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DZIEDZICTWO OPOWIEŚCI 
Z DYMKIEM. PLANY 
I REALNE SZANSE 
UTWORZENIA W POLSCE 
MUZEUM KOMIKSU1

THE HERITAGE OF STORIES WITH SPEECH 
BALLOONS. PLANS AND CHANCES TO ESTABLISH 
A MUSEUM OF COMICS IN POLAND

Paweł Panic
Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu

Abstract: This article is devoted to the plans to estab-
lish a museum of comics in Poland. The first part presents 
a list of museum institutions dealing with the art of comics 
which exist or used to exist in other countries. At the be-
ginning the focus is on French-speaking countries. It is then 
shifted to the Anglosphere, with some examples from the 
USA and one from the UK. These reflections on foreign 
museums are an attempt to determine the way for Polish 
museums to follow.

In Poland there are plans to open a museum of comics 
based on the collection of Wojciech Jama; the collector 
himself is doing his best to implement this idea. Further 
sections of the article present his vision of this museum, as 
well as the cities which are being considered to host such 
an establishment. The article concludes by assessing the 
realistic chances of establishing and sustaining a museum 
of comics in our country.

Keywords: comics, museum of comics, English museums, French museums, American museums, Wojciech Jama.

Sztuka komiksu ma na świecie ugruntowaną pozycję. Już 
dawno przestała być utożsamiana z infantylnymi opowieś-
ciami dla dzieci, a stała się pełnoprawnym medium wy-
razu artystycznego. Mając świadomość, że  film i komiks 
zyskały na popularności i zaczęły się dynamicznie rozwi-
jać w podobnym okresie przełomu XIX i XX w., wydaje 
się jednak, że nobilitacja komiksu nastąpiła dosyć późno. 

Od powieści graficznych Willa Eisnera, przez Mausa Arta 
Spiegelmana, aż po głośne dzieła Marjane Satrapi – ko-
miksy poruszające tematykę społeczną i polityczną prze-
bijają się do masowej świadomości. W Polsce ten stan 
rzeczy doskonale obrazuje fakt, że recenzje opowieści 
obrazkowych stanowią stały element prasowych rubryk 
kulturalnych. 
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Komiks ma swoją historię, twórców i kamienie milowe. 
W związku z tym nie dziwi fakt, że próbuje się zachować 
to dziedzictwo przez tworzenie instytucji muzealnych po-
święconych wspomnianemu medium. Jakiś czas temu po-
jawiła się inicjatywa powołania muzeum komiksu również 
w Polsce. Czy patrząc przez pryzmat dosyć skromnego gro-
na odbiorców tej sztuki w naszym kraju, tego typu inicjaty-
wa ma szansę powodzenia?

Muzea komiksu na świecie
Aby uświadomić sobie czym będzie, lub raczej czym może 
być muzeum komiksu, warto przyjrzeć się już istniejącym 
placówkom tego typu. Na świecie jest wiele placówek, któ-
re można by określić mianem muzeum komiksu. Co praw-
da wiele z nich nosi to miano nieco na wyrost, a charakter 
prezentowanych w nich zbiorów nie zawsze jest stricte ko-
miksowy, niemniej znajduje się wśród nich kilka instytucji, 
które dla planowanego polskiego muzeum komiksu mogą 
stanowić doskonały wzorzec do naśladowania.

Frankofońskie muzea komiksu

Pierwszym z nich jest bez wątpienia Belgijskie Centrum 
Komiksu. Mieści się ono w sercu Brukseli, w pochodzącym 

z 1906 r. budynku projektu Victora Horta. Centrum zostało 
oficjalnie otwarte w dniu 6 października 1989 r. i uchodzi za 
pierwsze muzeum komiksu na świecie2. Na wystawie stałej 
prezentowana jest historia europejskiego komiksu – od jego 
początków aż po czasy współczesne. Z komiksem europej-
skim utożsamiany jest przede wszystkim komiks frankofoń-
ski, zatem stolica Belgii wydawała się naturalnym miejscem 
dla powstania takiej instytucji. Ważne miejsce zajmuje 
w niej twórczość Hergégo – autora postaci Tintina i zara-
zem najważniejszego belgijskiego twórcy komiksowego. 
Poświęcono mu oddzielną wystawę stałą, podobnie zresz-
tą jak Pierre’owi Cullifordowi (znany jako Peyo),  twórcy 
Smerfów. Wystawy czasowe w muzeum to ogólna prezen-
tacja komiksów i artystów z różnych krajów oraz pojedyn-
czych komiksów i autorów, którzy wywarli znaczny wpływ 
na to medium. Ponadto w Belgijskim Centrum Komiksu 
znajduje się galeria, w której pokazywany jest ogromny 
zbiór oryginalnych plansz komiksowych oraz doskonale za-
opatrzona biblioteka. Centre Belge de la Bande Dessinée, 
bo tak brzmi oryginalna nazwa przedstawianego miejsca, 
stanowi doskonałe wprowadzenie do świata komiksu. 

