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Nej významnějším přínosem diplomové práce Petra Dimitrova je, že si vybral téma, které u
nás nebylo dosud monograficky zpracované: Východoevropský komiks a postmoderní situace. Toto odvážné rozhodnutí s sebou nese nejen obtíže při zajišťování odborné literatury a
pramenů ale i problémy, s kterými se potýkají průkopníci. Spojení východoevropského komiksu a postmoderny nhodná volba, ale volba naprosto nezbytná - v postmoderní situaci
postkomunistických zemí bývalého východnío bloku se totiž rodí.
Nesmírně důležitým východiskem celkové koncepce diplomové práce je odlišnost postmoderní situace v „čerstvě vylíhlé" demokracii zemí „Varšavské smlouvy" s nezbytnými rezidui
totalitní praxe předchozích čtyřiceti let ve srovnání se západní demokracií zakořeněnou
v dlouhodobé tradici. To se diplomantovi výtečně podařilo - až na některé drobné výjimky - a
výsledkem je důsledně promyšlená a citlivě strukturovaná celková koncepce práce. Další
zárukou nesporně nesporně výjimečné kvality předložené práce je, že Dimitrov nevycházel
z informací „z druhé ruky", ale sehnal si nejen zahraniční odbornou literaturu ale především
klíčové komiksy nejen východní ale i z dalších oblastí, takže mohl vycházet z přímé analýzy
pramenů - a to se v práci velice pozitovně projevilo nejen v samotné analýze, ale i
v závěrečné syntéze. Stejně pozitivně je třeba hodnotit těsné skloubení obrazové dokumentace
s textovou částí práce. Diplomant nechápe bohatý obrazový materiál jako „ilustrace", ale velice konkrétně a adresně odkazuje k odpovídajícím analýzám v odborném textu.
V první kapitole (1. Postmoderna) se Dimitrov soustřeďuje na obecnou charakteristiku postmoderny z hlediska jejích klíčových aspektů: ve vtahu k moderně (1.1. Na ramenou moderny,
ve vztahu k času, především k minulosti a budoucnosti a z toho vyplývající plurality postojů
(1.2. Postmoderní čas, pluralismus), nomádské putování napříč časem i kontinenty (1.4.
Eklesticismus)a konečně specifičnost posmoderního jazyka-textu z hlediska kvalitativně nové
kombinatoriky znaků (1.5. Postmoderní jazyk: text). V této kapitole je zřejmé, že diplomant
vycházel převážně z odborné literatury z přelomu osmdesátých a devadesátých let, kdy se
vztah moderny a postmoderny vnímal jako vyhroceně konfrontační, zatímco v současné době
se situace dost razantně změnila. Proto se některými závěry Dimitrova částečně nesouhlasím
- to je však otázky „názorové plurality" a nelze z těchto výtek vyvozovat, že názory diplomanta jsou chybné. Jedinou závažnější výtku k této kapitole mám z hlediska její přílišné
obecnosti. Podle mého názoru měla razantněji vytknout před závorku specifičnost jednotlivých aspektů ve vztahu ke komiksu, nakmě pak východoevropskému.
Následující kapitola sleduje komiks jako specifický fenomén od obecného vymezení pojmu
ke konkrétním pojmům spojeným s formální stránkou komiksu - od rámečku a jeho funkce
přes „rámeček" v rámečku k prostředkům iluze děje, „čtení" obrazů, kresby jako prostředku
vyprávění ke komiksu jako systému, jeho typologii a vztahu k jiným médiím. Tato kapitola
vyniká přehledností, dokonalou srozumitelnosti výkladu umocněnou didakticky promyšleným
výběrem obrazové dokumentace s lakonickým komentářem.
Dominatu diplomové práce tvoří blok tří kapitol věnovaných východoevropskému komiksu od společensko historického kontextu v těsné vazbě na aspekty specifičnosti východoevropského komiksu přes současný komiks ve východním bliku až po analýzu koncepce klíčových
osobností východoevropského komiksu. Právě v tomto bloku se nejzřetelněji projevil již
v úvodu zdůrazněný přínos diplomanta. Ten je natolik závažný, že doporučují práci
k nominaci na Hlávkovu či Bolzanovu cenu.
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Práce se zaměřuje na vykreslení fenoménu postmoderny a komiksu v obecné rovině. V
rovině specifické se pak práce soustředí na vykreslení postmoderní situace v rámci
postkomunistické reality východního bloku a současné komiksové produkce této kulturní oblasti.
Zvláště na základě subjektivní analýzy konkrétních prací se autor pokouší hledat styčné body
mezi výše zmíněnými fenomény.
V didaktické části práce je médium komiksu uchopeno jako vizuální forma, která má moc
kultivovat dovednosti nutné k chápání a uchopování mediální, vizuálně dynamické reality dneška.
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Úvodem

Komiks, jediná láska, která mi vydržela snad už od školky. Jak šel čas, měnil se vizuální i
obsahový charakter příběhů, které jsem v té které době míval rád. Východoevropský komiks je
nejzvláštnější ze všech odchylek uvnitř normy média. Věkem je východoevropský komiks
dítětem, které si stále ještě na pískovišti staví bábovky podivných tvarů. Sedí ale přitom samo
v rohu, dál od všech ostatních dětí. Je to takový malý podivín, vyspělejší dítě, které se moc nehodí
mezi své vrstevníky a pokud by se zařadilo na základě duševního a ne fyzického vývoje, bylo by
zase mezi ostatními nepatřičně malé.Východoevropský komiks je tedy relativně mladou a
neprobádanou uměleckou oblasti. S ohledem na mládí tohoto fenoménu je jeho síla neuvěřitelná.
Východoevropský komiks se ve své šíři a variabilitě ukázal na světle světa
z pochopitelných důvodů až po otevření komunistických režimů. Jedná se o fenomén bez
přesného historického usazení, fenomén bez tradice. Fenomén, který se z podzemí vyklubal
primo do oslňujícího světla postmoderní reality, která divoce zachvátila postkomunistický
východ.
Ve své práci se budu mimo jiné ptát, nakolik je východoevropský komiks a jeho narační
obsahové i formální principy v područí onoho všeobjímajícího fenoménu, jímž postmoderna,
minimálně v „mladé" oblasti poskomunistického východního bloku, bezpochyby je? Bude mě
zajímat, zdali existuje i jiná, hlubší spojitost mezi oběma fenomény než jen víceméně společné
datum jejich narození na poli východní Evropy? Zkusím nahlédnout, jak se fenomén
postmoderny vepsal jak do výtvarného, tak do obsahového vyznění komiksových příběhů ze
současné východní Evropy. Zamyslím se také nad fenoménem komiksu, postmoderny a nad
situací postkomunistické evropské provenience v obecné rovině. Pokusím se uchopit médium
komiksu jako médium aktuální, médium, které má významný potenciál k plné, výstižné a
srozumitelné reflexi vizuální kultury dneška i charakteru životní situace současného člověka
uvnitř postmoderního světa.
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Musím upozornit, že své práci nezamýšlím pojmout ani fenomén postmoderny,
postmoderního umění a estetiky, ani fenomén komiksu a specificky východoevropského komiksu
v plnosti a šíři těchto světů. Nebylo by to ani v mých silách.
Pro nahlédnutí výše obecně vymezených otázek se opřu zvláště o reflexi vlastního života
v postkomunistické Evropě a dále o interpretaci a subjektivní analýzu vybraných komiksů z této
geografické, ale spíše než to specifické kulturní, oblasti.
Subjektivita pak budiž mou pomocnou berlou. Subjektivita jest a byla mým kompasem na
cestě složitými světy, které hodlám zmapovat.
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Postmoderna?

-L.Z

Na ramenou moderny

Obsahujíc jako základ pojem moderna, lze postmodernu jako fenomén zasahující všechny
aspekty každodenního života definovat pouze pokud tuto definici vztáhneme právě k moderně.
Dle mého názoru byla vrcholem a zároveň labutí písní moderny šedesátá léta minulého století.
Proces, který se započal jako vytrvalý boj jedince o samostatnost se v té době uzavřel na
veřejných prostranstvích, v koncertních i přednáškových sálech, na divadelních scénách a
v televizních debatách. Nenásilně, civilizovaně a pro jednoho každého malého aktéra téhle
revoluce vítězně.
Společnost, vůči které se masa modernistů vyprofilovala, se zásadně proměnila jaksi
zevnitř na společnost jedinců, kteří si dnes svobodně vytvářejí svůj každodenní program na míru
a to za pouhého přihlížení institucí, které, přestože stále naplněné státními zaměstnanci,
vyprázdnily své po desetiletí ustavované významy. Společnost se ve druhé fázi individualistické
revoluce (tou první můžeme chápat právě modernu a avantgardy ve sféře umělecké) proměnila na
společnost nikoliv už moderní, ale nadále už postmoderní.
Jak vysvětlit ten drobný, ale přesto zásadní rozdíl mezi oběma koncepty. Oba se shodně
zaměřují na dosažení maximální svobody pro jedince, ale naplňují se jiným způsobem. Zatímco
onen modernistický koncept se vymezil jen a díky existenci vyšší autority, vůči které se vzepjal
jako negativní síla, koncept postmoderny už neměl žádného viditelného nepřítele. Zaměřil se tedy
jen na čisté osvobozování jedince v rámci jeho každodenních možností, které se mezitím
geometrickou řadou zvyšovaly k oné závratné přemíře, jíž jsme dnes svědky.
Bohužel se zdá, že s postmoderním člověkem se to má jednoduše jako s dítětem, kterému
se dá moc čokoládových sladkostí a tak se jich brzy přejí. Bez viditelné opozice a s přemírou
nabídky se dostavuje letargie a lhostejnost. Není už potřeba vymezovat se vůči někomu nebo
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něčemu vnějšímu (samozřejmě, že nelze opomínat nejen globální hrozby ať už přírodního nebo
prostě lidsky hrozícího nebezpečí) a tak se lze vymezit jen vůči sobě samému. N a cestě
jedenadvacátým stoletím jsme si na své cestě souputníkem i pronásledujícím.
Jako společenský fenomén je postmoderna povětšinou definována slovy typu prázdnota,
lhostejnost, pornografie všeho druhu, cizota a odcizení (6, 30). Těžko se mi ztotožňuje
s podobnou generalizací. S ohledem na minulost se postmoderna přesto vskutku jeví jako značně
osamocená a zvláštní časová a kulturně společenská perioda. Postmoderna je fenoménem, který
dostává své jméno paradoxně už při svém vzniku. Jako by jméno bylo určujícím faktorem,
garantem alespoň něčeho. Hromy a blesky pravěkého člověka se nám bumerangem vrátily o
staled později. Strach se zmírní, když dostane jméno. Rozpárané prostitutky v mlhavém Londýně
jsou najednou jakoby přijatelnější, Jack rozparovač sice nadále představuje něco strašlivého, ale
alespoň už je ta hrůza pojmenovatelná, pojmenovaná. Čelit prázdnotě a nejistotě je snad ještě
horší než čelit byť sebeneurčitější, ale přece jen artikulovatelné a artikulované hrozbě. A tak ta
prázdnota éry bez jasně definovaného konceptu nebo historického programu dostala jméno,
jméno, které pak tuto prázdnotu vzývá ve své nikdy neurčené definici.
Moderna se jako koncept vymezila vůči budoucnosti. Skrze přítomnost jíž negovala spěla
nezávratně k ať už jakýmkoliv zítřkům. Vize budoucnosti byla opodstatněním aktuálního konaní.
Postmoderna se namísto toho vztahuje pouze a jenom k dnešku, k přítomnému okamžiku.
Vnímání času prošlo zásadní proměnou. Nikdy v historii se přítomnosti nedostávalo takové
důležitosti jako v dnešní době. Dodnes byla přítomnost pouze přestupní stanicí, buď s akcentem
na minulost, na existenci v jiné než fyzické rovině bytí, anebo, tak jako tomu bylo do důsledků
v moderně, na budoucnost.
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Postmoderní čas. pluralismus

1.2

„Čas, v němž je moderní svět situován, je (...) orientovaným a finálním časem. (...) Je to
tedy nejen čas, v němž je projektování možné, ale také čas, který je sám o sobě projektem, který
vede k něčemu jinému, než co v dané chvíli existuje - a to pouze proto, aby se dospělo do stavu,
který zůstane již neměně sám sebou." (6)

Jako paralela k předchozím slovům by nám mohla posloužit viněta, rámeček v komiksu.
Ač je při četbě vnímán jako ten jediný přítomný, je vždy nutně doprovázen předchozím a
následujícím rámečkem (bez nichž by ztrácel přinejmenším část svého významu), které se nám
vnucují do zorného pole. Každý takový sled minimálně tří po sobě jdoucích vmět nás vede
k dalším třem a tak nás dějem provede až do úplného konce. Nikdy se čtenář nemůže dostat do
situace, ve které by vnímal pouze onu jednu právě čtenou vinětu (nutno uznat, že tento fakt je
způsoben vnitřními pravidly daného média). Podobně výsdžná by byla paralela s televizním
seriálem. Vynecháme li jeden díl, stále budeme schopni rozpoznat postavy a vydedukovat většinu
děje ušlého i možného následujícího děje. Uvidíme li ovšem jen jediný díl celé série, naše
schopnost predikovat budoucí děj bude bez znalostí charakteristik postav a víceméně stabilních
(opakujících se) složek seriálu téměř nulová. Ovšemže můžeme volně fabulovat, ale bude více nez
pravděpodobné, že naše odhady se nestřetnou s „opravdovým" vývojem. Zdá se tedy navýsost
zvláštní, nakolik historicky ojediněle akcentuje společnost dneška právě a pouze přítomnost.
Minulost není k žití současné chvíle nutná (ale je tu k dispozici, není jí však třeba mít neustále na
mysli) a budoucnost je natolik ztotožněná s velkým otazníkem, že se jí nevyplatí věnovat mnoha
úsilí (která by navíc mohla být zdrojem strachu, nejistoty a frustrací).
Postmoderní ztráta metapříběhu a jeho roztříštění do stovek paralelních a v přítomnosti a
vedle sebe (nikoliv už za sebou) existujících útržků reálného je impulsem k pouhému prožívaní a
užívání přítomné chvíle. Zatímco moderní myšlení se snažilo z reálného života jakékoliv známky
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nahodilosti v podstatě vymítit a naopak neustále směřovat k univerzálně přijatému cíli,
postmoderní náhled chaos a nahodilost akceptuje. Tady a teď, doplněno téměř manifestem
postmoderní situace: „Everything goes." Postmoderní ztráta minulého a budoucího v ohledu
k přítomnému se vlastně rovná ztrátě projektu, toho velkého projektu, který podřizuje všechny
dílčí mechanismy společenského vývoje jedinému a jasně vymezenému cíli.
N u t n o doplnit, že každá mince má dvě strany. Zatímco jedni budou ztrátou projektu
znepokojeni a vrženi do propasti nerozhodné apatie, druzí označí ztrátu projektu za nový projekt
postmoderny a aktivně se chopí jejího programu. Žijí pak v bezvýhradně pozitivním vztahu,
využívajíc všech kladů které mu nová situace - již ne řízená konceptem, ale naplněná bok po
boku existujícími koncepty - nabízí, a plurál na nás číhá za každým rohem. Slovo absolutní patří už
v podstatě do slovníku mrtvých slov. Imperativy diktované z vnějšího světa (včetně nějaké
obecně platné morálky) jsou nenávratně minulostí. Pluralita a absence jdou ruku v ruce (morálka
často vzniká za pochodu).

