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Początki i sukces wysokonakładowej prasy w Pol-
sce wiążą się z powstaniem pierwszych ilustrowanych 
magazynów. Przez niemal ćwierć wieku entuzjaści usi-
łowali wydawać czasopisma obrazkowe, lecz technolo-
giczne bariery, przewaga pasji nad pieniądzem i umiar-
kowane zainteresowanie czytelników (prenumerujących 
zaledwie kilkaset egzemplarzy tytułów) skutecznie le-
czyły ich z marzeń. Wszystko zmieniło się w 1859 r., gdy 
na scenę prasowego teatru wkroczył pewien drukarz. 
Człowiek nazywany przez jednych hochsztaplerem, przez 
innych uznawany za wizjonera. Z mistrzowską brutalno-
ścią, niezwykłym sprytem i nieprzeciętnym wyczuciem 
mody ten „obywatel Kane” znad Wisły umierając dwa-
dzieścia pię lat później zostawił największe prasowe im-
perium między Petersburgiem a Berlinem. 

Józef Unger - gdy zakłada „Tygodnik Illustrowany” 
nie był już wtedy skromnym manufakturzystą, który 
w 1847 roku zakładając maleńką drukarnię chyba nie 
sądził, że dziesięć lat później będzie zatrudniał prawie 
sto osób i postanowi z całym impetem wkroczyć na ry-
nek wydawców czasopism. Pomysłodawcą gazety miał 
być podobno Franciszek Maksymilian Sobieszczański 
(1814-1878), historyk, który od 1854 r. był starszym 
cenzorem. Jenike we wspomnieniach napomknął, że 
uzyskanie zgody na wydawanie tytułu prasowego było 
niezwykle trudne, ale możemy się domyślać, że znajo-
mość Ungra z Sobieszczańskim, który kilka lat później 
(1861) został nawet prezesem Komitetu Cenzorskiego, 
ułatwiła zdobycie zezwolenia już na początku 1859 r. 
Unger, drukując książki, dokumenty i szereg innych ga-
zet, orientował się bardzo dobrze w technologicznych 
możliwościach, a Sobieszczański jako cenzor miał dostęp 
do całej prasy wydawanej w Króle-
stwie Kongresowym. Musieli się spie-
szyć – od kilku miesięcy ukazywało 
się czasopismo ilustrowane o cha-
rakterze satyrycznym „Wolne żarty”. 
Wydawca pozostał anonimowy, ale za 
teksty i dwukolumnowy (a czasem na-
wet wąskie trzy kolumny wzorowane 
na „Punchu”) układ gazety, przepla-
tany ilustracjami, odpowiadała spółka 
autorska „Bociany Polskie”, czyli Fry-
deryk Henryk Lewestam (1817-1878) 
oraz Jan Kanty Gregorowicz (1818-
1890). Ten drugi zaproponował współ-
pracę Franciszkowi Kostrzewskiemu 

(1826-1911), który w ciągu kilku lat stał się najpopu-
larniejszym rysownikiem w Polsce. Tymczasem Grego-
rowicz odkupił upadający „Magazyn mód”, który w rę-
kach Glűcksberga ledwo dyszał, utrzymywany zaledwie 
przez stu prenumeratorów. Zmienił nazwę na „Tygodnik 
mód” i do 1861 r. uzyskał ponad dwa tysiące stałych 
odbiorców. Patrząc na to z pewnej perspektywy, można 
chyba zaryzykować stwierdzenie, że Gregorowicz i Un-
ger zawarli swego rodzaju zawieszenie broni. „Tygodnik 
mód”, będąc wprawdzie czasopismem ilustrowanym nie 
podejmował tematyki charakterystycznej dla „Tygodnika 
Illustrowanego” i vice versa. 

Najprostszym rozwiązaniem dla Ungra i Sobiesz-
czańskiego było – zamiast walczyć – podkupić konku-
rencję. Na zebranie 17 maja 1859 r. w domu przyszłego 
wydawcy zaproszono czterdzieści osób, a wśród nich 
rzeczywistych lub prawdopodobnych twórców konku-
rencyjnych tytułów. Manifestu założycielskiego wy-
słuchali więc Franciszek Salezy Dmochowski (starze-
jący się i genialny wydawca osiemnastu gazet w ciągu 
trzech dekad), Gregorowicz, Lewestam, Kazimierz Wła-
dysław Wójcicki i właśnie Kostrzewski. „We trzy dni po 
wzmiankowanem zebraniu inauguracyjnem, to jest 20-go 
maja, nastąpiło pierwsze posiedzenie komitetu. Długie 
i ożywione rozprawy toczyły się głównie nad tem, jaki 
charakter nadać Tygodnikowi? Czy, na wzór ilustra-
cyi londyńskiej, paryskiej i lipskiej uczynić go pismem 
kosmopolitycznem; czy też przeciwnie prowadzić go 
w kierunku przeważnie swojskim, przy bacznem wszakże 
uwzględnianiu i rzeczy zagranicznych, o ile one wpływ 
rozstrzygający na spraw y ogólno-światowe wywarły lub 
wywierają. Ostatnie to zdanie przeważyło, ze względu 

na ówczesne wymagania i potrzeby 
społeczeństwa naszego.” zapisał w pa-
miętniku późniejszy redaktor naczelny 
Ludwik Jenike

W sierpniu Unger i Jenike wy-
jechali do Francji i Niemiec, żeby 
podpatrzeć najnowsze rozwiązania 
typograficzne, zatrudnili dwóch drze-
worytników z Lipska i kupili maszynę 
rotacyjną, która pozwalała równo-
cześnie drukować ilustracje i tekst na 
jednej stronie w dużym nakładzie. Pro-
spekt wydawniczy zapewnił 3300 pre-
numeratorów.   

 

www.projektorkielce.pl
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Festiwal Komiksu i Narracji Obraz[k]owych odbywa się drugiego dnia 
Festiwalu „Baza 2022”.
Autor plakatu - Grzegorz Sobczak

Spis treści:

SPIS TREŚCI

 Tomasz Łukaszczyk
 Okładka
 Paweł Chmielewski
1.  Od wydawcy 

IV KIELECKIE PREZENTACJE KOMIKSOWE
 Grzegorz Wawrzyńczak
4. Plakat Festiwalu Komiksu i Narracji Obraz[k]owych
5. Program festiwalu
6. Informacje organizacyjne (dojazd, opis miejsca, kontakt)
8. Goście i uczestnicy festiwalu
 Paweł Chmielewski (scenariusz), Jerzy Ozga (rysunki)
11. „Przygody Władka” (komiks, fragment)
 Grzegorz Wawrzyńczak
13. „Holy Mountains” (rysunek)
 Robert Kolasa
14. “Tipi, tip” (komiks)
 Piotr Burzyński
16. “Wiedźmin” (rysunek)
 Tomasz Łukaszczyk
17. „Na podstawie dyskusji w roczniku 1986 „Rzeźby Polskiej”   
 (komiks, fragment)
 Klaudiusz Stochmal (scenariusz), Magdalena Łysak (rysunki)
18.”Gorejące palce” (komiks, fragment)
 Emmanuella Robak
19. Wędrowiec i wizjoner (fragment książki o eseistyce podróżniczej  
 Jerzego Żuławskiego)
 Zbigniew Brzeziński
26. Hal Foster – książę ilustracji (o cyklu „Prince Valiant”)
 Paweł Chmielewski
28. Kolacja u Jedynaczka (fragment książki o Franciszku   
 Kostrzewskim, pionierze polskiego komiksu prasowego)

MUZYKA
 Mirosław Krzysztofek
30. Passenger wciąż trwa (Off Festival 2022) 

NASZE WYDAWNICTWA
39. Prezentacja
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Festiwal Komiksu 
i Narracji 
Obraz[k]owych 
– IV Kieleckie 
Prezentacje 
Komiksowe
PROGRAM
WYKŁADY/ SPOTKANIA

08.00 – „Małe filmowe co nieco na początek” 
(Pokaz filmów komiksowych, m.in. produkcji Muzeum 
Historii Polski, Stowarzyszenia Twórczego „Zenit”, 
Kamila Wrzeszcza i rysowników)

09.00 – Narracje obrazkowe i komiksowe strony 
w magazynie kulturalnym „Projektor” (Prezentacja 
najnowszego numeru)

09.30 – Nowości wydawnicze magazynu kultu-
ralnego „Projektor” (publikacje o Jerzym Żuławskim, 
o Franciszku Kostrzewskim, książka ilustrowana: Pa-
weł Chmielewski & Jerzy Ozga)

10.00 – „Ile średniowiecza znajdziemy w cyklu 
„Prince Valiant” Hala Fostera?” (O klasycznej serii 
amerykańskiego komiksu - Zbigniew Brzeziński)

10.45 – „Czy Dedal wciąż buduje labirynt?” 
(Adaptacje klasyki literackiej w komiksie i edukacji – 
Emmanuella Robak)

11.30 – „Jak Norwegowi wytłumaczyć „Księgę 
Miecza”?” (O polskich – i nie tylko – komiksach na 
festiwalu w Angouleme’22 – Paweł Chmielewski)

12.15 – „Kadry z Italii” (O współczesnych 
komiksach włoskich – Małgorzata i Wacław 
Kisiel-Dorohiniccy)

13.00 – Spotkanie z redakcją magazynu „AKT” 
(Asocjacja Komiksów w Toruniu prezentuje – Krzysz-
tof Churski, Michał Gasewicz, Jarosław Wojtasiński, 
Grzegorz Wawrzyńczak) 

14.30 – Finał performatywnego malowania ko-
miksu „Kadr 120 x 120” (Wielkoformatowy komiks 
w trakcie festiwalu maluje Grzegorz Wawrzyńczak)

14.45 – „Od Franka Zappy do Nine Inch Na-
ils” (Komiksowe inspiracje w muzyce – Miro-
sław Krzysztofek)

15.30 – Jak sfotografować obraz, jak sfotografo-
wać komiks (Podsumowanie fotoreportażu i omówie-
nie technik – Antoni Myśliwiec)

16.15 - „Małe filmowe co nieco na koniec” (Po-
kaz filmów komiksowych - średniowieczne narracje 
obrazkowe, Wojciech Birek o tłumaczeniach)

17.00 - Wernisaże wystaw: Rysownicy „Projek-
tora” - ilustracje i komiksy (Piotr Burzyński, Robert 
Kolasa, Tomasz Łukaszczyk, Jerzy Ozga, Grzegorz 
Wawrzyńczak, Magdalena Łysak i Klaudiusz Stoch-
mal); Tomasz Kozłowski „Malowane podwórka Wro-
cławia” (fotografia)

WARSZTATY
10.00 – Rysowanie postaci komiksowych, pla-

nowanie kadru/planszy (Zajęcia dla młodzieży 13+ - 
prowadzenie Piotr Burzyński)

11.00 – Warsztaty fotografowania obrazu 
i komiksu (Zajęcia dla osób 13+ - prowadzenie An-
toni Myśliwiec)

Uwaga: zajęcia są bezpłatne, na warsztaty 
obowiązują zapisy u organizatora: projektorkielce@
onet.eu; uczestnicy zajęć fotograficznych proszeni są 
o przyniesienie własnych aparatów.

WYSTAWY
Rysownicy „Projektora” - ilustracje i komiksy 

(Piotr Burzyński, Robert Kolasa, Tomasz Łukaszczyk, 
Jerzy Ozga, Grzegorz Wawrzyńczak, Magdalena Ły-
sak i Klaudiusz Stochmal)

Tomasz Kozłowski „Malowane podwórka Wro-
cławia” (fotografia)

STOISKA/AUTOGRAFY
- Magazyn Kulturalny „Projektor” i Wydaw-

nictwo ST „Zenit”
- Asocjacja Komiksów w Toruniu (Magazyn 

Komiksowy „AKT”)
- Wydawnictwo „Tore”
- Wydawnictwo „Wilk, który jest”

4. KIELECKIE PREZENTACJE 
KOMIKSOWE
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- Piotr Burzyński – stoisko autorskie
- Grzegorz Wawrzyńczak – stoisko autorskie
- i inni  (zainteresowani nieodpłatnym sto-

iskiem – kontakt projektorkielce@onet.eu)

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
27 sierpnia 2022 (sobota)
Miejsce: „Baza Zbożowa” (Klub „Kotłownia”), ul. 