Warto wspomnieć również o całkiem nowej inicja-
tywie, jaką jest Muzeum Hergégo w Louvain-la-Neuve, 
wspomnianego wyżej twórcy przygód Tintina. Otwarte 2 
czerwca 2009 r. imponuje swoją formą, w której architekt 

1. Wnętrze Belgijskiego Centrum Komiksu

1. Interior of the Belgian Comic Strip Centre
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Christian de Portzamparc starał się nawiązać do stylu ilu-
stracji Hergégo. Belgijski rysownik słynął ze stosowania 
techniki ligne claire (czystej linii), charakteryzującej się pro-
stym, pozbawionym cieniowania rysunkiem i ograniczoną 
paletą barw. Tę prostotę można dostrzec w bryle muzeum. 
Co istotne, twórcą terminu ligne claire jest holenderski ry-
sownik Joost Swarte3. Artysta uchodzi również za jednego 
z mistrzów tego stylu. Nie powinno w związku z tym dziwić, 
że to jemu powierzono misję stworzenia scenografii we-
wnątrz budynku. Musée Hergé (francuska nazwa muzeum) 
jest muzeum kompletnym. Bryła, wnętrza, ekspozycja – te 
trzy elementy idealnie współgrają, stając się prawdziwym 
pomnikiem największego belgijskiego twórcy komiksu.

Komiks frankofoński to oczywiście nie tylko Belgia, ale 
również Francja. Ten drugi kraj, mimo że bez wątpienia sta-
nowi najważniejszy punkt na mapie europejskiego komiksu, 
dosyć późno doczekał się adekwatnej instytucji muzealnej. 
Powstała ona w mieście Angoulême, w którym od 1974 r. 
odbywa się Międzynarodowy Festiwal Komiksu. Nie będzie 
zbytnią przesadą stwierdzenie, że Angoulême jest tym dla 
komiksu, czym Cannes dla filmu. Pomimo tak długiej fe-
stiwalowej historii dopiero w 2008 r. powstał tutaj kom-
pleks o nazwie Cité internationale de la bande dessinée et 
de l’image (CIBDI) – (Miasto międzynarodowego komiksu 
i ilustracji), w którego skład wchodzą 3 budynki mieszczące 

bibliotekę, księgarnię, kino, rezydencję dla artystów, restau-
rację i właśnie muzeum.

Na liczącej 1300 m2 ekspozycji zaprezentowano kompletną 
historię francuskiego i amerykańskiego komiksu. Na wysta-
wie stałej umieszczono ponad 400 oryginalnych prac, stare 
wydania komiksów, materiały reklamowe, zabawki oraz frag-
menty filmów. Paski, plansze i szkice komiksowe składają się 
na liczącą 12 000 elementów kolekcję. Dzięki tak imponują-
cym zbiorom co 4 miesiące można dokonywać kompletnej 
wymiany prezentowanych oryginałów, które następnie trafia-
ją do magazynu na 4 lata. Z jednej strony zapewnia to ochro-
nę cennych zbiorów przed szkodliwym działaniem czynników 
zewnętrznych, a z drugiej sprawia, że francuskie muzeum ma 
nową ekspozycję aż trzy razy w roku4. CIBDI bez wątpienia 
stanowi przedsięwzięcie na miarę kraju z tak bogatym dorob-
kiem komiksowym, jak Francja. Prostota i wyrazistość ekspo-
zycji muzealnej, która jest ważną częścią Miasta komiksu i ilu-
stracji stanowią cenną inspirację dla osób i instytucji, które 
chciałyby powołać do życia polskie muzeum komiksu.

Muzea komiksu w Europie to nie tylko Belgia i Francja. 
Swoich placówek doczekały się również Wielka Brytania, 
Irlandia, Holandia i Włochy. Wiele muzeów komiksu to 
jednak inicjatywy niszowe, którym daleko do rozmachu 
Belgijskiego Centrum Komiksu czy opisanej wyżej francu-
skiej placówki. 

2. Fragment ekspozycji Belgijskiego Centrum Komiksu – miejsce pracy twórcy komiksów

2. Section of an exhibition at the Belgian Comic Strip Centre – workplace of comic strips’ creators
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Anglosaskie muzea komiksu
Stany Zjednoczone są ojczyzną opowieści obrazkowych, 
zatem wydawać by się mogło, że muzea komiksu są po-
wszechnym widokiem w krajobrazie tego kraju. Zanim 
przyjrzymy się bliżej kilku z nich, należy podkreślić, że 
w nazwie tego typu placówek często występuje słowo 
„cartoon”, które w naszym kraju powszechnie utożsamia 
się z telewizyjnymi kreskówkami, a w słownikach często 
występuje jako synonim słowa komiks. W interesującym 
nas przypadku jego znaczenie jest jednak nieco inne. 
Stykając się z terminem „cartoon” zazwyczaj będziemy 
mieli do czynienia z rysunkiem, głównie humorystycznym, 
występującym w gazetach bądź czasopismach i będącym 
symbolem, satyrą lub karykaturą pewnych wydarzeń, te-
matów, osób bądź popularnych zainteresowań5. Najbliżej 
zatem temu terminowi do rysunku satyrycznego. Z uwagi 
na pokrewieństwo obu dziedzin sztuki jest to w zupełno-
ści zrozumiałe. W Polsce nie powinno nikogo dziwić, jeśli 
w muzeum komiksu pojawią się również artyści kojarze-
ni z rysunkiem satyrycznym, niejednokrotnie rozszerza-
jący swoją działalność artystyczną również na opowieści 
obrazkowe.