1.3

Postmoderní umění: nůžky se rozevírají

Co se týče projektu moderny v oblasti umění, můžeme do značné míry aplikovat výše
naznačené modernistické celospolečensky platné atributy. Profilace na základě negace je
v moderním umění dovedena téměř ad absurdum. Touha po novosti, pokoření již zavedeneho
nastolila paradoxní situaci, kdy jeden -ismus neguje předchozí, aniž by ten dostal šanci se plne
etablovat jako nový, progresivní a zároveň dlouhotrvající. Ona negace ostatně leží i u kořenů
postmoderny, jelikož i ta je nastolena jen a pouze díky popření předchozího konceptu, díky skoku
přes propast (je to ale pouze iniciace procesu, negace negace). Umělecké moderní dílo se tak musí
neustále více otevírat, posouvat hranice, protože proces autonomizace jde opět ruku v ruce
s negací existujících hodnot a kánonů spodobnění.
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„...moderní nejednoznačnost je důsledkem nové umělecké problematiky, k níž patří přijetí mnoha
hledisek, zbavení se „zbytečné tíhy objektu" (Malevič), oceňování náhodnosti, Hbovolnosti a
automatismu, humoru a slovních hříček, odmítnutí klasického oddělení umění od života, prózy
od poezie, nevkusu a vkusu, hry a tvorby, běžného předmětu a umění. Modernismus diváka nebo
čtenáře osvobozuje od „řízeného působení" dřívějších děl, protože v zásadě stírá znaky umění,
zkoumá všechny možnosti, boří všechny konvence, a přitom a priori nevytyčuje žádné meze."
(30)

Čím více se tak dílo otevírá a personalizuje, tím více se paradoxně stává elitářským a
odtaženým od života. Náhlý b o o m novosti jakoby zaskočil moderního diváka lačnícího po
novém a svobodném, ale zároveň nepřipraveného na tak náhlé vržení do prázdna relativity.
Stejně tak se v celospolečenském měřítku moderní revolucionář náhle zarazil při pohledu na
výsledek své práce. Podařilo se sic, co zamýšlel, ale náhlá absence nepřítele jakoby h o uvrhla do
neočekávané nejistoty. Jak naložit s onou nově nabytou svobodou? Relativizace hodnot,
přeskupení starého světa, vytváření nového řádu, odpovědnost protikladná extatické negaci, která
je svým způsobem levná a bez námahy. Relativizace vnějšího světa se dala konfrontovat snad jen
upevněním světa vnitřního. Postmoderní personalizace našla rodnou půdu.
Umění svým otevřením se životu a masám, kterým se tím, jak už řečeno, paradoxně
uzavřelo, ztratilo jednotný kánon, jednotný a obecně platný dešifrovací systém. Všechny ty -ismy
náhle mohly existovat jen díky existenci jejich manifestů. Knihy nové éry musely být vpuštěny do
oběhu jen s předmluvou nebo doslovem, vskutku moderní institucí, jakýmsi návodem k použití. 1
přes své elitářství je ale moderna stále alespoň částečně dekódovatelná, jednak skrze fakt popřeni
předchozího (známe-li zdroj, proti kterému je nynějšek v opozici dává nám to určitá vodítka) a
jednak skrze zmiňované manifesty a „návody k použití" jednotlivých -ismů. Zároveň lze
pozorovat bujné rozrůstání se instituce umělecké kritiky.
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Předchozí věty dokládají, že umění se extrémně vzdálilo obyčejnému smrtelníku, jedinci
s nevytrénovanou percepcí uměleckého díla a umění vůbec. Tato elitní podoba umění, naprosto
odtrženého od ostatních složek společnosd (ačkoliv je často a hojně reflektuje) je naprostou
novinkou v celém dějinném toku. Umění do nástupu moderních -ismů směřovalo vzdy
k prezentaci řádu, světa v jeho celistvosti. Ismy jakoby svět rozložily na dílčí fragmenty, ve svém
zorném poli viděly vždy jen necelý svět, ač se myslím z principu stále snažily o postihnuti radu.
Naproti tomu postmoderna jakoby se otázce po smyslu vyhýbala. Oproti modernímu konceptu
tu už neexistuje poslání v tradičním slova smyslu (nebo se skutečnost aspoň tak jeví). A je vůbec
opodstatněné se p o nějakém poslání ještě ptát, když ani neznáme program nebo vymezeni
současného umění.
V éře moderny se tedy umělci, jejichž legitimita je se svou čím dál větší otevřenostiuzavřeností, univerzálnosti-elitářstvím definitivně zpochybněna, stávají zároveň i teoretiky
vlastního umění. Zdá se mi, že předchozí „archaické styly" zdá se mi jako by v kontextu své doby
byly jaksi samozřejmé, moderna svou dobu svým způsobem předběhla. Umělecká moderna
jakoby reladvizací pravdy, hodnot i hranic umění jako takového patřila spíše k postmoderní
společenské situaci. Zatímco postmoderní umění, jakoby jen do extrému prodlužovalo tahy
moderny.
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Yiklektidsmus

Jsou tu ale myslím malé nuance, které proklamativnost tohoto tvrzení tak trochu otupl.
Za prvé moderní umění se nerovná postmoderně minimálně z toho důvodu, že negace tradic,
kterou známe z éry moderny se už v postmoderně nenosí. Za druhé postmoderna sice vskutku
jen dokola okusuje nástroje a prostředky moderny a eklekticky je mixuje dohromady jako barman
koktejly na baru exkluzivního klubu, ale je jí cizí ono možná nechtěné elitářství moderny.
Moderní umění se ve své snaze o hledání nejzazších možných výrazových prostředků a forem

12

jakoby neustále vymezovalo, kreslilo své s každým novým -ismem dosažené hranice. Moderna
oplotila umění proklamací jeho rozlehlosti. Postmoderna se k moderně postavila jako dav
„neposlušných" občanů, kteří ze svobodné vůle a se zápalem a hladem boří pomyslnou
berlínskou zeď. Postmoderna se vskutku otevírá životu, každodennosti. Zároveň se dle mého
razantně mění celé vyznění umění v těchto dvou odlišných a přece sbratřených systemech.
Moderna je většinu času smrtelně vážná (a pokud se sveze na hraně humoru, pak humoru
kritického, alarmujícího, odvolávajícího se na závažné pozadí).

„... moderní umění „ukazuje" na to, co nelze jasně říci, zobrazit, vyslechnout. Vznešeno svobody,
vznešeno hdství-to jsou nepochybně pilíře vznešeného v moderní kultuře posledních desítek let,
možná dvou století. Vznešeno svobody i vznešeno lidství však zůstává za horizontem, který je
dán textem literárního díla. Velmi primitivně řečeno: svobodu nelze ani namalovat, ani napsat, ani
zahrát; a přesto dobře víme a cítíme, oč jde, když je řeč o svobodě. Umění tu má právě tu
možnost, kterou aktualizuje modernismus: skrze to, co je smyslově znázornitelné/vnímátelné
poukázat na to, co je za hranicemi smyslovosti." (Hubík, S. Spoty o postmodernismus (racionální,
estetické a výchovné konsekvence), in 50)
Moderna jakoby se vším svým imperativem už nebyla součástí světa, nadále s ním
komunikuje, ale není v něm, je vskutku avantgardní, před světem, v boji za svobodu se distancuje
a vymezuje proti všemu co svazuje, proti společenským, náboženským i přírodním pravidlům.
Postmodernisté se snaží vymanit se z uzavřené skořápky moderny vykročením
k mimouměleckému anebo k přilehlému (masová kultura, popkultura, fenomén kýče atd.) Oproti
závažnému, intelektuálně vypjatému a náročnému konceptu užívá postmoderna v nebývale míre
humoru. Umění nás baví a to doslova. Moderní avantgardní směry už dnes nejsou provokativní
mi pobuřující. Neexistuje napětí mezi uměleckou a společensko-politickou sférou, protože nikdo
nebrání řád a tradici. Naopak se k ní postmodernisté navrací jako ke kořenům, které už ale
nejsou posvátné nebo jen adorovatelné, nýbrž mohou být i zdrojem inspirace, či terčem sarkasmu
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a humorné reflexe. Asi tolik krátce k myšlenkovým základům moderního a postmoderního
umění.
Rád bych ještě uvedl několik poznámek týkajících se forem zobrazení, výrazových
prostředků a estetiky moderny a postmoderny. Jak už jsem naznačil výše, postmoderní umem
jakoby zdánlivě rabovalo veškeré dějiny umění a veškeré hodící se aspekty předchozích
uměleckých stylů a hnutí.

„Postmodernismus pracuje s emocionálním eklekticismem, staví pouze na principu evokace,
okamžité rezonance, vědomě nechce znát všechny prvky a vybírá si náhodně, jde zcela záměrné
proti stylové čistotě." (Nedoma, P. Obra^ světa, in 50)

Tak by mohlo být podloženo jedno z mnoha proti, která by vůči postmodernímu umění
mohla být vznesena, a to zdali není postmoderna pouhým šálením, fikcí, zkrátka, zda je skutečna.
Citací předchozích uměleckých směrů a návratů k již existujícímu už tu totiž bylo několik. Jaký je
tedy rozdíl mezi všemi těmito neo a trans a post a právě postmodernou.^
Myslím, že všechny předchozí citující nebo tradici (vizuální kánon) obnovující směry před
postmodernismem jakoby znaly svůj začátek i konec. Se svým projevem byly plně srozuměny i na
teoretické i na praktické úrovni, znaly východiska i konečná rozhodnutí. Odvážil bych se tvrdit,
že Petr Nedoma je v předchozí citaci vůči postmodernímu umění možná moc kritický. Eklektický
přístup k tradici je jistě zmiňován téměř kdekoliv, kde se slova postmoderní a umění objeví vedle
sebe. Myslím si ale, že je naprosto zřetelné, že záměr se dílo od díla Uší a tak může hrát nahoda ci
nahodilost v některých dílech výraznou roh, zatímco jinde budou tyto faktory naprosto podaceny
i míšení a výběr užívaných stylů bude použit v záměru co nejvíce podpořit logickou formální i
obsahovou výstavbu díla. Nicméně zkusme uprostřed eklekticismu nalézt místo, které by mohlo
Postmodernismus charakterizovat jinak než jako program nahodilosti a citace, zkusme nalézt
íějaké kritérium, které by bylo sjednocující silou na dně onoho různobarevného koktejlu.
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1.5

Postmoderní jazyk; text

Jako styčný bod postmodernistů bychom mohli označit jazyk, nebo spíše text. Text se
sestává ze znaků, které v novém kontextu ztrácejí původně myšlené obsahy. Postmodernismus
místo náročné plavby v oceánu významu a obsahu spíše radostně surfuje po tvaru písmen, po
povrchu vět. „Text je prostorem, v něm% se uskutečňuje kombinatorika znaků, jejicb^původní-originální
významjiž nelze určit. " (Slavická M. Postmodernípolibek, in 50) Je to jako nákup v andku nebo
bazaru, věci vytržené ze svého původního kontextu si sice stále nesou svou obecnou definici, ale
jsou mnohdy nahlíženy, interpretovány a následně použity v absolutně odlišném kontextu.
Jakmile je znak, text, jednou vytvořen a použit, ztrácí téměř okamžitě relevanci ke svému zdroji,
k tomu, kdo jej použil. Stává se autonomní oblastí, která existuje jen sama pro sebe.
Navíc má jazyk jako systém své místo pouze v kulturní sféře, tzn. tam, kde může být
rozložen, nemůže tedy existovat mimo lidský dosah, a přestože jsme mluvili o útěku
postmoderního umění do mimouměleckých oblastí. Je třeba připomenout, že se jedná spíše o
poznávací výlet, který nám dodá informace k použití, nikoliv o pobytový zájezd. „Cílemje zde
metafora, která nezobrazuje věc, kterou chce popsat, ale naznačuje nám souvislosti s naší kulturně zakódovanou
Zkušeností. " (Kroupa, J. Diskuse o postmoderně, in 50)
Spíše než obrazy skutečností nám tedy postmoderní umění nabízí obrazy obrazů.
Předmětem je sice stále realita, ale reprezentovaná falešným příběhem. Jazyk jakoby se povýšil
nad obsah (před námi tedy zřídkakdy leží v řadě první interpretace zobrazené reality, ale většinou
už druhá nebo třetí atd., to znamená například krajina malovaná podle fotografie původní
krajiny). Podle estetika Josefa Hlaváčka byl právě tenhle obrat od obsahu k obrazu rozhodující
napříldad pro účinnost kritického umění uvnitř totalitního státního aparátu.

„•..(umělci moderny totalitu) uznali za svého jediného partnera a protivníka, definovali se pouze
vzhledem k ní. Nová generace našla jinou cestu: postmoderní umělci nevedli s totalitou dialog, ale
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paralelně rozvinuli znaky své, proti nimž byla totalita bezmocná. Nezná totiž jejich kód....došlo
k záměrnému přetrhání kontextů a k jejich paradoxnímu zkřížení. ...vzniká paralelní existence
několika skutečností." (Hlaváček, J. Postmoderna a naše 60. a 70. léta, in 50).

Eklektické míchání existujících znaků a zároveň upozornění na možnost mnohosti jejich
významů jakoby trefně poukazovalo na absurditu totalitní moci, aniž by ji nějak přímo explicitně
napadalo nebo snad citovalo. Skrze poukázání na mechanismy textu odkryla mnohá umělecká díla
te doby prázdnotu schovávající se za institucionalizovanými monstry (obr. 1, 2). Zdá se, že
postmoderní umění právě díky nadřazení formy, navíc většinou citované, zároveň ztratilo svůj
modernistický drive. Honba za originálností se už nenosí. V důsledku této skutečnosti přestal
umelec být duchovní elitou, mužem v čele zástupu. Kulturní a civilizační rámec, ve kterém umění
existuje se nadále stává i jeho obsahem i mechanismem četby. Dalším možným průsečíkem, který
protíná umělecká postmoderní díla je fakt, že postmoderna se oproti elitářským ismům vyhraňuje
i tím, ze se nadále nepostuluje jako jednotný sloh nebo hnutí. Naopak jakoby se sám
postmodernismus shazoval. Přestože rád a téměř programově cituje a využívá, zneužívá či
používá tradic, nelze na něj vztáhnout tradiční kritéria hodnocení, nahlížení. Postmoderna vrhá
percipienta i tvůrce do jedné velké množiny slova nevím. To může být smrtelná past, ale i
velkorysé přitakání.
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1. Jiří David, 3x3, kombinovaná
technika na plátně, 1987

2. Jiří David, Znak, objekt, 1988

M-MAYBE HE BECAME ILL
AND COULDN'T
LEAVE

4. Roy Lichtenstein, Yellow and green
brushstrokes, 1964

3. Roy Lichtenstein, M-Maybe, 1965

A

2

Komiks?

2,1

Všechno lítá co peří má

„...no a mě se líbil ten komiks, víšjakej myslim"
„jo, jo to bylo fakt dobrý, ten se mi taky líbil, no mnohem víc než ta malba, která bylajakoby namalovaný tahy
štětcem, jakoby zvětšený, víš kterou myslím. "
„jo, no to se mi taky víc líbil ten komiks, než to^e'

to

troc u

^

divný, ta malba... "

Nějak tak by asi mohlo vypadat hodnocení a srovnání dvou maleb Roye Lichtensteina
(obr. 3, 4) a nehledě na rozdílný názor ohledně jejich kvality, je už celý postulát a základ toho
srovnání špatně položený. O jedné z maleb bude většina Udí mluvit a uvažovat jako o komiksu, a
většina Udí si ji zároveň s tímhle označením i vybaví (vybaví si zřejmě celou množinu maleb Roye
Lichtensteina s obdobným vizuálním schématem). Zatímco druhá malba bude se samozřejmostí
označena už tradičním malba, nebo obra% a to i přesto, že co se týče formy obou maleb, můžeme
je označit za naprosto identické, kopírující náladu old schoolového rastru. Tudíž lze říci, že obě
j malby do důsledku využívají komiksové estetiky (pokud lze v dnešní době, se vší pluraUtou a šíří
vyjadřovacích schémat uvnitř komiksového světa, o něčem takovém ještě mluvit). Rastr, výrazná
obrysová a zjednodušená vnitřní Unie, schematismus po tvarové i objemové stránce
zobrazovaného. A přestože tohle všechno do puntíku odpovídá standardní podobě výplně
komiksové viněty, nelze mluvit o komiksu.
Přinejmenšnn lze figurativní z těch dvou maleb označit za malbu komiksové viněty , ale
bylo by velkým nedorozuměním označit jí jako komiks. Pro připuštění existence komiksu musí

' Komiksová viněta je v řadě zřejmě už třetí reprezentací reality. Za první lze označit realitu samu, v první instanci kódovanou médiem fotografie,
a v druhě zjednodušené d o komiksové viněty, která je pak, už jako čtvrtá vrstva, kódovaná zákonitostmi velkoformátové malby. T o je velmi
přiléhavý příklad pro o n o postmoderní několikanásobné kódování a p r o zdůraznění skutečnosti o jazyku samém a ne jeho obsahu jako akcentu
postmoderního umění.
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vedle sebe ležet přinejmenším dvě viněty a i toto konstatování je zjednodušeně. Nelze tedy
zaměňovat fenomén komiksu s fenoménem komiksové formy nebo estedky.
Na naší cestě světem komiksu se nejprve projdeme po kontinentu formální stránky
komiksu, jejíž komponenty do velké míry ovlivňují i jeho obsahy, projdeme nejistou oblast
klasifikace jednotlivých typů vizuálně verbálních hybridů, podíváme se jak se to má s komiksem a
jeho vztahem k jiným uměleckým formám a projdeme se zpět v komiksovém čase.