Zbożowa 4, Kielce 
Organizatorzy: Stowarzyszenie Twórcze „Ze-

nit” i Magazyn Kulturalny „Projektor”, ODWDMiD 
„Baza Zbożowa”

Wstęp bezpłatny
(Identyfikatory dla gości festiwalu – do odbioru 

przy wejściu do klubu „Kotłownia”)
Dyrektor artystyczny: Paweł Chmielewski 
Kontakt: projektorkielce@onet.eu
Autor oprawy graficznej realizowanego projektu: 

Grzegorz Wawrzyńczak 
Festiwal został dofinansowany przez Urząd 

Miasta Kielce (projekt „Cykl spotkań z literaturą, 
narracją i komiksem. Edycja druga”) oraz Urząd Mar-
szałkowski Województwa Świętokrzyskiego (projekt 
„Świętokrzyski komiks. Komiks w świętokrzyskim”)

4. KIELECKIE PREZENTACJE 
KOMIKSOWE
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Dojazd
Liniami autobusowymi numer 13 (z ulicy Czar-

nowskiej, obok dworca PKS i PKP), 114 (z osie-
dla Czarnów), 8 (z osiedla Ślichowice), 53 (z osie-
dla Herby)

Samochodem: od Rynku - ul. Warszawską, Al. 
1000-lecia, ul. Domaszowską do ulicy Zbożowej.

Ochrona 
Teren ogrodzony, monitorowany, 

ochrona całodobowa.

Parking
Całodobowy, bezpłatny parking dla wystaw-

ców i zaproszonych gości znajduje się na terenie 
Bazy Zbożowej.

Wstęp 
Wolny

4. KIELECKIE PREZENTACJE 
KOMIKSOWE

„Baza Zbożowa” 
Ośrodek kultury stworzony w przestrzeni po-

stindustrialnej (dawna baza transportowa MO), 
siedziba organizacji pozarządowych. Prawie 400 
użytkowników. Zajmuje obszar 5000 metrów kwadra-
towych. Na terenie mieszczą się m.in. cztery galerie, 
dwie hale wystawiennicze, klub muzyczny, dwie sale 
teatralne, studio nagraniowe, pracownia ceramiczna, 
tor dla modeli precyzyjnych, ścianka alpinistyczna, 
sala koncertowa, pomieszczenia warsztatowe i prób 
oraz redakcja magazynu kulturalnego „Projektor”.

Adres
Ul. Zbożowa 4, Kielce – 500 metrów od gale-

rii handlowej „Echo” i campusu Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego. 

Festiwal
Festiwal organizowany jest w Klubie „Ko-

tłownia” (referaty, spotkania autorskie), Galerii 
„W przejściu” (wystawy, stoiska) oraz trawiastym pa-
tio (warsztaty, stoiska)

Klub „Kotłownia”
Fot. Wojciech Habdas



8

Goście Festiwalu
AKT – Asocjacja Komiksu w Toruniu – niefor-

malna grupa założona w 2000 r. zrzeszająca twórców 
i miłośników komiksu z Torunia, ale także zaprzyjaź-
nionych komiksiarzy z innych miast. Grupa wydaje 
własne pismo AKT, angażuje się w organizacje imprez 
komiksowych, wystaw i warsztatów.

Krzysztof Churski – miłośnik i twórca komiksu, 
współzałożyciel grupy Asocjacja Komiksu w Toruniu 
oraz magazynu komiksowego AKT. Od 2014 r. redak-
tor naczelny tegoż pisma. Wraz z grupą działa przy 
organizacji imprez i wystaw komiksowych. Organiza-
tor i promotor, mistrz drugiego planu. Autor przygód 
szczura Teodora, którego z uporem rysuje od 22 lat.

Michał Gasewicz – z zawodu administrator sys-
temów komputerowych i programista. Zbieracz ko-
miksów, członek Asocjacji Komiksu w Toruniu od 2014 
roku. Odpowiedzialny za korektę i okołokomiksowe 
teksty w magazynie „AKT”. Znawca piwa, miłośnik 
grania na afrykańskich bębnach.      >>>

Jarosław JARO Wojtasiński - Pierwsze rysunki 
satyryczne opublikował w 1992. O tego czasu rysuje 
do wielu lokalnych i ogólnopolskich tytułów praso-
wych. Jako jedyny polski rysownik publikował rysunki 
w magazynie satyrycznym Hustler w USA. Członek 
Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury. Figu-
ruje w „Leksykonie polskich artystów karykatury”..

4. KIELECKIE PREZENTACJE 
KOMIKSOWE
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„Projektor” - 
autorzy tekstów

Emmanuella Robak, ur. w Kielcach. Doktor nauk 
humanistycznych (Uniwersytet Jana Kochanowskiego 
w Kielcach), magister filologii angielskiej (Akademia 
Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi).  Pasjonatka 
muzyki i literatury. Jej zainteresowania literackie to 
przede wszystkim estetyka modernizmu w literaturze 
polskiej, angielska literatura epoki wiktoriańskiej oraz 
literatura science-fiction. Publikowała m. in. na ła-
mach takich czasopism jak „Studia filologiczne”, „Jed-
nak książki”, „Artes Humanae”, „Maska”, „Meakultura”, 
od 2014 r. publikuje w „Projektorze”. Wokalistka, au-
torka tekstów, kompozytorka, producentka muzyczna 
(Lily of the valley, Miranda Cartel).

Mirosław Krzysztofek, ur. w Kielcach. Absol-
went politologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pro-
wadził audycje muzyczne w Radio Kielce. Recen-
zuje festiwale i nowości płytowe, najczęściej nurtu 
rocka progresywnego.

Zbigniew Brzeziński – Rocznik Pański 1973. 
Miłośnik komiksów i historii ilustrowanych (niań-
czyły go „Relax” i „Świat Młodych”). Autor opowia-
dań fantastycznych. Wydał zbiory: „Drolerie” (2019 r.) 
i „Świadomość wieczności” (2021 r.). Od 2014 roku 
pod pseudonimem Wilk który jest publikuje na łamach 
portalu Fantastyka.PL. Jest autorem ponad dwustu 
artykułów (również naukowych), felietonów, recenzji 
i biogramów. Stały współpracownik Kieleckiego Ma-
gazynu Kulturalnego „Projektor”. Członek The Tolkien 
Society. Piechur długodystansowy i caminista.

4. KIELECKIE PREZENTACJE 
KOMIKSOWE
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Paweł Chmielewski, absolwent filologii pol-
skiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, redaktor naczelny 
magazynu kulturalnego „Projektor”. Publikował 
m.in. w „Zeszytach Komiksowych”, „Studiach Sien-
kiewiczowskich”, „Biurze Literackim”, „Komiks i my”, 
“Ha!art”, „Nowym Napisie”. Autor książek teoretycz-
noliterackich: „Słowacki w supermarkecie”, „Słowacki 
w supermarkecie 2.0”, „Słowacki w McDonaldzie”, 
trzytomowej historii świętokrzyskiego komiksu „Nie 
tylko Yorgi”, monografii: „Rozmaite gatunki szarańczy. 
Cykle ilustracyjne i formy komiksowe w polskiej pra-
sie XIX wieku”, „Na dworze Goździkowego Króla. Pol-
skie formy komiksowe w kontekście europejskim od 
XV wieku do roku 1914”, „Harald idzie na wojnę. Od 
narracji obrazkowych do komiksu w Europie i Polsce 
przed rokiem 1918” (ostatnia w przygotowaniu) oraz 
współautor publikacji zbiorowych (m.in. „1000 filmów, 
które tworzą historię kina”). Scenarzysta kilkuna-
stu komiksów. Dwukrotny stypendysta Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Należy do Rady 
Programowej Muzeum Komiksu w Krakowie.

I
Jerzy Ozga, absolwent grafiki warsztatowej 

na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (oddział 

w Katowicach), ilustrator książek, autor okładek 
i rzeźbiarz. Publikował m.in. w „Komiks-Fantastyka”, 
„Super Boom”, „AQQ”, „Smok Komiks”, „Teraz”, „Ko-
miks i my”, „Projektorze”. Autor storyboardów i opra-
cowania rysunków w filmach Lecha Majewskiego 
(„Pokój saren”, „Autobus na Golgotę”, „Młyn i krzyż”, 
„Dolina bogów”), z którym przygotował również kilka 
powieści graficznych. Laureat Grand Prix na MFKiG 
w Łodzi w 2003 r. Scenarzysta i rysownik komiksów: 
„Księga miecza”, „Flain”, „Głupek Sven”; rysownik ko-
miksów „Ern”, „Salut bohaterom”, „Misja rozpaczy”, 
„Quo vadis” (2 tomy), „Katyń”, „Yorgi” (4 tomy, kolejne 
w przygotowaniu), „Kapitan Gżebyk na tropie”, „Przy-
gody Władka” oraz kilkudziesięciu krótszych historii 
publikowanych w prasie. Autor okładek oraz ilustra-
tor książek (w tym m.in. dla wydawnictwa „Zenit”).  
W przeszłości zajmował się również rzeźbą portre-
tową i figuratywną. Był współorganizatorem I Ogó-
nopolskiego Konwentu Twórców Komiksu w Kielcach 
(1991).
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Przygody Władka. Sezon pierwszy. 
Scenariusz - Paweł Chmielewski. Rysunki - Jerzy Ozga
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Wystawy, warsztaty

Grzegorz Wawrzyńczak (ur. 1987). Absolwent 
malarstwa na Wydziału Sztuk Pięknych UMK w To-
runiu. Rysuje, maluje, muzykuje, podróżuje. Uczestnik 
wielu wystaw zbiorowych i indywidualnych w kraju 
i zagranicą. Zdobywca kilku nagród w kategoriach 
ilustracja, rysunek, komiks. Członek ZPAP okręgu To-
ruńskiego oraz Asocjacji Komiksu w Toruniu. Współ-
założyciel Fundacji Pinata. Swoją twórczość publikuje 
w magazynie komiksowym AKT, kieleckim magazynie 
kulturalnym „Projektor” oraz „Zeszytach Komikso-
wych”. Twórca komiksów: „Tony – Opowieści” (2021) , 
zbiór krótkich form „Wamp” (2022).

Tomasz Kozłowski – rocznik 
1960. Tak pisze o sobie: Kielczanin, 
absolwent AGH, z zawodu inżynier, 
z zamiłowania i wrażliwości arty-
sta: literat, poeta, fotograf, malarz. 
Karierę artystyczną rozpoczął wiele 

lat temu pisząc wiersze miłosne i pornograficzne 
fraszki, które czekają nadal w szufladzie na wydawcę. 
Później przyszła fascynacja fotografią, która trwa 
niezmiennie. Ma za sobą kilkanaście sukcesów kon-
kursowych oraz kilka wystaw indywidualnych; w tym 
kontrowersyjne „Jaskinie” Kielce 2012, do tego szereg 

wystaw zbiorowych. Motto fotograficzne: „fotograf 
patrzy na świat z przymrużeniem oka...” W 2018 r. 
z powodzeniem zadebiutował jako prozaik wydając 
opowiadanie „Remedium”, w 2020 r. ukazała się ko-
lejna książka „Salvator”. W tej przestrzeni twórczej 
również dobrze się odnalazł co potwierdzają na-
grody i wyróżnienia w konkursach literackich oraz 
nad wyraz pochlebne recenzje np.: https://obcasy.pl/
remedium-przeniesie-nas-w-niesamowita-epoke Nie 
powiedział ostatniego słowa w żadnej z uprawianych 
dziedzin sztuki. Motto życiowe: „z głową w chmurach 
i uśmiechem idę przed siebie...” Teraz, wystawą „Ma-
lowane podwórka Wrocławia” wraca do fotograficz-
nych korzeni.

