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TOWARZYSZKI, ŻONY I KOCHANKI. WIZERUNEK 
KOBIETY W KOMIKSIE PEERELOWSKIM

W Peerelu1 istniał zasadniczy rozdźwięk między ofi cjalnym, powszechnie 

lansowanym wizerunkiem kobiety jako wyemancypowanej traktorzystki, któ-

ra, podobnie jak kreowana przez Irenę Kwiatkowską bohaterka kultowego dla 

tego okresu serialu telewizyjnego Czterdziestolatek, „żadnej pracy się nie boi”, 

a silnie zakorzenionym społecznie modelem matki Polki. Naszą ambicją jest 

zbadanie, który z tych wizerunków dominował w masowej wyobraźni. W tym 

celu wybraliśmy komiks, gatunek twórczości wizualnej z racji swych związków 

z kulturą masową silnie odzwierciedlający powszechne gusta. Do zbadania wy-

braliśmy najpopularniejsze komiksy okresu Polski Ludowej. Dodatkowo stara-

liśmy się dobrać skrajne przypadki, dlatego też każda z omawianych historyjek 

przynależy do innej formy: Tytus, Romek i A’Tomek to komiks dydaktyczny, 

osadzony we współczesnych realiach; Kajko i Kokosz, którego akcja rozgry-

wa się w realiach średniowiecznych, początkowo był cyklicznie publikowany 

w gazecie, w klasycznej dla gatunku formie czterookienkowego paska (comic 

strip); konstrukcja Kapitana Żbika odwołuje się do amerykańskich historii 

o niezwyciężonych superbohaterach z lat trzydziestych XX wieku. Wszystkie 

te komiksy były tworzone od połowy lat sześćdziesiątych do połowy lat sie-

demdziesiątych, czyli w okresie, w którym nastąpiło ożywienie i rozwój tego 

gatunku w Polsce. Natomiast w powstałym o dekadę później Funky Koval fi -

gura głównego bohatera zaczerpnięta została z komiksów undergroundowych, 

1 Używamy określenia Peerel, a nie PRL, ponieważ w tym artykule abstrahujemy 
w znacznym stopniu od komunistycznego ustroju ekonomiczno-politycznego. Traktujemy 
go jako dany, czy też zmienną niezależną. Staramy się spojrzeć na Polskę Ludową jako na 
zjawisko jedynie kulturowo-obyczajowe. Uważamy, że określenie PRL natychmiast przy-
wołuje skojarzenia z zakresu słownika polityki i ekonomii, tego typu konotacji w większym 
stopniu pozbawione jest natomiast określenie Peerel.
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których postaci, choć nadal walczące o dobro wszechświata, posiadały również 

wady i słabości.

Nasz artykuł podzieliliśmy na dwie części. W pierwszej z nich omawiamy 

specyfi kę komiksu i przedstawiamy pokrótce historię tego gatunku. W drugiej, 

wychodząc od spostrzeżenia, iż kobiety były marginalizowane w tych, jak się 

okazuje, typowo męskich (a raczej chłopięcych) tekstach, badamy rolę, jaką 

przypisali im ich autorzy. Analizując wybrane pozycje, staramy się określić 

funkcję, jaką kobiety pełniły w komiksach okresu Polski Ludowej.

Komiks – defi nicja gatunku

W pierwszej napisanej w Polsce teoretycznej rozprawie na temat komiksu 

Krzysztof Teodor Toeplitz przedstawia następującą defi nicję tej formy gra-

fi cznej: 

Komiks jest to ukształtowana na przełomie XIX i XX wieku, głównie w związku z roz-
wojem prasy, zwłaszcza amerykańskiej, szczególna forma grafi cznego powiązania ry-
sunku 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 powtarzają-
cych 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 (1985: 40). 

Choć w trakcie ostatnich dwóch dekad nastąpiła znaczna zmiana w po-

dejściu do gatunku – chodzi głównie o odejście od szczegółowego określania 

cech komiksu2 – to defi nicja Toeplitza nadal wydaje się najpełniej tłumaczyć 

specyfi kę tego gatunku twórczości wizualnej. Jednakże, by lepiej zrozumieć te-

mat naszych badań, należałoby wzbogacić ją o kilka dodatkowych spostrzeżeń.

Słowo komiks może się odnosić nie tylko do pewnego rodzaju gatunku. 

W formie przymiotnikowej może być ono również określeniem cechy poja-

wiającej się zarówno w fi lmie, malarstwie, jak i innych dziedzinach ekspresji 

artystycznej. Toeplitz (1985: 151) w przywołanej już wcześniej książce pisze 

o „elemencie komiksowym”, który określa jako odejście od reguł prawdopo-

dobieństwa oraz uproszczenie i skrótowość. Pierwsza z wymienionych cech 

2  Jerzy Szyłak, piętnaście lat po wydaniu książki Toeplitza, podaje następującą defi nicję 
omawianego gatunku: „Dziś za komiks może zostać uznany każdy niemal ciąg obrazków 
powstałych jako rezultat pracy rysownika, malarza lub grafi ka na różne sposoby łączony 
z przytoczeniami wypowiedzi postaci i ze słownym tekstem narracyjnym” (1999: 11).
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(odejście od realizmu) jest konsekwencją tematów, po jakie sięgał gatunek, 

a więc czerpania z science fi ction, powieści detektywistycznych i kryminalnych 

oraz baśni i mitów. Natomiast uproszczenie i skrótowość wiążą się z niemożli-

wością zawarcia wszystkich szczegółów świata przedstawionego w małym ka-

drze rysunku, a często, w celu wzmocnienia siły wyrazu, z całkowitą redukcją 

otoczenia do monochromatycznego tła.

Komiks narodził się w prasie, w formie pojedynczego rysunku (tak wy-

glądał Yellow Kid Richarda Feltona Outcaulta, uznawany za pierwszy komiks 

w historii), a następnie został przekształcony w czterokadrowy pasek. Właśnie 

od tej formy (ang. comic strip – pol. humorystyczny pasek) wziął swą nazwę. 

Jednakże, choć jako krótkie paski, zakończone żartobliwą puentą, komiksy 

drukowane są w gazetach do dzisiaj, to z czasem zaczęły powstawać komiksy 

w formie seriali, których cechą charakterystyczną było zawieszenie akcji pod 

koniec każdego odcinka, co zmuszało widza do regularnego śledzenia danego 

tytułu. Od lat trzydziestych XX wieku zaczęły powstawać pisma specjalistycz-

ne, rozpoczęto także wydawanie komiksów w formie broszur3. Następnie, od 

końca drugiej wojny światowej poczynając, zaczęły one uniezależniać się od 

czasopism, pojawiając się w formie książek i albumów. Jak już wspomniano, 

ewolucja tego gatunku ściśle wiązała się z rozwojem prasy. Jej masowy cha-

rakter wymuszał na komiksie łatwość w odbiorze, która zazwyczaj nie szła 

w parze z wysublimowaną formą i próbami eksperymentatorskimi. Z czasem 

jednak, gdy komiks stał się niezależny względem prasy, ugruntowało się trak-

towanie go jako gatunku artystycznego.

Będąc formą twórczości wizualnej o zasięgu masowym, w dość łatwy spo-

sób komiks stał się narzędziem propagandy i ideologii. Miały na to wpływ: 

charakterystyczny dla tego gatunku brak poczucia realności; forma krótkie-

go, humorystycznego paska, umieszczanego w gazecie, jaką często przybierał; 

kreowanie przezeń bohaterów posiadających nadludzkie zdolności, z którymi 

pod- (bądź całkiem) świadomie większość czytelników chciałaby się utoż-

samić; częste adresowanie komiksu do odbiorców najbardziej podatnych na 

wpływ propagandy, czyli dzieci i młodzieży. Przykłady związków peerelow-

skiego komiksu z obowiązującą w tamtym okresie doktryną są następujące:

Bohater serialu Janosik był przedstawicielem uciskanych chłopów walczących z feudal-
nym panem o sprawiedliwość społeczną, bohaterowie serialu drukowanego w gdańskiej 
popołudniówce „Wieczór Wybrzeża” – Kajtek i Koko – byli marynarzami, bowiem 

3  Jednym z najsłynniejszych pism tego okresu był powstały w 1934 w Belgii Tintin, 
którego tytuł został zaczerpnięty od imienia słynnego dziennikarza stworzonego przez 
Hergégo.
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wydawca wymagał, by bohaterowie komiksu reprezentowali klasę robotniczą. Choć ich 
przygody miały niekiedy charakter fantastyczny czy baśniowy, w komiksie dominował 
– narzucony odgórnie – światopogląd materialistyczny. Czary okazywały się tu spryt-
nymi oszustwami, cuda się nie zdarzały. Wszystko musiało być racjonalnie wytłuma-
czalne (Szyłak 1999: 47).

