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Povídání o komiksu

Lukáš Vaníček

Komiks vnímají čeští čtenáři různě, a to i za předpokladu, že jeho historie má v Česku mnohaletou tradici. Vždy 

však platil za okrajovou literaturu. O tom svědčí například článek Ludvíka Vaculíka v Lidových novinách ze 14. září 

roku 2011. Přímo v něm napsal: „Teď mi to (komiks) připadá infantilní, až ubohé. Stránku se Zeleným Raoulem v 

Reflexu obracím s pocitem ošklivosti.“ Tato krátká citace dokazuje, že i literát takovéhoto formátu nepochopil či 

dosud nechce pochopit a začít číst komiks jako svébytné médium, které není jen literaturou pro děti a dospívající. 

Odkazuje tak na zaslepenost teoretiků před rokem 1989, že komiks není nic více než literatura pro děti.

Cílem tohoto textu bude ukázat, že komiks není literatura, kde se pohybují roztomile barevné postavičky se 

superschopnostmi, ale dokáže nabídnout plnohodnotný zážitek i náročným čtenářům mnoha literárních žánrů.

Historie komiksu

Pokud se nejprve podíváme na historii komiksu jako takovou, můžeme začít už v pravěku. Na stěnách jeskyně 

Altamira namaloval lidský předek první komiks v historii. Můžeme jít dál přes egyptské fresky a reliéfy a zastavit se 

můžeme v 11. století u vzniku nástěnného koberce z Bayeux, na kterém autor podrobně v obrazech zachytil 

výpravu Viléma Dobyvatele do Anglie. Komiks provází lidstvo skutečně odnepaměti a v neztenčené míře jeho 

obliba pokračuje dodnes.

Začátek toho klasického superhrdinského komiksu a jeho masovou oblibu můžeme hledat v Americe. V roce 1934 

vzniklo nakladatelství a vydavatelství DC Comics. O pět let později bylo založeno Marvel Comics. Ostrá 

konkurence mezi těmito giganty dala vzniknout základním dílům komiksu, tak jak jej známe dnes.

V Česku se komiks kvůli režimu vyvíjel zcela jinou cestou, ale přesto dokázal vytvořit zcela specifická díla, která 

však svým zaměřením zejména na mladší čtenáře odsoudila komiks na mnoho let. Můžeme zmínit například 

Rychlé šípy nebo Čtyřlístek. Speciální kapitolou, která by si zasloužila vlastní monografii, je autor Kája Saudek a 

jeho velmi specifická komiksová tvorba.

Jak číst komiks? 

Pokud se podíváme na teorii komiksu, zjistíme, že je zcela nemožné ji jednoznačně definovat. Najisto však 

můžeme tvrdit, že komiks je polysemní médium. To znamená, že ke sdělení obsahu používá více kanálů. Oproti 

knize, která používá jen jeden kód – písmo -, používá komiks obraz, text a zvuky (znázorněné textem, barvou –

ono komiksové BUCH, VŽAH).

Komiks tedy nelze srovnávat s knihou. Jedná se o plnohodnotné a samostatné médium, které pracuje s jinými 

výrazovými prostředky a je tvořeno jinými technikami než klasický psaný text. Komiks podle kreslíře Petr Kopla 

pracuje se zkratkami a symboly. Zobrazená postava sice je přímé a názorné zpodobnění hrdinů a prostředí, ale 

podle Kopla je to stále symbol, jakýsi návod, jak si postavu představit, i když se na stránce vyskytuje konkrétní 

obraz: „Komiks pracuje se zkratkami a symboly, protože nelze převést literární text jen tak do komiksové podoby,“ 

dodává Kopl.

Kniha Jak rozumět komiksu amerického kreslíře Scotta McClouda tvrdí, že komiks pracuje se čtenářovou 

představivostí a je na ni zcela odkázán. A dokazuje to na velmi konkrétním případě: Máme obrázek 1, na kterém 

je nakreslený muž s nožem. Křičí: „Zabiju tě!“ Máme obrázek 2, na kterém je zobrazeno město, nad kterým zní 

křik: „ÁÁÁÁÁ.“ Na první pohled spolu vůbec nijak nesouvisejí, ale dáme-li je hned vedle sebe, začne pracovat 

čtenářova představivost. McCloud říká, že gró při čtení komiksu je právě prostor mezi dvěma obrázky, kdy startuje 
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čtenářova představivost, aby si spojil obrázek 1 a 2 do dějové linky. V tomto případě patrně muž s nožem splnil, co 

sliboval, a oběť zapíchl. Ta u toho vykřikla. 

