czerpało z młodzieżowych subkultur i do 

nich było kierowane; wykorzystywało ich  hasła, takie jak sprzeciw wobec narzuconej,  

mainstreamowej kulturze,  cywilizacji  Zachodu,  zgodne  było  z  ideologią  hipisowską. 

Komiksy utrzymane  były  w stylistyce  fantastyczno-naukowej,  czasem też  parodiowały 

klasykę science-fiction, jednocześnie nawiązując do Nowej Fali. 

Wybitnym  i  chyba  najsłynniejszym  grafikiem  tego  wydawnictwa  był  jego 

współzałożyciel,  Jean Giraud,  podpisujący się  pseudonimem Moebius.  Zaczynał  on od 

rysowania  westernowego  serialu  Blueberry.  Styl  Moebiusa  ewoluował,  poruszał  się 

swobodnie  zarówno w dokładnym i  szczegółowym rysunku,  jak  i  w formach  lekkich, 
22 Op. cit., s. 67-70.

23 Szyłak J., Komiks: świat przerysowany, Gdańsk 1998,  s. 51, 54.
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szkicowych.  Jego komiks  Arzach, nie zawierał  w ogóle tekstu,  narracja wyrażała   się 

poprzez ekspresję i kompozycję, tyle starczyło, by była czytelna. Zresztą nie o fabułę  w 

tym komiksie chodziło, lecz o estetykę. 

W 1981 roku  Moebius  rozpoczął  współpracę  z  surrealistą  filmowym,  uznanym 

za bluźniercę reżyserem Alejandrem Jodorowsky`m. Duet stworzył fantastyczno-naukowy 

komiks Incal. Opowiadał o przygodach nieudacznika i złodziejaszka, który przypadkowo 

zostaje uwikłany w wydarzenia przesądzające o losie świata. Moebius do dziś uznawany 

jest za najlepszego artystę komiksowego, jest jego żywą legendą.

                                            

Rysunek 4

Wydawnictwo  Metal  Hurlant łączyło  mainstreamowy sposób  rysowania  i 

opowiadania  historii  ze  stylistyką  undergroundu.  Przyłączali  się  do  niego  nowi, 

debiutujący  twórcy,  lub  tacy,  którzy  próbowali  czegoś  nowego  w  swojej  twórczości, 

zmieniali estetykę. Zabawa konwencjami, żartobliwe potraktowanie klasyki, cytowanie jej 

stosowane było  przez  wielu grafików  Metal  Hurlant.  Mimo punktu spajającego,  jakim 

było owo wydawnictwo, twórczość w nim publikowana nie była jednorodna. Ich autorzy 

różnili się między sobą światopoglądowo (powstawały komiksy feministyczne obok stricte 

mizoginicznych satyrycznych powiastek, łączyła ich jedynie swoboda twórcza - wolność 

słowa i obrazu. W dodatku publikacje ukazywały się na wysokiej klasy papierze, twórcy 

nie musieli  się  ograniczać  do  domowej  roboty  fanzinów24.  Sukces  Metal  Hurlant 
24 Op.cit., s. 66-68.
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spowodował,  iż   w  1977  roku  na  jego  licencji  powstało  w  Stanach  Zjednoczonych 

bliźniacze  wydawnictwo  -  Heavy  Metal.   Poszerzyło  ono  swoją  formułę  o  komiksy 

niewydawane we francuskim pierwowzorze, zawierało zarówno nowości z Europy, jak i 

typowe amerykańskie  komiksy  dla  dorosłych.  W  Heavy Metalu zlecenia  otrzymywali 

także twórcy z innych krajów, gdzie na swobodę twórczą nie pozwalała skomplikowana 

sytuacja  polityczna  (np.  reżim  generała  Franco  w  Hiszpanii).  Heavy  Metal jako 

wydawnictwo niezależne dawało szansę rysownikom na dużą swobodę twórczą, na jaką 

nie  mogliby  sobie  pozwolić  w  wydawnictwach  podporządkowanych  kodeksowi  lub 

ogólnie  przyjętym  schematom.  Magazyn  Heavy  Metal wydawany  jest  do  dziś, 

współpracują w nim autorzy amerykańscy i europejscy.