2.2

Obecné vymezenípojmu

Komiks hned zpočátku označím jako jazyk. A logicky je znalost tohoto jazyka životně
důležitá pro tvůrce sdělení, ale mnohem spíše a m n o h e m důležitější roh hraje znalost jazyka pro
čtenáře. N e b o ť rozumím-li jazyku komiksu, pak i když jej budu číst v japonštině nebo
francouzštině, stále budu, i přes neznalost těchto přirozených jazyků, finálnímu vyznění celého
sešitu nebo knihy ve větší míře rozumět a nebudu už od otevřené dvoustrany utíkat s výkřikem
zděšení na rtech, jako diváci prvního filmu bratří Lumierů.
Jazykem porozumíme určitý soubor mechanismů, které záměrně produkují smysl. Na
následujících řádcích zkusíme tyto mechanismy pojmenovat a identifikovat a v krátkosti naznačit
jejich možný účin. Rozpitváme jazyk komiksu až na jeho slabiky, hlásky a fonémy a podíváme se i
na trochu gramatiky a syntaxe.
Ze začátku je nutno říci, že výsledná podoba jazyka komiksu se sestává ze dvou již
existujících systémů, vizuálního a verbálního, přičemž vizuální složka komiksu je tou dominantní.
Zároveň musíme hned zpočátku ujasnit, že fráze o tiení me% řádky nemá větší relevanci v žádném
jiném narativním útvaru. Narace budiž přitom nejvyšším imperativem jazyka komiksu a čteni
v propastech mezi řečeným je největším zázrakem toho systému.
Komiksem lze označit jakýkoliv sled obrázků svázaných dohromady zákonem „ikonické
soudržnosti" (25). Právě repetice a stabilita určitých ikonických zobrazení (např. postava hlavního
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hrdiny) nám pomáhá překlenout prostor ničeho mezi dvěma rámečky, prostor který patří pouze a
jenom nám, prostor, který si každý čtenář při každém novém čtení utváří (kniha Scotta McClouda
analyzující komiks se výstižně jmenuje: Understanding comics; The invisible art). N a druhou
stranu je komiks p o d o b n ě jako uměním neviditelného i uměním splétání a řetězení - repetice.

2J

Rámeček ajeho funkce

„Beniot Peeters definoval komiksovou vinětu jako „obraz v nerovnováze, kolísající mezi
tím, který mu předchází, a tím, který po něm následuje, ale stejně tak i mezi svou touhou po
nezávislosti a svým začleněním do vyprávění", a vyvodil, že „komiks v každém okamžiku spočívá
v napětí mezi vyprávěním a obrazem." (25)

Nebudeme do hloubky analyzovat ikonická zobrazení a pouze připustíme, že na cestě
k obličeji znázorněnému kolečkem, dvěma tečkami a prohnutou čárou vede několik mezistupňů
(obr. 5), přičemž lze konstatovat, že čím větší je zjednodušení, tím více prostoru zpravidla
dostává čtenář pro zosobnění se s některou z postav a zároveň lze konstatovat, že vetsi
I zjednodušení se často paradoxně rovná hlubší charakterizaci a psychologizaci - typizaci postav.
Mineme-li možná uskupení linií, barev a tvarů, zkonstatujeme, že nejmenší stavební
jednotkou komiksu je rámeček - viněta, přičemž ve vztahu mezi rámečkem a obsahem rámečku je
viněta jednotkou, která si diktuje, ne které je diktováno. Rámeček je v prostoru definován třemi
; základními charakteristikami - tvarem, plochou a svou polohou v systému vinět - v tzv.
multirámci (obr. 6). Multirámec je kostrou rámečků vrýsovanou na prázdnou stranu, je vlastně
užitkovou plochou komiksu. Nelze ovšem zapomenout, že mnoho užitku a o hrst více významu
může přinést i vhodné užití okraje archu, místa, kam už rámečky obsahující narativní děj nesahají,
tzv. hyperrámce (obr. 7).
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5. Scott McCloud, Understanding comics

Ale zpátky k rámečku. Teď, když jsme ho zasadili do širšího světa, můžeme se podívat,
jaké funkce s sebou nese rámeček samotný, a znovu můžeme prozatím úplně opomenout jeho
obsah. Rámeček s sebou nese jednak funkci separator, podobně jako je text, který píšu oddělován
čárkami a tečkami, čímž nám zpřístupňuje možnost správného frázování a plné porozuměni
textu. Sled rámečků má potenciál udávat rytmus vyprávění, tudíž s sebou viněta nese funkci
rytmickou (obr. 8). Podobnou funkci plní specifické užití typografie v Klaigramech G. ApoUinaira
(obr. 9).
Další z funkcí rámečku je funkce strukturotvorná, tzn. tak jako malíř či fotograf nutně
přemýšlí o kompozici svého budoucího obrazu, tak kreslíř komiksu přemýšlí o struktuře

strany

i

rámečku, i když nutno uznat, že v této oblasti nalezneme poměrně stojaté vody, většinou před
sebou uvidíme starý dobrý rámeček, ten starý, ale vždy fungující obdélník kopírující, nebo vlastně
jen prodlužující tvar svého hyperrámce.
Další z funkcí viněty je funkce expresivní (obr. 10), která může do velké míry napomoci
umocnění obsahu rámečku zvolením odpovídajícího tvaru či způsobu ohraničení. Rámeček
samotný takto dokonce může dodat jakési pravidlo pro čtení toho konkrétního rámečku.
O stupeň výše nad rámečkem leží v hierarchii komiksového jazyka strip (obr. 11), tzn.
řada rámečků horizontálně ležících vedle sebe (samozřejmě, že vertikální pojetí stripu je take
legitimní, i když téměř nepoužívanou, možností řešení). Strip je nejmenší možný multiramec,
který už sám o sobě může konstituovat příběh či epizodu, nebo může být jen výsečí z archu. Se
stripem se to má jako se slovem. Rámečky mohou imaginárně představovat písmena a stripy pak
slova, přičemž platí, že napíšu-li slovo ahoj a vypustím jediné písmeno ( _hoj), stále budu schopen
porozumět, doplnit si celý strip, slovo. Pokud ale vypustím dvě písmena ( _ho_ ), mohu si myslet,
že původním slovem byl například úhoř. Rámečky ve stripu nejsou samostatnými, ale nadále uz
přechodnými jednotkami, stejně tak jako stripy v archu. Jak už bylo řečeno výše, každý rámeček
se svým obsahem donekonečna balancuje na hraně vyprávění a samostatného obrazu.
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8. Frank Miller, Daredevil. Uspořádání
vinět evokujícípocit rychlé akce,
p o t a ž m o i potřebu rychlého čtení.

10. Max Anderson, Smrt. Specifický okraj
rámečku m ů ž e plnit expresivní funkci.

A

11. WF Thomas. Strip, nejmenší m o ž n ý
multirámec.

..Rámeček " v rámečku

2.4

Každý rámeček má navíc potenciální výhodu, kterou písmena přirozených jazyků nemají.
Rámeček obsahuje jako bonus prostor navíc; legendární komiksovou bublinu - „vak na slova".
Viněta bez bubliny je samozřejmě také možností řešení a lze nalézt komiksy, které neobsahují
žádné textové pole (obr. 12), ale bublina bez rámečku existovat nemůže, jelikož bublina je
prostorem řeči, a řeč musí mít nějaký zdroj. Bublina může mít masivní vliv na vyznění rámečku.
Body navíc může přinést zdařilé položení bubliny ve vinětě, tvar bubliny reflektující jak její obsah
tak rámec celé viněty (obr. 13). Pokud bublina vymění svůj obvyklý tvar za některý z více
expresivních, indikatívních, stává se vlastně sama ikonou (obr. 14). Bublina může dokonce
existovat jen proto, aby k dotyčnému rámečku přilákala čtenářovu pozornost (obr. 15). Velkou
roh může hrát použití bublin v rámci celého archu. Bubliny, jejich souvztažnost a následnost je
při četbě třeba respektovat a tak mohou bubliny ve své interakci dodat archu rytmus a tempo,
udávat hloubku a rychlost dechu komiksu (obr. 16). A samozřejmě může bublina hrát i roli
víceméně vizuálního parametru, tedy nejenom informativního prvku.
Co se týče obsahu bubliny a souvztažnosti toho obsahu s ikonickým zobrazením určitého
momentu v čase, který je obsažen v rámečku, uvědomíme si, kolik tento bonusový prostor
dodává možností. Žádné jiné médium (snad jen do určité míry to filmové) nemá možnost
vizuálně vyjadřovat určitou věc a v textu ji rozvádět ještě dále za horizont onoho vyjádření nebo
naopak (obr. 17, 18) Podobnou moc má knižní ilustrace, která může vizuálně rozvést popisované,
nebo popisované abstrahovat.
Bublina je tedy vždy uvnitř rámečku jako součást obrazu, podobně jako je kmen stromu
neoddělitelný od svého kořenu, ale zároveň je od tohoto obrazu jasně oddělena. Jedná se vlastně
o jakousi provincii, která je legitimní součástí státu, následuje stejné zákony, ale v mnohém muze
její samospráva jednat autonomně. Bylo už řečeno, že vizuální část rámečku není na té verbální
závislá, obejde se bez ní, ale ve většině případů se v rámečku bublina objeví, jelikož ma tu moc
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12. Lewis Trondheim, Mister O.
Komiksové album bez jediné řečové
bubliny.

A

]

13. Frank Miller, That yellow bastard.
Bublina zdařile reflektující
tvar rámečku.

A
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15. Mike Mignola, Hellboy, Wake the devil
Bublina v tomto případě pouze navádí
čtenáře ke vstupu do další viněty.

14. Frank Miller, That yellow bastard.
Expresivní tvar "říhající" bubliny.

'

Y

16. Frank Miller, That yellow bastard.
Řečové bubliny udávající rytmus
a tempo strany.

17. Alan Moore, Dave Gibbons,
Watchmen.
Text a obraz v maximální interakci.
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18. Alan Moore, Dave Gibbons,
Watchmen.
Text a obraz v maximální interakci.

19. Mike Mignola, Hellboy, Wake the devil
Inkrustace
32

nám plně osvětlit co se děje. Samozřejmě, že by mohlo být zábavné předložit čtenáři například
komiks s řadou prázdných bublin a nechat každého spoludefinovat děj; podobně jako si každý
múze hrát na televizního hlasatele, když si pustí večerní zprávy beze zvuku. Potom se nám ale tak
trochu ztrácí intence autora sdělit nám určitý zamýšlený příběh. Třebaže tedy komiks neapeluje
jna jiné smysly než na zrak (jako tomu často činí třeba umělecká forma instalace), poměrně zdařile
Ipřitom s grácií a přirozeností svazuje vizuální a verbální stránku.
Ještě tak trochu zpátky ke stripu. Nebylo by úplně namístě považovat strip za jedinou
(možnou cestu jak zařadit rámečky do vztahu. Existují i jiné cesty a cestičky, přičemž tou
nejčastější a zmínění hodnou je princip tzv. inkrustace (obr. 19). Inkrustace se v podstatě od
istripu Uší svou časovostí. Zatímco každý nový rámeček čtený ve stripu jakoby vyjadřuje nějaké
pak, potom inkrustace v podstatě evokuje vztah typu mezitím, zároveň. Inkrustace zjednodušeně
znamená, že jedna nebo více vinět jsou začleněny do viněty jiné (logicky větší, nezřídka zabírající
například celou stranu). N u t n o ještě zmínit, že způsob, jak jsou rámečky uvnitř každé strany
asporadány je dán fenoménem stránkové sazby. Ta může totiž jedinečně ovlivnit vyznění celé
trany nebo dvoustrany (například použitím principu zrcadlení).

fci

Ilu^e děje: ..kouzelná"mezera

Zmiňoval jsem, že nejvyšším imperativem jazyka komiksu je narace. Zároveň jsem jasně
ekl, že spíše než mluvit o jazyku komiksu je třeba mluvit o komiksu jako o jazyku. Podívejme se,
ak je vlastně možné, že sled statických obrázků nás naprosto přesvědčivě obalamutí natolik, že až
erime, že se pohybujeme určitým směrem v určitém časoprostoru, tudíž, že sledujeme určitý děj.
'ákladní a přirozenou otázkou pak bude, zdali i jednotlivý obrázek může vyprávět určitý děj?
V dějinných a jiných kulturních kontextech lze najít poměrně častou evidenci právě
míněného. N e neobvyklé jsou kresby, či malby většinou většího formátu obsahující velké
inožství různých často, ale ne nutně, na sebe navazujících výjevů. Trajánův sloup v Římě (obr.
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20), gobelín z Bayeux (obr. 21), mnohé z egyptských nástěnných maleb a fresek, nebo třeba
národní kulturní poklad Mongolská, malba Den v Mongolsku (One day in Mongolia), což je
natolik dějová malba, že k ní lze zakoupit průvodce osvědující jednotlivé události. Z dnešního
hlediska by se zdálo, že všechny zmíněné příklady podobně jako zřejmě mnohé další lze zařadit
do rodiny specifického narativního hybridu jímž je komiks. Vskutku totiž, ač nepoužívají jasně
vy definovaných a viditelných rámečků, používají principů splétání a repetice ikonických
zobrazení - opakující se charakter v určitém organizovaném vztahu. Řekl bych, že ačkoliv může
jednotlivý obrázek evokovat určitý děj a vyprovokovat potřebu fabulace, nelze o něm říct, že sám
o sobě vypráví nějaký děj. O to větším zázrakem, a ptám se, zdali můžeme být chvíli přízemní a
neverit na zázraky, je fakt, že dva obrázky položené vedle sebe jsou schopny do slova a do
písmene vyprávět děj. Ten malý zázrak je způsoben použitím transformace a zároveň
zachovávajíc přinejmenším lehce rozeznatelný stupeň stability (například znovu se objevující
typizovaný hlavní hrdina, nebo stále stejné, nebo aspoň známé, prostředí, ve kterém
k transformaci dochází). Ještě větším zázrakem je, že ony dva obrázky položené vedle sebe dávají
nějaký smysl, tedy nejenom ten, že vyprávějí příběh pro příběh. Smysl je vytvářen, jak už jsem
naznačil výše, překvapivě více než uvnitř obrazů samotných spíše v mezeře mezi nimi.
Mezera tedy existuje, aby nám dovolila pokaždé udělat tečku za předchozí vinětou a přejít
primo do dalšího rámečku, uvést ho, na kratší nebo delší okamžik, do svébytné existence.
Každou mezeru lze vlastně chápat jako svého způsobu přestupovou letištní halu; dovolí nám
další rozlet v novém a novém rámečku až do (he end. Ještě jednou teď zopakuji, že jednotlivé
rámečky jsou, díky svcmu sousedství, schopny vyprávět jednolitý kontinuální děj zvláště na
základě naší rekognice nějakého opakujícího se prvku. Samozřejmě, že musíme vzít v potaz, že
toto pravidlo nemusí bez výjimky platit, neboť komiks nemusí nějak povinně následovat
poměrně jednoduché principy již zmíněného opakování a zároveň diference. V novém kontextu
připouští (a dnes už nejenom) komiks různé vyprávěcí strategie, které mohou být legitimním
vyjádřením (obr. 22, 23).
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21. Gobelín z Bayeux, 11. století
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22. Emil Jurcan, Cvek,
Condemned ideas.
Příklad komiksu, který nepoužívá
zákonů opakování.

23. Benjamin Monti
Příklad komiksu, který nepoužívá
zákonů opakování.

Podívejme se ještě krátce na obraz samotný (ten jsme v dosavadním putování záměrně
ponechávali stranou). Jakýkoliv obraz (podobně jako jakékoliv jednotlivé slovo) lze ze zásady
samozřejmě chápat jako jednotlivou osamocenou výpověď. Každý si přirozeně komiksovou
knihu pořizuje z jiného důvodu, pro někoho bude výtvarná složka díla důvodem nejpádnějším a
jediným. Někdo takový pak nemusí mít ani potřebu vejít do nabízeného příběhu, přičemž
takových mistrovských kousků, které lze naprosto zcenit pouze z vizuálního hlediska, je několik.
Na druhou stranu, takováto percepce komiksu vlastně zavání tím, že podobný artefakt už v rukou
dotyčného „čtenáře" komiksem nazývat nemůžeme. Každý obraz leží „zformulován" ze své
podstaty v oblasd vypověditelného. Vypověditelný je každý obraz, který ještě nebyl ve čtenářově,
divákově hlavě přeložen na výpověď. Tedy takový obraz, který s sebou stále nese plnou tašku se
I vším svým potenciálem. Spěchám-li v komiksu k cíli, téměř automaticky budu provádět co
nejrychlejší konverzi vypověditelného na výpověď, a to v zájmu co nejrychlejšího pochopení
vyprávění, děje a jeho zvratů. Pokud ale vnímám jednotlivé obrazy pouze jako výpovědi, redukuji
onen složitý a bohatý mechanismus komiksu jen na sféru dějovosti a vyprávění. Každý čtenář ma
ale díky bohu možnost, k jejímuž uchopení nás komiks, jako tištěné médium, s radostí vybízí, a to
podívat se, nabaženi dějem, na obraz znovu, hlouběji, a to jako na obraz popsatelný, díky čemuž
radikálně změníme modus svého vnímání a zároveň dostaneme šanci plnějšího, nebo alespoň
širšího pochopení díla. Platí přitom, že některé viněty jsou pro charakter svého obsahu lépe
j popsatelné než jiné. Komiks má díky použití obrazu oproti jiným tištěným médiím neuvěřitelnou
j výhodu, jelikož co „...obraz nabíý mému pohledu současné, to musí řeč (například spisovatelova) evokovat
slovo po slovu. "(25). Zatímco v románu zabere popis hlavního hrdiny třeba i několik stran,
1 ir komiksu k tomu může posloužit třeba jen jedna viněta nebo strip, neboť literární lineární popis
zde střídá popis koexistentní, paralelní.
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Kresbajako narace