Anebo to můžeme interpretovat tak, že oběť útočníka přemohla a píchla nůž do něj. Interpretací může být spousta, 

a proto jsou třeba další a další obrázky a mezery, díky kterým může čtenářova mysl skládat děj za pomoci 

symbolů a zkratek na každém políčku, dokud si nesloží celý příběh, tak jak autor zamýšlel. Komiks tak vlastně 

funguje jako filmový pás. A filmovému médiu je podoben více, než knize. Což můžeme dokázat jen na samotném 

procesu tvorby – ke komiksu se píše scénář, pracuje se s dialogy postavy a vytvářejí i technické poznámky, staví 

se scéna a podobně.

Oproti filmu má však komiks jednu nespornou výhodu. Jedná se o tištěné médium, takže se čtenář může vrátit 

k již přečteným věcem, což u filmu nejde. Zároveň lze na jednom políčku vyprávět simultánně dvě a více dějových 

linek. Dokonale to provedl Alan Moore v komiksu Watchmen, ve kterém vypráví dva příběhy, které spolu ideově 

souvisejí, i když se každý odehrává v jiné časové době. Na každém obrázku autor vypráví příběh svých hrdinů a u 

horního okraje se nachází speciálně barevně odlišené okénko s jiným příběhem. Čtenář tak může porovnávat 

několik příběhových rovin.

Jaké má komiks žánry

Určit jednotlivé žánry v komiksu je velmi složité. Mimo jiné, někteří čtenáři berou komiks obecně jako jeden z žánrů 

fantastiky. Z předcházejícího textu však jasně vyplývá, že toto dělení je špatné a scestné. Na druhou stranu, Bruce 

Sterling v předmluvě ke knize Zrcadlovky jednoznačně napsal, že dělit literaturu na žánry je hloupost. A v případě 

komiksů by bylo třeba vytvořit žánr skoro na každou knihu zvlášť.

Komiks se vyznačuje zejména dvěma velmi výraznými atributy. Předně se v něm objevuje více násilí, vulgarit a 

erotiky než v jiných žánrech. Svým způsobem tak komiks reaguje na posměšky mainstreamu a vytěsnění na okraj 

mezi brakovou literaturu. Na druhou stranu, násilí ani sex nejsou všude a jejich míra se také stupňuje. Jen proto 

odmítat komiksy je krátkozraké, protože:

a) nejsou všude – existuje mnoho děl, která se bez nich zcela obejdou;

b) nejsou samoúčelné a patří k dílu samotnému (ideální připodobnění je klasický naturalismus).

Stejně jako filmy jsou i komiksy odstupňované a na každé příčce je už i v češtině dostatek kvalitních knih, aby si 

každý mohl vybrat podle svého gusta.

Druhým fenoménem, který beletrie prakticky nezná, je takzvaný crossover – spojování různých samostatných 

hrdinů.

V ideálním případě by bylo nejlepší vytvořit zcela novou, vlastní a jedinečnou komiksovou terminologii, která by 

obsahovala i vlastní komiksové žánry. Kdybychom museli komiks vlomit do již zavedených žánrů, museli bychom 

použít obecný pojem fantastika. Komiksy se blíží žánru sci-fi, fantasy a hororu.

Novinový strip

Komiksem může být i krátký útvar zvaný strip. Komiksový strip zná každý, stačí se podívat do nejbližších novin. 

Vyznačuje se několika znaky – je krátký, většinou má jen tři políčka, a je humorně, sarkasticky nebo kriticky 

laděný. Mohli bychom říci, že se jedná o jakýsi komiksový epigram. Pokud má nějaký komiks nejblíže k běžnému 

publiku, je to právě strip. Je nejvíc civilní, zaměřený na současnost, kterou popisuje. Je to vlastně sekvenční 

satira.

Kdybychom měli uvést nejoblíbenější strip, bude to Calvin a Hobbes od Billa  Wattersona o sedmiletém klukovi, 

který žije ve světě vlastní fantazie. Podle soudu mnoha kritiků zatím nevznikla lepší sonda do duše a světa 

sedmiletého kluka, naplněných fantazií, naivitou, dětskostí a upřímností, než právě tento strip.

Závěrem

Uvést kanonická díla komiksu nelze. Záleží na žánru i vkusu čtenáře. Komiks není jen Čtyřlístek, ale zcela seriózní 

médium, jehož každý projev – kniha, strip, sešit - má svůj účel a svého čtenáře v jakémkoliv věku. Komiks nabízí 

zamyšlení i zábavu a na rozdíl od knihy se dá celý přečíst a naplno vychutnat i do několika hodin.
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