Historia rozwoju gatunku na przykładzie komiksu amerykańskiego. 
Rola kobiety w komiksie

Jak już wspomniano, komiks narodził się w prasie amerykańskiej na przeło-

mie XIX i XX wieku. Prekursorami nowego gatunku byli autorzy ilustracji 

książkowych i powiastek obrazkowych, wśród których na pierwszym miejscu 

wymienić należy Wilhelma Buscha, twórcę adaptowanego później kilkakrot-

nie do komiksu Maxa i Moritza. Pierwszy komiks, za który uznawany jest 

Yellow Kid, pojawiał się od 1886 roku w „Th e New York Journal”. Od tego 

momentu, mniej więcej do lat dwudziestych, przyjmując klasyfi kację autora 

Sztuki komiksu (por. Toeplitz 1985), komiks kształtował swoje środki wyrazu 

i szukał indywidualnego języka. Większość dzieł tego czasu to lekkie i krótkie 

historyjki, opatrzone zabawną puentą i składające się z kilku kadrów, publiko-

wane w wysokonakładowej prasie. Do najważniejszych tytułów tego okresu 

należy zaliczyć: Th e Kratzenjammer Kids Rudolpha Dirksa (adaptacja historyj-

ki Buscha), Krazy Kat George’a Harrimana oraz Little Nemo in Slumberland 

Windsora McCaya. W latach trzydziestych, wraz ze zwiększeniem ilości ka-

drów, komiksy zaczęły podejmować dużo poważniejsze tematy. Na ich kartach 

znalazły odzwierciedlenie niepokoje społeczne wywołane wielkim kryzysem, 

a następnie zbliżającą się drugą wojną światową. Wtedy narodzili się ratujący 

świat bohaterowie o nadludzkich zdolnościach: Superman Jerry’ego Siegela 

i Joego Schustera oraz Batman Boba Kane’a, jak również Tarzan Harolda 

Fostera i Dick Tracy Chestera Goulda. Komiksy te stawały się również niejed-

nokrotnie nośnikami narodowej ideologii.

Od lat pięćdziesiątych zaczęły się pojawiać historyjki przeznaczone dla 

widzów dorosłych. Ich cechą charakterystyczną było epatowanie erotyką 

i przemocą, ukazywaną w sposób jak najbardziej dosłowny. W tego rodzaju 

komiksach wyspecjalizował się satyryczny magazyn „Mad”, na łamach którego 

powstała seria Incredible Hulk Stana Lee i Jacka Kirby’ego, inspirowana histo-

rią doktora Jekylla i pana Hyde’a. Pomimo ambitnej strony wizualnej, komiksy 

tego typu spotkały się z oporem konserwatywnej części społeczeństwa ame-

rykańskiego, czego rezultatem było powołanie przez wydawców w 1954 roku 
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Kodeksu Komiksowego, cenzurującego nieprzyzwoite treści. Niemniej, wraz 

z pojawieniem się Kodeksu, tak zwane „komiksy dla dorosłych” nie przestały 

powstawać – ich twórcy przenieśli się do undergroundu. Głównym przed-

stawicielem podziemnego komiksu był Robert Crumb, autor Fritz the Cat. 

W ruchu undergroundowym działał również twórca Mausa, Art Spiegelmann. 

W komiksach tworzonych przez autorów podziemia erotyzm i przemoc sąsia-

dowały z istotnymi treściami politycznymi, zazwyczaj o orientacji lewicowej.

Po 20 latach od jego wprowadzenia Kodeks przestał być respektowany. Od 

tego momentu możemy mówić o narodzinach komiksu nowoczesnego. Nie 

rozwijał się on jednak w jednym nurcie. Obok śmiałych eksperymentów z for-

mą i czerpania z dorobku postmodernizmu, jak działo się w przypadku HP et 

Giuseppe Bergmann Milo Mandary, pojawiał się Spirit Willa Eisnera, będący 

pastiszem ratujących świat przed zagładą superbohaterów oraz kontynuowane 

były najsłynniejsze serie prasowe, jak np. Fistaszki Charlesa E. Schulza.

Choć komiks najsilniej kojarzony jest z kulturą amerykańską, ma on bogatą 

tradycję również w innych krajach, przede wszystkim we Francji i w Belgii. 

To stamtąd wywodzą się tacy bohaterowie jak: Tintin Hergéa oraz Asterix 

i Obelix duetu Alberto Uderzo i René Goscinny. Ponadto to właśnie w tej 

części Europy powstało czasopismo „Metal Hurlant”, przeszczepione później 

do Stanów Zjednoczonych pod nazwą „Heavy Metal”, które bardzo silnie 

wpłynęło na kształt współczesnego komiksu (m.in. to za jego sprawą w USA 

przestano przestrzegać Kodeksu).

W przedstawionym zarysie rozwoju interesującego nas gatunku znamien-

ny jest niemalże całkowity brak kobiet, zarówno wśród autorek komiksów, jak 

i jego głównych bohaterek. Za wyjątki można uznać: wymyśloną przez Chica 

Younga i drukowaną w formie pasków gazetowych od 1930 roku Blondie, czy 

też undergroundowe i feministyczne komiksy Triny Robbins. W większości 

jednak w zasadniczych rolach kobiety pojawiają się w tak zwanych erotoko-

miksach. Najsłynniejszymi spośród nich są: Barbarella Jeana-Claude’a Foresta, 

przedstawiająca losy międzyplanetarnej wojowniczki o kosmiczny ład, któ-

rej główną bronią jest jej erotyzm, oraz Valentina Guida Crepaxa, której osią 

fabularną są przeżywane zarówno na jawie, jak i we śnie przygody erotyczne 

bohaterki. Kobiety pojawiające się w tych komiksach, choć mogą być obdarzo-

ne nadludzkimi zdolnościami, rzadko posługują się przymiotami innymi niż 

cielesne. Są przedstawiane jako obiekty pożądania, a nie postacie, z którymi 

chciano by się identyfi kować. Toeplitz pisze o nich jako o bohaterkach, których:

(...) swoboda obyczajowa połączona jest z akcentami sadyzmu i wrogości wobec męż-
czyzn. Piękne kształty tych bohaterek kryją w sobie dusze zimne, okrutne i głęboko 
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amoralne. (...) Seks w „erotokomiksach” jest narzędziem działania skierowanym prze-
ciwko mężczyznom, osłabia ich, wykańcza fi zycznie, aby następnie zdegradować ich do 
roli niewolników (1985: 72).

Rozwój i formy komiksu w Peerelu

Historia polskiego komiksu rozpoczęła się w dwudziestoleciu międzywo-

jennym. Pierwsze komiksy, podobnie jak za granicą, drukowane były w prasie 

w odcinkach. Za najważniejsze historyjki tego okresu uchodzą Wiś i Wacek, bę-

dąca adaptacją wspomnianego już wcześniej Maksa i Moryca, oraz 120 przygód 

Koziołka Matołka duetu Kornel Makuszyński – Marian Walentynowicz. Po 

drugiej wojnie światowej rozwój gatunku został znacznie zahamowany, gdyż 

władze Polski Ludowej traktowały komiks jako narzędzie wrogiej ideologii. 