Jednym z najstarszych amerykańskich muzeów, w któ-
rych pojawiły się zbiory komiksowe było założone 
w 1974 r. Museum of Cartoon Art. Jego pomysłodawca to 
Mort Walker, twórca komiksowy znany przede wszystkim 
z humorystycznej serii Beetle Bailey. Museum of Cartoon 
Art wielokrotnie zmieniało swoją siedzibę. Pierwotnie 
zlokalizowano je w Stamford w stanie Connecticut, na-
stępnie przeniesiono do Greenwich w tym samym stanie, 
w końcu na dłużej „zapuściło korzenie” w Port Chester 
w stanie Nowy Jork. W 1992 r. muzeum przeniesiono do 
Boca Raton na Florydzie. Równocześnie ze zmianą loka-
lizacji zmieniła się również nazwa instytucji na National 
Cartoon Museum. Już w 1996 r. zmieniono ją jednak 
na International Museum of Cartoon Art. Niestety, pry-
watne muzeum borykało się z problemami finansowymi 
i w 2002 r. zostało ostatecznie zamknięte. W 2008 r. cała 
kolekcja Morta Walkera została włączona do zbiorów bi-
bliotecznych Uniwersytetu Stanowego w Ohio, konkretnie 
do Billy Ireland Cartoon Library & Museum6. W zbiorach 
Museum of Cartoon Art znajdowało się ok. 200 tysię-
cy oryginalnych rysunków, 20 tysięcy tomów komiksów, 
a także 1000 godzin materiałów filmowych. Przy braku 
funduszy nawet tak bogate zbiory nie uchroniły placówki 
przed zamknięciem.

Wydaje się, że rynek amerykański nie jest przyjaznym 
miejscem dla muzeów mających w nazwie słowo „cartoon”. 
Może zatem jedyną szansą pozostaje zepchnięcie humory-
stycznego, prasowego dziedzictwa komiksu na dalszy plan 
i skupienie się na bardziej wyrafinowanych przykładach 
sztuki sekwencyjnej? Na razie ciężko odpowiedzieć na to 
pytanie, bowiem w świadomości założycieli tego typu insty-
tucji terminy „comic” i „cartoon” uchodzą za nierozerwalnie 
ze sobą związane.

Na tle innych amerykańskich inicjatyw związanych z mu-
zeami komiksu wyróżnia się projekt nazwany Museum of 
Comic and Cartoon Art (MoCCA). Aktualnie jest to arty-
styczna organizacja non-profit, której działalność koncen-
truje się wokół komiksu. MoCCA zostało założone przez 
Lawrence’a Kleina w październiku 2001 roku. Organizacja 

miała wówczas swoją fizyczną siedzibę w Nowym Jorku 
i była faktycznie muzeum komiksu, jednak na skutek prob-
lemów z funduszami musiała ją opuścić w lipcu 2012 
roku. W sierpniu tegoż roku przeniosła się do budyn-
ku Stowarzyszenia Ilustratorów (Society of Illustrators). 
Pomimo kłopotów i związanej z nimi relokacji twórcy mu-
zeum nie zrezygnowali ze swoich ambicji.

Za główny cel istnienia Museum of Comic and Cartoon 
Art przyjęta została edukacja społeczeństwa  w dziedzi-
nie komiksu i sztuki „cartoonu”, technik ich tworzenia, 
a także tego, co mogą powiedzieć nam o czasach, w któ-
rych powstały i jak oddano w nich realia historyczne7. 
Trzeba przyznać, że jest to zadanie niezwykle ambitne 
i jeśli tylko zostanie kiedyś zrealizowane, to może stano-
wić cenny przykład dla polskiego muzeum komiksu. I to 
nie tylko pod względem organizacji, ale również projektu. 
W 2010 r., jeszcze przed przeniesieniem MoCCA do sie-
dziby Stowarzyszenia Ilustratorów, wspólnie z portalem 
suckerPUNCH zorganizowany został konkurs na projekt 
architektoniczny planowanego muzeum8. W świetle roz-
ważań dotyczących powstania polskiego muzeum komiksu 
było to wydarzenie tym istotniejsze, że wśród wyróżnio-
nych prac znalazło się dzieło wykonane w Gliwicach przez 
Jerome’a Glairouxa. Jak widać, również w naszym kraju 
powstają nowatorskie projekty próbujące wyjść naprze-
ciw oczekiwaniom, jakie spełniać musi budynek, w którym 
miałoby powstać muzeum komiksu.

Innym ciekawym projektem było Words & Pictures 
Museum of Fine Sequential Art, które powołano 
w 1990 r., a dwa lata później otwarto dla zwiedzających 
w Northampton, w stanie Massachusetts. Ufundował je 
Kevin B. Eastman, popularny rysownik i scenarzysta, zna-
ny przede wszystkim jako współtwórca Wojowniczych 
Żółwi Ninja. Już w 1995 r. muzeum zmieniło swoją siedzibę, 
a w 1997 r. zaczęło borykać się z problemami finansowy-
mi. Instytucję zamknięto w 1999 roku. Oficjalnie zmieniła 
ona nazwę na Virtual Words & Pictures Museum i przenio-
sła swoją działalność do internetu9. W tej chwili jednak i na 
tym polu muzeum jest nieaktywne, jego strona bowiem nie 
była aktualizowana od 2002 roku. Mimo hojnego fundato-
ra i obiecującego startu tego typu placówce niełatwo było 
przetrwać nawet w Stanach Zjednoczonych, ojczyźnie histo-
rii obrazkowych. Krótki żywot wirtualnej inkarnacji wspo-
mnianego muzeum jest z kolei dowodem na to, że tego 
typu inicjatywa w USA nie sprawdza się w dłuższej perspek-
tywie czasowej.