Robert Kolasa - absolwent PZSP w Kielcach. 
Rzeźbiarz, rysownik, stały współpracownik magazynu 
„Projektor”. Publikował m.in. w „Krakersie”, „AQQ”, 
„Komiks i my”, „Nie”. Autor wystaw monograficznych 
„Seks, alien & alcohol” oraz „Trzy kolory: zielony” 
i albumu komiksowego „Rewolwer i mielony”. 
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Holy Mountains 2. 
Grzegorz Wawrzyńczak
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Tipi, tip
Robert Kolasa

4. KIELECKIE PREZENTACJE 
KOMIKSOWE



15

Piotr Burzyński - absolwent Liceum Plastycz-
nego w Jarosławiu i Wydziału Artystycznego Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego na specjalizacji grafika/linoryt. 
Inspiracji szuka w czeskiej literaturze, w kresce Mo-
ebiusa,w czerwonych oczach węża Nidhogg’a, w no-
cach na ziemi Jarmuscha i w tej czarnej, milczącej 
otchłani za gwiazdami. Publikował w „Stonerze Pol-
skim”, „Zeszytach Komiksowych”, „Projektorze”, „Stro-
nie Czynnej”, „Akcie” i wielu innych magazynach.

Tomasz Łukaszczyk - absol-
went rzeźby na ASP w Poznaniu. 
Autor ilustracji, okładek, murali 
i popiersi w Alei Artystów XX wieku. 
Zajmuje się malarstwem cyfrowym-
Wystawiał m.in. w Muzeum Historii 
Kielc, Krakowie i Warszawie. Ry-

sownik komiksów „Panowie ognia”, „12 prac Delty 
800”, „Pułapka Gargancjana”, „Kot w butach”, „Delta 
800: misja”, „Pociąg”. Publikował m.in. w „Projektorze” 
i „Zeszytach Komiksowych”. Był autorem materiałów 
wizualnych I Ogónopolskiego Konwentu Twórców Ko-
miksu w Kielcach (1991).

Antoni Myśliwiec - artysta fo-
tografik, członek rzeczywisty ZPAF. 
Wielokrotny laureat interdyscypli-
narnego konkursu „Przedwiośnie”. 
Wystawiał m.in. w Muzeum Historii 
Kielc i „Domu Praczki”. Specjalizuje 
się w fotografii detalu i dzieł sztuki.

Małgorzata i Wacław Kisiel-
-Dorohiniccy - wydawcy, właści-
ciele oficyny „Tore”, która publikuje 
m.in. bardzo popularną serię „Dy-
lan Dog”. 

Magdalena Ły-
sak. Rysownik Urodzona 
w 1986 r. w Kielcach, ab-
solwentka kierunku arty-
stycznego o specjalności 
grafika warsztatowa na 
Uniwersytecie im J. Ko-
chanowskiego. Jej pasją 
jest… oczywiście rysowa-

nie, szkicowanie, wszelkie bazgranie, ostatnio także 
w formie malarstwa cyfrowego. Poza tym lubi filmy 
Bergmana, lody waniliowe i gry rpg.

Klaudiusz Stochmal. 
Scenarzysta Urodzony 
w 1982 r. w Kielcach, ab-
solwent szkoły życia. 
W poszukiwaniu histo-
rii doskonałej nieustan-
nie „nurza się” w zaso-
bach popkultury. Chłonie 
wszystko, książki, filmy 
i gry o tematyce wszela-

kiej, ale najważniejsze dla niego, by opowieść była 
dobrze skonstruowana.
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Wiedźmin
Piotr Burzyński
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Na podstawie dyskusji w roczniku „Rzeźba Polska” 1986
Tomasz Łukaszczyk
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Emmanuella Robak

Wędrowiec 
i wizjoner. 

O eseistyce 
podróżniczej 

Jerzego Żuławskiego  
(fragment)

Przez współczesnego odbiorcę Jerzy Żuław-
ski kojarzony jest przede wszystkim z nur-
tem prozy fantastycznonaukowej, pamięta się 
o nim głównie, jako o autorze „Trylogii księ-
życowej”. A przecież był także utalentowanym 
dramaturgiem, refleksyjnym poetą, nowelistą, 
teoretykiem sztuki, propagatorem symbolizmu, 
filozofującym eseistą, publicystą, wreszcie 
tłumaczem pism hebrajskich Starego Zakonu 
i Fryderyka Nietzschego. Niewielu czytel-
nikom znany jest Żuławski, jako podróżopi-
sarz, którego lapidarnie określa tytułowa 
formuła mojej pracy: wędrowiec i wizjoner. 

Wędrowcem był z zamiłowania, wykorzysty-
wał każdą sposobność do wojażowania po Europie, 
a robił to z rozmaitych powodów: wyjazdu na stu-
dia, chęci poznawania świata i odkrywania obcych 
kultur, oglądania miejsc nieznanych i doświadczenia 
wrażeń niezwykłych. Zwiedził wiele miast szwajcar-
skich, niemieckich, angielskich, francuskich i wło-
skich, w Polsce przemieszczał się między Limanową, 
Bochnią, Jasłem, Krakowem, Lwowem i Zakopanem. 
Z ogromną pasją chodził po górach: rodzimych Ta-
trach i szwajcarskich Alpach. W górach odnajdywał 
spokój i piękno, w miastach tropił ślady przeszłości 
i symbole ponadczasowej kultury. Podróżowanie – 
rozmaicie motywowane – stanowiło więc integralny 
element jego biografii, dlatego też pisanie tekstów 

podróżniczych stało się z czasem jego naturalną ak-
tywnością twórczą. 

Wizjonerem był z kolei jako artysta słowa two-
rzący własne, alternatywne światy, jako prekursor 
polskiej fantastyki naukowej, autor dramatów symbo-
licznych, prozy poetyckiej i esejów filozoficznych, kre-
ator legendy Słowackiego. Należał do pokolenia Mło-
dej Polski, ale zachował odrębne w nim stanowisko, 
pozostawił po sobie utwory, prezentujące spojrzenie 
na świat człowieka wrażliwego i niezwykle oczyta-
nego, którego myślenie i pomysły często wyprzedzały 
epokę, w której żył. Zagadnienia, które w nich poru-
szał, sytuacje, które opisywał, zjawiska, które prezen-
tował, słowem rozmaite obszary ludzkiej egzystencji, 
jakie starał się swą myślą ogarniać – wydają się być 
wciąż aktualne i intrygujące. Poza tym można je z sa-
tysfakcją analizować, używając narzędzi proponowa-
nych przez współczesne badania literackie, komen-
tować za pomocą dzisiejszej terminologii, umieszczać 
w rozmaitych kontekstach interpretacyjnych. 

Istotę twórczości autora „Na srebrnym globie” 
trafnie określił jego syn Juliusz: Dwie główne cechy 
charakteryzują twórczość Jerzego Żuławskiego, spon-
taniczne umiłowanie wszelkich uroków życia i jedno-
cześnie trzeźwa, głęboko sceptyczna ich ocena. Jak 
gdyby ciągle łaknął wspaniałości świata i najgłęb-
szych wzruszeń osobistych, ale w refleksie chłodnego 
umysłu nieustannie zdawał sobie sprawę ze zniko-
mości wszystkiego dokoła  [1]. W istocie Żuławski 
był typem artysty-myśliciela, który potrafił dostrzec 
w otaczającej go rzeczywistości wyjątkowe cechy, 
nieraz głęboko ukryte pod jej powierzchnią, niedo-
stępne percepcji zwykłych śmiertelników, a zarazem 
typem estety-konesera szczególnie wyczulonego na 
piękno świata i urodę ludzkiego życia. Nie dziwi za-
tem, że w swoich tekstach podejmował różnorodne 
tematy dotyczące istoty bycia człowiekiem, jednost-
kowej i ogólnoludzkiej egzystencji, pojęcia szczęścia 
i miłości, śmiało projektował przyszłe losy ludzkości, 
starał się przedstawić wizję rzeczywistości opartą 
na syntezie – ulubionej metodzie konstruowania 
własnych poglądów, interpretować wielką historię, 
pamiętając, że równie ważne są małe historie poje-
dynczych osób. Poszukiwał wciąż nowych inspiracji 
artystycznych, a tych w dużej mierze dostarczały mu 
podróże. 

Jak o jego twórczości literackiej można powie-
dzieć, że była wszechstronna, tak podobnym epite-
tem można scharakteryzować jego krótkie, aczkolwiek 
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intensywne życie. Swoje pasje taternickie rozwijał 
nie tylko wędrując po górach rekreacyjnie i wspina-
jąc się po nich wyczynowo, ale także współorgani-
zując Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, 
biorąc udział w wielu akcjach ratowniczych i działa-
jąc w Towarzystwie Tatrzańskim, zwłaszcza w jego 
sekcji turystycznej. Angażował się w rozmaite prace 
społeczne i kulturowe, współredagował „Krytykę” 
i „Zakopane”, wygłaszał odczyty popularnonaukowe 
(na przykład o Księżycu, filozofii starożytnej i no-
wożytnej, powstaniu styczniowym, Krasińskim i Sło-
wackim), zamieszczał w prasie liczne artykuły i fe-
lietony interwencyjne, przeglądy i recenzje teatralne, 
pisał w „Taterniku” o skali trudności górskich szla-
ków i przestrzegał nieświadomych turystów przed 
niebezpieczeństwami, jakie mogą na nich natrafić, 
organizował spotkania literackie w swojej zakopiań-
skiej willi „Łada”. Przed wybuchem Wielkiej Wojny 
zaangażował się w działalność polityczną: wstąpił 
do szeregów Strzelca, pełnił funkcje organizacyjne 
w Komisariatach Wojskowych i Naczelnym Komitecie 
Narodowym, publikował teksty propagandowe w „Wi-
ciach” i „Do broni”, wygłaszał na wiecach odczyty 
agitacyjne, wreszcie walczył jako oficer w Legionach 
Piłsudskiego. Czynna natura Żuławskiego nie znosiła 
próżni w żadnych sferach: ani w życiu prywatnym, ani 
w zawodowym. 

Znajomość biografii autora przejmującego wier-
sza „Do moich synów” z pewnością ułatwia rozumie-
nie jego twórczości literackiej, zwłaszcza pomocna 
jest w interpretacji jego podróżopisarstwa, któremu 
jest poświęcona niniejsza książka. Skoncentrowana 
jest ona przede wszystkim na analizie tekstów po-
dróżniczych Żuławskiego – esejów, reportaży, listów 
i małych próz– znajdujących się w dwóch zbiorach: 
„Bajka o człowieku szczęśliwym” (1914) i „Miasta 
umarłe” (1918). Zawiera ponadto ogólną prezentację 
motywu podróży/drogi, występującego w jego twór-
czości nowelistycznej, powieściopisarskiej oraz ko-
respondencji prywatnej. Szeroko zakrojona proble-
matyka badawcza wymagała penetracji rozmaitych 
materiałów źródłowych, znajdujących się w archiwach 
bibliotecznych, nie tylko w Bibliotece Narodowej 
w Warszawie i Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie, 
ale także w archiwum i Bibliotece Muzeum Tatrzań-
skiego, Bibliotece Miejskiej w Zakopanem, a ponadto 
lektury i egzegezy artykułów publikowanych przez 
Żuławskiego w trudno już dziś dostępnych czasopi-
smach „Taternik” i „Zakopane”. 