Sytuacja zmieniła się jednak z czasem (momentem przełomowym był koniec 

lat sześćdziesiątych), gdy stał się on z kolei narzędziem dydaktyki i propagan-

dy komunistycznej. Panoramę polskiego komiksu okresu Peerelu, oprócz oma-

wianych przez nas w artykule tytułów, tworzą niezwykle popularne od lat sie-

demdziesiątych albumy oparte na serialach telewizyjnych, zwłaszcza Kapitan 

Kloss i Czterej pancerni i pies; komiksy dydaktyczne Legendarna Historia Polski 

i Początki Państwa Polskiego, czy komiksy należące do gatunku science fi ction, 

w tym rysowany przez Bogusława Polcha, poprzedzający Funky’ego Kovala, 

komiks Według Ericha von Dänikena. Pojawiały się też albumy polityczno-hi-

storyczne, wśród których wyróżnia się komiks Jacka Fedorowicza Solidarność 

– 500 pierwszych dni. Należy w tym miejscu wspomnieć również o Janosiku, 

narysowanym przez Jerzego Skarzyńskiego – to jeden z nielicznych komik-

sów tamtego okresu, który zasługiwał na miano dzieła artystycznego. Pomimo 

różnorodności gatunków, komiks kierowany był głównie do dzieci i młodzieży. 

Do grona najważniejszych twórców, oprócz Papcia Chmiela, autora Tytusa, 

Romka i A’Tomka, Jerzego Wróblewskiego, który wykreował postać Kapitana 

Żbika, Janusza Christy, twórcy Kajko i Kokosza oraz Bogusława Polcha, autora 

Według Ericha von Dänikena i Funky’ego Kovala, należeli również: Grzegorz 

Rosiński, który zasłynął jednym z najpopularniejszych dziś komiksów, rysowa-

nym za granicą Th orgalem, oraz kojarzony przede wszystkim z Orient Manem 

Tadeusz Baranowski. W wyliczeniu tym, zwłaszcza mając na uwadze temat 

naszego artykułu, rzuca się w oczy brak kobiet autorek. Jedyną ważną twór-

czynią zajmującą się tym gatunkiem w Peerelu była Szarlota Pawel, autorka 

humorystycznych komiksów dla dzieci, z których najważniejsze to Przygody 

Jonki, Jonka i Kleksa oraz Kubuś Piekielny. Oprócz głównego nurtu istniał 
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również zdominowany przez mężczyzn komiks undergroundowy, kojarzony 

dziś najczęściej z nazwiskami Dariusza „Pały” Palinowskiego i Krzysztofa 

„Prosiaka” Owedyka. Komiksem interesowali się również artyści związani 

z innymi formami twórczości wizualnej, przede wszystkim czerpiący z tradycji 

amerykańskiego undergroundu Andrzej Mleczko i Andrzej Czeczot.

W okresie Polski Ludowej popularyzacja tego gatunku związana była 

przede wszystkim z prasą. Komiksy publikowano w odcinkach w lokal-

nych gazetach codziennych, takich jak bydgoski „Dziennik Wieczorny” czy 

łódzki „Ekspress Ilustrowany”, w popularnych tygodnikach – w „Przekroju” 

i „Szpilkach” – oraz w czasopismach specjalistycznych, z których najważniejsze 

to „Relax” i „Fantastyka”.

Za najpopularniejszy polski komiks do dziś uchodzi Tytus, Romek 

i A’Tomek Jerzego Chmielewskiego, zwanego Papcio Chmielem. Choć jego 

początki sięgają 1956 roku, komiks zatytułowany Romek i A’Tomek został 

opublikowany rok później, gdy Związek Radziecki wystrzelił pierwszy sput-

nik. Dopiero wtedy bowiem redakcja „Świata Młodych” doszła do wniosku, 

iż historia o małpie w kosmosie może się okazać interesującym tematem. Od 

1966 roku do dzisiaj (jest to jedyny kontynuowany komiks spośród tych przez 

nas omawianych) powstało 31 albumów (w tym 17 zostało wydanych w cza-

sach Peerelu). Pierwszy album z serii powstał na zamówienie Wydawnictwa 

Harcerskiego „Horyzonty”. Osią fabularną cyklu są starania uczłowieczenia 

małpy Tytusa przez dwójkę harcerzy. Jako że komiks kierowany był przede 

wszystkim do dzieci i młodzieży, w przygody trójki bohaterów wplecionych 

zostało wiele elementów dydaktycznych i propagandowych, zgodnie z zasadą 

„bawiąc – uczyć”. Zatem fabuła jednej z ksiąg toczyła się wokół tłumaczenia 

przepisów ruchu drogowego, w innej biały rasista został skarcony za gnębienie 

czarnoskórego chłopca, a w jednej z następnych akcja została umieszczona 

w radzieckim obozie pionierskim (por. Koziczyński 2007: 389).

Przygody Kajko i Kokosza, które poprzedziły postacie Kajtka-Majtka, 

a następnie marynarzy Kajtka i Koko, tworzone były przez Janusza Christę 

dla trójmiejskiego „Wieczoru Wybrzeża” od 1972 roku. Miały formę krótkich 

pasków umieszczanych na dole strony czasopisma, a dopiero wtórnie, od 1985 

roku, wydrukowane zostały w ponad 30 albumach. Choć akcja tego komiksu 

osadzona została w bliżej niesprecyzowanych średniowiecznych realiach, poja-

wiało się w nich wiele aluzji do ówczesnej Polski, dzięki czemu Kajko i Kokosz 

czytani byli nie tylko przez dzieci. Choć tytułowi bohaterowie przywodzą na 

myśl postacie kreowane przez Walta Disneya, to przede wszystkim stanowią 

peerelowski odpowiednik Asteriksa i Obeliksa. Podobnie jak francuska para 

bohaterów, jeden z nich jest inteligentny, pomysłowy i prawy, natomiast drugi 
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to leniwy i tchórzliwy obżartuch, a większość żartów zasadza się na skontra-

stowaniu tych dwóch bohaterów.

Na cykl, który od nazwiska głównego bohatera, Jana Żbika, nazywany był 

Kapitanem Żbikiem, złożyły się 53 zeszyty drukowane przez wydawnictwo 

Sport i Turystyka w latach 1967–1982. Komiks ten powstał na zamówienie 

Komendy Głównej Milicji Obywatelskiej i miał pomóc w zmianie wizerun-

ku tej instytucji wśród młodzieży. Żbik został utrzymany w poetyce komiksu 

realistycznego, który wyróżnia się szczegółowym, niemalże dokumentalnym 

rysunkiem, przywodzącym na myśl kadry fi lmowe (Obremski 2005: 22). 

Zwiększeniu dydaktycznego oddziaływania sprzyjały umieszczane w więk-

szości numerów moralizujące listy kierowane bezpośrednio przez głównego 

bohatera serii do młodzieży oraz plansze przedstawiające z imienia i nazwi-

ska przykładnych obywateli, którzy zostali odznaczeni Medalem za Ofi arność 

i Odwagę. Seria miała wielu autorów. Plansze do Kapitana tworzyli najwy-

bitniejsi rysownicy zajmujący się tym gatunkiem: Zbigniew Sobal, Marek 

Wiśniewski, Grzegorz Rosiński, Bogusław Polch oraz przede wszystkim Jerzy 

Wróblewski – to on najbardziej wpłynął na wizerunek głównego bohatera 

i charakter cyklu. Natomiast scenarzyści, wśród których najważniejszym był 

Władysław Krupka, wybierani byli w wewnętrznych konkursach organizowa-

nych przez MO. Kapitan Jan Żbik przypominał herosów z amerykańskich 

komiksów lat trzydziestych. Był całkowicie oddany swej misji. W każdym 

z odcinków walczył w obronie spokoju obywateli: rozbijał szajki złoczyńców, 

odnajdywał porwanych, rozwiązywał zagadki, ścigał przestępców, walcząc 

z każdą formą nieprawości. Cechowały go inteligencja, siła fi zyczna, nieska-

zitelny wygląd, prawość charakteru i nieuleganie słabościom, jak również od-

powiednia klasowa biografi a. Choć przez karty komiksu przewinęło się wiele 

kobiet gotowych oddać mu swe serce, nigdy im nie uległ, niezmiennie przed-

kładając życie zawodowe nad sprawy prywatne. 