Ale Stany Zjednoczone Ameryki to nie tylko nieudane 
próby stworzenia muzeum komiksu. Oczywiście powyż-
sze przykłady są znamienne, jednak nie można ich trak-
tować jako jedynej drogi, na którą wcześniej, czy później 
zbacza każda inicjatywa powołania instytucji poświęconej 
zachowaniu i prezentowaniu komiksowego dorobku ame-
rykańskich twórców. Pozytywny przykład stanowi Charles 
M. Schulz Museum and Research Center – muzeum bio-
graficzne poświęcone Charlesowi Schulzowi – autorowi, 
któremu ludzkość zawdzięcza Fistaszki. Seria ta jest jed-
nym z najpopularniejszych komiksów świata, prawdziwą 
popkulturową marką, która przyniosła swojemu twórcy 
ponad miliard dolarów zysku. Nie powinno zatem dziwić, 
że majątek Schulza mógł przysłużyć się powstaniu po jego 
śmierci godnej go placówki. Charles M. Schulz Museum  
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and Research Center kosztowało 8 milionów dolarów i te 
pieniądze bez wątpienia przyczyniły się do sukcesu tego 
miejsca10. Zostało ono otwarte w Santa Rosa w stanie 
Kalifornia w 2002 roku.

Słowo „cartoon”, powszechne w przypadku zaprezento-
wanych wyżej placówek, pojawia się również w nazwie jed-
nej z europejskich placówek muzealnych – londyńskim The 
Cartoon Museum. W swoim charakterze jest to instytucja 
zbliżona do amerykańskich. Należy jednak podkreślić, że 
największy nacisk położono w niej właśnie na termin „carto-
on”, skupiając się na brytyjskiej ilustracji prasowej, karyka-
turze oraz animacji. Brytyjski rysunek polityczny i społeczny 
prezentowany jest od czasów Williama Hogartha, poprzez 
okres wiktoriański aż do współczesności. Ekspozycja obej-
muje zatem czasy przed narodzinami współczesnego komik-
su i ze zrozumiałych względów dominują na niej nazwiska 
kojarzone przede wszystkim z rysunkiem prasowym. Należy 
zaznaczyć, że prezentowane są na niej również oryginalne 
prace najważniejszych brytyjskich twórców komiksowych, 
takich jak David Law, David Lloyd czy Dave Gibbons. Prężna 
działalność i bogate zbiory sprawiają, iż londyńska placów-
ka może być inspiracją dla polskiego muzeum komiksu, ale 
jednak tylko w niewielkim stopniu, bowiem w naszym kraju 
istnieje już instytucja muzealna, której zbiory i charakter są 
najbardziej zbliżone do The Cartoon Museum. To warszaw-
skie Muzeum Karykatury11.

Muzeum komiksu w Polsce

Od lat starania o powołanie w naszym kraju muzeum ko-
miksu prowadzi Wojciech Jama. Jego wysiłki przynoszą real-
ne efekty i wydaje się, że jeśli kiedyś wspomniana instytucja 
doczeka się realizacji, to wkład tego rzeszowskiego kolekcjo-
nera będzie miał w całym przedsięwzięciu kluczowe znacze-
nie. Warto nadmienić, że Wojciechowi Jamie zawdzięczamy 
powstanie w Rzeszowie Muzeum Dobranocek. 

Kolekcjoner kontra rzeczywistość, 
czyli wizja muzeum komiksu

Aktualnie swoje plany otwarcia muzeum komiksu Wojciech 
Jama prezentuje na specjalnie w tym celu przygotowanej 
stronie internetowej oraz stosownym fanpage’u w ser-
wisie społecznościowym Facebook. Strona internetowa 
opatrzona jest nagłówkiem „Muzeum komiksu w...”, jed-
noznacznie akcentującym fakt, że cały czas trwają poszu-
kiwania miasta, które przygarnie tego typu placówkę12. 
Zarówno na stronie, jak i na fanpage’u Jama wyraźnie 
daje do zrozumienia, że zależy mu na instytucji muzealnej 
z prawdziwego zdarzenia. Stwierdza wprost: Nie zgodzę 
się na żadne półśrodki, żadne instytucje kultury pod na-
zwą „Muzeum komiksu”, żadne stałe wystawy np. w Domu 
Kultury, żadne działy w jakimś istniejącym Muzeum bądź 

3. Przewodnik przebrany za Tintina oprowadza dzieci po Belgijskim Centrum Komiksu

3. Guide dressed as Tintin showing children around the Belgian Comic Strip Centre

 

   
   

 -
   

   
   

   
   

- 
   

   
   

   
  -

   
   

   
   

   
- 

   
   

   
   

  -
   

   
 