Ikoną komiksu undergroundowego do dziś pozostaje Robert Crumb - najbardziej 

znany i wciąż kontrowersyjny artysta, uznawany za jednego  z założycieli  tego nurtu. Jego 

graficzny  styl-  zwany  złośliwie  stylem  wielkich  stóp jest  łatwo  rozpoznawalny, 

antyakademicki,  epatujący  brzydotą,  mającą  odzwierciedlać  zły  charakter  rysowanych 

postaci.  Dlatego  też  doskonale  wpisywał  się  w  konwencję  undergroundu.  W  swoich 

komiksach  Crumb poruszał  tematykę  seksizmu  i  rasizmu,  przemocy,  nierówności.  Był 

bezkompromisowy  zarówno  wobec  konserwatystów,  jak  i  kontestatorów.  Wykonał 

ilustracje  do dwóch powieści  Charlesa  Bukowskiego,  pisarza legendy tamtych  czasów, 

poruszającego  podobną  tematykę  w  swych  dziełach  literackich  co  Crumb.  W 

seksistowskich komiksach Crumb dawał upust swym seksualnym frustracjom. Z natury 

introwertyczny,  spokojny  mężczyzna,  w  rysowaniu  wykazywał  się  perwersyjną  i 

obsceniczną fantazją. Okrzyknięty przez Ruch Wyzwolenia Kobiet superszowinistą,  kpił 

sobie  z  nich  w  swych  kolejnych  komiksach.25 Pierwsze  historyjki  obrazkowe  zaczął 

rysować  już  jako  dziecko,  w  wieku  16  lat  wydał  fanzin Foo.  Wtedy  bohaterem  jego 

komiksów był jego domowy kot Fred, którego w późniejszym okresie przemianował na 

kota  Fritza  -  takie  były  początki  jednej  z  ikon  amerykańskiej  kontestacji,  tytułowego 

bohatera Fritz the Cat. Postać ta była ucieleśnieniem buntu młodych lat sześćdziesiątych. 

Kot Fritz podawał się za artystę, przy tym dużo pijąc, zażywając narkotyki, wygłaszając 

rewolucyjne hasła. Buntownicy tamtego okresu znaleźli swój wzór w antybohaterze. Fritz  

the Cat stał się na tyle popularny, że postanowiono go przenieść z kart komiksu na duży 

ekran; przy czym był na tyle niesubtelny w przekazie, że ekranizacja ta została zaliczona 

jako pierwszy pełnometrażowy film animowany do kategorii  X, zwykle  przypisywanej 

25 Szyłak J., Zgwałcone oczy, Gdańsk 2001, s. 65-67.
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filmom pornograficznym. Ekranizacja nie spodobała się Crumbowi, zapobiegawczo więc 

postanowił uśmiercić swego bohatera w kolejnej części komiksu.

Karierę  zaczynał  od drukowania  na własną rękę  i  sprzedawania  na ulicach San 

Francisco  własnego  magazynu  Zap  Comix.  Nie  potrzebował  pośredników  w  postaci 

wydawnictwa - wici o fanzinie niosły się w hipisowskim środowisku szybko z ust do ust. 

Najbardziej  rozpoznawanym  komiksem  bohaterem  tego  magazynu  jest  Mr.  Natural, 

jednak pierwszy raz pojawił się w 1967 roku w magazynie Yarrowstalks. Pan Naturalny to 

satyra    na  hipisowskie  ideały  -  bohater  to  stary  hipisowski  guru,  posiadający  liczne 

pierwowzory    w Stanach  lat  60.  XX  wieku.  Posiada  nadnaturalne  moce,  ma  wielu 

wyznawców - to jedyne cechy godne świętego męża. Crumb żartuje sobie z guru, nadając 

mu cechy nieprzystawalne do jego postaci - głównie lubieżność, cynizm i manipulację.26 

Podsumowaniem  osobowości  Mr.  Natural było  umieszczenie  go  w  zakładzie 

psychiatrycznym.  Zabieg  ten  miał  również  po  prostu  zakończyć  ów  serial,  jednak  po 

pewnym czasie Crumb znów do niego powrócił (rysując kolejne 11 odcinków). 

                           

Rysunek 5 Rysunek 6

Robert  Crumb  zaliczany  jest  do  mistrzów  komiksu.  Jego  ostatni  album  - 

zilustrowana biblijna  Genesis, wydana w 2009 roku, zbiera pochlebne recenzje mediów 

głównego nurtu, takich jak New York Times. Komiks ten zaliczany jest do graphic novel, 

Crumb ilustruje wydarzenia 50 pierwszych rozdziałów Biblii  i  uwspółcześnia jej język. 