Alternatywnym wobec Kapitana Żbika polskim superbohaterem okresu 

Peerelu był Funky Koval. Komiks, którego tytuł pochodzi od imienia i nazwi-

ska tej postaci, tworzony był od 1982 roku przez rysownika Bogusława Polcha 

i scenarzystów Macieja Parowskiego i Jacka Rodka. Początkowo ukazywał się 

w czarno-białej formie w miesięczniku „Fantastyka”, następnie został wydany 

w trzech albumach: Bez oddechu, opublikowanym w 1987 roku, Sam przeciw 

wszystkim z 1988 roku oraz – już po zmianie ustrojowej – Wbrew sobie z 1992 

roku. Na jednym z Konwentów Twórców Komiksu Funky Koval został wy-

różniony tytułem najlepszego powojennego komiksu polskiego. Można uznać, 

iż na jego popularności zaważyły głównie trzy czynniki. Po pierwsze, w od-

różnieniu od innych omawianych przez nas komiksów, kierowany był nie do 
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dzieci i młodzieży, ale do czytelnika dorosłego. Po drugie, tytułowy Funky 

Koval w międzyplanetarnej przestrzeni, podobnie jak Kapitan Żbik na zie-

mi, walczył ze złem i bezprawiem. Należy dodać, że świat ukazany w tym 

komiksie nie był tak bardzo uproszczony, jak miało to miejsce w komiksie 

o milicjancie. Główny bohater miał wady, a jego wrogami okazywali się nie 

tylko źli przestępcy, ale również skorumpowani milicjanci oraz walczący bez 

skrupułów o władzę politycy. Za jeszcze jeden powód popularności Funky’ego 

Kovala uznać trzeba liczne aluzje do polskiej rzeczywistości tamtych czasów 

o raczej opozycyjnym niż propagandowym charakterze.

Analiza komiksów4

Tytus, Romek i A’Tomek
Tytus, Romek i A’Tomek to komiks – spośród wszystkich analizowanych przez 

nas – w którym kobiety pojawiają się najrzadziej. Generalnie można stwier-

dzić, że jest wiele albumów, w których nie ma ani jednej postaci kobiecej wy-

powiadającej jakąkolwiek kwestię. Jeśli nawet postacie kobiece się pojawiają, 

to wypowiadają zazwyczaj tylko jedną kwestię (zwykle to jedna lub dwie takie 

postacie w albumie). Należy jednak zauważyć, że w późniejszych albumach po-

stacie kobiece pojawiają się nieco częściej. Ze względu na tak nieznaczącą rolę 

kobiet w tym „harcerskim” komiksie, chybiona okazałaby się próba ich bliższej 

charakterystyki. Zwykle bohaterki nie odgrywają w Tytusie... żadnej znaczącej 

roli fabularnej, nie są autorkami żadnych działań sprawczych. Stanowią raczej 

tło dla działań innych postaci. Ich rola jest do tego stopnia zmarginalizowana, 

że w niektórych przypadkach trudno było określić nawet ich główną funkcję 

w świecie przedstawionym. Nie sposób odnaleźć tu żadnych prawidłowości: 

równie często kobiety są charakteryzowane przez ich stosunki rodzinne (mat-

ka, żona), jak i przez wykonywany zawód. W równym stopniu przedstawiają 

wszystkie wyróżnione w analizie stany emocjonalne, kategorie wiekowe czy 

4 W analizie wykorzystano technikę analizy treści z ujednoliconym kluczem kategory-
zacyjnym i streszczaniem fragmentów tekstu. Operat losowania stanowiły wszystkie albumy 
czterech analizowanych komiksów wydane w okresie Peerelu. Ścisłe kodowanie zastosowa-
no natomiast do jednej czwartej powyższych albumów. W komiksach tych nie pojawiły się 
pierwszoplanowe postacie kobiece. Wyróżnialiśmy postacie kobiece drugoplanowe, które 
pojawiają się co najmniej dwukrotnie w albumie, dwukrotnie wypowiadając też kwestię. Na 
nich opierała się w przeważającej mierze analiza. Wyróżniliśmy również kategorię trzecio-
planowych postaci kobiecych, które tylko raz w całym albumie wypowiadają kwestię (lub 
ewentualnie dwukrotnie – jeśli kwestie te są niezbyt istotne dla przebiegu akcji).
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też rodzaje fi zjonomii. Z tego samego powodu trudno byłoby określić ich usy-

tuowanie w świecie komiksu wobec postaci męskich. 

W ślad za polskimi krytyczkami feministycznymi (Iwasiów 2002; Dunin 

2000) warto zadać pytanie, dlaczego w Tytusie, Romku i A’Tomku nie ma po-

staci kobiecych lub są one tak marginalnie reprezentowane? Jeżeli ten zasad-

niczy brak chcielibyśmy uzasadniać pojęciem realizmu wydarzeń, byłby to 

z pewnością „szowinistyczny realizm”. Jak bowiem inaczej można uzasadnić 

zgodność z rzeczywistością w przypadku omawianego komiksu? Potoczne 

doświadczenie zasadniczo mija się z doświadczeniem bohaterów komiksów 

Chmielewskiego. Nikt z nas nie żyje w świecie bez kobiet. Wszyscy mamy 

matki, koleżanki z pracy, siostry. Nie jest tym samym możliwe ich wykluczenie 

z przestrzeni kulturowej. Badając ten komiks, odnieśliśmy nieodparte wraże-

nie, że jego autor nieświadomie zwerbalizował fenomen, który można by okre-

ślić mianem homospołecznego pragnienienia (pojęcie Eve Kosofsky Sedgwick 

za: Kochanowski 2004: 104–105; Edwards 2009: 32–45). Termin ten, w prze-

ciwieństwie do homoseksualnego pożądania, określa możliwość budowania 

struktur oraz relacji między męskimi członkami społeczeństwa pozbawionych 

elementu seksualnego. Precyzuje też zasady, według których tworzą się więzi 

społeczne, dodajmy od razu – więzi męskie – a więc to wszystko, co zwykło się 

określać mianem „męskiej przyjaźni” oraz „rywalizacji między mężczyznami”. 

Taka wizja społecznych relacji wyklucza jednocześnie to, co opozycyjne, a więc 

kobiecość i pożądanie homoseksualne.

Określenie Kosofsky Sedgwick widoczne jest w dwóch aspektach komiksu. 

Pierwszy z nich to założony odbiorca, którym jest chłopiec. Dzięki przygo-

dom bohaterów podlega on socjalizacji do przyszłej roli mężczyzny. Poprzez 

zabawę, jaką z pewnością jest kontakt z obrazkami, zostają mu zaproponowane 

wzorce, z którymi może (musi) się utożsamiać i które ukazują akceptowane 

i pożądane role, jakie powinien spełniać jako młodzieniec, a potem jako doro-

sły mężczyzna. Drugim aspektem weryfi kującym nasze twierdzenie jest fakt, 

że przygody bohaterów obrazują uznane za „typowo męskie” cechy charakteru 

takie jak wierność przyjaciołom, honor, pomysłowość, rozumowe rozwiązywa-

nie konfl iktów, aktywność czy wytrwałość. Wartości te potęgowane są dodat-

kowo przez związek z męskimi instytucjami (np. harcerstwo).

Tak wyprowadzona i zakończona argumentacja z pewnością przeczyła-

by naszym początkowym założeniom o „szowinistycznym realizmie”, gdyż 

w gruncie rzeczy kobiety nie występują w tym komiksie właśnie ze względu 

na fabułę i zgodność z rzeczywistością. Trudno zaprzeczyć wszakże, iż dziew-

czynki i chłopcy przez długi czas wychowują się w izolowanych symbolicznie 

grupach. Przygody rysunkowych bohaterów byłyby tym samym oddaniem fak-
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tycznego stanu rzeczy. Twierdzenie, że istnieje „naturalna” izolacja pomiędzy 

oboma płciami w okresie ich dorastania, opiera się jednak na błędnym i wy-

kluczającym przekonaniu, będącym fundamentem relacji homospołecznych. 

Chodzi mianowicie o świadomość przepaści pomiędzy płciami, ich izolacji, 

a zarazem podtrzymywanie struktur władzy poprzez budowanie i umacnianie 

męskiej tożsamości i odrębności jako grupy. Proces różnicowania płciowego 

widoczny jest od najwcześniejszych faz rozwoju dziecka, i to on w dużej mie-

rze odpowiedzialny jest za późniejsze dysproporcje (por. Bardwick, Douvan 

1982; Millet 1982: 61–62). 