64 MUZEALNICTWO 57

Bibliotece, z myślą o tym, że być może kiedyś przerodzi 
się to w Muzeum. Mówię tylko i wyłącznie o autonomicz-
nej instytucji muzealnej... Muzeum Komiksu w...13. Z jego 
oświadczenia przebija troska zarówno o dobro polskiej 
sztuki komiksu, jak i prywatnych zbiorów. Kolekcjoner szu-
ka dla nich miejsca, ale nie odda ich bezwarunkowo – prze-
de wszystkim nie ma mowy o darowiźnie, lecz o depozycie. 
Jego intencje są jasne. Oferuje bogatą kolekcję i pragnie, 
aby na jej podstawie powstało muzeum komiksu, które 
będzie godne tej, nadal niedocenianej, sztuki. Szuka part-
nerów zarówno w samorządach, jak i biznesie, ale muszą 
to być partnerzy, którzy potraktują komiks poważnie, a nie 
będą sprowadzać go do roli prostej rozrywki dla najmłod-
szych. Jama nie chce  – po doświadczeniach z Muzeum 
Dobranocek, które miało być placówką zarówno dla doro-
słych, jak i dzieci, a ostatecznie swoją ofertę skierowało 
wyłącznie do tej drugiej grupy zwiedzających – aby podob-
ny los spotkał muzeum komiksu.

Z czym do gablot, czyli zbiory muzeum komiksu

Wiemy już, czego chce Wojciech Jama. Teraz zobaczmy, co 
daje od siebie. Jak sam stwierdza: Komiks to moja najstar-
sza i najkonsekwentniej rozwijana część zbiorów. Muzeum 
Dobranocek „wypączkowało” ze zbiorów związanych z ko-
miksem [...]14. Oto ich krótki przegląd, uwzględniający na-
zwy folderów występujących w zakładce „Zdjęcia” na fa-
cebookowym fanpage’u Muzeum Komiksu15.

• Karty telefoniczne – mnóstwo kart telefonicznych, 
głównie z Niemiec, na których prezentowani są zarówno 
bohaterowie komiksu amerykańskiego, jak i europejskiego.

• Programy teatralne – to kilka wizerunków progra-
mów teatralnych z ilustracjami mistrzów polskiego komik-
su: Janusza Christy, Papcia Chmiela, Bohdana Butenki oraz 
Zbigniewa Jujki. 

• Kartki pocztowe – zaprezentowano tutaj kilkanaście kart 
pocztowych z bohaterami polskich komiksów. Co istotne, wie-
le z nich pochodzi z serii Bohaterowie opowieści obrazkowych, 
która powstała na podstawie zbiorów Wojciecha Jamy. 

• Kalendarze –  głównie polskie, ale jest też kilka z Czech. 

• Kapitan Kloss – w tym folderze umieszczono fotogra-
fie eksponatów związanych ze wspomnianym bohaterem. 
Dominują karty pocztowe z agentem J-23, aczkolwiek poja-
wiają się również oryginalne plansze komiksowe.

• Puszki i pudełka – to wszelkie możliwe opakowania 
z komiksowymi bohaterami – od metalowych puszek na 
ciastka, przez kartonowe opakowania zbiorcze po waflach, 
aż po pudełka z plastrami.

• Komiks w służbie reklamy – niezwykle interesujący fol-
der z komiksowymi reklamami, zawierający m.in. przedwo-
jenne reklamy prasowe pasty Colgate.

• Filatelistyka – to oczywiście znaczki pocztowe oraz 
przykłady stempli pocztowych z wizerunkami bohaterów 
komiksowych.

To tylko niektóre z zaprezentowanych przez Jamę ekspo-
natów, które miałyby się pojawić w planowanym muzeum. 
W jego kolekcji obok naprawdę cennych zbiorów, takich jak 
choćby komiksowe reklamy z przedwojennej prasy, poja-
wiają się całkiem współczesne gadżety. Zresztą sam zainte-
resowany ma tego świadomość i zauważa, że jego zbiorów 
nie można oceniać pod względem liczebności: Przecież jed-
ną sztuką jest np. numer czasopisma „Świat Młodych” i ory-
ginalna plansza autorstwa Tadeusza Baranowskiego czy 
Janusza Christy. Jak można to porównywać?16. Oczywiście 
pokazane w serwisie społecznościowym zdjęcia to tylko wy-
cinek jego bogatej kolekcji i nie można wykluczyć, że kryje 
ona jeszcze mnóstwo wartościowych zbiorów. 

Komiks wychodzi na miasto, 
czyli lokalizacja muzeum komiksu

Wojciech Jama szuka odpowiedniej lokalizacji dla swo-
jej kolekcji. I nie chodzi tutaj tylko o budynek, ale przede 
wszystkim o miasto. W tym celu rozmawia z samorządami. 
Propozycję przekazania w depozyt swoich „okołokomikso-
wych” zbiorów wysłał do władz kilku dużych miast woje-
wódzkich, zawsze otrzymując odpowiedź odmowną, tłu-
maczoną w większości przypadków brakiem funduszy17. 
Miasta, które poniżej zaproponowałem z pewnością zna-
lazły się na liście Jamy. Władze samorządowe jednak się 

4. Fragment kolekcji Wojciecha Jamy – figurki bohaterów komiksowych

4. Section of Wojciech Jama’s collection – figures of characters of comic series
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zmieniają, a fundusze potrafią się nagle pojawić tam, gdzie 
jeszcze niedawno ich nie było. Czasami pomaga zmiana 
koncepcji, innym razem lekkie złagodzenie ostrych kryte-
riów, a niekiedy po prostu zwyczajny upór, który w wielu 
przypadkach naprawdę skutkuje.