2.7

Tolik k podstatě obrazu obecně. A předtím, než se dozvíme, že nám obraz komiksu
nabízí ještě jednu, složitější a komplexnější možnost čtení, jej teď na chvíli uchopíme jako
výrazovou jednotku, která je primárně utvářena kreslířovou rukou. V samotném úvodu našeho
povídání o komiksu jsem zmiňoval rozdíl mezi komiksem a komiksovou estetikou. T o samo o
sobě dostatečně dokazuje, že něco jako typická kresba komiksu musí vskutku existovat (stále
častěji jsme dnes zároveň svědky oprošťování se kreslířů od tohoto klasického projevu, ktere
komiks jako médium jakoby tlačí do výšek volného umění) a Thierry Groensteen ji označuje jako
kresbu narativní. Ta se dle něj řídí několika nezbytnými pravidly.
První takovou zásadou je antropocentrismus (obr. 24), to znamená, že v centru kresebneho
dění se objevují aktéři děje, postavy, lidé (existují i abstraktnější příklady komiksových alb).
Narativní kresba také uplatňuje pravidlo zjednodušení (obr. 25). Věci, fakta nebo události,
které nejsou nutné k pochopení děje nebo součinnosti viněty s ostatními rámečky tak budou
většinou obětovány zájmu jednoduchého uchopení příběhu, budou vypuštěny. Konkrétní
komplikované scenérie může často v pozadí vystřídat čistě grafické řešení dvojrozměrného
prostoru rámečku (obr. 26), anebo naopak, jako je tomu zvláště u některých japonských komiksů,
mohou být postavy vkresleny do fotografických obrazů velmi konkrétních specifických míst (obr.
27).
Další zásadou budiž typizace (obr. 28), kde je kresebné zjednodušení doslovné popisnosti
uplatněno hlavně na postavy (nebezpečí stereotypu je zde nasnadě, rychle dekódovatelná
symbolika nestimulující intelekt může být hlubokou jámou na čtenáře, na druhou stranu, typizace
j většinou ubývá se vzrůstajícím číslem, které indikuje věk případné cílové skupiny čtenářů).
Poslední princip užívaný v komiksové kresebné strategii je poněkud mysteriózně znějící
zásada rétorické konvergence, čímž má být řečeno, že narativní komiksová kresba by před diváka
neměla otevírat dlaň plnou otazníků, nýbrž by měla „podléhat pňkazu maximální čitelnosti. " (25)

24. Lewis Trondheim, Mister O.
Extrémní příklad uplatnění zásady
antropocentrismu.

25. Hergé, The adventures of Tintin.
Maximální zjednodušení pozadí v zájmu
rychlé čitelnosti děje.

26. Frank Miller, That yellow bastard.
Čistě grafické, dvojrozměrné uchopení
prostoru v rámečku.

)

27. Kaiji Kawaguchi.
Fotorealistické usazení děje.

28. Nicolas De Crécy, Pan Ovocňák
Typizace postavy.

Narativní kresba komiksu v podstatě podrobuje principy kresby principům vyprávění, což
je asi největší rozdíl mezi komiksovou kresbou a zdánlivě nejzjevnějším kresebným blížencem
komiksu, knižní ilustrací, která se jednak v knize prezentuje odděleně jak v čase, tak prostoru
vyprávění (asi jako poznámka pod čarou v psaném textu) a vyzývá tak čtenáře k pozornější
zastávce a v principu velmi často do hloubky využívá dekorativního přístupu (současná knižní
ilustrace už je ale mnohem složitější oblastí na aplikaci takového rychlého zjednodušení). Ilustrace
je zkrátka usazena v naprosto odlišném narativním systému, jehož z hlediska narace je i není
součástí.
1'olik asi k obrazu v komiksu jako samostatné narativní i kresebné estetické jednotce,
která se ale vždy objevuje pouze jako tranzitní místo ve společnosti svých sousedů, čímž nám
komiksový obraz oplocený rámečkem umožňuje překonat horizont výpovědi a popisu (což jsou
irocesy zabývající se jediným obrazem) a přesunout se do hloubek jiného způsobu četby a to
četby interpretační, dovolující nám orientovat se v celé komiksové síti (komiks nám tento způsob
jpetby nejenom dovoluje, ale mnohem spíše jej od čtenáře přímo vyžaduje).

Síť; komiks jako systém

Právě schéma sítě komiksu je onen prvek, který komiks radikálně vyhraňuje od schémat
>ouzivaných v jiných narativních útvarech. Zřejmě se shodneme na tom, že v literatuře po staletí
»raktikovaná konvence „začátku a konce" je stále ještě v naprosté většině přijímána jako
lezvratná samozřejmost. Otvírám-li knihu, očekávám, že se ocitnu na začátku příběhu 2 . „Knižní
va%ek svádí k nepopiratelné vektoriyaá diskursu; kniha obětuje lineární', nebo spíše monovektorové čtení, které
j vnává, a tím pádem odlišuje %ačátek a konec... "(25)
Zvláště ve filmu vidíme kontinuální snahu prolomit tuto bariéru, která se od dob
íasivního úspěchu Tarantinových zpřetrhaných historek z podsvětí (Pulp Fiction) cituje a
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citovala natolik často, až se téměř stává novou konvencí. Nejdále a nejradikálněji v boření klasické
struktury příběhu myslím došel Gaspar N o e se svou geniálně jednoduchou črtou Irréversible, kde
se dostává téměř k „hranicím Japonska", ačkoliv se zrcadlem v ruce. Gaspar N o e vypráví
poměrně brutální, ale jinak v podstatě banální příběh a to konzistentně, bez jakýchkoliv dějových
skoků nebo přesmyček, od konce do začátku. Nejedná se tedy o klasickou retrospekci, ale jakoby
prevrácenou retrospekci, jak autor naznačuje pojmenováním snímku. Příběh je navíc jakoby
rozdělen do několika kapitol, ale ty jsou vyprávěny bez jediného střihu, podobně jako jedna
z kapitol v již zmiňovaném Joyceově téměř „nečitelném" Odysseovi. Podobně revoluční brilantní
kousek se za mořem povedl i Gusu Van Santovi v jeho fantasdckém snímku Slon.
Ale zpět ke komiksu. Komiks díky svým výše zmiňovaným specifikům není svázán oním
víceméně statickým uspořádáním, které se i přes krátkou historii komiksu (která je zřejmě
v tomto případě výhodou) zdá být překonané. „Četbaje %de (v komiksuj operací, která vytváří napětí
me^i rovinou procesu a rovinou systému. " (25). Převedeno do praktičtější mluvy, viněta se nikdy neocitá
)en uprostred stripu nebo strany, archu, ale je často splétána v širších časoprostorových
souřadnicích, které determinují její místo v kontextu celé knihy, spojující jí s jinými částmi či
sériemi a pozicemi, které v nich zaujímá (obr. 29). Viněta, strip, arch, existují jak ve vztahu dějové
konsekvence v rámci celé knihy, sešitu, ale zároveň z hlediska čtenáře koexistují v jediném
okamžiku.
Tolik k rozboru zdánlivě jednoduché syntaxe komiksu. Předtím, než se pokusím o náznak
typologie vizuálně verbálních útvarů, musím podotknout, že současný komiks suverénně užívá
všech možností, které mu nastíněný jazykový systém nabízí, nicméně se zároveň čím dál více
vzdaluje tradičním a zavedeným schématům řešení.

„Narativní téma par excellence (cesta, honička, pátrání, převlek, metamorfóza...), jichž užíval a
zneužíval tradiční komiks, byly ne-li opuštěny, pak alespoň relativizovány dobýváním nových

2

Samozřejmě, že existují m n o h é výjimky, jako třeba vlna nového románu, zvláště ve Francii, který ale spíše opustil celkově schéma vyprávění,
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29. Alan Moore, Dave Gibbons, Watchmen
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prostorů vyprávění: literárnějších, nehybnějších, poetičtějších, smyslovějších a introspektivnějších.
Systém komiksu podal konečný důkaz své tvárnosd." (25)

2.9

Typologie

Podívejme se teď na komiks jako na člena bohaté rodiny, která čítá velké množství členů
a k tomu ještě řadu strýčků a tet z druhého kolena. Projdeme si rodokmen vizuálně verbálních
útvarů, pokusíme se označit různé druhy těchto útvarů a nalézt místo komiksu v této rodině. O
důsledný pokus o typologii vizuálně verbálních útvarů se s entuziasmem pokusil slovenský
vysokoškolský učitel Michal Tokár ve své studii Obrázkové příběhy. Následující řádky budou této
knize nesmírně vděčné.

2.9.1

Textově-obra^ovéformy

První a nutné rozlišení, které je nutné učinit v celé rodině heterogenních útvarů, které ve
svém vyjádření používají jak jazyk obrazu tak i jazyk přirozený je rozlišení mezi jednoduše
textově obrázkovými formami sdělení a naradvními útvary používajícími zejména vizuálních
kódů k vyprávění příběhu. Textově obrazové formy sdělování můžeme chápat jako epické
útvary, ve kterých obraz a slovo komunikují na úrovni analogie nebo časoprostorové interakce.
Do téhle větve rodiny patří například obrázkové série (obr. 30). Obrátková série je
charakterisdcká tím, že jak verbální tak vizuální část vyprávění nám sděluje naprosto stejný příběh
(slova jsou většinou oddělená od obrazu, ba dokonce od celého rámečku, zaujímají místo
například pod ním, nebo vedle něj). Text je tu vlastně doprovodem obrazu, který hraje hlavní roh,
ačkoliv je z hlediska geneze odvozeninou textu, který je primárním zdrojem.

z á l a ! w 1 . ' a k o b y y , ! e k v i ™ ' e n t e m pásma vědomí v poezii. Tato vlna ale stejně neměla dlouhého trvání. Existují i jiná díla, která sice obsahují
• • • u u q o v o u složku, ale zabalenou d o extrémně neprodyšného spacáku formy, jako je třeba Joyceuv Odysseus.
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32. Jarmila Marešová.
Obrázkové čtení.

33. Martin Raudenský.
Humoristický strip.

A
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Dalším členem této větve rodiny je například tzv. obrátkový oblouk (obr. 31).
V obrázkovém oblouku jsou si text a obraz rovni. Zatímco obrazová část výše zmiňované
obrázkové série se bez textu obejde a my budeme schopni uchopit a pochopit většinu děje,
obrázkový oblouk takovou separaci nedovoluje. V obrázkovém oblouku nelze říci, která z obou
částí hraje důležitější roh, obě jsou si maximálně rovny a vlastně se navzájem proplétají, jsou
srostié.
Obrátkové čtení (obr. 32) komponuje obrazy přímo do textu a nechává je tvářit se jako
verbální projev. Obrazy jakoby byly textem, ale ne v onom obecném, metaforickém slova smyslu.
Tohle je několik nejznámějších členů rodinné větve textově obrazových forem. Nutno
podotknout, že jednotliví členové téhle rodiny se nesmírně rádi navštěvují a jeden nebo druhý po
sobě často zapomenou nějakou tu maličkost v právě navštívené domácnosti. Ještě je třeba
podotknout, že tahle rodinná odnož je také nesmírně ráda navštěvována dětmi, ty se tu do
určitého věku cítí jako doma a nikam jinam se jim ani chodit nechce. Pak si ale s narůstajícím
vekem uvědomí, že by rády navštívily tu část rodiny, kde vlastně za celé dětství ještě nebyly. A tak
uz jako teenageři překročí práh neznámé domácností obrázkových narativních útvarů.

2-9.2

Obratové narativní útvary

V téhle domácnosti už slovo netvoří pouhou paralelu k obrazům (není průvodním,
vlastně autonomním textem), ale je nezbytnou a neoddělitelnou součástí obrazových sdělení.
Pravidla této domácnosti jsme dostatečně poznali během předchozího úseku cesty a tak se
rovnou pusťme do klasifikace a typologie. Mezi obrazové narativní útvary řadíme například
anekdotické, humoristické obrátkové seriály (obr. 33). Tento člen rodiny je co do vzrůstu velmi malý,
většinou se skládá z malého počtu rámečků a v naprosté většině případů se vejde do jednoho
stripu, přesto ale vypráví určitý příběh. Velkou oblíbenost si humoristické, často satirické a
politicky angažované, obrázkové seriály získaly právě díky své krátkosti, která jim zajistila místo v
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mnohých tištěných denících masové obhby (obr. 34). Dá se říci, že právě tohle je ten člen rodiny,
který každému někoho připomíná, uvidíte h ho na rodinné fotografii, ihned vám bleskne hlavou:
„... á, toho já odněkud znám."
Dalším členem rodiny, do vzrůstu poněkud větším, zato méně známým je pak obra^oiý
román, nebo také román v obratech. N u t n o říci, že tenhle strýček je náramně tajemný, je to takový
ten strýček z Ameriky, kterého vlastně nikdo nikdy pořádně neviděl, který jen čas od času pošle
pohled, aby se o něm vědělo. Nikdo pořádně neví, čím se zabývá, víme jen, že má dobrý vztah
k umění, ale to je asi tak vše.
Obrazový román má historii sahající do doby a hlavně sféry moderního umění (například
y kly koláží Maxe Ernsta) a tam je ještě poměrně dobře vymezitelný. Ostatně právě tam a jenom
tam, zasutý v historii ho vidí Michael Tokár. Jakoby úplně přehlížel fakt, že zvláště v anglické
provenienci a tamní diskusi o obrazových narativních útvarech se velmi často vyskytuje pojem
podobného charakteru, možně přeložitelný naprosto identicky a kritéria pro jeho odlišení od
komiksu téměř neexistují, anebo jsou aspoň nadmíru vágní. Jedná se o pojem „graphic novel".
Nikdo ale vlastně nevíme, co to je. V Čechách se tento pojem samotný ani jeho překladový
ekvivalent vůbec nepoužívá. Nebyl použit dokonce ani v souvislosti s geniální knihou Chrise
Warea Jimmy Corrigan, nejchytřejší kluk na světě, která v roce 2001 získala jednu z anglických
prestižních cen za románovou prvotinu(obr. 35).
Jen pro ilustraci uvedu jednu nedávnou situaci. Ptal jsem se kamaráda z Francie, jestli
náhodou nemá nějaký čerstvý komiks, který by stál za přečtení, dostalo se mi vyhraněné
odpovědi, že on komiksy nečte (jelikož označení komiks je ve Francii indikátorem povrchního
příběhu se superhrdiny), že čte jenom graphic novels. Lze tedy pouze konstatovat, že pojem
obrazový román je zvláště ve východoevropském kontextu ztotožňován s několika pracemi, které
se spíše pohybují na hraně archů ilustrací a jež vznikly zvláště v první polovině dvacátého století a
nikohv s (post)moderní odnoží narativních útvarů s obrazovou dominantou, která se pod
střechou tohoto označení snaží vymezit od jiného typu takových útvarů. Je také potřeba říci, že
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34. Ivan Kubát.
Oblíbenost humoristických seriálů
jim zajisila pevné místo
v denním tisku (deník Metro).
A

35. Chris Ware, Jimmy Corrigan aneb
nejchytřejší kluk na světě.
Komiks, který se stal nejlepší
románovou prvotinou.

takové rozdělení se zdá být relevantní spíše z hlediska obsahového nežli formálního (přestože
orávě graphic novel často tíhne k vyšší úrovni uměleckých zobrazení, jakoby prchajíc před
typizovanou narativní kresbou, čímž si vlastně pod sebou tak trochu podřezává vlastní kořeny).
Schémata tvorby i čtení obou ale zůstávají stejné, systém se zásadně nemění.
Dalším členem této rodinné větve je nám už dostatečně známý komiks. S ohledem na péči,
kterou jsem právě komiksu věnoval v předchozí části této práce nepokládám za vhodné fem>mén
komiksu dále rozebírat. Důležité je, že jsme jej pevně usadili do rozsáhlé oblasti obrazově
textových útvarů.
Tolik tedy stručně a v základech k typizaci a kategorizaci obecné skupiny tištěných médií
narativního charakteru, jež pro svá vyjádření používají jak složku verbální tak složku vizuální. Je
třeba ještě říci, že by bylo jistě možné provést ještě hlubší diferenciaci na základě obsahových i
vizuálních zvláštností. Provedenou typologii ale považuji za dostatečnou.

ZJJl

Komparace; komiks ajiná média

Odbočka, na kterou se vydáme teď, nám k výhledu nabídne komiks ležící někde ve velké
množině různých druhů uměleckých vyjádření a různých médií. I přes velkou dálku snad budeme
schopni zahlédnout drobné stezky, které jednotlivé oblasti spojují, nebo naopak hrozitánsky
husté lesní porosty, které jednu oblast od druhé neprodyšně oddělují.
Nejprve se podíváme, jak se to má se vztahem komiksu a médií nebo uměleckých
vyjádření, které se mu zdají být od pohledu nejpodobnější, přestože z různých důvodů. Mluvím
teď o médiu filmovém obecně, a zvláště pak konkrétněji o podskupině filmu animovaného. Hned
3d začátku je myslím jasné, že podobnost mezi zmíněnými vzniká na základě uvědomění si faktu,
se obě média vyprávějí příběh (Miroslav Štochl obě označuje za narativní blížence). Druhým
iměleckým žánrem, se kterým si je komiks na oko extrémně podobný je pak knižní ilustrace. Je
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evidentní, že podobnost je zde umocněna faktem prezentace obou (tudíž uvnitř knihy) a tím, ze
obě oblasti, byť naprosto odlišně, mají co doěinění s textem.