Praca nad niniejszą książką polegała na opra-
cowaniu materiałów źródłowych, w których obecne 
są wątki i motywy związane bezpośrednio z tematyką 
podróżniczą, w oparciu o najnowsze metody badań 
literaturoznawczych. Najbardziej pożyteczne okazały 
się: autobiografizm, geopoetyka, historyzm oraz an-
tropologia literacka. Wybrane metody pozwoliły mi 
zinterpretować eseistykę podróżniczą Żuławskiego, 
jak sądzę, wieloaspektowo, pokazać ją w trochę in-
nym świetle, a przede wszystkim wydobyć w wielu 
miejscach odkrywczość jego myślenia. O odkryw-
czości tej świadczy fakt, że bez trudu można znaleźć 
liczne powiązania między eseistyką podróżniczą au-
tora „Miast umarłych” a współczesną myślą humani-
styczną, na przykład refleksjami Keenetha White’a, 
Haydena White’a, Richarda Shustermanna czy z za-
gadnieniami podejmowanymi przez polskich badaczy, 
takimi jak chociażby: doświadczanie przestrzeni 
(propozycje Elżbiety Rybickiej), narracja historyczna 
i mikrohistorie (ustalenia Ewy Domańskiej), wyróżniki 
współczesnego eseju filozoficznego (spostrzeżenia 
Andrzeja Zawadzkiego). 

Analizując podróżopisarstwo Żuławskiego ko-
rzystałam także ze sprawdzonych, klasycznych meto-
dologii: ujęcia historycznoliterackiego i hermeneutyki 
filologicznej, dzięki którym mogłam usytuować wy-
brane przeze mnie utwory w kontekście młodopol-
skiej literatury podróżniczej i tradycji podróży jako 
gatunku literackiego, a także w odniesieniu do świa-
topoglądów Młodej Polski oraz prądów literackich 
przełomu XIX i XX wieku. Starałam się określić, z ja-
kich źródeł Żuławski czerpał i do jakich wzorców się 
odwoływał, tworząc swój własny model podróży, a co 
stanowiło jego oryginalny wkład w rozwój podróżopi-
sarstwa. W analizie hermeneutycznej pomocna oka-
zała się również literatura przedmiotu, która znacznie 
poszerzyła mój horyzont interpretacyjny. Refleksje 
wielu badaczy (nie tylko historyków literatury), które 
przywołuję w pracy, nierzadko stanowiły dla mnie 
punkt wyjścia do podjęcia i kontynuacji rozważań na 
temat wybranych kwestii. Mam tu na myśli zarówno 
omówienia biografii i twórczości Żuławskiego (tutaj 
na plan pierwszy wysuwają się takie publikacje zbio-
rowe, jak: „Zasługi Jerzego Żuławskiego i jego rodu 
dla literatury i kultury polskiej XX wieku”, pod re-
dakcją E. Łoch i D. Trześniowskiego, Lublin 2011 oraz 
„Jerzy Żuławski. Życie i twórczość. Referaty i mate-
riały z sesji naukowej”, pod redakcją E. Łoch, Rzeszów 
1976), jak i ogromną ilość opracowań dotyczących 
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stosowanych przeze mnie metod badawczych – auto-
biografizmu, geopoetyki czy historyzmu.

Problematyka poruszana w eseistyce podróżni-
czej Żuławskiego jest bardzo szeroka, musiałam za-
tem znacznie ograniczyć zakres obszaru analitycz-
nego do najciekawszych, moim zdaniem, zagadnień. 
Ich wybór wpłynął na kompozycję książki. Tworzą ją 
cztery rozdziały. Tytuł każdego z nich stanowi od-
zwierciedlenie głównej idei, podjętej w danej części 
wywodu badawczego.

W rozdziale pierwszym, zatytułowanym „Pasje 
globtroterskie Żuławskiego a życiotwórczy charak-
ter jego podróżopisarstwa”, ukazałam związki pomię-
dzy biografią pisarza a jego twórczością literacką. 
Wykorzystałam tu kategorię autobiografizmu, która 
umożliwiła mi z jednej strony rekonstrukcję literac-
kiej biografii autora „Bajki o człowieku szczęśliwym”, 
ujawniającej charakterystyczne zjawiska społeczno-
-kulturowe epoki, z drugiej –określenie, na ile o wy-
borach jednostkowych twórcy decydowały młodopol-
skie tendencje artystyczne i upodobania estetyczne 
modernistów, a na ile jego własne poglądy i przeko-
nania. Metoda autobiograficzna pozwoliła mi także 
przedstawić życiotwórczy charakter pisarstwa Żuław-
skiego, oparty na dwóch filarach, będących odpo-
wiednikiem jego mentalności i usposobienia, miano-
wicie: czynie i słowie.

Analizując materiały źródłowe (prywatną kore-
spondencję Żuławskiego, jego artykuły publikowane 
w pismach „Taternik” i „Zakopane”) oraz opracowa-
nia dotyczące biografii pisarza, starałam się wydo-
być różne powody i motywacje, które skłoniły go do 
napisania danego eseju podróżniczego. Doszłam do 
wniosku, że wiele informacji zamieszczonych w ese-
jach można odnieść do konkretnych faktów biogra-
ficznych. Autentycznymi wydarzeniami, które legły 
u podstaw kreacji artystycznej były między innymi 
odbyte przez pisarza podróże do Rzymu, Lipska, We-
rony, w Alpy i Tatry. Swój prototyp miała także fi-
gurka glinianego grajka, którą Żuławski faktycznie 
posiadał, a która jest jednym z ważniejszych boha-
terów eseju „Veneri et Romae”, czy postać profesora 
Giacomo Boni z eseju „Po siedmiu latach”, wybitnego 
włoskiego archeologa, z którym pisarz zawarł znajo-
mość w czasie jednego ze swoich pobytów w Rzymie. 
Wiele wykreowanych sytuacji i fikcyjnych wydarzeń, 
nie znajdujących swych odpowiedników w faktach, 
o których bezpośrednio mówią zachowane źródła bio-
graficzne, można uznać za wiarygodne na zasadzie 

rekonstrukcji prawdopodobnej motywacji, która skło-
niła pisarza do artystycznej prezentacji konkretnego 
zdarzenia (sytuacji) czy rozwinięcia danego problemu. 
Bohater-narrator esejów wielokrotnie występuje bo-
wiem w funkcji porte-parole autora, manifestując jego 
określoną postawę wobec świata i ogólnoludzkich 
wartości. Sytuuje się w tej funkcji przede wszystkim 
wtedy, kiedy opisuje Tatry i Rzym – miejsca wybrane 
„człowieka szczęśliwego”.  

W rozdziale pierwszym ukazałam również gene-
tyczne wyróżniki podróżopisarstwa Żuławskiego, osa-
dzając je w kontekście literatury podróżniczej Młodej 
Polski, oraz zdefiniowałam model bohatera-podróż-
nika występującego w jego eseistyce. Oczywiście 
autor „Bajki o człowieku szczęśliwym” nie był pre-
kursorem podróżopisarstwa, korzystał z ogromnego 
zaplecza teoretyczno literackiego, dlatego też w tej 
części rozdziału niezbędne okazało się usytuowanie 
jego esejów na tle tradycji podróży jako gatunku li-
terackiego w ogóle. Zdając sobie sprawę z niezwy-
kłej obszerności materiału, zdecydowałam się na 
wybór i przegląd jedynie najważniejszych kwestii ge-
netycznych oraz omówienie kilku istotnych tekstów 
podróżniczych pisarzy młodopolskich, których twór-
czość w różnych zakresach tematycznych korespon-
duje z relacjami z podróży Żuławskiego (zakresy te 
to np.: autobiografizm, egzotyka opisywanych miejsc, 
prezentacja tłumu, model turysty, stosunek do histo-
rii, psychizacja podróży czy wędrowanie po górach). 
Wśród wybranych twórców znaleźli się: Władysław 
Sieroszewski, Władysław Stanisław Reymont, Stefan 
Żeromski, Józef Weyssenhoff i Stanisław Bełza.

W rozdziale tym ponadto dokonałam próby 
zdefiniowania specyfiki eseju podróżniczego Żuław-
skiego, jako formy literackiej oraz klasyfikacji jego 
amorficznych narracji, łączących elementy szkicu, li-
stu, eseju, dialogu, opowiadania i reportażu podróż-
niczego. Był to jeden z najtrudniejszych problemów 
badawczych mojej pracy. Główną trudność stanowił 
fakt niemożliwości jednoznacznego zdefiniowania 
eseju jak gatunku. Przywołałam stanowiska kilku ba-
daczy zajmujących się tą formą, których przekonania 
trafnie uogólnia formuła Miłosza: „Nadal nie wia-
domo, czym to nie jest, niż czym to jest”  [2]. Jed-
noznaczną definicję eseju uprawianego przez samego 
Żuławskiego utrudnia przede wszystkim synkretyzm 
gatunkowy, będący jest jego cechą dominującą. Łą-
czenie kilku gatunków literackich w jednym tek-
ście było zresztą praktyką często stosowaną przez 
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młodopolskich twórców, choć wybór tej metody ko-
respondował również z głównym rysem myślenia 
autora „Prolegomenów” – dążeniem do syntezy, łą-
czenia różnych wyznaczników światopoglądowych 
w jedną spójną całość.

Rozdział drugi zatytułowałam „Pomiędzy pe-
symistyczną koncepcją rzeczywistości a apoteozą 
życia”, chcąc podkreślić, jak ważne znaczenie w in-
terpretacji podróżopisarstwa Żuławskiego ma analiza 
warstwy filozoficznej. Główna idea tej części pracy 
opiera się na pokazaniu kontrastów w światopoglą-
dzie pisarza, wynikających zarówno z różnorodnych 
tendencji epoki, które autora „Miast umarłych” in-
trygowały, jak i właściwości jego myślenia. Poglądy 
twórcy wahały się, generalnie rzecz biorąc, pomiędzy 
uleganiem nastrojom dekadenckimi (pesymizmowi, 
katastrofizmowi) a fascynacją modernistyczną filozo-
fią życia (witalizmem, aktywizmem, wolą mocy). Te 
rozbieżności myślowe pozwalały na wspomnianą już 
syntezę, która umożliwiała pisarzowi łączenie zagad-
nień i wartości na pierwszy rzut oka wzajemnie się 
wykluczających oraz dostosowywanie ich do indywi-
dualnego sposobu rozumienia zjawisk. Tę oryginalną 
koncepcję myślową (określaną przez Żuławskiego 
mianem syntetycznego monizmu) manifestuje postawa 
bohatera jego esejów podróżniczych, często wpada-
jącego w biegunowo odmienne nastroje i zazwyczaj 
widzącego świat w podwójnej optyce. Z jednej strony 
odbiera go z perspektywy osoby uwikłanej w poglądy 
pesymistyczne, której bliska jest filozofia wyczerpania 
i modernistyczny weltschmerz, z drugiej postrzega 
rzeczywistość z punktu widzenia osoby zafascynowa-
nej życiem samym w sobie, usilnie poszukującej wyj-
ścia z duchowego impasu i znajdującej je w szeroko 
pojętej filozofii życia, sprowadzającej się do: dzia-
łania, aktywności twórczej, wiary w powtarzalność 
dziejów, przekonania o ciągłym trwaniu życia i ru-
chomości świata, o życiodajnej sile przeszłości, która 
wciąż uobecnia się w teraźniejszości.