Pierwsze typowane miasto, które wskaże każdy miłoś-
nik komiksu w naszym kraju, to Łódź. Od 1991 r. odbywa 
się tu największy w Polsce festiwal miłośników opowieści 
obrazkowych. Również dla Wojciecha Jamy była to lokali-
zacja, którą brał pod uwagę w pierwszej kolejności: Łódź 
była dla mnie pierwszym i oczywistym miejscem, o któ-
rym pomyślałem z racji wieloletnich tradycji Festiwalu 
Komiksu. Oficjalnie, pisemnie zwróciłem się z taką propo-
zycją do władz miasta i... oficjalnie na piśmie otrzymałem 
odpowiedź odmowną. Byłem cokolwiek zaskoczony, gdyż 
z ust pani prezydent, podczas otwarcia Centrum Komiksu 
słyszałem, iż będzie starała się w przyszłości utworzyć 
w Łodzi Muzeum Komiksu18. Wspomniane Łódzkie Centrum 
Komiksu zostało otwarte w 2013 r. przy ul. Piotrkowskiej. 
Znajduje się w nim czytelnia, księgarnia, antykwariat oraz 
galeria. Mieści się tutaj również biuro Międzynarodowego 
Festiwalu Komiksu i Gier (MFKiG), które wcześniej zlokalizo-
wane było w Łódzkim Domu Kultury, przez lata nierozerwal-
nie związanym z tą imprezą. Centrum Komiksu z muzeum  
nie ma nic wspólnego, ale jako placówka promująca komiks 

i animująca wszelkie dotyczące go wydarzenia, które mają 
miejsce w Łodzi, jest dla takiej instytucji naturalnym part-
nerem. Zresztą Adam Radoń, szef stowarzyszenia twórców 
„Contour”, które mieści się w Centrum Komiksu i od lat or-
ganizator MFKiG, już w 2012 r. mówił, że kierowana przez 
niego organizacja chce stworzyć pierwsze w Polsce muze-
um komiksu19. Możliwe, że w przyszłości władze Łodzi będą 
chciały utworzyć muzeum komiksu samodzielnie, bez udzia-
łu w tym przedsięwzięciu Wojciecha Jamy i jego kolekcji.

Drugi trop to Poznań. W Bibliotece Uniwersyteckiej znaj-
duje się największy w kraju zbiór komiksów i książek po-
święconych temu medium. Ponadto w miejscu tym działa 
Instytut Kultury Popularnej, który – wspólnie ze wspomnia-
ną biblioteką – wydaje „Zeszyty Komiksowe”, jedyne 
w Polsce czasopismo naukowe zajmujące się komiksem. 
Można zatem śmiało stwierdzić, że jeśli chodzi o zaple-
cze naukowo-badawcze Poznań jest na komiksowej mapie 
Polski jednym z najjaśniejszych punktów, także ze względu  
na Międzynarodowy Festiwal Kultury Komiksowej Ligatura, 
który od 2009 r. jest organizowany właśnie w tym mieście.

Jeśli już bierzemy pod uwagę komiksowe zbiory bibliotecz-
ne, to wypada wymienić Gdańsk i jego Pracownię Komiksową 
działającą przy Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej 
im. Josepha Conrada (WiMBP). Również to miasto ma swój 
festiwal komiksu. Bałtycki Festiwal Komiksu, bo o nim mowa, 

5. Fragment kolekcji Wojciecha Jamy – plansze z komiksu Kapitan Kloss – Ostatnia szansa

5. Section of Wojciech Jama’s collection – panels from the comic strip Kapitan Kloss – Ostatnia szansza (Captain Kloss: The Last Chance)
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odbywa się cyklicznie od 2008 r., a wśród jego organizatorów 
znajduje się m.in. właśnie WiMBP.

Trzeci ośrodek, który posiada bogate komiksowe zbio-
ry biblioteczne, to Kraków. W Wojewódzkiej Bibliotece 
Publicznej mieści się Małopolskie Studio Komiksu (MKS), 
które bez wątpienia sprawia, że Kraków stanowi mocny 
typ, jeśli chodzi o ewentualną lokalizację muzeum komiksu. 
Dzięki tej inicjatywie miasto wróciło na komiksową mapę 
kraju20. Przy MSK funkcjonuje Krakowskie Stowarzyszenie 
Komiksowe (KSK), które od 2011r. organizuje Krakowski 
Festiwal Komiksu i urządza cykliczne piątkowe spotkania 
z komiksem. We wrześniu br. przewodniczący Rady Miasta, 
Grzegorz Kośmider złożył interpelację w sprawie jego powo-
łania21. Nie przesądza to jednak o utworzeniu takiej placów-
ki, a sam zainteresowany tak tłumaczy swoje postępowa-
nie: Moją intencją było rozpoczęcie rozmowy na ten temat. 
Trzeba pomyśleć, czy ma to być osobne muzeum, część 
Muzeum Historycznego Miasta Krakowa czy ekspozycja 
w domu kultury […]. Jednak mam na myśli przede wszyst-
kim muzeum kameralne22. Wiadomo, że z propozycją zwró-
cił się do niego Wojciech Jama. Wzmianka o domu kultury 
może sugerować, że kolekcjoner złagodził swoje oczekiwa-
nia, jednak bardziej prawdopodobne wydaje się, że w roz-
mowach z przewodniczącym Rady Miasta Jama rzucił je-
dynie propozycję, twarde warunki zostawiając na moment, 
kiedy jego sprawa dostanie zielone światło. Zagadnienia 
nie konsultowano jeszcze z Krakowskim Stowarzyszeniem 
Komiksowym  ale jego przedstawiciel, Artur Wabik daje do 
zrozumienia, że w razie potrzeby KSK jest gotowe do konsul-
tacji środowiskowych i wsparcia merytorycznego rady mia-
sta w tej sprawie23.