Ważny i doceniony w nim jest nieschematyczny sposób przedstawienia,  zestawiony z tak 

26 Op. cit., s. 57, 59.
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osiadłą ( a właściwie kształtującą zachodnią kulturę) treścią. Ponadto tekst Genesis został 

przez Crumba opatrzony glosami.

W tym  czasie  komiksowy  underground znalazł  już  bezpieczną  niszę,  stając  się 

constans  przemysłu  komiksowego.  Komiks  potrzebował  redefinicji,  dość  już  było 

komiksów  -  satyry  na  sytuację  polityczną,  potrzebna  była  alternatywa,  dzięki  której 

komiks  dojrzałby  jako  gatunek.  Popularne  stały  się  adaptacje  literatury.  W  formie 

komiksów nadawano książkowym bohaterom bardziej dwuznacznego charakteru, było to 

szerokie pole do popisu dla rysowników - jak za sprawą np. gestu w rysunku przedstawić 

znaną postać w zupełnie innej optyce. Powoli tworzyła się komiksowa awangarda.

Ważnym komiksowym twórcą, a zarazem wydawcą undergroundowego magazynu 

RAW jest  Art  Spiegelman.  RAW było  jednym  z  tak  zwanych  Independent  Comics  

wydawnictw niezależnych,  zrzeszających  klasyków  i  amatorów  komiksu  niezależnego. 

Spiegelman początkowo tworzył  wraz z Billem Griffithem magazyn  Arcade.  Trwało to 

zaledwie  dwa  lata,  kwartalnik  w  zamierzeniach  miał  być  wysokiej  jakości  pismem, 

zapewniającym zarobek najlepszym kalifornijskim rysownikom, jednak ambicja przerosła 

twórców. Nie wytrzymali presji i zamknęli projekt. Spiegelman zarzekał się, że już nigdy 

nie zajmie się tworzeniem magazynu o komiksie. Jednak po powrocie z Europy, wraz z 

żoną Francoise Mouly,  będąc  pod wielkim wrażeniem artyzmu francuskich  (takich jak 

Jaques  Tardi  ),  i  w ogóle  europejskich komiksów,  postanowili  stworzyć  wydawnictwo 

zrzeszające  wybitne  osobowości  z  komiksowego  podziemia,  takie  jak  Drew Friedman, 

Mark Newgarden, czy Mark Beyer (część z nich Spiegelman znał ze swych wykładów o 

historii i estetyce komiksów w School   of Visual Arts ). Obok ich dzieł publikowane były 

komiksy rysowników zagranicznych. 

Wszystkie  komiksy  RAW były drukowane w czerni  i  bieli.  Strony ręcznie kleili 

sami artyści (początkowo nakład sięgał 5000 egzemplarzy). Magazyn zawierał kolorowe 

wkładki,  słynne  stały  się  np.  karty  do  gum  do  żucia  City  of  terror  -  do  każdego 

egzemplarza faktycznie dodawana była guma z załączoną historyjką. Najbardziej  znana 

wkładka  z  tego  periodyku   to  plansze  do  później  oddzielnie  wydanego  albumu 

Spiegelmana  Maus  (Mój ojciec krwawi historią, Opowieść ocalałego) - spisanej historii 

jego ojca, polskiego pochodzenia Żyda ocalałego z Zagłady Władka Szpigelmana oraz ich 

trudnych relacji.  Maus jest  utrzymany w konwencji  postmodernistycznej  – dramatyczną 

historię autor opowiada za pomocą surowych rysunków, ze zwierzęcymi alegoriami, łamie 
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zasady  decorum.27 Mimo,  że  powstał  w  1982  roku,  wciąż  wzbudza  kontrowersje, 

zwłaszcza w polskim społeczeństwie. W 2001 roku, zaraz po polskim wydaniu wszczęto 

dochodzenie w sprawie znieważenia narodu polskiego (wniosek wnieśli członkowie Klubu 

Polska-Naród- Niepodległość).

                               

Rysunek 7

               RAW drukowany był ( i nadal jest ) w domu Spiegelmana  i jego żony w 

nowojorskiej  dzielnicy  Soho.  Pierwszy  numer  powstał  w  1980  roku,  a  jego  podtytuł, 

brzmiał Magazyn graficzny odroczonych samobójstw, będący parafrazą słynnego zdania E. 