Jednym z ważniejszych czynników, modelujących 
światopogląd Żuławskiego była młodzieńcza fascy-
nacja systemem filozoficznym Barucha Spinozy, która 
zaowocowała napisaniem dysertacji doktorskiej, zaty-
tułowanej „Das Problem der Kausalitätbei Spinoza”, 
a jednocześnie pozwoliła absolwentowi studiów filo-
zoficznych rozstrzygać takie zagadnienia, jak: prawda, 
wolność, deterministyczne pojmowania świata, pante-
izm, niezależność woli czy pojęcie szczęścia. Ale nie 
tylko system filozoficzny Spinozy zapisał się trwale 

w myśleniu Żuławskiego. Równie silny wpływ na 
jego poglądy filozoficzno-estetyczne miały koncep-
cje innych myślicieli: Fryderyka Nietzschego, Artura 
Schopenhauera i Henriego Bergsona, których pisma 
czytał tak samo uważnie jak jego pokoleniowi rówie-
śnicy. Oczywiście poglądy tych filozofów omawia-
łam w rozdziale drugim przede wszystkim po to, by 
móc pokazać ich odbicie w myśleniu bohatera esejów 
i jego działaniu. Starałam się zarazem zaprezento-
wać, jak jego osobowość podlega znamiennej ewolu-
cji. Wielokrotnie zachowanie wędrowca i nastrój, jaki 
mu towarzyszy, są bliskie postawie dekadenta, po-
grążającego się w pesymistycznym myśleniu o świe-
cie i wręcz chorobliwym katastrofizmie, wzmocnionym 
Schopenhauerowskim poczuciem jednostkowego cier-
pienia, ale często bywa też zupełnie inaczej – odrzuca 
malkontencką bierność i czarnowidztwo i szuka jakie-
goś remedium na negację woli życia. Odnajduje sens 
istnienia i szczęście w Nietzcheańskiej idei wiecz-
nego powrotu, „boskiej radości powtórzenia”, godzi 
się na swoje dotychczasowe życie, przepracowuje 
traumy z przeszłości, wycisza bolesne wspomnienia 
i trudne zdarzenia sprzed lat, przestaje się nimi drę-
czyć, co otwiera mu drogę do odmiennej wizji rzeczy-
wistości, przeobraża jego dotychczasową optykę wi-
dzenia świata. Przemiana światopoglądowa bohatera 
zauważalna jest w umiejętności cieszenia się urodą 
życia, w jego afirmacji oraz postawie aktywistycznej 
wędrowca-wizjonera, który dawną nostalgię i smutek, 
lęk przed samotnością czy poczucie bezsensu istnie-
nia, przekształca w czyn, ruch, twórcze działanie.

Dopełnieniem, a zarazem myślowym podsu-
mowaniem, rozdziału są rozważania zainspirowane 
szkicem Marii Podrazy-Kwiatkowskiej „Pustka – Ot-
chłań – Pełnia (Ze studiów nad młodopolską symbo-
liką inercji i odrodzenia)”. Przyglądając się uważniej 
tekstom podróżniczym Żuławskiego, zauważyłam, że 
metaforyka pustki i pełni wykorzystywana jest przez 
niego zarówno w opisie przestrzeni górskiej, jak miej-
skiej, i że zazwyczaj pojęcia te występują blisko sie-
bie, niekoniecznie się wzajemnie wykluczając. Pusta 
(bezludna) przestrzeń, która może wywoływać no-
stalgię i smutek odosobnienia, jest jednocześnie do-
godnym miejscem, w którym bohater może uporząd-
kować swoje myśli i osiągnąć wewnętrzny spokój. 
Jego samotność (pustka emocjonalna), często bolesna 
i przygnębiająca, znamionująca słabość psychiczną, 
jednocześnie ukazywana jest jako stan, dający się 
twórczo spożytkować, czyli zamienić w siłę, dzięki 
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której podróżnik-wizjoner jest zdolny stwarzać w swej 
wyobraźni nowe światy. Pesymistyczna koncepcja 
rzeczywistości (poczucie egzystencjalnej pustki) jest 
równoważona doznaniem pełni życia (radością wiecz-
nego trwania). A zatem negatywne sensy, z jakimi po-
wszechnie kojarzy się pustka, łączone są albo neutra-
lizowane konotacjami pozytywnymi.  

Rozdział trzeci, zatytułowany „Relacje między 
przestrzenią geograficzną a twórczością literacką”, 
jest z kolei rezultatem analiz, które podjęłam wyko-
rzystując jedno z najnowszych narzędzi metodologicz-
nych, jakim jest geopoetyka. Eseistyka podróżnicza 
Żuławskiego znakomicie wpisuje się, jak się przeko-
nałam, we współczesny zwrot topograficzny w bada-
niach humanistycznych, czyli w interdyscyplinarne 
zainteresowanie przestrzenią kulturową. Geopoetyka 
oferuje cały wachlarz możliwości interpretacyjnych, 
które poprzez łączenie teorii literatury (oraz sztuki) 
i geografii ułatwiają zobrazowanie relacji między do-
świadczeniem miejsca a twórczością literacką.

Odwołując się do dyskursu filozoficzno-literac-
kiego, któremu patronują prace Kennetha White’ a, 
i wytycznych geopoetyki wskazywanych przez pol-
skich badaczy, przede wszystkim Elżbietę Rybicą, 
Ewę Rewers i Annę Kronenberg, skupiłam się na 
trzech ważnych aspektach podróżopisarstwa Żuław-
skiego. Interesowało mnie przede wszystkim usta-
lenie relacji między przestrzenią geograficzną a jej 
doświadczeniem i mijającym czasem, które wpływają 
na sposób postrzegania danego miejsca. Chciałam też 
określić, jakie są zależności między konkretną prze-
strzenią a świadomością miejsca. I wreszcie zoba-
czyć, w jakim stopniu przeżycie przestrzeni wpływa 
na wyobraźnię twórczą i pracę artystyczną. Optyka 
danego miejsca zmienia się bowiem, jak uzmysławia 
eseistyka Żuławskiego, wraz z upływem czasu i na-
bywaniem życiowych doświadczeń – podróżujący po 
świecie bohater zupełnie inaczej przecież widzi daną 
lokację w czasach swej młodości i kiedy odwiedza ją 
po latach, inny też wygląd przybiera to samo miejsce 
oglądane przez niego w różnych porach roku, a jesz-
cze inny, kiedy opisuje je z rozmaitych perspektyw: 
przechodnia, widza, z pewnej wysokości czy odległo-
ści albo z wybranego punktu widokowego. Wędru-
jącego bohatera Żuławskiego wyróżnia z pewnością 
duża świadomość podróżowania. Jest bardzo uważ-
nym globtroterem, dostrzega szczegóły, które umy-
kają uwadze przeciętnym turystom, odnajduje różne 
wartości i płaszczyzny związane z samotną włóczęgą. 

Podróż jest dla niego nie tylko bezcennym doświad-
czeniem, ale także przeżyciem umożliwiającym mo-
delowanie oglądanej przestrzeni a przede wszystkim 
autokreację. Uruchamia jego wyobraźnię twórczą, 
staje się bodźcem do projekcji różnych wizji i kreacji 
wydarzeń, które mogły wydarzyć się w przeszłości 
w oglądanym miejscu. 

Sposób obserwacji przestrzeni geograficznej, 
jej doświadczenie i przeżycie, a także świadomość 
podróżowania wpływają oczywiście na określone 
wyznaczniki budowania wypowiedzi literackiej. Jej 
wyznacznikami mogą być: dynamika, ruch, przemiesz-
czanie się albo statyka, bezruch, zatrzymanie się 
w miejscu; konwencja realistyczna albo ujęcie sym-
boliczne; psychizacja krajobrazu (projekcja emocji 
podmiotu postrzegającego daną przestrzeń) bądź jego 
kontemplacja (uwewnętrznienie miejsca, projekcja 
dawnych zdarzeń).

Kolejną kwestią, która mnie zainteresowała, 
była rekonstrukcja „mapy serdecznej” wędrowca-wi-
zjonera. Zainspirowała mnie do tego, Ida Sadowska, 
która pisząc o eseistyce podróżniczej Żuławskiego , 
stwierdziła, że w biografii pisarza jest kilka miejsc, 
które są mu szczególnie bliskie. Miejsca te, według 
badaczki, tworzą zarys konceptualnej „mapy serdecz-
nej”, która wyznacza kierunki interpretacji. Dzięki 
nakreśleniu takiej mapy mogłam ustalić, jakie cechy 
zwiedzanych przestrzeni miały dla bohatera-narra-
tora szczególne znaczenie, które miejsca odwiedzał 
najcześciej albo, dlaczego Rzym był jego „miastem 
serdecznym”. 

W rozdziale trzecim skupiłam się ponadto na 
omówieniu dwóch kategorii, które w naturalny spo-
sób łączą się z horyzontem geopoetyki, mianowicie 
na prezentacji „miast umarłych” i scharakteryzowa-
niu typu „samotnego włóczęgi”. Przestrzeń „miast 
umarłych” – wielowymiarowa i niejednoznaczna – jest 
w eseistyce Żuławskiego szczególnie nośną katego-
rię znaczeniową, ważną też dla rozumienia istoty my-
ślenia pisarza o świecie. Miasta umarłe funkcjonują 
jako: element historii (ruiny), metafora czasów minio-
nych, (anty)teza życia. Z kolei samotność jest świa-
domym wyborem i sposobem wojażowania bohatera,  
zdecydowanie przedkłada on odosobnienie nad kon-
takty z innymi turystami, do których generalnie ma 
negatywne podejście, stwarza mu bowiem okazję do 
szukania sensu swojej egzystencji, pokonywania wła-
snych słabości i odnajdywania siły w sobie samym, 
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wyzwala wolę działania, a także pobudza do arty-
stycznych kreacji.  

W ostatnim rozdziale pracy znalazły się ustale-
nia dotyczące „Historii wpisanej w narrację”. Stara-
łam się w nim omówić takie kwestie, jak: narracyjny 
charakter myślenia o świecie jako wyróżnik relacji 
z podróży, interpretacja i fabularyzacja jako sposób 
opisu przeszłości, wpływ wiedzy historycznej na kre-
ację twórczą, prezentacja historii własnej i historii 
przedmiotów, wreszcie dionizyjskie ruiny jako figura 
łącząca narrację o przeszłości i teraźniejszości.

Choć Żuławski nie był profesjonalnym history-
kiem, lecz artystą słowa i nie zajmował się historią 
z perspektywy specjalisty z tej dyscypliny, precyzja 
i wnikliwość jego sądów o przeszłości (mimo subiek-
tywnego ich nacechowania) oraz oryginalne ujmowa-
nie zjawisk, wydarzeń i postaci historycznych zwraca 
na siebie uwagę w czasie lektury esejów podróżni-
czych. Autor „Dyktatora” był przekonany, że historia 
jest integralnym składnikiem współczesności, po-
zwala kreować tu i teraz, wpływa na czasy obecne, 
a jednocześnie ma moc projektowania przyszłości. 
Równie ważna była w jego myśleniu, o czym już 
była mowa, historia własna i historia zwyczajnych 
osób (mikrohistorie), jak historia wybitnych jednostek 
i historia ogólnoludzka (makrohistoria), dlatego mógł 
z rozwagą konfrontować osobiste poglądy, porówny-
wać swoje dawne przekonania z nowymi, szczegó-
łowo opisywać dzieje prostych ludzi, żyjących kiedyś, 
a jednocześnie formułować ogólne wnioski dotyczące 
wyjątkowych indywidualności, całych społeczeństw, 
ich funkcjonowania i dalszej egzystencji. 

Oryginalna historiozofia Żuławskiego utrwalona 
w jego podróżopisarstwie zachęciła mnie do szuka-
nia punktów stycznych między twórczością literacką 
autora Miast umarłych a najnowszymi badaniami hi-
storycznymi. Nagromadzenie licznych faktów histo-
rycznych w esejach podróżniczych świadczy o szero-
kiej wiedzy pisarza, jego zainteresowaniach historią 
starożytną, średniowieczną i nowożytną, rzetelnym 
przygotowaniu do pracy literackiej, staje się również 
pretekstem do prowadzenia dyskusji na odwieczne 
tematy związane z naturą człowieka w ogóle, historią 
cywilizacji, powtarzalnością dziejów, a przede wszyst-
kim do konstruowania subiektywnej opowieści piszą-
cego o wybranych z przeszłości momentach.