Przeprowadzone analizy wskazują, że choć kobiety w komiksie Chmie-

lewskiego nie pojawiają się w ogóle lub pojawiają się rzadko, są one znaczą-

cymi nieobecnymi Tytusa, Romka i A’Tomka. Ta niewidzialność w gruncie 

rzeczy mówi nam sporo o ich pozycji. Skoro nie pojawiają się one w kolejnych 

okienkach komiksu, a wiemy, że są istotną częścią społeczeństwa, świadczy 

to o tym, iż istnieje dominujący, nieprzychylny dyskurs, który tłumi ich głos. 

Pozornie niewinna i zabawna opowieść o przygodach zwariowanych przyja-

ciół wskazuje na proces nieustannego odnawiania męskiej dominacji w sferze 

symbolicznej – poprzez wykluczenie pierwiastka żeńskiego.

Kapitan Żbik
W Kapitanie Żbiku nie występuje żadna postać kobieca, która regularnie po-

jawiałaby się w większej liczbie albumów. Nieregularnie pojawiają się współ-

pracownice kapitana Żbika: porucznik Ola, Marzena i Iwona. Wszystkie one 

są jednak postaciami raczej bezbarwnymi i obraz, jaki tworzą, pozbawiony jest 

głębi. Dlatego też nie będziemy osobno analizować tych postaci.

W typowym albumie tej serii pojawiają się dwie postacie kobiece drugopla-

nowe. Jedynie w połowie wydań występują kobiece postacie trzecioplanowe.. 

Żadna z postaci kobiecych nie odgrywa jednak istotnej roli dynamizującej fa-

bułę. Jeśli nawet mają one udział w działaniach sprawczych podejmowanych 

przez komiksowych bohaterów, to udział ten sprowadza się do roli biernych 

obiektów lub rekwizytów męskich działań. Zazwyczaj kobiety są umieszczone 

w kontekście rodzinnym bądź towarzyskim (np. jako przyjaciółki). Rzadziej 

na plan pierwszy wybija się kontekst zawodowy. Jeśli tak się dzieje, dotyczy 

to zazwyczaj współpracownic Żbika. I tu jednak kobiety są ukazywane jako 

uległe wobec mężczyzn (w tym podległe im na stopie zawodowej), rzadziej 

jako równorzędne.

Stosunkowo rzadko odzwierciedlane są emocje innych postaci wobec ko-

biet. Często natomiast pokazywane są w sposób wyrazisty emocje przeżywane 
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przez bohaterki. Kobiety w Kapitanie Żbiku najczęściej doświadczają uczucia 

straty, rzadziej lęku czy gniewu.

Kapitan Żbik, w przeciwieństwie do pozostałych omawianych przez nas 

komiksów czasu Peerelu, charakteryzuje się jawnymi założeniami propagando-

wymi. Jego twórcy za cel stawiali sobie ukazanie Milicji Obywatelskiej (MO) 

w pozytywnym świetle. Miało to zmienić nie tylko społeczny wizerunek tej 

konkretnej instytucji, ale poprzez zastosowanie fi gury pars pro toto także całego 

ówczesnego systemu. W takim ujęciu reprezentacji kobiecości uwidacznia się 

pęknięcie pomiędzy sferą deklaratywną, założeniową, a tym, co uznać możemy 

za jej realizację.

Jak wynika z tej analizy, w omawianym komiksie ilościowo-jakościowa 

reprezentacja kobiet jest nad wyraz uboga. Biorąc pod uwagę podstawowe 

założenia realizmu, który dominuje w Kapitanie Żbiku, należałoby sądzić, że 

pozycja kobiet w społeczeństwie jest tym samym bardzo nikła i ogranicza się 

w gruncie rzeczy do kilku podstawowych, stereotypowych ról. Kłóci się to 

z ideologią komunistyczną, w myśl której wraz z nowym ustrojem społecznym 

pozycja kobiet uległa znaczącej zmianie. Kolejny raz mamy do czynienia z sy-

tuacją, w której tekst odzwierciedla coś zupełnie innego niż odzwierciedlać po-

winien. W celu zdekodowania ukrytego znaczenia warto posłużyć się metodą 

czytania oznakowego wypracowanego na gruncie badań kulturowych (Storey 

2003: 37). Metoda ta zwraca uwagę na wszystkie elementy zniekształcone oraz 

przemilczane, mające doprowadzić uważnego czytelnika do ukrytych założeń 

ideologicznych tekstu.

W analizie treści wykazaliśmy, że rola sprawcza kobiet jest niewielka, a ich 

funkcja sprowadza się do stereotypowych wyobrażeń na jej temat. Czytając 

komiks, można odnieść wrażenie, iż kobieta została zamknięta w przestrzeni 

męskiej, będąc jedynie dodatkiem do roli, jaką spełniają funkcjonariusze MO. 

W dyskursie ofi cjalnym utrzymywano z kolei, że kobieta, poprzez możliwość 

pracy zawodowej, została zrównana w prawach i obowiązkach z mężczyzną. 

W praktyce kobiecie umożliwiono pracę zawodową, blokując jednocześ-

nie dostęp do pozycji cieszących się społecznym autorytetem (Fodor 2004:  

783–790). Kobiety mogły wejść w nową przestrzeń społeczną, ale jedynie na 

zasadach ustalonych przez mężczyzn.

Tę zasadę ograniczonej inkluzji (Fodor 2004: 785) doskonale widać na 

przykładzie Kapitana Żbika. Przestrzeń instytucjonalna jest przestrzenią mę-

ską, w której to mężczyźni ustalają reguły. Również oni pełnią najważniejsze 

role i cieszą się autorytetem. Nieprzypadkowo bohaterem jest milicjant, który 

bez trudu rozprawia się z przestępcami, polegając na swoim sprycie, rozumo-
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waniu i przenikliwości. Kobieta staje się jedynie środkiem do osiągnięcia osta-

tecznego celu. W sytuacji, gdy stara się przejąć funkcję sprawczą, niezmien-

nie spotyka ją losowa sytuacja (nieuwaga, niepomyślny zbieg okoliczności), 

z której jedynym wybawieniem okazuje się mężczyzna (por. historia porucznik 

Oli z pierwszych trzech albumów). Przeszkodą wydaje się także nadmiernie 

uwypuklona emocjonalność, porywczość czy brak przemyślanego planu dzia-

łania. Jeżeli którejkolwiek z bohaterek udaje się zmienić bieg wydarzeń, to 

tylko dzięki temu, że okazała męskie cechy charakteru. Wejście w taką rolę 

jest przeważnie chwilowe, po czym następuje powrót do „normalnego” stanu 

rzeczy, w którym to mężczyzna ratuje kobietę z opresji i doprowadza zagadkę 

kryminalną do szczęśliwego końca.

Milicja Obywatelska jawi się nie tylko jako instytucja strzegąca spokoju 

obywateli, ale także jako stojąca na straży podstawowych wartości (dodajmy 

– męskich wartości, takich jak rywalizacja, honor czy racjonalność), którym 

hołduje cały ustrój komunistyczny. Nieprzypadkowo system ów ma dwóch oj-

ców, ale żadnej matki, toteż kobietom przypada w nim rola podrzędna. 

W tym momencie nasuwa się nam podstawowa wątpliwość dotycząca rea-

lizmu takiego przedstawienia. Czy rzeczywiście pozycja kobiet w Peerelu była 

tak bardzo podległa? Zdaje się przeczyć temu literatura socjologiczna poru-

szająca ten temat (Titkow 2007: 63–70; Fodor 2004: 783–813). Uznać moż-

na, że Kapitan Żbik zatem to kolejna projekcja męskiego, fantazmatycznego 

świata podtrzymywanego przez dominującą ideologię. Wskazuje to na niezbyt 

istotną zmianę, jaka dokonała się w świadomości społecznej i symbolicznej 

okresu Peerelu w podejściu do relacji między płciami.