Ciorana  Każda  książka  to  odroczone  samobójstwo. Na  przestrzeni  lat  RAW stał  się 

cenionym magazynem, jego nakład wzrósł do 20 000 egzemplarzy.28

Za  sprawą  podejmowania  adaptacji  popularnych  dzieł  literackich  komiks 

undergroundowy  zaczął  przenikać  się  z  overgroundem.  Owe  adaptacje  nie  polegały 

jedynie  na  rysunkowym  przedstawieniu  słowa,  a  na  autorskiej  interpretacji,  często 

ukazujących historie czy bohaterów z innej niż w oryginale strony.29 

 Kodeks Komiksowy był  przestrzegany przez coraz mniejszą ilość wydawnictw, 

począwszy  od  sprawy  z  1971  roku,  gdy  na  zlecenie  Amerykańskiego  departamentu 

Zdrowia  wydawnictwo  Marvel miało  zamieścić  w  odcinkach  (  nr  96-98  )  Amazing 

27 Szyłak J., Komiks: świat przerysowany, Gdańsk 1998, s. 62-64.

28 http://www.maus.com.pl/raw.html.

29 Szyłak J., op. cit., s. 62-63.
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Spiderman epizody  o zgubnym wpływie narkotyków. Epizody zamieszczono, natomiast 

komiks nie dostał naklejki na okładkę świadczącej o zgodności z wymaganiami kodeksu – 

bowiem ten zabraniał przedstawiania wszelkich historii o narkotykach.30 Od tego momentu 

twórcy kodeksu zrezygnowali z tak restrykcyjnych przepisów. W miarę upływu czasu jego 

moc słabła,  np. dopuszczono wydawanie horrorów, o ile nie były zbyt brutalne. W 2001 

roku z nakazów Kodeksu zrezygnowało wydawnictwo Marvel, a w 2011 roku DC Comics 

oraz Archie Comics, największe wydawnictwa komiksowe w Stanach Zjednoczonych.31

30 Szyłak J., Zgwałcone oczy, Gdańsk 2001, s. 54-55.

31 http://www.newsarama.com/comics/archie-drops-CCA-in-february-110121.html
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Podsumowanie

Obecnie komiks jest medium coraz bardziej popularnym. Odbywa się coraz więcej 

konwentów, sympozjów festiwalów komiksowych, na których wygłaszane są wykłady na 

temat roli komiksu w kulturze, dokonywane są analizy językowe i kulturowe komiksu, a 

także spotkania z twórcami i warsztaty. Pozwolę sobie skonstatować, że komiks wszedł w 

fazę postmodernizmu ( potocznie mówi się o erach komiksu- złotej, srebrnej, brązowej, 

nowoczesnej  –  ta   zakończyła  się  ok.  2000  roku  ).  Promuje  kultury,  obecny  jest  w 

muzeach, istnieje wiele nagród dla twórców komiksów, między innymi nagroda Pulitzera o 

specjalnie stworzonej kategorii dla Arta Spiegelmana za  Maus.  Underground wszedł na  

salony,  a  typowa  zadziorność obecna  w  komiksach  stała  się  tylko  pozą,  reliktem  po 

czasach, gdy autorzy komiksów, by utrzymać wolność twórczą zmuszeni byli tworzyć i 

funkcjonować  w drugim obiegu.

Dziś oprócz nobilitacji widzimy wykorzystywanie cech formalnych komiksu w biznesie. 

Komiksy służą edukowaniu, bo tak łatwiej dotrzeć edukatorom do swych wychowanków, 

komiks się skomercjalizował.  W dobie wymieszania kultury  wysokiej z  niską i ubijania 

interesów w kulturze masowej wykorzystując ikony kontrkultury, w momencie, gdy tyle 

sprzecznych idei jest wykorzystywanych razem w przemyśle kulturowym, granica między 

awangardą a  mainstreamem rozmywa się.  Świadczyć  może o tym próba podjęta  przez 

koncern  Toyota,  który  zaoferował  Robertowi  Crumbowi  100 000  dolarów  za 

wykorzystanie wizerunku z jego pierwszych Zap Comix - Keep on truckin. 32

Na  uczelniach  wyższych  powstają  zakłady  komiksologii,  gdzie  komiksy 

awangardowe  są  traktowane  na  równi  z  klasykami,  świadczą  o  tym  np.  naukowe 

publikacje wykładowców jak i ich studentów. Zdaje się, że współczesny komiks można 

podzielić tylko ze względu na jego walory artystyczne, inne podziały wydają się sztuczne.

32 

http://books.google.com/books?id=4UnTP7Fxm-0C&lpg=PA189&ots=F7sQx7z5ic&dq=Robert
%20crumb%20toyota&pg=PA189#v=onepage&q=Robert%20crumb%20toyota&f=false
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