2

1

Komiks:film; animovaný film

Začněme tedy filmem obecně a později se podíváme, jak se to má se vztahem mezi
komiksem a filmem animovaným. Začněme podobnostmi obou oblastí a na konci si vyjasneme,
proč mezi ně nemůžeme položit rovnítko odkázáním na odlišnosti.
První podobností, na kterou poukážeme, je podobnost historického vývoje obou médií.
Obě datují dobu svého vzniku někam do poloviny osmdesátých let 19. století. U filmu je pak tato
informace empiricky přesně prokazatelná, naopak komiks má historii vágnější a neurčitější, která
sahá hlouběji, ale jakožto masovější médium známé širší veřejnosti se prosazuje právě v době, ke
které se budu odvolávat. Obě média pak téměř shodně prošla trajektorií podobného vývoje.
1 Komiks i film zažili svou revoluci a počáteční průkopnickou euforii, i období cenzury a tvrdé
I restrikce až pak obě média zvláště skrze undergroundovou inspiraci vzléda z popela, aby se z nich
I vymezily jednotlivé podžánry relevantní různým diváckým a čtenářským skupinám (spotřební a
mainstreamová produkce na straně jedné a alternativní, nezávislou na straně druhé, přičemž u
obou platí ono „nešťastné" pravidlo platné pro celou oblast umění, kde se underground jednou
téměř nezbytně proměňuje v nový mainstream a tak pořád dokola).
Zatímco vývoj obou médií je tedy téměř shodný, existuje jedna symbiotická sféra, která se
skrze historii u obou médií vytvářela naprosto odlišně. Filmová produkce si relativně brzy po
S svém boku uvědomila existenci obce specializované filmové kritiky, obce poučené, bez ktere se
1 dnešní divák v té masivní kvantitě produktů filmového trhu velmi těžko orientuje. Zároveň
l v z n i k l a i nová estetická oblast věnující se výhradně analýze filmového obrazu a projevu - filmová
l v ě d a , která je dnes pevně etablovanou součástí univerzitních nabídek a systémů estetického
I diskurzu.

32

Zato komiks, přestože kvantita produktů tohoto média není nikterak zanedbatelná, se
nikdy takové otevřené analýzy nedočkal (v podstatě s první prací takového druhu, která se snažila
o analýzu komiksového jazyka, přišel až propagátor komiksu jakožto cenné a svébytné umčlecke
formy, kreslíř a tvůrce Will Eisner, a to v roce 1985). T o t o paradigma vnímání komiksu jakožto
v podstatě brakového média zanechává svou pachuť ve světě umělecké kridky dodnes a to
zvláště v oblasd východní Evropy (na západě vznikla řada děl posuzující komiks zvláště
z hlediska sémiotického, Francie se teoredcké analýze komiksu věnuje po většinu trvání jeho
existence), ale je třeba říct, že situace se zlepšuje.
Další výraznou podobností mezi komiksem a filmem je fakt, že obě média jsou ve většině
případů, zpravidla dílem týmů hdí s různou specializací (odhlédneme teď od naprosto nezávislých
děl, která jsou prací jediného autora. Tady pak komiks hraničí se sférou autorské knihy a film
takovéhle výjimky, tzn. jakousi filmovou one man show, vlastně téměř nezná, na to je šíře
procesů potřebných k převedení prvotní ideje na plátno příliš veliká). Podobnost lze najít i mezi
reahzací komiksu a filmu v jednotlivých fázích tohoto procesu. Příbuznost obou je pak
nejzřejmější položíme h vedle sebe komiks a filmový storyboard - filmový scénář s náčrtky scén a
technickými poznámkami (obr. 36).
Další podobností kterou je třeba zmínit je podobnost mezi filmovou a komiksovou
výstavbou děje. Většina děl bude kopírovat starou antickou tradici strukturovanou už
v Aristotelově Poetice a bude konstruovat příběh, který má jasně rozpoznatelný začátek,
prostředek a konec (bylo by samozřejmě možné rozdělit děj detailněji na expozici, kolizi, krizi,
peripetii a katastrofu s následnou katarzí) a kde je děj jasně hnán kupředu na základě starého
dobrého pravidla příčiny a následku. Vystavení děje přitom většinou osciluje mezi
chronologickým, retrospektivním, rámcovým (dílčí příběhy jsou součásti hlavního děje),
paralelním (děj je sloučen z několika souběžně se odehrávajících příběhů) nebo řetězovým (kde je
ústřední motiv nebo postava červenou nití svazující několik jinak nesouvisejících příběhů) (11),
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37. Mark Buckingham, Neil Gaiman,
Miracleman.
Příklad nedějového komiksu.
A

přičemž lze samozřejmě nalézt výjimky a to spíše na poli komiksu než filmu, tedy díla víceméně
nedějová a abstraktní, poedcká (obr. 37).
Stejnou měrou lze v rodině komiksu i filmu nalézt zásadní stopy široké žánrové
rozmanitosti. Podobnosti lze nalézt, i když to může znít kontroverzně, ve zvukovosti obou médií.
Jistě, zatímco v komiksu zvuky čteme, ve filmu je slyšíme téměř autentické (díky různým
zvukovým systémům dnes snad absurdně i autentičtější než v realitě). Komiks si přesto vyvinul
celou plejádu možností jak napsané zvuky rozezvučet, kromě zmiňovaného expresivního použití
bubliny se jedná hlavně o takzvané onomatopoické prvky (expresivně napsané-nakreslené
ekvivalenty zvuků, např. taka taka taka boom, obr. 38), které se vlastně určitou měrou stávají
symboly, indexy, ikonami.
Jako naprosto identický s komiksem by bylo lze vnímat filmový podžánr speciálne
kresleného - obecně animovaného filmu. Ten může použít a většinou také používá téměř
všechny formální možnosti komiksového vyjádření - zmíněné charakteristiky komiksové kresby,
stylizaci, zjednodušení, typizaci, antropomorfismus, fenomén „myslící" komiksové bubliny (obr.
39) nebo třeba časté použití onomatopoických indexů. Obě média hlavně v podstatě znázorňují
děj pomocí obrázků jdoucích za sebou a můžeme je tedy označit za narativní útvary s vizuální
dominantou.
A je to. Teď před námi leží tučně vytištěná otázka: tak proč m e z i ně nepoložit
rovnítko? A odpověď na mhle otázku leží v prázdnotě. V prázdnotě mezery mezi dvěma
rámečky komiksu. Zatímco film i kreslený a animovaný film předkládají divákovi kuře pečené na
kmínu s flambovanou broskví, úplně přesně tak jak tomu stálo na jídelním lístku, komiks nam
>od pokhčkou přináší kuřecí překvapení (ostatně přesně tak jak tomu stálo na jídelním lístku).
Zatímco film divákovi předkládá spojitý zážitek, v jehož průběhu není třeba vyvíjet
v

ádnou zvláště náročnou aktivitu (pokud uznáme, že vnímání jako takové je samozřejmosti, jejiz
ámahu si člověk neuvědomuje), komiks po něm vyžaduje spoluúčast, protože neotevřený a
epřečtený výtisk komiksu ležící na prodejním pultu vlastně žádný děj nevypráví. Děj se děje až
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38. Frank Miller, Daredevil.
Expresivní užití onomatopoických
indexů.

39. Mr. Stocca, Les jours etranges 2
"Myslící" bublina.

divákově mysli, ne na filmovém plátně. Samozřejmě, že i film může použít principy p o d o b n é
omiksové mezeře, jako například říci divákovi: o několik týdnů, měsíců, let nebo dokonce staletí
ozději, kdy si divák v rychlostí musí uvědomit uplynulý děj, ale to je spíše taková berlička.
Existuje ještě druhý, neméně závažný důvod, proč mezi film a komiks položit namísto
ovnítka rovnítko přeškrtnuté. Ale ještě předtím by mohl jeden říct, no dobrá, tak film a komiks
ejsou to samé, ale co takhle filmová metráž a komiks, to už by přece šlo, vždyť tam taky vidím
ámečky a mezi nimi mezeru. T o je jistě pravda, ale přece jen je tu malý háček - zatímco každý
preparovaný rámeček filmu je jeden po druhém promítán na úplně stejné místo, každý rámeček
omiksu nezbytně leží na místě odlišném od každého jiného rámečku. Zjednodušeně řečeno
rostor v komiksu je ekvivalentem času ve filmu. A čas v tomhle našem rozlišování hraje ještě
ětší roh. Zatímco veřejná filmová projekce probíhá lineárně v reálném čase v podstatě nezávisle
a vůli nebo přání příjemce, Percepce komiksu je zcela v rukou čtenáře. Čas komiksu je nutně
asem subjektivním, který čtenáři dovoluje revizi nebo třeba opakování, je to zkrátka čas, který je
římo úměrný tempu četby.
Zatímco jsou tedy jak komiks, tak film od své nátury umění dynamická (ač komiks skrze
tatickou reprezentaci) pak komiks je uměním prostorovým a film časovým. Komiks nám
ovoluje vychutnávat si jeho obsah se všemi možnými bonusy (opakování rámečku v síti,
ohledávání podrobností, detailního prozkoumávání jediné viněty) nebo nástrahami. Film je třeba
chle zkonzumovat. A film mi jistě odpustí, když jej přirovnám k „fast foodu" a komiks oproti
omu k luxusní restauraci s péčí o detail. Jistě lze v čase Dvd přehrávačů namítnout, že i film si
e vychutnat zpomaleným přehráváním, opakováním scény nebo zastavením dle vlastní potřeby,
le tím je jakoby narušena kontinuita příběhu. Nelze také opomenout, že komiks nejenže používá
asoprostorových pravidel ke svým vyprávěním, ale také zároveň existuje v časoprostoru jako
rte fakt - kniha, sesit. Film je z tohoto hlediska virtuálním médiem. Zvláště pro východní Evropu
pak relevantní a patrný ještě jeden rozdíl, a totiž, že zatímco film je médiem vskutku masovým
v siroke veřejnosti oblíbeným a jednoduše reprodukovatelným (samozřejmě, že existuje skupina
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gurmánů, filmových labužníků, kteří na své filmy musí čekat jako na exkluzivní zboží), pak
komiks je komoditou vskutku exkluzivní, vzácnou, se selektivní recepcí.

Komiksové adaptace

2.10.2

Zvláštní odrůdou filmu více spjatou s komiksem i p o obsahové stránce jsou samozřejmě
filmové adaptace komiksů. Jedná se o podžánr dnes čím dál oblíbenější, přičemž většina z teto
produkce se věnuje adaptacím superhrdinských komiksů, ač existuje několik výjimek, ktere
přinášejí čerstvý vítr do této sféry (v podstatě se jedná o tři, čtyři snímky, které schéma
superhrdiny modifikují na schéma antihrdiny - ty vycházejí spíše z u n d e r g r o u n d o v ý c h předloh,
jak jsme rozlišili výše - superhrdinské snímky vycházejí z komiksu, antihrdinské výjimky pak
z graphic novels) . Film, který je s komiksem primárně spjat se samozřejmě nikdy neubrání
srovnání s originálem. Takový film pak m ů ž e získat kredit zvláště uplatněním stylizované estedky,
tak aby se atmosféra filmu co nejvíce blížila barevnosti, kresebnosti a celkové atmosféře předlohy.
| Svým způsobem nejdál p o estetické stránce došlo nedávno tvůrčí trio Rodrigez, Tarantino, Miller
I ve svém n o k o v é m Sin city (obr. 40). Původní kultovní Millerův komiks byl v t o m t o případě na
filmové plátno převeden tak, aby nebyl vynechán jediný rámeček předlohy, a to v co nejvěrnejsím
černobílém duchu.
C o se ostatně týče komiksovosti jako systémovosti spíše než jako estetické kvality, pak
ještě dále, a vlastně zatím nejdále, došel Hulk Anga Lee, který si na plátně zdařile pohrává
s jazykem komiksu. Ang Lee má přitom velmi obtížnou pozici, protože svého s u p e r / a n t i / h r d i n u
neusazuje do nějakého esteticky vydefinovaného komiksového světa, nýbrž do reálného světa
dneška, právě proto se snad od estetických kvalit posunuje o úroveň výš a aplikuje přímo principy
splétání a jiné strategie v rámci komiksovo-filmové sítě. N a plátně se například objevují jakoby
viněty, ve kterých běží paralelní děj. Ang Lee dynamicky využívá výše vysvědeného principu
inkrustace. Ang Lee nás vlastně vytrhává z principu automatického dívání a vyžaduje p o nás
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40. Frank Miller, Sin City.
Srovnání rámečku z komiksu (nahoře)
a filmového záběru ze stejnojmenného
filmu (dole).

aktivitu, musíme se sami orientovat v systému dynamických obrazů, které existují v prostoru,
externím čase multirámce a aplikují i vnitřní čas děje uvnitř rámečku, a jednotlivé rámečky pak
existují i ve své souvztažnosti). Tak a o filmu už opravdu dost. Pojďme se teď porozhlédnout jak
se ke komiksu má nebo nemá umělecká oblast knižní ilustrace.