Oczywiście nikt nie mówi, że jedynymi miastami 
w Polsce, w których można zlokalizować muzeum komiksu 
są Łódź, Poznań, Gdańsk czy Kraków. Wymienione miejsca 
wydają się jednakże najbardziej prawdopodobne.

W przytoczonym już wywiadzie z 2012 r. Wojciech Jama 
wypowiedział bardzo istotne zdanie: Dodam, że jeżeli okaże 
się niemożliwym utworzenie podobnego Muzeum w Polsce, 
to nie wykluczam ewentualności utworzenia takiej placówki 
poza granicami, a byłby to ogromny wstyd dla naszego kra-
ju24. Taka deklaracja rzuca całkiem nowe światło na nasze 
rozważania i sprawia, że w kontekście kolekcji Wojciecha 
Jamy wcale nie musimy mówić o polskim muzeum komik-
su. Z jego dalszych słów jasno wynika również, że nie chce 
tworzyć placówki skupiającej się tylko na krajowym komik-
sie: Nie można ograniczać się wyłącznie do polskiego ko-
miksu. Komiks w Polsce, pomimo wszelkich ograniczeń, nie 
rozwijał się w pustce25. Mając na uwadze charakter zgro-
madzonych przez niego zbiorów, takie stwierdzenie wcale 
nie dziwi. Na muzeum komiksu tylko i wyłącznie polskiego 
nie mamy zatem co liczyć. Jednocześnie niepokoi deklara-
cja Jamy o gotowości utworzenia tego typu instytucji gdzieś 
poza granicami naszego kraju. Pozostaje mieć nadzieję, że 
wariant zagraniczny nie będzie musiał być poważnie brany 
pod uwagę.

Realne szanse powstania i istnienia muzeum 
komiksu

Myśląc o powołaniu muzeum komiksu trzeba się zastano-
wić, dla kogo ono właściwie powinno być przeznaczone. 
Pierwszą grupą zainteresowanych wydają się być miłośni-
cy historii obrazkowych. Spoglądając na średnie nakłady 
wydawanych w naszym kraju komiksów, liczbę zagorzałych 
fanów tego medium można określić na około 1 000 osób. 
To grupa zbyt skromna, aby specjalnie dla niej powoływać 
osobną instytucję.

Miłośnikami komiksów są również wielbiciele superbo-
haterów oraz czytelnicy mangi. Są to jednak środowiska 
bardzo hermetyczne, które w większości przypadków nie 

6. Fragment kolekcji Wojciecha Jamy – matryca i paski komiksowe autorstwa Janusza Christy

6. Section of Wojciech Jama’s collection – matrix and comic tiers by Janusz Christa

 (Fot. 1-3 – P. Panic; 4-6 – W. Jama)
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są otwarte na dzieła komiksowe spoza swojego kręgu za-
interesowań. Oczywiście i od tych reguł istnieją wyjątki, 
a miłośnicy historii obrazkowych sięgają również po amery-
kańskie opowieści o herosach oraz komiks japoński, ale mó-
wimy w tym przypadku o grupach, które skupiają się tylko 
na wybranej tematyce (jednocześnie nie ograniczając jej do 
komiksów, ale sięgając też po filmy, seriale i rozmaite gadże-
ty). Wydaje się, że tego typu pasjonaci raczej nie będą zain-
teresowani muzeum opartym na kolekcji, w której dominu-
ją polskie i europejskie akcenty (a takie wrażenie sprawiają 
zbiory Wojciecha Jamy).

Kolejna grupa, z której – zwłaszcza według urzędników 
– będzie wywodził się typowy zwiedzający muzeum ko-
miksu, to dzieci. Najmłodsi polubili Muzeum Dobranocek, 
więc czemu nie mieliby polubić Muzeum Komiksu? W ko-
lekcji Jamy z pewnością znajduje się mnóstwo przedmio-
tów, które stanowić dla nich będą nie lada atrakcję. I mimo 
że on sam jasno daje do zrozumienia, że nie chce, aby ko-
miks był utożsamiany tylko z rozrywką dla dzieci, a muze-
um, o którego utworzenie zabiega, powinno w równym 
stopniu przyciągać dorosłych, to nie ulega wątpliwości, iż 
to właśnie najmłodsi mogą być jedyną szansą na powstanie 
tego typu instytucji. Ważne jednak, aby jej przez to nie zin-
fantylizowano. Doskonałym przykładem, jak można pogo-
dzić poważne muzeum dla dorosłych z miejscem atrakcyj-
nym dla najmłodszych jest przedstawione wyżej Belgijskie 

Centrum Komiksu, w którym oprócz rzeczowej wystawy 
stałej, prezentacji oryginalnych plansz i doskonale zaopa-
trzonej czytelni, przygotowano również wiele atrakcji dla 
najmłodszych. 