Kajko i Kokosz
W Kajko i Kokoszu w typowym wydaniu pojawia się od dwóch do czterech 

postaci kobiecych drugoplanowych. Postacie trzecioplanowe występują rzad-

ko. Są tu dwie stałe bohaterki drugoplanowe: Jaga (dobra czarownica, która 

wykorzystuje swoje nadprzyrodzone umiejętności do obrony Mirmiłowa) oraz 

Lubawa (żona księcia Mirmiła panującego w grodzie Mirmiłowo; większa 

i silniejsza od niego). Dla porównania możemy dodać, iż męskich stałych po-

staci pierwszo- i drugoplanowych, które pojawiają się w każdym albumie, jest 

siedem.

Prawie wszystkie drugoplanowe bohaterki zostały pokazane w kontekście 

ich relacji rodzinnych; większość męskich postaci pozbawionych jest nato-

miast tego kontekstu. W ponad dwóch trzecich przypadków kobiety są też 
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ukazane w ich roli wobec szerszej zbiorowości, a w połowie – w kontekście roli 

zawodowej. Za każdym razem były to jednak zawody „kobiece”.

O ile mężczyźni często zawiązują akcję i komplikują ją, o tyle to kobie-

ty przyczyniają się do rozwiązania powstałych perypetii. W zdecydowanej 

większości przypadków kobiety pełnią ważną lub bardzo ważną rolę sprawczą 

i w związku z tym należy uznać, iż są istotnymi postaciami fabularnymi. Co 

więcej, wydaje się, że bez ich współudziału większość pojawiających się prob-

lemów nie znalazłaby rozstrzygnięcia.

Środki wykorzystywane przez kobiety w ich działaniach sprawczych za-

zwyczaj odwołują się do więzi społecznych (dotyczy to zwłaszcza postępowa-

nia żon ze swoimi mężami), inteligencji oraz sił nadprzyrodzonych. Co ważne, 

posługują się one swoją inteligencją prawie wyłącznie w celu rozpracowania 

cudzych (męskich) intryg, a nie w celu snucia własnych knowań. W niemal 

dwóch trzecich przypadków kobiety są ukazane jako istoty autonomiczne, 

a nie jako zależne od mężczyzn. W istocie, w przypadku Lubawy i Jagi – to 

mężczyźni są raczej wobec nich ulegli.

Stosunkowo często postacie kobiece przejawiają silne uczucia. W sytuacjach, 

w których kobietom przypisywane są wyraziste stany emocjonalne, w dwóch 

trzecich przypadków są to emocje negatywne, i to znacznie częściej gniew 

niż strach czy uczucie straty. Równie zaskakująco przedstawiają się emocje, 

które inne postacie przejawiają wobec kobiet. Wprawdzie najpopularniejsze 

jest ogólnie pojmowane uczucie sympatii, niemniej tylko nieco rzadziej wyra-

żany jest lęk przed tymi postaciami; na trzecim miejscu znalazło się natomiast 

pożądanie. W wielu sytuacjach możemy wręcz odnieść wrażenie, że mężczyźni 

oczekują od kobiet przejęcia aktywnej roli. W związku z tym kobiety częściej 

okazują się postaciami faktycznie dominującymi nad mężczyznami niż im 

podległymi (nawet jeśli formalnie, instytucjonalnie są im podległe).

Kajko i Kokosz na tle omawianych przez nas pozycji charakteryzuje się 

wyjątkowym sposobem kreacji ról płciowych, w szczególności postaci kobie-

cych. Ich wizerunki wydają się zatrzymane w połowie drogi pomiędzy ste-

reotypowym a wyemancypowanym przedstawieniem. Z jednej strony są one 

instytucjonalnie podporządkowane mężczyznom, z drugiej – wykazują wręcz 

niezwykłą aktywność i samodzielność. Zadziwiająca jest też wielobarwność 

i psychologiczna głębia postaci kobiecych w porównaniu z dość płaskimi 

i monochromatycznymi obrazami milicjantek w Kapitanie Żbiku czy towa-

rzyszek Funky’ego Kovala. Różnorodność charakterologiczna bohaterek rów-

nież zasługuje na uwagę. Oprócz rozważnej Lubawy i Jagi mamy do czynienia 

z rozhisteryzowaną księżniczką, w konkury do której stają zacni rycerze (ze-

szyt 4–6). Nie powinno to jednak przesłaniać nam pełnego obrazu, w którym 
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kobiety są wprawdzie samodzielne i niezależne, ale tylko w instytucjonalnie 

i symbolicznie przyporządkowanych im przestrzeniach.

Dobrym zobrazowaniem tej dwuznacznej pozycji jest popularne w Polsce 

przeświadczenie, iż, co prawda, to mężczyzna jest głową rodziny, państwa, ale 

kobieta jest szyją, która kręci tą głową. Ta z pozoru dowartościowująca me-

tafora jest w gruncie rzeczy zwodnicza. Pułapki w niej tkwiące wychodzą na 

jaw w momencie zdekonstruowania kulturowych klisz, którymi posługujemy 

się, stosując ten opis. Po pierwsze, głowa (a wraz z nią mózg) uznawany jest za 

siedlisko racjonalności, ruchy szyi z kolei są odruchem czysto fi zjologicznym, 

nad którymi władzę sprawuje rozum, będący ośrodkiem decyzyjnym. Tym 

samym mężczyzna łączony jest z racjonalnością, kobieta z kolei z fi zjologią 

i cielesnością (Ortner 1982). Nie bez znaczenia jest również przestrzenność 

tej metafory. Kultura europejska przejawia tendencję do dowartościowywania 

wszystkiego, co łączy się z górą, deprecjonowania z kolei tego, co bliższe ziemi. 

Wertykalność owej metafory oraz wiążąca się z nią hierarchizacja wydają się 

oczywiste.

Tym samym, choć bohaterki Kajka i Kokosza wywalczyły sobie przestrzeń 

wolności, to jednak są one instytucjonalnie i symbolicznie podległe władzy 

mężczyzn. Stwierdzenie to osłabione zostaje jednakże poprzez zastosowa-

nie wszechogarniającej parodii. Posłużenie się nią w komiksie ma, naszym 

zdaniem, nie tylko przedstawić w krzywym zwierciadle zmiany zachodzące 

w świecie rzeczywistym (paradoksy komunistycznej rzeczywistości czy też 

krytyka nowej mody i konfl ikt pokoleń przedstawiony na początku 19. al-

bumu), lecz także rozchwiać tradycyjne role płciowe. Widoczne jest to do-

skonale w feminizowaniu mężczyzn i maskulinizowaniu kobiet (para Lubawa 

i Mirmił), jak również kontrastowaniu przeciwnych charakterów bez kierowa-

nia się genderowymi dystynkcjami (Kajko i Kokosz).

Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że Kajko i Kokosz 

to komiks niezwykły nie tylko ze względu na podwójne kodowanie, ale także 

z uwagi na labilne podejście do ról płciowych. Nie jest to mimo wszystko 

równoznaczne z przypisaniem mu roli wywrotowej czy nowatorskiej.

Funky Koval

W Funkym Kovalu pojawiają się trzy postacie kobiece drugoplanowe oraz 

sześć trzecioplanowych. Dla porównania, w całej serii znajdziemy 50 postaci 

męskich drugoplanowych. Spośród wspomnianych trzech postaci kobiecych 

drugoplanowych jedna w rzeczywistości pełni rolę epizodyczną (Sally, ciotka 

Brendy). Jeśli chcielibyśmy doszukać się wizerunku kobiety w Funkym Kovalu, 
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musielibyśmy przyjrzeć się zatem dwóm stałym (pojawiającym się we wszyst-

kich albumach) kobiecym postaciom drugoplanowym, Brendzie i Lilly. Na 

pierwszy rzut oka nic – prócz młodego wieku i seksapilu – postaci tych nie 

łączy. Brenda jest detektywem kosmicznym. Jest silna, autonomiczna i czę-

sto podejmuje działania sprawcze. Lilly natomiast to aktorka uhonorowana 

tytułem Miss Universum. Stanowi przykład typowej bezbronnej ofi ary męż-

czyzn. Uczestniczy w działaniach sprawczych jedynie jako rekwizyt lub jako 

obiekt męskich działań. Przykładowo, w początkowej części komiksu niewiele 

brakuje, aby nie zginęła złożona w ofi erze bóstwu. Również w dalszej części 

komiksu wszystkie sceny z planów fi lmowych, w których uczestniczyła jako 

aktorka, umieszczały ją w kontekście ofi ary męskiej przemocy. 