 Szczególnie ważne w moich analizach zawar-
tych w tym rozdziale okazały się rozważania Hay-
dena White’a, który w nowatorski sposób ujął rolę 

historyka i istotę historii. Refleksje White’a wywo-
łały swego czasu zacięte dyskusje w środowisku hi-
storyków, badacz starał się bowiem dowieść, że ni-
gdy bezpośrednio nie poznaje myhistorii, ale zawsze 
mamy do czynienia z jej interpretacją. Przekonywał, 
że historycy dysponują na temat przeszłości wyłącz-
nie materiałami źródłowymi, piszą o wydarzeniach, 
których nie byli świadkami, a więc zawsze je subiek-
tywnie czy za kimś interpretują. Nawet jeśli opisują 
historię najnowszą (tę, która dzieje się tu i teraz), 
nie są w stanie przedstawić jej za pomocą całkowicie 
obiektywnej narracji, ponieważ opowiadanie o historii 
zawsze nosi znamiona prywatnej interpretacji, czy-
jegoś punktu widzenia. Myślę, że w sposobie przed-
stawiania historii przez Żuławskiego dostrzec można 
wiele podobnych założeń, dotyczących kreowania 
i rekonstruowania przeszłości, które charakteryzują 
teorię nowego historyzmu i narratywizmu. Pisząc 
o znanych wydarzeniach ujmował je we własne ramy, 
charakteryzował postaci historyczne zgodnie z wła-
snymi upodobaniami, dopowiadał szczegóły sytu-
acyjne, uzupełniał fakty z przeszłości o fikcyjne wątki, 
które pozwalały lepiej uwiarygodnić prezentowaną 
historię czy bardziej obrazowo ją wyłożyć, słowem fa-
bularyzował ją i interpretował. 

To tylko jedna z płaszczyzn łączących myślenie 
Żuławskiego o historii z refleksjami współczesnych 
historiografów. Inna, równie ciekawa, to snucie nar-
racji historycznej na temat wydarzeń mało ważnych 
w rozwoju dziejów i codziennej egzystencji zwyczaj-
nych ludzi sprzed lat. Inspiracją do analizy tej kwe-
stii stały się dla mnie przede wszystkim ustalenia 
Ewy Domańskiej, zwłaszcza jej uwagi dotyczące bu-
dowania mikrohistorii. W myśleniu bohatera esejów 
pamięć o historii własnej jest niezwykle ważna, jego 
osobowość określają także przedmioty, które niosą 
za sobą swoją historię, a także odczytywanie śladów 
przeszłości w oglądanych miejscach, które podróżnik 
uważnie tropi. Wszystkie te elementy (historia wła-
sna, historia przedmiotów i historia miejsc) składają 
się na pełniejszy portret postaci, pokazują bezpośred-
nio jego wnętrze, a pośrednio odsyłają do światopo-
glądu samego twórcy.

Ostatnią cześć rozdziału wypełniają opisy ruin, 
które bohater w czasie podróży zwiedza i które trak-
tuje jako przestrzeń szczególną. Ruiny omawiam 
zresztą w wielu innych miejscach swojej pracy, w roz-
dziale czwartym dokonuję uzupełnienia wcześniej-
szych analiz i pogłębiam interpretację tego niezwykle 

4. KIELECKIE PREZENTACJE 
KOMIKSOWE



25

ważnego wątku, skupiając się na jego historycznym 
wymiarze. Ruiny w optyce narratora Miast umarłych 
są nie tyle odpowiednikiem rozpadu świata, odcho-
dzenia w niepamięć, przemijania, ile trwałym śladem 
przeszłości. Czerpie z nich siłę i pozytywną energię, 
a przede wszystkim inspirację artystyczną do snucia 
narracji na temat historii w nich utrwalonej. Prze-
bywając w ruinach zwraca często uwagę na obecne 
w nich życie w sensie dosłownym, organicznym (ele-
menty natury) albo przenośnym – rozmyślając o życiu 
ich dawnych mieszkańców i traktując je jako miejsce 
umożliwiające dalszą konstrukcję, na którym można 
tworzyć nowe życie, czyli jako podwalinę przyszłych 
budowli. Wiele opisów ruin (zwłaszcza rzymskich) 
wyróżnia enigmatyczność prezentacji, wymagająca 
w odbiorze erudycji historycznej i intelektualnej 
współpracy z autorem.

Sądzę, że wszystkie wskazane wyżej zagad-
nienia zostały w wyczerpująco opisane. Oczywiście 
można by poszerzyć interpretację eseistyki podróżni-
czej Żuławskiego o kolejne kwestie, bo z pewnością 
zawiera ona jeszcze wiele ciekawych obszarów ana-
litycznych, ale każdy badacz dokonuje przecież wy-
boru i selekcji opisywanych wątków. Mam nadzieję, 
że mój subiektywny wybór problemów i zastosowa-
nej metodologii badawczej, przyczynił się do pokaza-
nia Żuławskiego – wędrowca i wizjonera – jeśli nie 
jako prekursora nowatorskiego sposobu konstruowa-
nia relacji z podróży, to pisarza zdecydowanie ory-
ginalnego na tle młodopolskich prozaików, myśliciela 
wszechstronnego, skupiającego w swej twórczości 
literackiej wiedzę interdyscyplinarną (jednoczącą in-
formacje z zakresu historii, filozofii, geografii, sztuki 
czy antropologii), twórcy, którego widzenie i interpre-
towanie świata połączone z pasją globtroterską (mo-
delującą życie i twórczość artysty) może z pewnością 
zainteresować współczesnego odbiorcę.

1    J. Żuławski, „Posłowie”, do: „Księgi niektóre z żydow-
skich pism Starego Zakonu wybrane – przekładania Jerzego Żuław-
skiego”, wstęp K. Romaniuk, Warszawa 1993, s. 132. 

2     Cz. Miłosz, „Ogród nauk”, Lublin 1986, s. 143. 
3     Zob. I. Sadowska, „Geografia serdeczna. O eseistyce 

podróżniczej Jerzego Żuławskiego”, w: „Zasługi Jerzego Żuławskiego 
i jego rodu dla literatury i kultury polskiej XX wieku”, red. E. Łoch 
i D. Trześniowski, Lublin 2011, s. 57-69. 
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Kielce: Stowarzyszenie Twórcze „Zenit”
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Zbigniew Brzeziński

Hal Foster - książę 
ilustracji

(Na marginesie pracy: B. M. Kane, Hal Foster. 
Prince of Illustrators. Father of the Adventure Strip, 
Vanguard Productions 2010 (II wydanie)

Treść odcinka kanału Art of Comics na You 
Tube, który jego autor Andreas Salazar po-
święcił głównemu dziełu Hala Fostera, czyli 
cyklowi „Prince Valiant” można streść do słów: 
„spójrzcie na to!”. W ten sposób prowadzący 
zachwycał się mistrzostwem kompozycji. Zwra-
cał uwagę, ile precyzji wkładał Foster nawet 
w rysowanie cieni bohaterów. Jak dbał o szcze-
góły każdej z postaci w scenach zbiorowych 
i odzwierciedlał miejsca, które znał z autopsji. 

Ze świadomością ostrzeżenia, które zostawił 
nam prof. J.R.R. Tolkien, że znajomość biografii pi-
sarza ma się nijak do zrozumienia jego twórczości, 
nie może nas nie zainteresować, skąd się wziął ten 
niezwykły talent lub jak doskonalił się tak ceniony 
warsztat. Ochota zaś sięgnięcia po komiksy Hala Fo-
stera po obejrzeniu tak pełnej zachwytów prezentacji 
stromo rośnie. W przypadku piszącego te słowa zain-
teresowanie cyklami „Prince Valiant” i „Medieval Ca-
stle” ma jednak inne źródło. W pracy „Wprowadzenie 
do historii średniowiecznej” Heinz Dieter Heimann 
poświęcił rozdział popularyzacji nauki i miejsca wie-
ków średnich w kulturze współczesnej. Jeden z pod-
rozdziałów dotyczył komiksów i filmów fabularnych. 
Cykl autorstwa Hala Fostera przedstawił on jako naj-
popularniejszy, choć powstały jeszcze w latach trzy-
dziestych XX wieku, ale wciąż przeżywający kolejne 
renesanse. Zauważył, że historie Księcia Ilustracji 
stawiają na akcję, na przygodę, na walkę. Ukazują 
świat rozwiniętego średniowiecza, choć odnoszą się 
do kodeksu honorowego i postaw Rycerzy Okrągłego 
Stołu i oczywiście samego Króla Artura. W tym miej-
scu warto przypomnieć pełną nazwę tych pasków: 
„Privce Valiant. In the Days of King Artur”. Heimann 
oddał hołd temu dziełu również w zbiorze uwag 

ogólnych. Zapisał tam m.in. następującą refleksję: Ko-
miksy nie mogą zaspokoić potrzeb w zakresie przed-
stawiania historii, ale nie jest to ich celem. Jednakże 
są one pewnego rodzaju dekoracją teatralną i przez 
to budują historyczne obrazy średniowiecza. Po-
nadto jakość komiksów ujawnia się w kształtowaniu 
obrazów scenicznych i widowisk. Pod tym względem 
„Prince Valiant” jako ilustrowana książka o znajo-
mości historycznych realiów ma pewne zasługi, po-
nieważ często ze szczegółową dokładnością według 
stanu z XII-XIII wieku ukazuje uzbrojenie, modę, bu-
downictwo, technologię etc. (Heimann, s. 351). Do 
zachwytów nad kreską Fostera możemy więc śmiało 
dodać wyrazy uznania dla jego wiedzy historycznej. 
Pamiętając zatem uwagę Tolkiena, którą chyba na-
leży odczytać w następujący sposób: zrozumienie 
dzieła powstaje w interakcji między odbiorcą a sa-
mym dziełem, aż chce się poznać biografię człowieka, 
by zrozumieć już nie tylko jego artystyczny warsztat, 
ale też pojąć, skąd czerpał wiedzę i inspirację.

KONKURENCYJNE bIOGRAFIE
Cykl „Prince Valiant” ukazał się w wielu kra-

jach świata, niestety nie w Polsce. Można spotkać 
jego tłumaczenia na różne języki: niemiecki, włoski, 
francuski i hiszpański. Nic więc dziwnego, że odno-
szą się do niego badacze z różnych krajów. Na przy-
kład w 2007 r. ukazała się praca autorstwa Manu-
ela Caldasa „Foster y Val: Los trabajos y los días del 
creador de Prince Valiant”. Kolejne wydanie wyszło 
w 2021 r. wzbogacone o nowy dobór ilustracji. Na 
okładce widnieje przy rysowniczym stole sam Hal Fo-
ster, a nad nim stoją postaci z jego komiksów. Środ-
kową pozycję zajmuje w tym gronie Prince Valiant, 
który palcem wskazuje, co należy poprawić, a może 
uzupełnić. Dwóch wydań doczekała się również bio-
grafia, której autorem jest Brian M. Kane „Hal Fo-
ster. Prince of Illustrators. Father of the Adventure 
Strip, Vanguard Productions” (2001, 2010). Tu również 
na okładce znajdują się rysownik i bohaterowie jego 
dzieł. Trudno zatem opowiedzieć o życiu twórcy, bez 
wyjątkowo silnego związania go z wytworami jego 
nietuzinkowej wyobraźni. Miłośnicy biografii pisarzy 
wiedzą, że nie jest to takie częste. Do tego ten ży-
ciorys wiele uczy. To opowieść o niepoddawaniu się 
mimo przeciwności, pędzie do przygody, który zostaje 
odłożony na bok w związku z odpowiedzialnością za 
rodzinę i odwadze w podejmowaniu decyzji. Trudno 
oprzeć się wrażeniu, że gdy Foster się ustatkował, to 
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jego bohaterowie podróżowali, walczyli i mierzyli się 
z wszelkiej maści trudnościami niejako zamiast niego. 
Wiedli żywoty godne pieśni, gdy ich twórca zarabiał 
na życie.