2, /o j

Komiks: ilustrace

Knižní ilustrace se zdá být komiksu ještě bližší než film, ale uvidíme, že rozdíly jsou
T podstatě stejně veliké, spíše o dosti větší nežli v porovnání s filmem. O komiksu už víme, ze je
ze své podstaty nositelem děje, narativním útvarem, kde jsme zpravidla vedeni dějem od začátku
o konce, s čímž souvisí i fakt, že tvorba komiksové knihy je několikafázovou operací, na jejímž
ačátku stojí scénář. Zároveň víme, že je to médium synkretické - kombinující verbální a vizuální
dominantnější) prvek - které od sebe nejsou oddělitelné bez újmy na srozumitelnosti obsahu,
aké jsme zmiňovali nutnou jednoduchost komiksové expresivní kresby, kde je kresba podřízena
ětšinou jedinému imperativu - rychlému a jednoznačnému porozumění sdělovanému. Na
ředchozích řádcích jsem zopakoval několik poznatků, které už vnímavý čtenář zná, ale jen
toho důvodu, že se jedná o principy nebo postupy, které odlišují ilustraci od komiksu.
Zatímco komiks je řízen imperativem dějovosti, ilustrace tento aspekt postrádá, jedna se
ddělený artefakt, který sice může vyjadřovat určitý děj, ale není to přímo danost média. Jisté, ze
e čtenářově hlavě dojde k identifikaci momentu uprostřed toku děje, kdy se vizuální a verbální
ód spojí. Pro mně je dodnes prohlédnutí si ilustrací prvním dotekem s knihou. Pamatuji si, jak
em se vždycky jako kluk nemohl dočkat až dojdu v knize k určité ilustraci, protože vlastně
bovala zajímavý děj. Primárně je ale ilustrace jakousi fotografií určitého momentu deje.
atímco kreslíř komiksu musí graficky postihnout všechny klíčové části příběhu nutné pro jasnou
omunikaci děje, pak ilustrátor má naprostou svobodu ohledně výběru místa, které chce vizuálně
tvárnit.
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Zmínili jsme scénář, který nezbytně stojí na začátku každého komiksového počinu, tudíž
tvorba komiksu, opakuji, je několikafázovým procesem. Na druhé straně ilustrace pak
nepotřebuje nic jako scénář, všechno, co je nutné jsou tvůrčího aktu schopné ruce ilustrátora a
identifikace vizuálně silného místa v ději. Jistě, že lze namítnout, že i tvorba ilustrace prochází
určitým vývojem, počínaje skicováním, konče finální podobou ilustrace. Tento typ tvůrčího
vývoje je ale aplikovatelný i na tvorbu komiksu a vlastně zde mluvíme už o druhém procesu, ten
první se stará o převedení nápadu do pevné formy a ten druhý, výše zmíněný, společný pro obě
média, je pak procesem tvůrčího naplnění konceptu, při kterém se tužka dotkne papíru.
Zmínili jsme, že komiks je uměním synkretickým a ilustrace by se mohla zdát být stejně
legitimní formou spadající pod toto označení. Ve skutečnosti je ale knižní ilustrace
determinovaná textem, který ilustruje, přičemž ve výjimečných případech může platit i vztah
opačný. Tak jako tak nelze říci, že by mezi textem a ilustrací existoval nějaký vztah
zprostředkovávající naraci příběhu, jelikož tu obstarává pouze verbální složka díla. Oddělíme-li
ilustraci od příslušného textu, bude moci existovat jako samostatná entita s možností uměleckého
zásahu percipienta, přičemž text přiložený k ilustraci nám umožní jen vybavit si při pohledu na ní
určitý, konkrétnější, příběh. Vůbec žádný vliv pak nebude mít oddělení ilustrace od příslušného
literárního útvaru na text, naopak v tomto ohledu by jeden mohl vyslovit poměrně legitimní
názor, že ilustrace může mnohdy textu i uškodit. Mám tím na mysli, že ilustrace do jisté míry
limituje čtenářovy možnosti vlastní, plně individuální vizualizace čteného příběhu.
Další oblastí, kde se ilustrace a komiks zásadně rozcházejí jsou pak rozdílné přístupy
k estetice obrazu. Zatímco komiksový obraz je ve většině případů zjednodušený z důvodů rychlé
komunikace zprávy, pak ilustrace může sáhnout po mnohem volnějších expresivních formách.
Z hlediska námětu ilustrací a komiksů jsou si pak kresby obou poměrně blízké - tudíž
antropomorfní - člověk je ve většině případů středem zájmu. Obě média také sahají po stylizaci a
typizaci postav, i když každé z nich z jiného důvodu. Proč tak činí komiksová kresba jsme už
několikrát osvětlili, a na druhé straně ilustrace pak stylizuje zvláště v zájmu přizpůsobení se
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věkové skupině čtenářstva (uvědomme si, jak malé procento knih pro dospělé obsahuje ilustrace,
dnes se vlastně v dospělé beletrii ilustrací rozumí grafická a obrazová úprava obálky). Ilustrace
pak, zvláště v české tradici, má bohatou minulost dekoradvnosd. To je opět pro většinu
klasických komiksů luxus, který si tato forma vyjádření nemůže dovolit. N u t n o ještě uznat, že
v této linii srovnávání mluvím hlavně o mainstreamové komiksové produkci, protože tvůrci
dnešní komiksové „nové vlny" jsou často ilustrativnější (ve stylovém slova smyslu) než většina
ilustrací. Tolik asi k rozdílům a teď se ještě podívejme nakolik se obě formy ovlivňují a zdali se
vůbec někde setkávají.
V dnešní době, zdá se, estetika komiksové kresby hutně ovhvňuje nejen ilustraci, ale i jiná
média a nosiče (plakáty, brožury, letáky, obaly cd, každodenně užitkový grafický design,
internetové strany a portály atd. obr. 41). Mnoho ilustrací bychom pak možná, nepoučeni
z příkladu o dvou malbách Roye Lichtensteina, bez váhání označili za komiks. Jak jsme ale na
pivních řádcích zdůraznili, komiksovou estetiku nelze zaměňovat s jazykem komiksu. Co se tedy
týče podobnosti mezi komiksem a knižní ilustrací, nenašli jsme, kromě vzájemně pouze se
ovlivňujících estetických přístupů mnoho styčných bodů. Vlastně jediným styčným bodem se
nám ve finále ukazuje být stejný nosič - kniha, sešit, album. Přesto je to podobnost do jisté míry
zásadní, protože vlastně implikuje shodnost časoprostorové existence obou oblastí na obou
úrovních.
Tahle komparace mezi útvary, které mají ke komiksu zdánlivě nejblíže a komiksem
samotným je myslím dostatečná, ač by mohlo být vyřčeno mnohem více. Myslím si, že nás tohle
srovnání přivedlo na práh důležitého zjištění, a totiž, že komiks nelze zaměňovat s jiným
z výrazových médií, natož ho v jakési hierarchu klást pod jejich úroveň.
Naopak se prokázalo, že komiks může být, a je, oblastí, která má extrémně flexibilní
umělecký, formální a formotvorný potenciál, který není založen na vykrádání nebo opisování z
jiných oblastí vyjádření, nýbrž může být použit pro obohacení a rozšíření těchto forem. Ukázalo
se, že komiks nelze nahlížet prizmatem hodnotících kritérií aplikovatelných na jiné oblasti, tudíž,
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41. LonnyUnitus, Plakát, 2004
Komiks dnes výrazně ovlivňuje mnohé,
nejen tištěné, nosiče.

A

že je autonomní zónou, která si ve své, oproti jiným médiím krátké, historii dokázala vybudovat
nesmírně variabilní slovník, ve kterém, podobně jako v rámci přirozených jazyků, existuje
nesmírný počet slangů, vulgarismů i poetických forem vyjádření. Ukázalo se, že komiks by mohl
být optimálním médiem postmoderní doby přinášející fúzi „lehké stravitelnosti" a uměleckých
kvalit. Ukázalo se, že postmoderní doba je v komiksu mnohem více než v jiných médiích
reflektovatelná na základě paralelity příběhů a dějů. Nemyslete si ale, že jsme na konci stezky,
prozkoumah jsme zatím jen první plán krajiny ležící ve výhledu před námi. Ještě nám zbývá
pořádný kus cesty, který nám naskytne výhled na pole současného volného vizuálního umění.

2,10.4

Komiks; volné umění

Podívejte se na to širé pole volného umění, tohk rozlehlé, tolik různých barev a typů
krajiny, tohk cest které vedou dovnitř i ven, jen m hranici nějak moc jasně nevidím, jako by okraje
ležely v neprostupné mlze, která se vpíjí i do oblastí sousedících. Pro každého je tam něco:
Tondo, podívej, támhle je kukuřičné pole a ty máš kukuřici tak rád, Jitko, koukej na ten háj
tamhle, tam si ale spočineš, Martine, podívej na ten vysoký kopec, tam odtud bude výhled a ty
Vláďo, koukni támhle na ten rybník, ty tak rád plaveš, a ty se Andulko raději vyhni támhle těm
mokřinám, tam by sis mohla řádně zmáčet kalhoty.
Oblast je to široká, hluboká i vysoká, ale jak se to s ní má ve vztahu ke komiksu. Myslím,
že pro začátek můžeme říci, že nemůžeme říci (díky subjektivní povaze percepce volného
postmoderního umění a tudíž neexistenci nějakých fixních a jasně definovaných pravidel), jestli
komiks je nebo není umění, to vskutku záleží na každém z nás.
Myslím ale, že jsem již dostatečně dokázal, že komiks je, bez jakékoliv diskuse,
etablovanou uměleckou formou, a jak už jsem výše naznačil, upřímně si myslím, že formou, která
více dává než bere, formou, která zvláště dnes čím dál více inspiruje než aby byla inspirována, a
to zkrátka proto, že pokud se autorovi komiksu podaří skloubit v maximální účinnosti všechny
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složky komiksového jazyka, může dílo dosáhnout takové úrovně vnitřního napětí a participace
čtenáře jako málokteré jiné médium. Není potřeba dále rozvádět nakolik byla třeba éra p o p artu
ovlivněna masovým médiem zvláště klasického superhrdinského komiksu a nakolik byl komiks
reflektován ve volném umění té doby. Spíše se podívejme jak se to má s postmoderním uměním
a komiksem.
Komiks od dob svého vzniku jakoby existoval mimo umění, ve světě každodenností,
pomíjivosti sešitů nebo novinových plátků.

„Postmodernistické vízie budúcnosti sú pre komiks optimistické. Mnohí filozofi, sociólogovia,
literáti a umělci poukazujú na to, že priepasť medzi uměním a tzv. populárnou kulturou je
překlenutá. Žijeme totiž v dobe, v ktorej médiá ovládajú produkty kultury, a preto sa formy a
štýly stah dóležitejšími ako obsah...Tzv. oficiálně výtvarné produkty sú povyšované na umenie
prezentáciou v klasických výstavných sieňach múzeí a galérií. Komiks ako populárně (tiež)
zobrazujúce umenie je prezentovaný na stránkách novin, časopisov alebo v knižnej forme ako
finálně reprodukované umenie." (72)

Citací Michala Tokára jsem jen připomenul onen postmodernistický přístup k umem,
který je zevrubně popsán v začátku práce. Komiks jako tradičně mimoumělecká oblast je pro
olné umění jednak možnou sférou inspirace a zároveň si svým vymezením se vůči oficiálnímu
sokému, galerií orazítkovanému umění zachovává nezasažený prostor tvůrčí svobody. A
ravdou je že umění si od komiksu s chutí bere. Bere si ať už estetickou stránku komiksových
jádření (obr. 42), tak i jazyková schémata komiksu (obr. 43) a dále s nimi pracuje. Komiks dnes
ažívá svou renesanci, nová vlna kreslířů tvrdě dači kupředu hranice komiksové estetiky a
abourává oblast volného umění. Příběhy komiksu jsou zároveň literárnější, komplexenější, často
revyšující kvalitu mnohých literárních děl a při tom všem si komiks drží svá specifika, svůj
ásný pohádkově velký svět vyrosdých dětí.
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Stručná historie komiksu

2.11

Ještě předtím, než cesty, po kterých jsme procházeli dalekosáhlé území komiksu
opustíme, projdeme ještě v rychlostí další, a v této oblasti už poslední stezku, totiž stezku, která
nám krátce poví leccos o historii komiksu. Pouštím se s vámi do této exkurzi i přesto, že tato
práce je apriori zaměřená na komiks východoevropský. Kořeny celého fenoménu jsou ale pevně
vrosdé v provenienci angloamerické.
Datování narození tohoto neposlušného dítěte, kterému se nechce pořádně nikam náležet
je vskutku tvrdým oříškem. Jeho stopy lze totiž nalézt v raném středověku a jeho otisky najdeme
už ve starém Římě, nicméně faktem zůstává, že zatímco za těmito pradědy dnešního komiksu
museh lidé cestovat, komiks určený pro masovou spotřebu a později i potřebu se ve skutečností
ukazuje na scéně až v devatenáctém století. Objevuje se tak zvláště politicky angažovaný satirický
komiks, šestákové krváky a poté i komické, groteskní a komediální stripy a příběhy pro dětské
čtenáře. Kresba té doby je schématická, nezapře masivní ovlivnění uměním karikatury a snaží se
využívat všechen možný komicky vyznívající potenciál. Umění jednoduchosti a nadsázky vládne
v raných letech stránkám komiksů. Nicméně, komiks se ani nestihl postavit na vlastní nohy, když
byl, poprvé v dlouhé řadě dalších nařčení, označen za nebezpečného výrostka, který by mohl mít
! zásadně špatný vhv zvláště, ale nejen, na mladistvé čtenáře.
Půlka dvacátého století je pak stále v zajetí komických stripů a příběhů, které oscilují mezi
hranou bezduché a nanicovaté zábavy a hranou ostře kritického humoru, satiry. Nadále se
prohlubuje průmysl dětského komiksu, jelikož to byli právě děti předškolního a mladého školního
věku, které byly cílovou skupinou komiksové produkce (obr. 44). S ohledem na charakter
měnícího se světa, se ale komiksový průmysl musel přeorientovat na jinou čtenářskou skupinu.
Komiksová produkce se všemi svými silami vrhla na teenagery a mladistvé, a zvláště na mužskou
cast teto populační výseče. Krokem nahoru po věkové škále zároveň znamenal i určité zvážnění a
zkvalitnění minimálně vizuální části komiksových sdělení. Témata oscilovala na rozhraní nových

42
I

AS THE FIRST ARMOURED CAR BURST INTO PLAUES
IRONSIDE WHIRLED, TOMMY-GUN STUTTERING .

44. Anon, Mickey Mouse Weekly, 1937
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45. Anon, Yesterday's heroes, 1967

46. Burne Hogarth, Tarzan, 1938
47. Anon, Fireball XL5, 1966
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žánrových odnoží (obr. 45, 46, 47). V módě byly příběhy z války, dobrodružné a sei fi a fantasy
příběhy, detektivní příběhy, horrory, a v neposlední řadě i naprostý unikát zámořské scény, tedy
komiksy superhrdinské.
Ve stejnou chvíli, kdy komiks expandoval jak v nákladu tak v žánrové rozmanitosti a
zvláště v kvalitě jak příběhů tak kresby, lze opět a jasněji zahlédnout i odvrácenou stranu měsíce.
Boom na všech úrovních komiksové produkce a jistá míra tvůrčí svobody (pojednávat o
stavení kreslířů a scénáristů komiksů skrze historii by si vyžadovalo další dlouhou odbočku) na
>e přivolah i inkviziční zákrok veřejnosti. Státem schválená cenzura komiksové produkce
tázala zobrazení nebo popis určitých položek jako například otevřeného násilí, sexuálních
rážek nebo zpochybňování obecně přijímaných platných zásad či autorit.

Í

Předtím, než poskočíme vpřed v komiksové historii, uvědomme si, že komiksu naleží

stě jedno velmi unikátní specifikum, které bylo relevantní „téměř normou" p o desetiletí jeho
žvoje, které ale dnes pomalu tuto normativní povahu ztrácí (zřejmě díky oné genderové
ostmoderní revoluci), totiž na fakt, že komiks je téměř bez výjimky a to na obou stranách
arikád v rukou mužské části populace. Komiks je jakousi mužskou zemí zaslíbenou. Těžko
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ovědět, kde leží kořeny této skutečnosti, jistě, že jistou roh hraje fakt, že minimálně v prvních
ázích svého vývoje byl komiks, zřejmě díky samotnému naturelu komiksu, totiž díky tomu, že
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48. Gerry Conway, Al Milgrom,
Firestorm (reklama), 1978

Na procházce dějinami komiksu lze zaznamenat pokus, jak přiblížit komiks dívčímu čtenářstvu a
to v padesátých letech minulého století, kdy spíše než kvůli starosti o rovnost příležitostí, nýbrž
kvůli hledání dalších čtenářů za účelem komerčního zisku, byly uskutečněny pokusy, jak oslovit
průměrnou dívku. Kresebná i obsahová hnka těchto komiksů se jaksi uklidnila a přestože
najdeme i pokusy, jak vytvořit ekvivalent chlapecké dobrodružné komiksové tvorbě (například
skrze putování osudem zdravotní sestry za druhé světové války), vládne dívčí produkci tón
červené knihovny (obr. 49). Nicméně tato kapitola krátkých komiksových dějin se brzy uzavřela
(ne snad kvůh apatii vůči myšlence rovnoprávnosti, ale mnohem spíše kvůh nízkému finančnímu
profitu) a nezanechala za sebou žádnou výraznější stopu.
Dnes, kdy je jakákohv životní situace relevantní pro libovolné individuum, je stírán rozdíl
mezi pohlavími (neboť jsme tu všichni sami za sebe a na kousku svalstva navíc nebo naopak až
tohk nezáleží), ač jsme paradoxně zároveň svědky ohromné kampaně za zachování znaků a
statutů spojených s pohlavím jedince a zároveň za nabytí určitých privilegií. Nicméně komiks
v postmoderní době, se svou žánrovou a vlastně celkovou svobodou a uvolněností, je otevřený
ženám a dívkám stejně tak svým starým známým; mužům.
Spolu s masivním rozvojem mainstreamového komiksu a nárůstu oblíbeností komiksu,
spolu s příchodem květinových šedesátých let příchází i opoziční, undergroundový komiks,
komiks popírající cenzuru a dělající vše proto, aby byl v reálném světě (protože co jiného je
underground, jestli ne lehce nereálným světem, který se s tím reálným střetává o místo na slunci)
tak cenzurovatelný, jak to jen šlo (obr. 50, 51, 52). Pro undergroundovou komiksovou tvorbu
v USA se vytvořil nový název a světlo světa spatřil komix (komi ks+se x). Komiksu se otevřely
nové dveře a to od místností, do kterých se komiks do té doby neodvážil vstoupit a to v oblasti
tématické, obsahové i výtvarné. Náhle se zjistilo, že komiks nemusí být plný bezuzdné akce, že
může být tvarován naprosto jinými, více než nerealistickými liniemi a že situace v něm nastavší
nemusí mít s reahtou a reálným světem mnoho společného. Ačkohv komiks jistě objevoval a
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50. Robert Crumb, Zap, 1969

okupoval světy imaginace již od svého počátku, ale byl to spíše fakt, že se v principiálně dějovém
médiu nemusí až tak moc dít, který přímo udeřil tehdejší tvůrce do očí.
S příchodem punkového hnutí v pozdních sedmdesátých letech pak bylo cokoliv, co bylo
spojeno s květinovou kulturou (snad kromě konzumace drog) terčem výsměchu a
undergroundový komiks už v té době stejně nebyl undergroundem v čistém slova smyslu. N e že
by se snad přímo stal obecně přijatým mainstreamem, ale už tolik nevadil a tak se z undergroundu
stal nadzemní alternativní komiks.
Ostatně celý ten pojem alternativa, ač dodnes hojně používaný, zejména v oblasti hudby a
životního stylu je do jisté míry klišé, neboť s sebou jaksi apriori nese atributy typu divný,
netradiční, zvláštní. Chtěli bychom-li ovšem dnes, v realitě postmoderního světa vskutku
definovat co je a co není alternativní, jistě bychom narazili na jednoduchý fakt, totiž, že
rozmanitost dnešní nabídky naskrz životní realitou jedince je natolik bohatá, že alternativou by
byla každá alternativa vůči druhé alternativě. Domnívám se že postmoderní realita už nezná
; pojem alternativa, tak jak jej znal svět s jasně definovanými obecnými standardy, slovo alternativa
do řeči postmoderny nepatří.
Komiksová generace tvůrců sedmdesátých a osmdesátých let tak stála před masivním
úkolem posbírat zbylé střípky starého světa komiksů, plného dobrodružství a akce, spolu se
I střípky rozbitého světa undergroundu plného příběhů bez velkých dramatických tahů S nejistou a
nejasne definovanou dějovou výstavbou a sestavit nový obyvatelný a přístupný svět, ve kterém by
komiks mohl volně dýchat. Tak vstal komiks z popela ve formě grafických románů pro dospělé.
Na scénu se dostaly vyzrálé příběhy, vyzrálá témata, brilantní, současnost reflektující scénáře a
vysoce kvalitní ač stále do jisté míry tradiční kresba. Superhrdinové jsou konfrontováni s realitou
mediálního světa (obr. 53, 54). Nový mainstream je sofistikovaný, může přitom být brutální a
nekompromisní. Výtvarně i obsahově je komplikovaný jako nová realita postmoderního
j probuzení, a důležité je, že ho lze najít i na pultech knihkupectví.
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53. Alan Moore, Dave Gibbons, Watchmen
Superhrdinové vstoupili
do postmodern! mediální reality.
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54. Frank Miller, Návrat temného rytíře.
Superhrdinové vstoupili
do postmoderní mediální reality.