Spośród emocji wyrażanych przez inne postacie – zarówno wobec Lilly, 

jak i wobec Brendy – na pierwszym miejscu należałoby umieścić pożądanie. 

Również same bohaterki najczęściej okazują pożądanie i miłość. Niemniej 

spośród emocji negatywnych przez nie przejawianych w repertuarze Lilly do-

minuje strach, natomiast w przypadku Brendy – gniew. Bohaterki te są w isto-

cie uosobieniem różnicy pomiędzy tymi dwoma stanami emocjonalnymi: bier-

nym strachem i aktywnym gniewem.

W rzeczywistości jednak już od samego początku jest oczywiste, że zarów-

no Brenda, jak i Lilly znalazły się w świecie głównego bohatera nie z powodu 

ich „autonomicznego” znaczenia, ale dlatego, że obydwie mają się stać kochan-

kami i wielbicielkami Funky’ego – kosmicznego detektywa, superbohatera, 

który ratuje ludzkość przed zagładą. Ponadto, wraz z rozwojem fabuły, Brenda 

coraz bardziej upodabnia się do Lilly. Mimo że formalnie przejmuje władzę 

nad jedną z najważniejszych na Ziemi agencji detektywistycznych, w istocie 

staje się coraz bardziej zależna od Funky’ego, a dominującym uczuciem, które 

uzewnętrznia, staje się – obok pożądania – strach. Co ciekawe, również pod 

względem wyglądu upodabnia się do Lilly – sztywny kok zamienia na roz-

puszczone włosy (zob. Rys. 1 i 2)5.

Brenda i Lilly nie są kobietami „zwyczajnymi”, przeciętnymi. Lilly jest 

przecież Miss Universum, a Brenda staje się właścicielką agencji Universs. Jakie 

są więc zwyczajne kobiety? Niewątpliwie takimi są postacie trzecioplanowe. 

Wszystkie one zostały pokazane w stosunkowo tradycyjnych rolach (mimo że 

akcja komiksu rozgrywa się w 2082 roku). Trzy z nich są sekretarkami, jedna

5 Dziękujemy wydawnictwu Prószyński Media za umożliwienie opublikowania okie-
nek z komiksu Funky Koval.
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dziennikarką (jeden z nielicznych „męskich zawodów”, w którym „tradycyjnie” 

pojawiają się kobiety), a inna spaceruje z mężem (lub kochankiem), trzymając na 

smyczy pudelka (została więc osadzona w kontekście rodzinno-towarzyskim).

Obserwacje te oraz uwagi dotyczące przemiany Brendy skłaniają do wnio-

sku, iż w 2082 roku – według autorów Funky’ego Kovala – sytuacja społeczna 

kobiet niewiele się będzie różnić od tej w 1982 roku (kiedy komiks powsta-

wał). Nieliczne kobiety są w stanie osiągnąć sukces zawodowy. W związku 

z tym obszarami, na których kobiety powinny realizować swoje ambicje, są 

relacje z mężczyznami i dbanie o urodę.

Funky Koval jest najbardziej „zachodni” spośród wszystkich omawianych 

przez nas komiksów. Stylizacja na amerykańskiego superbohatera była zapew-

ne strategią celową. Znudzony rodzimą produkcją i żądny wrażeń czytelnik 

dostaje do swoich rąk komiks, w którym superbohater skrojony na miarę ame-

rykańskiej kultury masowej ratuje świat dzięki wrodzonej sobie pomysłowości, 

odwadze i rozumowi. W chwilach spadku napięcia związanego z ratowaniem 

świata Funky przemienia się w playboya uwodzącego swoim czarem kobiety. 

Ich reprezentacja w świecie Kovala sprowadza się głównie do roli obiektu sek-

sualnego.

Nie dziwi fakt, że rola kobiet w Funkym Kovalu jest bardzo stereotypo-

wa i seksistowska. Wniosek ten tylko pozornie kłóci się z analizą treści. Gdy 

przyjrzymy się uważnie postaci Brendy, okaże się, iż ma ona dwie twarze. 

Jedną z nich jest wizerunek kobiety żądnej sukcesu, potrafi ącej zadbać o swój 

interes. W tej roli przyjmuje ona jednak typowo męskie cechy, takie jak odwa-

ga, stanowczość czy przedsiębiorczość, charakterystyczne dla przedstawicielek 

pierwszej fali feminizmu, których głównym celem była próba upodobnienia 

się do mężczyzny. Jednak w dalszej części serii Brenda przechodzi metamor-

fozę, w której jej męskie cechy ustępują miejsca erotyzmowi (Rys. 2). Co cha-

rakterystyczne, przemiana ta dokonuje się wówczas, gdy bohaterka znajduje 

się w śpiączce, tak jakby utrata świadomości była niezbędnym elementem 

Rys. 1. Polch 1992a: 5. Rys. 2. Polch 1992b: 48.
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katharsis, po którym uwolniona zostaje jej prawdziwa (kobieca, erotyczna) na-

tura. Zabieg ten ma na celu: po pierwsze, usunięcie z pola działania Funky’ego 

wszystkich równorzędnych partnerów/partnerek walki. Po drugie, ma poka-

zać, gdzie naprawdę jest miejsce kobiety (w domyśle u boku mężczyzny, jako 

dodatek estetyczny i emocjonalny). 

Postać Lilly z kolei od początku kreowana jest według seksualnego wzorca, 

co nie pozwala Funky’emu patrzeć na nią inaczej niż przez pryzmat pożądania 

oraz traktować ją dość instrumentalnie.

Twierdzimy tym samym, że obraz kobiety w Funkym Kovalu jest po raz 

kolejny męską projekcją. W przeciwieństwie jednak do Kapitana Żbika nie 

jest to projekcja relacji władzy, ale projekcja pożądania seksualnego i płynąca 

z tego przyjemność męskiego spojrzenia (Mulvey 1992: 100–107). 

Podsumowanie

Cztery analizowane przez nas komiksy pokazują zupełnie różne typy ko-

biet. Należy zatem w tym miejscu postawić pytanie: czy istnieje coś takie-

go jak „wizerunek kobiety” w peerelowskim komiksie? Powtórzmy: komiks 

w Peerelu był typowo męskim (a raczej chłopięcym) gatunkiem. Peerelowskie 

„kolorowe obrazki” były pisane przez mężczyzn z myślą o czytelnikach mę-

skich. Ich akcję zogniskowano wokół „męskich” działań: harcerstwa w Tytusie, 

Romku i A’Tomku, obrony ojczyzny przed zagrożeniem zewnętrznym w Kajko 

i Kokoszu, czy też obrony przed zagrożeniem międzyplanetarnym (Funky 

Koval) lub przed zagrożeniem wewnętrznym (Kapitan Żbik). Świat peerelow-

skiego komiksu jest więc światem – w pełnym tego słowa znaczeniu – męskim 

(czy też chłopięcym). W świecie tym kobiety z pewnością nie odgrywają de-

cydujących ról (a więc ról pierwszoplanowych). Nie pozbawia to ich jednak 

prawa wstępu do męskiego świata. Wręcz przeciwnie, stanowią one jego im-

manentny element.

Nie powinniśmy jednak uważać, że kobiety stanowią wyłącznie estetycz-

ny dodatek do komiksowego świata męskich porachunków (jak to się często 

dzieje w „męskich” gatunkach w kulturze popularnej). Zwróćmy uwagę, iż po-

dobnie jak w Kajko i Kokoszu, również w Funkym Kovalu postacie kobiece wy-

stępują wyłącznie po „tej dobrej stronie” (w grodzie Mirmiłowo oraz w agencji 

Universs – obrońców kosmicznego porządku). Brak natomiast jest zupełnie 

kobiet po „złej stronie”. Jest to tym bardziej zaskakujące, że międzyplanetarny 

spisek, z którym walczy Funky Koval, obejmuje bardzo szerokie i różnorod-
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ne kręgi: począwszy od konkurencyjnej agencji detektywistycznej Stellar Fox, 

a skończywszy na siłach policyjnych i najważniejszych decydentach politycz-

nych. Również w Kapitanie Żbiku kobiety niezwykle rzadko występują w ja-

kimkolwiek powiązaniu z przestępcami, przeciwko którym kapitan prowadzi 

śledztwo. Stosunkowo często pojawiają się one natomiast w charakterze ofi ar 

męskich zbrodni, możemy je również odnaleźć wśród współpracowniczek 

Żbika.

