
Pasjonaci indiańskiej kultury z grupy 
„Huu-Ska Luta“ codziennie w połu-
dnie w wiosce Indian Summer prezen-
tują pokazy tańca pow-wow. Niezwy-
kle efektownie i barwnie wygląda każ-
da z inscenizacji.    
     fot. Maciej Tyrakowski
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Kajko i Kokosz, dwaj woje kasztelana Mir-
miła, to sztandarowe dzieło Janusza Christy. 
Jednak zanim powstały ich przygody, rysow-
nik i scenarzysta tworzył inne komiksy. Autor 
zadebiutował w 1956 roku w magazynie Jazz, 
a w 1958 roku trafił do Wieczoru Wybrzeża, 
trójmiejskiej gazety, w której przez wiele lat 
pojawiały się krótkie historyjki w formie pa-
sków o przygodach dwóch przyjaciół: Kajt-
ka i Koka. Dopiero w 1972 roku narodzili się 
Kajko i Kokosz, a ich przygody stały się jed-
ną z najpopularniejszych i najbardziej rozpozna-
walnych polskich serii komiksowych. 

Co sprawiło, że akurat ten komiks okazał 
się wielkim sukcesem? Przede wszystkim cie-
kawe historyjki oraz sympatyczni i barwni bo-
haterowie. Pomocny Kajko, Kokosz, który nie 
przepuści okazji by napełnić brzuch, podstęp-
ny Hegemon czy lizusowski Kapral - to przede 
wszystkim oni sprawiają, że komiksy Christy 
czyta się z uśmiechem na twarzy. Dodatkowo 
wszystko to okraszone jest lekkim humorem, 
aluzjami do współczesnych wydarzeń i sporą 
dozą swojskości - czy to przekazywaną poprzez 
wyśmiewanie narodowych przywar czy umiesz-
czanie słowiańskich motywów.

Komiksy Christy, oprócz niewątpliwych 
walorów rozrywkowych, mają również walor 
edukacyjny. Na kadrach nie brakuje odniesień 
do archeologii czy historii. I to właśnie dzięki 
archeologicznym tropom powstała niezwykła 
wystawa, którą można obecnie oglądać w Mu-
zeum Archeologicznym w Biskupinie. Kaj-

ko i Kokosz. Komiksowa ar-
cheologia łączy archeologię 
(w gablotach znajdują się bez-
cenne eksponaty pochodzą-
ce między innymi ze zbio-
rów Muzeum Archeologicz-
nego w Gdańsku) z komik-
sem (na planszach można zo-
baczyć komiksowe odpowied-
niki zabytków).

Chociaż przygody Kaj-
ka i Kokosza rozgrywają się 
w bliżej nieokreślonej prze-
szłości, istnieją pewne prze-
słanki, dzięki którym mo-
żemy umiejscowić czas ak-
cji w okresie formowania się 
państwa polskiego, gdy na na-
szych ziemiach dopiero kieł-
kowało chrześcijaństwo. Jak 
podaje Arkadiusz Florek (Świat dzielnych wo-
jów dostępny na blogu Na plasterki!!!), Chri-
sta kilkakrotnie wspomina w komiksach o śre-
dniowieczu („To są średniowieczne metody!“) 
czy słowiańskich bóstwach. Z kolei w tomie 
„Złoty puchar“ występuje ojciec Placyd za-
mieszkujący Mirmiłowo i oddający swoim 
wyglądem powszechne wyobrażenie mnicha.

Christa garściami czerpał z naukowych 
opracowań, czego dowodem są liczne szkice 
przygotowawcze, które tworzył zanim rozpo-
czął prace nad kolejnymi zeszytami. Nie bez 
powodu Mirmiłowo przypomina słowiański 

gród - podobne kon-
strukcje ziemno-drew-
niane dominowały we 
wczesnośredniowiecz-
nym krajobrazie. Na 
kartach komiksów 
znajdziemy wiele przy-
kładów dawnych sprzę-
tów domowych (nosi-
dła do noszenia wia-
der z wodą, żelazne no-
życe, drewniane balie 
i beczki), sprzętów sto-
łowych (naczynia gli-
niane, łyżki i noże) czy 

elementów ubioru (uzbrojenie ochronne, biżu-
teria), a nawet kobiecych strojów (czego przy-
kładem są m.in. kabłączki skroniowe, czółka 
i pierścionki). Na rysunkach znajdziemy rów-
nież łodzie - wykonane z jednego pnia drzewa 
łodzie dłubanki, przez tysiąclecia stanowiące 
najpopularniejszą formę łodzi, a także łodzie 
typowo słowiańskie - mniej smukłe od łodzi 
skandynawskich lecz bardziej stabilne, któ-
rych elementy łączono za pomocą drewnia-
nych czopów.

Christa nie zapomniał także o wierzeniach 
i obyczajach Słowian. Wzmiankuje nie tylko 
Trygława i Swaroga, ale także Mamunę (de-
mona porywającego dzieci), Dziada Borowe-
go (władcę zwierząt, zwanego także Leszym), 
upiory czy wreszcie Babę Jagę i... latanie na 
miotle utożsamiane w średniowieczu z czarow-
nicami. Znajdziemy kadry przedstawiające sło-
wiańską obrzędowość oraz gusła - praktyki ma-
giczne popularne wśród wczesnośredniowiecz-
nej ludności. Co ciekawe, niektóre z nich tak 
bardzo zakorzeniły się w naszej kulturze, że 
spotykamy je również obecnie.

Wystawę Kajko i Kokosz. Komiksowa 
archeologia można zwiedzać w Muzeum Ar-
cheologicznym w Biskupinie do połowy paź-
dziernika.

Magdalena Stawniak

Kajko i Kokosz, 
czyli komiks i archeologia

niemal od początku istnienia komiksu pokutuje przekonanie, że ta forma rozrywki nie wnosi nic więcej ponad 
zabawę. nic bardziej mylnego! wiele historii graficznych na swój sposób przemyca wiedzę, a najlepszym tego 
przykładem są dzieła Janusza Christy, które od ponad czterdziestu lat bawią i uczą kolejne pokolenia Polaków.
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