1000 MIl PO NAUKę
Czytelnik bogato ilustrowanej biografii, którą 

przygotował B. Kane, ma gwarantowane, że jego oczy 
będą robiły się coraz większe i większe, jak Krzy-
siowi we wstępie do „Kubusia Puchatka”. Zacznijmy 
od początku. Hal, a właściwie Harald Rudolf Foster 
urodził się w 1892 roku w kanadyjskim Halifax w No-
wej Szkocji. Stracił ojca, gdy miał zaledwie 4 lata. 
Ojczym uczył go wędkarstwa i różnych form wypo-
czynku wśród natury. Małego Hala fascynowało mo-
rze. Budował tratwy, na których wcielał się w rolę 
nawet niepiętnastoletniego kapitana. Gdy miał 14 lat 
rodzina przeniosła się do Winnipeg, szukając szczę-
ścia w bumie na ziemie zachodnie. Edukację for-
malną tym samym przyszły Książę Ilustracji ukończył 
w wieku 13 lat. W tym okresie rysował i w lokalnej 
bibliotece przeglądał prace mistrzów. Gdy miał 17 lat 
dostał pracę, jako rysownik. Tworzył obrazki do ka-
talogów z damską bielizną. W 1915 roku ożenił się 
z Hellen Wells. Przez kilka kolejnych lat młodzi mał-
żonkowie imali się różnych zajęć. Byli przewodników 
dla myśliwych, szukali złota. Hal grał w rugby i upra-
wiał boks. Rodzina potrzebowała jednak stabilnych 
dochodów. Zapewne ten stan można było osiągnąć 
na wiele sposobów. Hal, na szczęście, wybrał sztukę. 
Wspólnie z przyjacielem wsiedli na rowery z poje-
dynczym przełożeniem i przejechali nimi tysiąc mil 
z Monitoby do Chicago. Tam Hal wieczorowo zaczął 
się uczyć w Chicago Art Institute, National Academy 
of Design i Chicago Academy of Fine Arts. Jednocze-
śnie pracował. Jako rysownik spełniał się w branży 
reklamowej. Jego pierwszym komiksem była adapta-
cja „Tarzana” (1928 r.). Co ciekawe, Foster nie od razu 
zachwycił się nowym wyzwaniem. Wręcz przeciwnie – 
porzucił cykl po pierwszej serii. Wrócił w 1931 roku 
i szybko zaczął wyznaczać nowe trendy. Dbał o nar-
rację, eksperymentował z formami impresjonistycz-
nymi i ze światłocieniem. Radość z tworzenia mąciło 
jednak poruszanie się po świecie wymyślonym przez 
kogoś innego. Szukał większej swobody twórczej niż 
ta, którą dawała mu adaptacja. Ponieważ nie mógł na 
nią liczyć w poprzednim wydawnictwie, odszedł do 
konkurencji i dzięki temu 13 lutego 1937 świat po raz 
pierwszy spotkał się bohaterem o charakterystycznej 

fryzurze, który dostał ostatecznie miano: Prince Va-
liant. Foster zdobył swobodę twórczą, której pragnął, 
co uwolniło niezmierzone pokłady jego wyobraźni. 
Po zdobyciu popularności komiks ukazywał się w na 
tyle dużym formacie, że Hal mógł eksperymentować 
z układami stron i tworzeniem bardzo szczegółowych 
scen batalistycznych oraz grupowych rozgrywających 
się na świeżym powietrzu, którymi tak zachwycił się 
przywołany na wstępie A. Salazar. Wpływ tych pa-
sków na rozwój komiksu przygodowego nie sposób 
przecenić. Wystarczy dodać, że biografia, którą napi-
sał Kane zawiera oprócz piętnastu rozdziałów mery-
torycznych również dodatkowy dział, zatytułowany: 
„Tributes”.

Harald Foster zmarł w 1982 roku. Za cykl 
„Prince Valiant” odpowiadał do emerytury, na którą 
przeszedł dopiero w 1971 roku. Jego prace nie tylko 
wpłynęły na całe pokolenia kontynuatorów i na-
śladowców. Przyniosły mu też sławę. Na przykład 
w 1965 roku został przyjęty, jako pierwszy z amery-
kańskich twórców komiksowych do Królewskiego To-
warzystwa Artystycznego w Londynie (Royal Society 
of Arts). Warto też wspomnieć o innym wyrazie uzna-
nia z krainy Rycerzy Okrągłego Stołu. Otoż Książę 
Windsoru Edward stwierdził, że dzieło Hala to wielki 
wkład w literaturę brytyjską ostatniego stulecia. 
A ile średniowiecza zawierają w sobie cykle: „Prince 
Valiant” i „Medieval Castle”? O tym porozmawiamy 
podczas IV Kieleckich Prezentacji Komiksowych.
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Paweł Chmielewski

Kolacja u 
Jedynaczka/ Dinner 

at Jedynaczek’s. 
Franciszek 

Kostrzewski - 
pionier polskiego 

komiksu prasowego 
(fragment)

Jeszcze wciąż słychać nieomal cynamonowe 
dźwięki wzbijającego się w niebo, aż po da-
chy kamienic na Chłodnej i Lesznie, wibrują-
ce nuty zaśpiewu kantora z wielkiej synagogi 
na Tłomackiej. W nieodłącznym cylindrze na 
głowie i palcie z bobrowym kołnierzem, pan 
radca sąsiaduje z wychudłym tragarzem, który 
przy odrobinie szczęścia ugotuje jutro zupę ze 
śledziowych łebków kupionych na Nalewkach. 

W całym mieście unosi się wszechobecny za-
pach błota, mydlin, gotowanych ziemniaków z kapu-
stą, walczących z lawendowym olejkiem wypływa-
jącym zza witryn ekskluzywnych magazynów mody, 
odorkiem piwa z podrzędnych trakierni, sprowadza-
nych z Berlina oraz Wiednia kolońskich wód i nie za-
wsze oryginalnych paryskich perfum. Ta woń miasta 
jak zawsze uderza w nozdrza i pozostaje w pamięci 
cudzoziemców. Tylko jeden artysta jest w stanie od-
dać w swych czarno-białych rysunkach tę kakofonię 
warszawskich zapachów, zmieszaną z dziesiątkami 
odmian szarości, burego brązu i żółcieni. 

Opowieść o nim można zacząć na 
kilka sposobów.

Był listopad 1902 roku. Minęły właśnie dwa 
miesiące od rozwiązania wieloletniego sporu między 
Austrią a Węgrami o granicę nad Morskim Okiem. 

Międzynarodowy trybunał stwierdził - po trzech stu-
leciach awantur i podjazdów - że Rybi Potok i Grań 
Żabiego na Rysach powinny pozostać austriackie. 
Harvey „Kid Curry” Kid Logan (1867-1904) z gangu 
Butcha Cassidy’ego (1866-1908) stanął przed sądem, 
oklaskiwano premierę „Wiedeńskich kobietek” Fran-
ciszka Lehára (1870-1948), a na okładce pięćdziesią-
tego numeru „Tygodnika Illustrowanego” znalazł się 
rysunek przedstawiający starszego pana siedzącego 
na krześle, wspartego o laskę (ale raczej dla podkre-
ślenia znajomości mody oraz osobistej fantazji, niż 
z powodu fizycznej niemocy), z niewielkim pieskiem 
marki kundelek śpiącym u stóp. To Franciszek Ko-
strzewski (1826-1911), najsłynniejszy rysownik pra-
sowy i ilustrator swego pokolenia, sportretowany 
przez Antoniego Kamieńskiego (1860-1933).

Możemy również startować od swego rodzaju 
epifanii, domniemania, które rozpylił, niczym pyłek 
wonny na wiosnę, sam Kostrzewski.

„Urodziłem się w okolicach Sandomierza” za-
pisał w „Pamiętniku”. Tymczasem już po kilku latach 
od narodzin Franciszka (artykuły w czasopismach 
ilustrowanych i wszystkie inne źródła wskazują, iż 
nastąpiło to w Warszawie), rodzice wraz z synem 
i dwiema starszymi siostrami – Marianną i Antoniną, 
prawdopodobnie w związku z represjami po powsta-
niu listopadowym, opuścili stolicę i zamieszkali wła-
śnie w okolicach Sandomierza. Nekrologi prasowe 
z 1911 r. zgodne są – w większości – co do Warszawy, 
ale dzieciństwo, lata szkolne lokują raczej w Krako-
wie lub najbliższych okolicach. 

Początek możemy również skreślić zgoła inaczej. 
Będzie nim odpowiedź na list czytelnika za-

mieszczona na 171 stronie numeru 20 „Tygodnika 
Illustrowanego” z 1860 r.: ”Panu S. N. w Dębicach, 
domagającemu się ażeby, dla dopełnienia obrazu, 
umieszczoną została w Tygodniku „Historya Jedy-
naczki”, z przeprowadzeniem jej przez różne fazy ży-
cia kobiecego, odpowiadamy, że życzenie Jego (które 
jest zarazem życzeniem wielu czytelników naszego 
pisma), stanie się zadość, skoro tylko redakcya na-
gromadzi potrzebne materyały i skompletuje drzewo-
ryty.” Czy faktycznie list taki nadszedł do redakcji, 
czy był to tylko pretekst dla wydrukowania drugiego 
w dziejach polskiej prasy pełnokrwistego komiksu? 
Czy tajemniczym „S.N.” z Dębicy, koło Lubartowa 
(a może podkarpackiej lub śląskiej) był jeden z redak-
cyjnych kolegów Kostrzewskiego?

Lub w całkiem odmiennym stylu.
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Historię naszą rozpoczniemy objawieniem, wi-
zytą w sekretnym pokoju naczelnika powiatu kielec-
kiego Tomasza Zielińskiego (1802-1858). Spotkaniem 
z dziełami geniuszu: Hansa Memlinga (ok. 1435-
1494), Lukasa Cranacha (1472-1553), Caravaggia 
(1571-1610), Canaletta (1721-1780), Anibale Carra-
ciego (1560-1609), Francisco de Zurbarána (1598-
1664), Petera Paula Rubensa (1577-1640).

Każda z tych opowieści zawiera prawdę. Każdą 
z nich mógłbym rozpocząć moją książkę. Franciszek 
Kostrzewski był przede wszystkim komikiem. Nie-
zwykle pracowitym, inteligentnym i mającym odro-
binę szczęścia. Przypominał trochę (lub nawet bar-
dziej niż trochę) współczesnych artystów filmowych 
z Brooklynu. 

Jak zwykle (czy to już nie piąty raz?) zaczynam 
historię od aktualnego dla każdego, kto cokolwiek na-
pisał, obecnego nieustannie, stałego motywu. Zmarły 
dwa lata temu, znakomity James Lipton (1926-2020) 
każdy z odcinków „Inside the Actors Studio” kończył 
pytaniami z kwestionariusza francuskiego dziennika-
rza Bernarda Pivota (ur. 1935). To był mój ulubiony 
talk show w zamierzchłych czasach dobrej telewizji. 
Kolejną książkę rozpocznę więc przywołaniem tego 
samego bon motu, który już pozwoliłem sobie zamie-
ścić w poprzedniej, poprzedniej i jeszcze jednej. Za 
szkockim etykiem, urodzonym w 1928 r., Alasdairem 
MacIntyrem powtórzę anegdotę zapisaną w dzien-
niku przez Henry’ego Sidgwicka (1838-1900): „Mu-
siałem wczoraj pojechać do Londynu, żeby spotkać 
się z Macmillanem w sprawie głupiej pomyłki w mo-
ich „Outlines”. O człowieku, o którym powinienem 
był wiedzieć wszystko – chodzi o Sir Jamesa Mac-
kintosha – napisałem tam, że opublikował książkę 
w 1836 roku, czyli w cztery lata po własnej śmierci”.  
[1] A wszystko to przez nieuwagę, choć nam wydaje 
się to niewiarygodne. 

1  Alasdair MacIntyre, Krótka historia etyki, Warszawa 2002, s. 27.

PREMIERA - WRZESIEń 2022

Paweł Chmielewski

Kolacja u Jedynaczka. Franciszek 

Kostrzewski - pionier polskiego komiksu 

prasowego
164 s. ; 27,5 cm
Kielce: Stowarzyszenie Twórcze „Zenit”

Polska, 2021

4. KIELECKIE PREZENTACJE 
KOMIKSOWE
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Passenger wciąż 
trwa

Tekst: Mirosław Krzysztofek
Zdjęcia: Paweł Chmielewski

Po dwóch latach przerwy OFF Festival po-
wrócił z „pewną taką nieśmiałością”. 