Z rozważań tych wynika, że kobiety w peerelowskim komiksie pełnią rolę 

nie tylko dodatku estetycznego, ale także dodatku moralnego. Stanowią one 

niezbędny element świata dobra. Jednocześnie tylko przypadkowo, rzadko sta-

ją po stronie zła. W związku z tym w toku analizy wyłoniliśmy hipotezę, której 

weryfi kacja i ewentualne uogólnienie na inne peerelowskie teksty kultury wy-

magałoby dalszych badań: stopień obecności postaci kobiecych i ich znaczenie 

w analizowanych komiksach w dużej mierze można by wyjaśniać, odwołując 

się do stopnia zapotrzebowania na wsparcie moralne. Stopień zapotrzebowa-

nia na wsparcie moralne wiązałby się natomiast z poziomem zagrożenia świata 

dobra przez siły zła w poszczególnych tekstach.

Jak jednak należałoby w tej sytuacji wytłumaczyć całkowite zmargina-

lizowanie postaci kobiecych w Tytusie, Romku i A’Tomku? Przyjmijmy, że 

analizowane komiksy układają się na swoistym kontinuum zapotrzebowa-

nia na wsparcie moralne. W sposób otwarty i zorganizowany siły zła obecne 

są w Kajko i Kokoszu oraz w Funkym Kovalu. Siły te są na tyle potężne, że 

zagrażają przetrwaniu świata dobra. W istocie to właśnie manichejskie star-

cie pomiędzy agentami dobra i agentami zła stanowi oś fabularną obydwu 

tych tytułów. W komiksach tych występuje też najwięcej postaci kobiecych 

i, co więcej, odgrywają one tutaj najbardziej znaczące role. Fabuła Kapitana 

Żbika również zasadza się na motywie walki dobra (Milicji Obywatelskiej) 

i zła (przestępców). Niemniej tutaj siły zła nie są na tyle potężne, aby móc 

zagrozić przetrwaniu systemu dobra. Kobiety w tej serii pojawiają się rzadziej 

i w znacznie mniej istotnych rolach. Tytus, Romek i A’Tomek jest natomiast 

komiksem przygodowym, w którym motyw walki dobra ze złem nie odgrywa 

istotnej roli. Moglibyśmy uznać więc, że zapotrzebowanie na postacie kobiece 

jest najmniejsze właśnie w tej serii. 

Wsparcie moralne, które – zgodnie z proponowaną hipotezą – miałoby 

stanowić atrybut postaci kobiecych, przejawiałoby się w trzech aspektach.

Po pierwsze, zarówno w Kajko i Kokoszu, jak i w Funkym Kovalu kobiety 

wydają się pełnić rolę decydującą w tych sytuacjach, w których męskimi siłami 

nie da się już posunąć fabuły do przodu. Nie wahają się użyć w tym celu nawet 
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przemocy fi zycznej. Przykładowo, dzieje się tak wówczas, gdy Lubawa wybija 

z głowy księciu Mirmiłowi za pomocą talerzy nierozsądny pomysł rozwiązania 

drużyny wojów (album 19.). Podobnie Brenda nokautuje Funky’ego, gdy ten 

zachowuje się w dziwny sposób, po czym odkrywa wszczepiony pod jego skórą 

chip, odpowiedzialny za niewłaściwe zachowanie superbohatera.

Po drugie, obecność kobiet w sposób niemal magiczny utwierdza siły do-

bra. Zwróćmy uwagę, że w Kajko i Kokoszu wszystkie postacie, które potra-

fi ą czarować, są kobietami. W Funkym Kovalu superbohater do ostatecznej 

rozgrywki dosłownie otrzymuje Brendę, której jedyna rola polega na trwaniu 

w tym momencie przy Funkym (Rys. 3). Również w Kapitanie Żbiku odnaj-

dujemy ślady tego typu magicznej obecności kobiet których rola zawodowa 

zostaje sprowadzona do myślenia za biurkiem o mężczyznach-milicjantach 

przeprowadzających prawdziwe akcje (Rys. 4).

Po trzecie, utożsamienie kobiet z siłami dobra staje się elementem męskiej 

projekcji o roli kobiet w zmaskulinizowanym świecie. Usytuowanie bohaterek 

tylko po stronie prawości służy utwierdzaniu słusznych moralnie wyborów 

męskich bohaterów, gwarantując, że nigdy nie przejdą na stronę zła6.

6 Stanowiłoby to swoiste potwierdzenie tezy, którą postawiły Mirosława Marody 
i Anna Giza-Poleszczuk. Na podstawie analizy treści peerelowskiej prasy kobiecej zre-
konstruowały one obraz kobiety jako „dzielnej ofi ary”, która chroni i wychowuje swojego 
męża. Obraz mężczyzny, jaki wyłonił się w toku analizy, autorki nazwały natomiast „dużym 

Rys. 3. Polch 1992b: 37. Rys. 4. Kamiński, Polch, Rocki 
i in. 1967–1982, album 47: 7.
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Czytając poszczególne komiksy, można by jednak nie zgodzić się z tą hi-

potezą, twierdząc, że brak czy też wyjątkowa rola postaci kobiecych w po-

szczególnych tekstach są w dostatecznym stopniu umotywowane względami 

fabularnymi, konstrukcją świata przedstawionego i ich tematyką. Twierdzimy, 

że byłby to zarzut chybiony z dwóch względów. Po pierwsze, niezależnie od 

stopnia realizmu (czy też jego braku) w każdy z tych światów jest wpisana rze-

czywistość, w którym został on wykreowany. Rzeczywistość ta stanowi zało-

żony z góry punkt wyjścia i zarazem punkt odniesienia umożliwiający czytel-

nikom „właściwą” interpretację danego tekstu. A jest to przecież rzeczywistość, 

której nieco ponad połowę stanowią kobiety. Wcześniej pisaliśmy o „elemencie 

komiksowym”, który znamionuje uproszczenie i skrótowość. Prawdą jest, że 

nie sposób na małym obrazku przedstawić reprezentatywną próbkę całej po-

pulacji. W tym momencie przechodzimy jednak do naszego drugiego kontr-

argumentu. Jeśli immanentną cechą komiksu jest skrótowość, warto przyjrzeć 

się temu, czy w pomijaniu pewnych kwestii i pewnych bohaterów możemy 

odnaleźć regularność. Jedynie gdy tak się dzieje, uproszczenie i skrótowość 

ulegają problematyzacji.

Gdyby zaproponowana hipoteza znalazła swoje potwierdzenie w toku 

dalszych badań, można by wówczas uznać, iż to w traktowaniu kobiet jako 

homo moralis (w odróżnieniu od mężczyzn, którzy przypominają tutaj ra-

czej typ homo faber czy też homo economicus), a więc w traktowaniu ich jako 

odmiennego gatunku człowieka, leży jeden z przejawów głębszej segregacji 

płciowej. Oczywiście nie umniejsza to znaczenia bardziej widocznych przeja-

wów oddzielenia płci w kontekście rodzinnym, zawodowym, w marginalizacji 

ich roli sprawczej czy też w przypisywaniu im większej i bardziej biernej emo-

cjonalności. Tym samym – w przypadku udowodnienia naszych przypuszczeń 

– moglibyśmy paradoksalnie uznać, że upośledzenie kobiety w peerelowskim 

komiksie kryje się z jednej strony w upodrzędnianiu jej roli instytucjonalnej, 

a z drugiej strony – w nadmiernym dowartościowaniu jej roli symbolicznej: 

w obarczaniu kobiet większymi oczekiwaniami społecznymi oraz w przypisy-

waniu im swoistej magicznej (a więc związanej z przyrodą) aury. Obydwa te 

zabiegi w równym stopniu czynią bowiem z kobiety przede wszystkim doda-

tek do męskich, homosposłecznych relacji.

dzieckiem”, które jest kapryśne i uzależnione od swojej „dzielnej ofi ary” (Marody, Giza-
-Poleszczuk 2000).
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