Nový mainstream žádá i vznik nové opozice, opozice, jejímž nejzásadnějším znakem
(zcela logicky s ohledem na postmoderní „anything goes" a „do it y o u r s e l f ) je jakoby protest
vůči kvantitativnímu měřítku, ve kterém mainstream vychází a proti taktice velkých firem a
vlastníků. Nová opozice znovu roztahuje svět komiksu do dříve neprozkoumaných oblastí a
vtahuje do tohoto světa veškeré aspekty lidského života, i ty nejbanálnější, vzpomínky na dětství,
I sny, erotické fantazie, i nejbujnější fikce a fabule. Magazíny a sborníky se stávají vedle grafických
románů dalším možným místem k zastavení se v nově zrestaurovaném komiksovém světě.
Poslední destiletí minulého a první dekáda nového století jsou pak plně v zajetí
globalizace. Vlivy přicházejí z oblastí, které mají m n o h o co říci. Jen jaksi ve „studené době"
ipředchozích dekád nedostaly šanci. Není překvapením, že ohromný b o o m zaznamenává
.celosvětově zvláště japonský komiks ve stylu manga (obr. 55), ale není jediným vlivem, který
ormuje zámořskou komiksovou scénu. Postmoderní roztříštěnost světové reality vynesla na
ovrch i zpřetrhané příběhy východního bloku a otevřela tak brány další oblasti, která má
espočetná specifika a jen se to v ní hemží rozličnými paradoxy.

fr ?* C

55. Hirohiko Araki
Japonské komlksy ve stvlu Manra
masivně ovlivňují dnešní k o Ä o u
produkci.

Východ

i.

N a následujících řádcích budu v h o j n é m počtu manipulovat s termíny, které v m é m pojetí
označují nejen určitou vymezenou geografickou oblast (to možná až v té poslední řadě), ale také,
a to m n o h e m spíše, oblast, která čítá několik států, jejichž obecná historická východiska se
v druhé polovině dvacátého století protínají ve svých osudech. Budu operovat s termíny
„východ", „východní blok", „východní Evropa", nebo „východní unie", které chápu jako termíny
synonymické. Mezi státy, které vnímám jako části této oblasti, patří země, jejichž „přirozený
vývoj" se zastavil v područí sféry vlivu bývalého Sovětského svazu a komunistické ideologie. Patří
sem veškeré státy bývalé SSSR, Albánie, Bulharsko, státy bývalého Československa, země bývalé
Jugoslávie, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a bývalé východní Německo.
V zájmu zachování zvláště pojmové integrity házím všechny tyto země nevyhnutelně do
jednoho pytle a odhlížím proto od individuálních posunů v rámci situací napříč jejich
pozastavenou poutí historií. Zároveň budu do jisté míry generalizovat, když budu o východním
bloku hovořit jako o jednolité šedé, lehce zamračené a neúnavně pesimisticky naladěné zóně, ve
I které jen málokdy vysvitne slunce. I přes tato zjednodušení si uvědomuji, že nejen historická, ale i
I dnešní situace jednotlivých států se minimálně v dílčích aspektech liší.

2/

Společensko historický kontext: úvod

Zkuste si představit, že jste tím nešťastným dítětem, které se narodilo 28 Února a
narozeniny tak musíte slavit právě jen jednou za čtyři roky. A to ještě není vše. Z nějakého
I nevysvětlitelného důvodu zůstáváte celé čtyři roky do vašich příštích narozenin na mentální
úrovni vašich posledních narozenin. A pak náhle, jako blesk z čistého nebe je tu narozeninový
I večírek, ohromný, barevný, plný veselí a euforie. Večírek skončil, pořád je ještě osmadvacáteho,
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ale vám jakoby se po dlouhém spánku otevřely oči. Náhle chápete jako čtyřletí, osmüeti,
dvanáctiletí... a svět jak jste ho znali kolem vás je zase o pár let starší, složitější, novější.
Tak nějak na tom, po období euforie, museli být obyvatelé východního bloku.
Poznamenáni stigmatem irelevantních životních podmínek se probudili do nového, staršího,
složitějšího světa. V příběhu východoevropana se stalo něco zásadního. Zatímco čas uvnitř
příběhu plynul, jak se řádu světa přísluší, hlavní aktér ztuhl v ustrnutí jako socha a změny kolem
sebe nevnímal. A pak se o pár let později, jako mávnutím kouzelného proutku, probudil do
nového světa. Podobně se tomu asi mělo se zázrakem moderní výchovy, Rousseaovým Emilem,
který poté co byl po x letech v pedagogické izolaci vpuštěn do světa ihned zase zavřen do ústavu,
mimo společnost. Podobně jako se „standardním východoevropanem" se to asi mělo i se
Sídhartou Gautamou, který nezakusil světa po celou dobu svého mládí a dospívání a poté se,
opustivše hradby královského paláce, podivil: „vše je tolik jiné, věci se nezdají být těmi stejnými
věcmi kterými byly uvnitř." Jakoby někdo do příběhu východního bloku udělal skrze stránky
nihy díru. Čísla stran vidět lze, ale děj nikoliv.

.2

Postmoderna: komunismus;postkomunismus; umění

Umění (tvorba i percepce) je velmi výrazně, podobně jako všechny jiné lidské činnosti,
ávislé na znalostí předchozího i paralelního vývoje. Bez znalosti historie a současných trendü je
aždá činnost vystavena minimálně možnosti neexistence v aktuálním kontextu. Československé
mění se tedy v éře izolace ocitlo v paradoxní situaci, kdy umělci, plně reflektující svou dobu,
emuseli vlastní tvorbou a charakterem této tvorby nutně zapadat do širšího kontextu této doby.
naprosto přirozené, že obsahová složka děl se nutně liší v závislosti na aktuální situovanosti v
mci umělcova života i širší komunity jíž je členem. Ale formální spodobnění obsahu se napříč
rody a kulturní oblastí v daném časovém údobí více či méně shoduje.

48

Umění, které vznikalo za oponou tak mohlo být na svou dobu archaičtější, nebo naopak
modernější, nebo dokonce postmodernější vůči zbytku světa. Svým způsobem by se dalo říct, a
letmo byl tento fakt zmíněn na prvních stranách práce, že sáhnutí po postmoderních vzorcích
uchopení a spodobnění reality, možná dokonce i bez znalostí odpovídajících ekvivalentů ze
zahraničí, dokonce snad i bez znalosti, nebo spíše bez uvědomělé artikulace používaných principů
bylo jediným možným efektivním východiskem umění, jak do určité míry efektivně vzdorovat
existujícím restriktivním poměrům. Přijměme teď na krátkou chvilku za své východisko, že
umělecký artefakt, který se nedostane k divákovi není existujícím uměleckým dílem. Pokud tedy
„opoziční" umělci dané doby chtěli svá díla předurčit k existenci, aniž by zároveň zaprodali obsah
i formu poplatnému kánonu spodobnění, museli najít komplikovanější, a zároveň snad i laičtější

[

trategii zpodobňování. Přístup postmoderní. Přístup, ve kterém hlavní roli hraje po-, zne- a ížívání jazyka obecně, znaků, symbolů a ikonických zobrazení, mimo obsahovou správnost nebo
úvodní relevanci těchto znaků. Tak se umělci zavalení tíhou komunismu dobrali
postmodernímu přístupu zacházení s realitou. Což k nám přináší další paradox.
Zatímco zbytek evropského a angloamerického světového prostoru už postmodernou žil
e všech oblastech života (i v umění) pak občan východního bloku se postmoderně, zřejmě velmi
/

leuvčdoměle, těšil právě jenom v oblasti umění. Zároveň umělec postmoderním způsobem
nterpretoval dobu a společenskou situaci, jejíž charakter v žádném případě nebyl postmoderní.
Ona společenská zatvrdlost do velké míry ovlivňuje celou porevoluční dekádu a zřejmě
•udě ovlivňovat i několik dekád nadcházejících. Estetika dnešního umění je přece natolik
»vlivněná onou melancholií, která na nás dýchá z každodenní ulice, na které se blýskají vývěsní

f

dy globalizovaného postmoderního světa hned vedle old schoolových postkomunistických
inů, vývěsních štítů, funkcionalistické architektury. Myslím, že dnešní východoevropské
ení se v tomto ohledu postmoderním způsobem vrací někam před postmodernu. S ohledem

a společenskou i individuální paměť není obsahové vakuum, které se zdá být tolik typické pro
stmoderní umění v obecné rovině, natolik relevantním znakem dnešního umění východu.
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Forma je tedy unifikovaná se západem, ale obsah se stále ještě radikálně vymezuje ve své
reflektivnosti a zpětněvazebné aktuálnosti. Celý tento postmoderně moderní melancholický duch
současného umění se zvláště v obsahové stránce odráží i v současné východoevropské
komiksové tvorbě.
Porovnáme-li obsahy komiksů ve východní Evropě s těmi západoevropštějšími,
nalezneme jako výrazně rozdílný prvek právě onu zatuchlou melancholii vydechující na nás páru
minulého. Současné příběhy jsou bez příběhu, jakoby existenciální, ale ne natolik intenzivní.
Nevolají hlasitě až to řve uši, ale spíše v náznacích promlouvají o zpřetrhané historii. Mluví
jazykem smutným, omšelým, zdánlivě nepodstatným, ale silně prosáklým odérem neuzavřené a
nikdy neuzavřitelné minulosti. Mluví tiše o nepodstatném, které mají za to nejpodstatnější.
Každodenní život se vymaněním ze stereotypu a vstoupivše do další nevídané míry možných
stereotypů stává centrem - podstatným i nepodstatným zároveň.

iii

Podzemní vlivy

Dalším zásadním znakem umění východu, který je také vlastně také jakýmsi stigmatem
; neseným z minulosti, je, na poměry dnešní víceméně nekonfliktní společnosti, ohromný vliv
podzemí. Jakýkoliv totalitní systém ve své podstatě zároveň automaticky implikuje existenci
undergroundu. Tato podzemní hnutí jsou proto v podstatě organickou součástí totalitářské
I mašinérie. Ovlivňují její chod a vyvažují restriktivní sílu. Underground s sebou, ať už jakkoliv
; úžeji zaměřen, nese specifickou stopu jakési DIY („do it y o u r s e l f ) estetiky. Vyplývá to naprosto
I samozřejmě z faktu, že tam, kde není oficiální posvěcení pro kreativní reflexi situace, tam často
I nejsou ani vnější, ať už jakékoliv, zdroje.
Jedná se o estetiku živelnou, spontánní, abstrahující od jakýchkoliv konvencí a trendů,
I estetiku škrábanou, přirozenou, neučesanou, estetiku rouhačskou, neapelující na „uměleckost" A
1 právě v tom tkví paradoxní „moc" podzemních hnutí a myšlenek, totiž, že ve své existenci
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podzemí pro podzemí, se podzemí stává novým trendem a mainstreamem, a tak se cyklus
opakuje do nekonečna. Underground je tedy v podstatě už ve svém počátku odsouzen k zániku
skrze přechod do oficiální oblasti obecného vkusu. Neznamená to, že vizuální či muzikální
projevy undergroundu by se nadobro ztratily, ale spíše to, že s ztrácí v tom proudu, kterému tvoří
paralelu, nebo protiváhu.
Silně působící přítomnost podzemní estetiky se velmi silně vepsala zvláště do uměleckého
projevu tvůrců ze zemí východního bloku a to napříč žánry. Ve spojených státech amerických,
nebo v západní Evropě není skrze umělecké projevy tahle podzemní příchuť natolik zjevná,
protože nikdy v historii se jedincům dané společnosti nenaskytl natolik intenzivní impuls
k vytváření silné podzemní struktury (takovým stimulem zřejmě je dnešní všeobjímající vlna
konzumerismu). Dodnes je tedy umění východu právě svou podzemní náladou v oblasti
formálních řešení uměleckých artefaktů natolik charakteristické a melancholicky zvláštní.
Je ovšem třeba zmínit i to, že se domnívám, že právě ona undergroundová zatvrzelost,
i ačkoliv dodává zdejší umělecké produkci jakýsi unikátní nádech, už je drivem pro uměleckou
l sféru možná až přespříliš dlouho, a vlastně už ani pomalu ale jistě není přínosem, nýbrž spíše
zábranou, která stojí v cestě radikálního vymezení se, v cestě ortodoxní a nesmlouvavé, minulostí
nezatížené změny. Myslím, že se stále ještě nacházíme v určitém mezidobí, kde undergroundový
opar, stejně jako opar minulého standardu, může působit dojmem zvláštnosti, unikátnosti a
specifičnosti, ale zároveň už lze cítit vyčerpanost tohoto specifika, unavení na obou stranách
V

sdělení. Otázka, kterou nám ono vyčerpání nastolí, je otázka dalšího směřování uměleckých
spodobnění napříč formami a žánry.
Dalším znatelným problémem je fakt, že východoevropský divák, čtenář, pozorovatel

I

není na styk s realitou skrze umělecké vyjádření natolik zvyklý. Underground k tomu nedával

j mnoho příležitostí, a pokud, pak jen pro úzkou skupinu zúčastněných. Na druhou stranu oficiální
proud možnosti nabízel, ale u většiny případů je třeba posoudit kvalitu nabízeného artiklu a zdali
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se tedy vlastně nejednalo o způsob, jak divákovo vědomí uspávat, deformovat a svým způsobem
do něj dosazovat irelevantní formy a způsoby nakládání s uměleckým dílem.

3.4

Zpopelení

A pak náhle boom, underground je slaven, absurdní drama se, desítky let p o zdolání
svého světového vrcholu, dostává pod drobnohled umělecké kritiky i sluneční svit diváckého
zájmu ve východním bloku. V tomto případě poměrně přirozená nutnost nastavení určitého
přechodného období je samozřejmá, pokud se ale přechodné období postupem času, nenásilně a
neuvědoměle mění ve stojaté jezero uměleckých zobrazení daného regionu, nutně musí přijít
chvíle, kdy se už v onom jezeře pro samý kal nebudeme chtít koupat.
Postmoderna, která vtrhla do východního prostoru je vlnou, která s sebou sbírá, co jí
přijde do cesty, skrze prostor i čas, historii. Kumulace atmosféry i dušené činností pod poklicí
režimů minulosti je v rámci postmoderního schématu přetavena, zčásti užita. Stále je ale duch
minulosti silně otištěn v přítomném, nejen v každodenním životě, a to v poměrně vážném a stále
zatíženém duchu, nikoliv skrze prizma oné postmoderní nadsázky a nadhledu. Zpoždění, které
východ nabral ale, znovu opakuji, vůbec nemusí být nevýhodou, nýbrž potenciálně i silným
impulsem. Překotná reakce, stejně jako lpění na „výhodách", jež nám poskytlo minulé, nejsou bez
rčitého stupně vzájemné fúze pozitivními tendencemi samy o sobě. Nejmladší umění prokazuje
načnou míru prolínání mezi postmoderním cynismem a minulostí, která se jeho autorů nedotkla
přímo. Cosi z minulosti, z oné nitě, která se přetrhla a korále se tak rozkutálely do všemožných
koutů, tak že dnes už zřejmě nikdo nenavlékne náhrdelník takový, jak vypadal před roztržením, se
sevně vepsalo i do struktury současných uměleckých vyjádření.
Je třeba říci, že z hlediska formálních řešení tu s námi většina uměleckých projevů byla už
red nástupem represe (uvědomuji si míru tohoto zjednodušení i fakt, že m n o h o moderních
měleckých forem jako je například performance, enviroment, akce atd. se objevilo právě v době
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uzavření, ačkoliv i tyto projevy jsou zakořeněny v předchozí historii umění). Známost formy pak
mohla do jisté míry suplovat neznámost nebo nesrozumění s obsahem. To, že se objevila nová,
nesrozumitelnější (paradoxně) a sarkastičtější sdělení muselo být pro příjemce znepokojivým
zjištěním. Sarkasmus a ironie v umění nebyly novinkou, přestože do jisté míry novinkou byla
formální ironie a sarkasmus ve spojení s obsahovou závažností. Přesto mohlo být právě ukotvení
artefaktu ve známých vodách množiny Umělecké dílo a například podmnožiny Malba záchytným
bodem i pro diváka, který se ztratil v jednostranně postmoderním obsahu díla.
Nalezneme i taková umělecká zobrazení, určité umělecké formy, které ve východním
bloku tradici neměly, které se k divákovi z této specifické oblasti dostaly právě až p o otevření
hranic. Tato díla nutně nemusela být produktem postmoderním, nemusela ani nutně užívat prvků
postmoderní estetiky, ale divákovi byla zpřístupněna právě v postmoderní epoše. Právě proto
musí být i tato díla nahlížena skrze prizma postmodernity.