Pomysłów na muzeum komiksu jest mnóstwo, a wśród 
wymienionych w pierwszej części pracy placówek zagra-
nicznych odnaleźć można zarówno wzory warte naślado-
wania, jak i przykłady ścieżek, którymi nie należy podążać. 
Najważniejsze, aby nie ograniczać się tylko do prezentacji 
zbiorów i stworzyć miejsce, które będzie stale przyciągać 
zwiedzających. Miejsce, które nie tylko zgromadzi i udo-
stępni pamiątki związane z komiksem oraz oryginalne 
plansze, ale pozwoli gościom zrozumieć czym jest komiks, 
przedstawi jego historię, pokaże na czym polega narracja 
komiksowa i co tak naprawdę świadczy o wyjątkowości tego 
medium.

Dorobek polskich artystów, prężna działalność krajowych 
wydawnictw, systematyczna nobilitacja samych opowieści 
obrazkowych – wszystkie te czynniki sprzyjają powołaniu 
w Polsce muzeum komiksu. Dodając do nich obserwowany 
od kilku lat „muzealny boom”, kwestia jego powstania jest 
raczej przesądzona. Pozostaje zatem uzbroić się w cierpli-
wość, a następnie trzymać kciuki, aby polskie muzeum ko-
miksu podążyło szlakiem wytyczonym przez europejskie 
instytucje tego typu i nigdy nie podzieliło losu ich amery-
kańskich odpowiedników.

Streszczenie: Artykuł poświęcony jest planom powołania 
w Polsce muzeum komiksu. W pierwszej części przedstawio-
ne zostały placówki muzealne zajmujące się sztuką komik-
su, które istnieją bądź istniały w innych krajach. Na początku 
uwaga skupiona została na krajach frankofońskich. Następnie 
zajęto się muzeami anglosaskimi, prezentując kilka przykła-
dów amerykańskich i jeden z Wielkiej Brytanii. Rozważania 
nad zagranicznymi muzeami stanowią próbę wskazania dro-
gi, którą mogłoby podążyć polskie muzeum komiksu.

W Polsce są plany otwarcia muzeum komiksu na ba-
zie kolekcji Wojciecha Jamy, a sam zainteresowany po-
dejmuje wiele starań mających na celu realizację tego 
pomysłu. W kolejnych częściach artykułu przedstawio-
no jego wizję muzeum, zbiory, a także brane pod uwagę 
miasta, w których tego typu placówka mogłaby funkcjo-
nować. Podsumowanie artykułu stanowi ocena realnych 
szans powstania i istnienia w naszym kraju muzeum ko-
miksu.

Słowa kluczowe: komiks, muzeum komiksu, muzea anglosaskie, muzea frankofońskie, muzea amerykańskie, 
Wojciech Jama.

Przypisy
1 Niniejszy artykuł stanowi skróconą wersję pracy dyplomowej przygotowanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Jana Święcha w ramach Podyplomowego Studium 

Muzeologicznego UJ.
2 Przywołane w dalszej części pracy instytucje amerykańskie są co prawda starsze, ale ich zakres tematyczny wykracza poza medium komiksu. Równorzędną 

część ich zbiorów stanowią ilustracje prasowe, a często także materiały związane z filmami animowanymi. Nie można zatem uznawać ich za muzea tylko 
i wyłącznie komiksu.

3 D. Pleban, Investigating the Clear Line Style, http://comicfoundry.com/?p=1526 [dostęp: 26.06.2015].
4 http://english.citebd.org/spip.php?article9 [dostęp: 05.12.2015].
5 http://dictionary.reference.com/browse/cartoon [dostęp: 02.12.2015].
6 Wspomniana instytucja powstała w 1977 r. i stanowi ciekawe miejsce, w którym próbuje się zachować dziedzictwo amerykańskiego komiksu. Ma ona jednak 

charakter bardziej biblioteczny niż muzealny.
7 http://www.nyc.com/arts__attractions/museum_of_comic_and_cartoon_art_mocca.1981/ [dostęp: 02.12.2015].
8 http://www.suckerpunchdaily.com/2010/08/15/museum-of-comic-and-cartoon-art/ [dostęp: 02.10.2015].
9 http://www.wordsandpictures.org/museumhistory.cfm [dostęp: 02.12.2015].
10 Michael Barrier, Finally, a Cartoon Museum That Works, http://michaelbarrier.com/Essays/Schulz/Schulz_Museum.htm [dostęp: 03.12.2015].
11 Muzeum Karykatury skupia się na prezentacji przedstawicieli rysunku satyrycznego, w związku z czym twórcy komiksu pojawiają się w nim, jeśli w ich dzia-

łalności artystycznej odgrywa on dominującą rolę. W ostatnim czasie coś się jednak w tym podejściu zmienia, o czym świadczy wystawa „Papcio Chmiel  
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i jego podopieczni”, która inauguruje cykl prezentacji komiksu „Galeria komiksu” Muzeum Karykatury w Warszawie.
12 http://muzeumkomiksu.eu/ [dostęp: 06.12.2015].
13 Ibidem.
14 W. Jama, Wojciech Jama: Doświadczenia z Muzeum Dobranocek wpływają na podejście do Muzeum Komiksu, rozm. przepr. P. Panic, http://www.alejako-

miksu.com/artykul/6336/Wojciech-Jama-Doswiadczenia-z-Muzeum-Dobranocek-wplywaja-na-podejscie-do-Muzeum-Komiksu/ [dostęp: 12.12.2015].
15 Mogą je oglądać osoby niezalogowane, a co za tym idzie również nieposiadające konta na wspomnianym portalu społecznościowym, https://www.facebook.
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