Post covidowe zaciskanie pasa i kryzysowe za-
ciskanie zębów odcisnęły na nim pewne piętno, ale 
nie było to wrażenie dominujące. Organizatorom do-
pisało szczęście i prawie wszyscy wykonawcy sta-
wili się na 5 scenach Doliny Trzech Stawów. Pogoda 
dopisała, więc część stałych bolączek odbywających 
się w Polsce i nie tylko festiwali, szczęśliwe ominęła 
piętnastą edycję Off Festivalu.

DZIEń PIERWSZY. MOCNY WSTęP.
SqUID 

Dla mnie strzał w dziesiątkę. Zarówno ich de-
biutancka płyta, jak i offowy koncert udowodniły, że 
dla rocka ciągle jest przyszłość. I nadzieja. 

Dźwięki, które docierały ze sceny eksperymen-
talnej miały tylko jedną wadę. Nie docierały ze sceny 
głównej, bo tam moimi i nie tylko moim zdaniem po-
winien rozbudowany i niezwykle energetyczny skład 
Squid wystąpić. 

W godzinnym występie był czas na ekspery-
menty brzmieniowe, funkowe rytmy kojarzące się 
z najlepszymi czasami Talking Heads, bardzo inteli-
gentne i poparte świetnym warsztatem granie. 

Pod koniec występu uświadomiłem sobie, że 
mój pierwszy koncert na offie może być jednocze-
śnie najlepszym.

 Publiczność bawiła się doskonale i szkoda, że 
nie było bisów. Repertuaru starczyłoby na przynaj-
mniej półtorej godziny.
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RIDE GRA „NOWhERE”
Modne i u nas ostatnio odgrywanie całych płyt 

na koncertach, dotyczące w większości przypadków 
weteranów sceny i wydanych zwykle, co najmniej,  
kilkanaście lat temu płyt jest zabiegiem marketin-
gowym, ale czasami wnosi świeży powiew. W wielu 
przypadkach daje możliwość posłuchania ulubionej 
płyty z porządnym nagłośnieniem i na często innych 
niż pierwszy raz emocjach. 

Muzyka, którą gra Ride dzisiaj nazywa się sho-
egaze, ale w 1990 roku kiedy powstała płyta „No-
where” mało kto używał takiego określenia. Wy-
myślili je dziennikarze i oznacza wpatrywanie się 
w buty. Muzycy Ride z butów mnie nie wywalili, lecz 
był to miły, wspomnieniowy i dobrze zagrany koncert. 

Moim zdaniem o wiele lepszy niż offowy wy-
stęp My Bloody Valentine sprzed kilku lat. Duże 
pozytywne zaskoczenie. Miło patrzeć na buty w do-
brym towarzystwie.
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bIKINI KIll
Zespól ważny w latach dziewięćdziesiątych ze 

względu na feministyczne przesłanie, które dzisiaj nie 
jest już rewolucyjne, ale w USA w tamtych czasach 
było zwiastunem poważnych zmian w obyczajowości 
i tego, co wypada robić i mówić do kobiet. 

Minęło ponad trzydzieści lat i wiele się zmie-
niło, ale przesłanie jest i chyba długo będzie aktu-
alne. Kultura maczyzmu ma się dobrze. Chwilami 
szwankowało nagłośnienie – energia pozostała, bo to 
przecież tylko rock’n’roll.

DZIEń DRUGI. PRACOWITY DZIEń
Kurczę, pada i odwołali jogę na polu namioto-

wym, co ja teraz zrobię?
Na szczęście prognoza ze sprawdzonego źródła 

mówiła, że przestanie o 16.00 i tak się stało.
Zaopatrzeni w kocyk z plastiku wytworzonego 

z rosyjskiej ropy ruszyliśmy szukać pozytywnej, festi-
walowej energii — darmowym offbusem na koszt po-
datnika. Pączków nie dawali. Niestety.

D
IIV
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MDOU MOCTAR
Niesamowity koncert. I znowu na scenie ekspe-

rymentalnej, a powinien się odbyć na głównej. Mdou 
Moctar to charyzmatyczny, niezwykle sprawny gita-
rzysta i wokalista z Nigerii. Powiedzieć o jego mu-
zyce, że to Sahara Blues, to nic nie powiedzieć. 

Zakręcone solówki, których nie powstydziliby 
się herosi gitary z zespołów progresywnego rocka, 
poparte charakterystycznym śpiewem i rytmem od 
razu wkręciły publiczność w świat muzyki egzotycz-
nej, ale jednocześnie witalnej i przystępnej niemal dla 
każdego.  

Wyczuł to lider i cały zespół serwując słucha-
czom niezapomniany koncert. Ja zapamiętam go na 
długo. I tylko szkoda, ze artyści z grupy Jaubi wystą-
pili o tej samej godzinie, bo chodzą słuchy, że było 
równie bajkowo.

ThE ARMED
Ostrzyłem sobie zęby na to wydarzenie i jak to 

czsami bywa, występ rozczarował. Gdy zobaczyłem 
szeroki skład grupy nadzieje na porządny show jesz-
cze wzrosły. Czar prysł, gdy zaczęli grać. Wyglądali 
bardzo dobrze, ale brzmieli fatalnie. 

Złe nagłośnienie kompletnie zabiło ten koncert. 
Nic nie brzmiało dobrze i nie pomogło nawet szuka-
nie miejsca, w którym byłoby chociaż trochę lepiej 
słychać. Mam radę do muzyków z The Armed. 

Zwolnijcie akustyków!

DRY ClEANING

Po zepsutym występie The Armed przyszedł 
czas na wieczór poezji śpiewanej, czyli na brytyjski 
odpowiednik polskiego zespołu „Świetliki”.  

Dry Cleaning, to swoisty fenomen na brytyj-
skiej scenie. Wszyscy członkowie grupy pracują 
na etatach, jednocześnie grając w zespole, którego 
pierwsza płyta wylądowała na czwartym miejscu UK 
Albums Chart i pierwszym na liście albumów nieza-
leżnych. Wyglądająca na nieśmiałą wokalistka-re-
cytatorka Florence Shaw wsparta przez znakomity 
zespół potrafi wytworzyć na scenie magię, która jest 
autentyczna. 

MUZYKA

ALYONA ALYONA

OXFORD DRAMA

keiyaA
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Zespół brzmi tak, jakby grali razem przez całe 
życie. Gitarzysta Tom Dowse, to klasa sama w so-
bie. Sekcja rytmiczna też robi swoje. Zespół złożony 
z wykładowców akademickich, konstruktora mebli 
i pracownika socjalnego? Jeśli to jest przepis na inte-
ligentnego rocka, to czemu nie?

IGGY POP
Koncert jednego z wykonawców, których zawsze 

chciałem zobaczyć. Nie byłem na występie The Sto-
oges, który był na OFF Festivalu w 2012 roku, czego 
żałuję, bo jestem fanem The Stooges. Frekwencja na 
koncercie gwiazdy festiwalu wskazywała, że żywe le-
gendy mają ciągle czego szukać nawet wśród nieco 
młodszej publiczności. 

Koncert był wspaniały, nie zabrakło hitów z bo-
gatej kariery Iggiego, było kilka utworów The Sto-
oges w moim zdaniem bardziej popowych wersjach.

 Iggy Pop, chociaż widać po nim ślady zmęcze-
nia burzliwym ponad siedemdziesięcioletnim życiem, 
był w formie. Głos bardziej chropowaty niż dawniej, 
ale ciągle mocny. Zespół wzbogacony o sekcję dętą 
brzmiał bardzo dobrze. 

Niektóre aranżacje zostały rozbudowane, aby 
wykorzystać potencjał muzyków. Iggy udowodnił, 
że wciąż jest wielki. Chociaż nie musiał, bo przecież 
wiemy to od bardzo dawna. 

Mam wrażenie, że z perspektywy czasu będzie 
to jeden z najwyżej ocenianych występów w historii 
offa. 

DZIEń TRZECI. CZAS REFlEKSJI
Ostatni dzień OFF Festivalu zwykle kończył się 

występem headlinera. W tym roku jakoś go nie do-
strzegłem, ale może się nie znam. Siłą tego festiwalu 
nie są gwiazdy, ale małe fajerwerki, odkrycia, których 
się nie spodziewamy. I tego mi na tegorocznym OFF 
Festivalu zabrakło.

CROWS
Fajny zespół z Wielkiej Brytanii, który dobrze 

sprawdza się na koncertach, gdzie ich nawiązujący do 
punkowych korzeni rock’n’roll brzmi najlepiej. Muzyka 
do łagodnego pogo, skakania. 

Dobry kontakt z publicznością. Wszystko, czego 
oczekiwałem. Dobry występ.
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YARD ACT
Kolejny zespół reprezentujący 

nową falę brytyjskiego post punku, 
którego koncert był prawdziwą perłą 
ostatniego dnia Offa. Otrzymaliśmy 
inteligentnie zagraną mieszankę in-
die rocka, disco, a nawet hip-hopu. 

Muzycy Yard Act wykazali 
się muzyczną elokwencją, którą za-
chwycili pierwszego dnia członkowie 
Squid. 

Pozytywne zaskoczenie, do-
bry dźwięk, dla mnie jeden z naj-
lepszych koncertów tegorocznego 
OFF Festivalu.

PAPA DANCE
Podobno Papa Dance grał na 

żywo. Szacun.
Shygirl, na którą się wybiera-

łem odwołana. 
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PODSUMOWANIE 
Post covidowy Off Festival był wydarzeniem 

udanym. Kilka koncertów zostanie ze mną na dłużej. 
Przyjaciele, z którymi miałem przyjemność spędzać 
czas i dzielić się wrażeniami, skutecznie zrazili mnie 
do offowego jedzenia, więc tym razem kulinarnych re-
cenzji nie będzie. 

Piwo chyba najlepsze w historii. To tyle. Do zo-
baczenia za rok!

Fotoreportaż z OFF Festival 2022 na naszej 
stronie internetowej www.projektorkielce.pl 

PAPA DANCE

MUZYKA
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NASZE WYDAWN|CTWA

Paweł Chmielewski
Obywatel Szrajbman
il. Jerzy Ozga
86 s. ; 22,5 cm
Kielce: Stowarzyszenie Twórcze „Zenit”

Polska, 2022
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Robert Kolasa
Rewolwer i mielony, czyli wszystko 

z czego można się pośmiać tylko nie 

wiadomo dlaczego
54 s. ; 24 cm
Kielce: Stowarzyszenie Twórcze „Zenit”

Polska, 2018

NASZE WYDAWNICTWA
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13 fantastycznych. Antologia opowiadań 

konkursowych
il. Jerzy Ozga 

112 s. ; 24 cm
Kielce: Stowarzyszenie Twórcze „Zenit”

Polska, 2018

NASZE WYDAWNICTWA
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Paweł Chmielewski (scenariusz)

Jerzy Ozga (rysunki)

Przygody Władka. Sezon pierwszy 

48 s. ; 29,5 cm
Kielce: Stowarzyszenie Twórcze „Zenit”

Polska, 2021

NASZE WYDAWNICTWA
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Paweł Chmielewski
Na dworze Goździkowego Króla. 
Polskie formy komiksowe w kontekście 
europejskim od XV wieku do roku 1914.
496 s. ; 27,5 cm
Kielce: Stowarzyszenie Twórcze „Zenit”
Polska, 2021

NASZE WYDAWNICTWA
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Paweł Chmielewski
Nie tylko Yorgi.Historia świętokrzyskiego komiksu

Tom I - Bill i Walenty Grypka atakują (1859-1948)
124 s. ; 27,5 cm
Tom II - Dawno temu na ulicy Sienkiewicza (1949-2006)
126 s. ; 27,5 cm
Tom III - Paint Men: Przyszłość, która nadeszła ( - 2019)
156 s. ; 27,5 cm 
Kielce: Stowarzyszenie Twórcze „Zenit”
Polska, 2019-2020

NASZE WYDAWNICTWA
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Paweł Chmielewski

Rozmaite gatunki szarańczy. Cykle 

ilustracyjne i formy komiksowe w polskiej 

prasie XIX w.
262 s. ; 27,5 cm
Kielce: Stowarzyszenie Twórcze „Zenit”

Polska, 2021

NASZE WYDAWNICTWA