Komiks v izolaci

Jednou z forem, která se po otevření východního bloku objevila téměř jako blesk
z čistého nebe byl právě komiks. Před otevřením tato vyjadřovací forma neměla v zemích
východního bloku žádné viditelné zahraniční relevantní zdroje nebo obecně známé předchůdce.
Přesto například česká produkce komiksu v „okupačních" letech byla poměrně vysoká a kvalitní,
dokladem budiž i fakt, že naprostá většina tehdejší komiksové tvorby vychází v posledních letech
v nových, nákladných vydáních, i to, že se tehdejší komiksy staly naprostým kultem a masivní
inspirací i pro některé současné mladé české tvůrce. Přesto má celá tahle situace háček, a tím jsou
teze, které předcházejí tomuto odstavci. Totiž, že český komiks minulosti je masivním zdrojem
inspirace a téměř objektem kultu právě pro onu melancholii ze zašlých časů a estetiky těchto časů
(nechci tím nijak shazovat mistrovství v oblasti kreslířské zručnosti ani nadprůměrnou úroveň

scénářů těchto příběhů) a to jak po formální stránce tak i po stránce obsahové (věřím, že existuje
něco jako estetika obsahu) a to zvláště.
Pro většinu tehdejší komiksové produkce přesto platí, že jak esteticky, vizuálně, tak
obsahově jsou tato díla víceméně zachycená ve statickém bodě v síti historie. A tak zatímco
angloamerická scéna v šedesátých a sedmdesátých letech pomalu přijala za svou právě masivní
vlnu undergroundového vlivu, a zatímco produkce západní Evropy byla postupně tvarována
v rukou několika extremně silných kreslířských i scénáristických osobností, jejichž vliv se později
otiskl také v angloamerickém teritoriu, tehdejší komiksová produkce v Československu byla jaksi
! izolovaně zakonzervovaná zhruba na (znovu připomínám, že extrémně vysoké) úrovni
I odpovídající světovým letům třicátým. T o znamená, že zdejšímu komiksu vládl dobrodružný ráz
i nezřídka užívající vědecko fantastických šablon, obsahem i formou oslovující -náctileté čtenáře
(obr. 56, 57).
Není ovšem divu, že tomu tak bylo, uvážíme-li fakt, že většina těchto příběhů vycházela
na pokračování v periodikách pro mládež (Kometa, Abc). Není také divu, uvážíme-li tehdejší
celkovou politickou situaci uvnitř hranic. Nebylo by myslitelné, aby estetická forma, která má
; beze všech pochyb své kořeny pevně zapuštěné v půdě na druhé straně železné opony, byla
obdarována takovými privilegii, jakým by mohla být například samostatná knižní úprava. Komiks
'j věnovaný dětem a -náctiletým byl tak do velké míry ospravedlnitelný, neboť dětské mysli jsou
I relevantní jen určité druhy a formy vyprávění, zpodobnění. Český komiks tehdejší doby se tak
I zařadil po bok foglarovek, přičemž jsou to právě Foglarovy Rychlé šípy, které jsou naprosto
i zasadním východiskem českého komiksu v precizně nadlehčené kresbě Jana Fishera podle
H
i scénářů samotného Foglara (obr. 58).
Samozřejmě také nelze opomenout fakt, že něčemu tak pokleslému jako byl komiks nelze
I bylo přikládat jakoukoliv míru vážnosti nebo závažnosti. Pokud by totiž byl připuštěn fakt, že i
J skrze médium komiksu lze vyprávět závažný příběh pro dospělé čtenáře, byla by připuštěna

II legitimita existence této formy mezi dalšími uměleckými způsoby vyjádření (což bylo s ohledem

r

]

56,57. Vlastislav Toman, František Kobík
Příchod bohů, 1985 (Kometa)
Východoevropské zpoždění.
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58. Jaroslav Foglar, Jan Fisher,
Rychlonožka v říši snů

J

na místa původu nemyslitelné). Dokonce i zásadní díla guru východoevropské scény a českého
teritoria zvláště, Kájí Saudka musela ve své době vycházet ve speleologických časopisech, aby se
tak dočkala kontaktu s denním světlem (obr. 59). Zkrátka východní blok v té době „ochutnal"
paradoxně pravý a nefalšovaný komiks, který se do velké míry přiblížil právě podobě první
masové vlny komiksu jak ho známe z angloamerického světa, který byl nicméně také určen
teenagerskému publiku.
Díky těmto skutečnostem jsme tady na východě úplně minuli tehdy v šedesátých letech
v

USA vzrůstající masivní vlnu tvorby s nádechem undergroundu i vlnu tvorby komixové, která

Se

2

už tehdy ve světě stávala novým mainstreamem. Dnes je takovým komixovým tvůrcem už

truňovaný Kája Saudek, který kreslí ve svém unikátním stylu nahé dívky pro jeden internetový

server. Zároveň došlo k tomu, že zatímco v západní Evropě a zámoří se také plně etabloval žánr
komiksu pro dospělé, zvláště ve formě graphic novels, díky čemuž se, někde dříve, někde později,
^tvořilo i určité obecné povědomí o tom, že ten komiks vlastně není až takový brak, když může
v ?

) právět příběhy o Holocaustu (obr. 60), když může zpracovávat autobiografii o životě

s e

pilepdkem (obr. 61), nebo vyprávět příběhy lidí z měst, na něž dopadly atomové hlavice,

komiks ve většině okolního světa dostal zelenou a oficiální požehnání: budiž, budeš přijat do
r

°diny výtvarného umění. Zároveň se v západní Evropě a zámoří silně upevnila pozice

komiksové tvorby a výroby jako masivního spotřebního průmyslu a plně se etablovala
r

°zrůzněná síť prodejních míst plně reflektující diferencovanou čtenářskou poptávku.
Nicméně, po otevření dorazil fenomén komiksu pro dospělé i k nám. To, nakolik je

Náročné svlékat si železnou košili je naprosto zřejmé z faktu, že ani dnes, žijíc více než dekádu v
n

°vém, postmoderním prostoru, se na naší půdě neetablovala stabilní čtenářská základna, nebo

2

faktu, že dosud vlastně neexistuje pevně zakořeněná prodejní síť pro toto specifické odvětví,

důležitější otázkou je, a to i z hlediska postmoderní relevance komiksu, zdali je komiks takové
Médium, pro jehož pochopení je nezbytná znalost jeho tradic a předchozí historie. Tedy
V

°becném měřítku, zdali nutně musíme znát historii pro plné pochopení současnosd. To je
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59. Jaroslav Foglar, Kája Saudek,
Jeskyně Saturn, 1989
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60. Art Spiegelman, Maus II.
Komiks pojednávající téma Holocaustu.

' 0

61. David B. Epileptic.
Autobiografie o životě s bratrem
epileptikem.

)

ostatně otázka, která visí jako otazník nad celou množinou postmoderních děl. Mluvili jsme o
postmoderně v umění jako o živelném a neformovaném hnutí, které spontánně vychází vstříc
divákovi, o hnutí, které si bere cokoliv odkudkoliv, aby upeklo dort jako pejsek s kočičkou, o
hnutí, které užívá jazyk jako své východisko i produkt. Otázkou přesto a proto nadále zůstává,
zdali může divák, nepříliš znalý dějinného dědictví vizuálního umění, vskutku plně dekódovat a
plnohodnotně prožít tato sdělení, která nám postmoderna předkládá. Stejná otázka před námi leží
s každou otevřenou komiksovou knihou. Je nutné, abychom dohnali tu dějinnou propast, která
nás na východě oddělila od zbytku světa, nebo je možné začít rovnou od současného teď. A
pokud ano, pochopíme současnou komiksovou tvorbu v plnosti, nepolovičatě?

Tradice jako břemeno

Současná západní a zámořská produkce komiksu má z čeho těžit. Z dlouhé historie a
komplikovaného vývoje, skrze který musel komiks nekompromisně bojovat o své místo na
slunci. Dnes už je komiks obecně přijímanou a uznávanou formou, na motivy komiksové tvorby
y

zniká nespočet filmových adaptací, alternativní komiks není až tak alternativní, aby nebyl

vydáván v dobrém a kvalitním nákladu, a vlastně už ani není potřeba bojovat o uznání, neboť ve
v

etšině světa je možné hravě a invenčně okousávat hranice komiksu a hledat jeho další meze.

Zároveň dnes můžeme najít velké množství příkladů, kde volné umění zcela neskrývaně fúzuje
s komiksovým protějškem a naopak i řadu alb, která více než na pole komiksu patří do sféry
y

olného umění. Pro umění se pak jedná o jakousi updateovanou a komplikovanější repetici pop

a

rtové citace, pro komiks to žádné dalekosáhlé důsledky nemá (nebereme li jako zásadní v úvahu

frkt, že dnes lze jít na výstavy komiksu do „plnohodnotných" galerií), pouze potvrzení již
^dobytého místa pod sluncem.
Komiks je pro současné umělce evidentně vítaným zdrojem, jedním z oněch území, která
Jírn dovolují k divákovi promlouvat z bMzkosti. Na druhou stranu je asi třeba přiznat, že komiks
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zřejmě až tak dlouho svou pozici vysoce lukrativního postmoderního hybridu neudrží, neboť již
tniniinálně po jedno desetiletí se intenzivně formuje jiná oblast, která současného člověka
oslovuje v nebývalém kvalitativním i kvantitativním rozsahu, totiž oblast digitálních a virtuálních,
elektronických sdělení. Mimo jiné i tyto komunikační kanály přispívají k naplnění McLuhanem
nastíněného konceptu existence světa jako globální vesnice.
Je tedy třeba říci, že postmoderní svět je světem globalizovaným a globálním, a právě
s tím souvisí další nepřehlédnutelné specifikum současné komiksové tvorby ve zmíněných
oblastech a totiž letmo zmiňovaný masivní vliv zahraniční inspirace. Ohromný nárůst popularity
s

e kontinuálně týká především asijského komiksu kresleného ve stylu Manga (s tím je spojena i

Popularita Animé, totiž animované verze komiksových nebo jiných příběhů realizované ve
specifickém vizuálním stylu), ale podobně jako byla v sedmdesátých a osmdesátých letech
A

* e n k a oslněna unikátním stylem evropských, zvláště pak francouzských kreslířů, tak je i dnes

an

glo americká zóna ovlivněna kromě japonského vlivu i vlivem západoevropským a

^ a m e r i c k ý m . Zajímavé přitom je, že právě země, které jsou kolébkami komiksu jako
N o v é h o (ač ve srovnání s Asií by se mohlo jednat o poměrně diskutabilní tvrzení, uvědomíme li
Sl

> s t o l í k má tradiční asijská tušová, nejen figurální, kresba blízko k zjednodušujícímu

l í n í m u kódu komiksových zpodobnění) čerpají insprraci ze zahraničí velmi intenzivně,
region západní Evropy vlastně až tolik ne, a pokud ano, pak téměř nikdy nesáhne pro
Aspiraci dále na západ, ale vždy jen směrem k Asii.
Západní Evropa ,akoby se v û a angloamencké oblasti mušek jaks. intelektuálně
'"»«»vat i „a

poU

komiksu, srovnatelní s mnoha dalšimt sférám, lidské činnosti

d r a f t e , p o t i l a , atd). Západní Evropa tedy vlastně ntkdy nepřebírala angloamencké
%
ab * * vždy se tvrdohlavě drala vpřed, používajíc naprosto odltšných, mnohdy jakoby
s,ra

ktnéjší c h příběhů . výtvarných ztvárnění těchto příběhů, ač tento vzdor a vymezení se

*iv

*

< « * n snobismem. Kulturní rozdíl obou oblasti je skrze hrstorti nezanedbatelný.
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Otázka, která visí ve vzduchu je pak taková, zdali jsou Spojené státy a ostrovy nuceny
sáhnout po „exodckém zboží" díky ztrátě perspektivy, z důvodu vyčerpanosti vlastní tradice,
nebo zdali se pouze jedná o adekvátní přístup s ohledem na dnešní masový celosvětový
globalizační pohyb a s ohledem na postmoderní způsob nakládání s realitou. Západní Evropa by
tak v první nastíněné eventualitě nebyla natolik vyčerpanou kreativní obcí a v druhé nastíněné
eventualitě by oblast západní Evropy byla jakousi malou holkou, která musí trucovat za každou
cenu a navzdory čemukoliv, anebo na druhou stranu jakousi starou pannou, která se bojí okusit
cokoliv nového více než tmy a tak raději zastydle popochází na stejném místě dokola a dokola
(bez metafor tedy regionem, který není ochoten vidět, anebo alespoň plně a kreativně přijmout a
mt

erpretovat pravý a aktuální stav postmoderní reality).

^

Izolacejako výhoda

A pak je tu ještě východní blok. Jako lusknutím prstu vtrhla postmoderní doba do malých
c

i°nalistických provincií ruku v ruce s dávno nastartovaným procesem globalizace. A

ptekv

v
a

plve se právě komiksová tvorba zemí pomyslné unie minimálně zdá být posttnodernější

* 2 hlediska formálních řešení tak z hlediska obsahového), nežli tvorba zbytku aktivního světa,
^sáhově z toho důvodu, že současný východoevropský komiks nejenže vypráví velmi
0l3v
yklé
eítni

příběhy, které se málokdy střetávají s, v naší mysli jaksi vágně vymezeným, obecným
'nem příběhu, totiž nejenže jsou spíše výseky ucelenějších struktur, ale občas tyto příběhy

)a

koby Paradoxně ani příběhy nejsou, to znamená, že negují onu klasickou modernistickou vizi

na rac
e a

bávají se jakoby čistě vizuální formou. Žijeme nicméně v době, kterou Lyotard

terizoval jako éru, která ztratila svůj velký narativ, jejíž dějinný tok je koláží nespočetného
^ož
stVl

malých individuálních příběhů. Můžeme mluvit o tom, že každý individuální prožitek je

alné

výsečí příběhu, který je neméně důležitý, než kterýkoliv další z těch paralelních miliard.
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S ohledem na jakési časté dějové vakuum, kterým se současná východoevropská
komiksová tvorba vyznačuje, je třeba říci, že tato zdánlivá absence příběhu je velmi úzce
reflektována i v rovině formálního řešení každého daného díla. Ne málokdy najdeme absenci
jakékoliv evidence řekněme klasické narativní kresby. Důsledkem podobného stavu věcí je fakt
2

e mnohá díla z východoevropské provenience jsou víceméně samostatnými abstrahovaným

vizuálními sděleními, která už příběh ke své existenci zdánlivě nepotřebují. Jak už ale bylo řečeno
)ak můžeme dnes říci, že cokoliv není plnohodnotným příběhem. Dokonce i lístky pexesa se,
pokud je libovolně poskládáme za sebe, stávají příběhem, který stojí za to slyšet, respektive vidět.
Podívejme se také například na tradiční japonské básnické umění Haiku 3 , a uvědomme si, nakolik
Je právě pojem příběh, či obecněji narace diskutabilní.
Tohle osvobození od klasických schémat žánru zároveň dodává produkci východní
Evropy onen čilý, přímý a autentický podtón. Podtón, který jakoby vyzývá k porozumění, neboť
Používá univerzálnější, méně zúžený jazykový systém než ten komiksový nastíněný na
Předchozích stranách, který s sebou spolu se spoustou výhod (které souvisejí především se
N o t n ý m účelem komiksu), nese i spoustu nevýhod (jako třeba přílišnou specifičnost, nebo
,edr

»oduchost v područí šablonovitosti a schematismu pravidel narativní kresby).
Vizuální formy východoevropské komiksové produkce se velmi často odklání od

' e d n oduchosti a jakoby naschvál aplikují složitost a nabádají tak čtenáře k delšímu pozastavení se
V

l o m n é m obrazu. Nutí ho k zaujmutí postoje namísto pouhého přeběhnutí příběhu (čímž do

)1Sté

VUÍínat

ignorují a popírají východiska organismu komiksu). Dekorativnost a akcent na detail lze
jako jedny z prvků, které jsou více než typickým znakem mnoha dnešních komiksových

^ ě h ů současných tvůrců z východní Evropy (obr. 62, 63).
Dalším typickým znakem společným pro komiksy z východní Evropy budiž, i přes to co
' P r á vě řekl, jakási jednoduchost, škrábanost, neumětelnost mnoha z těchto příběhů. Obrat
íeítl

k dětství, dětskému vnímání reality a to jak skrze slova, tak skrze vizuální projevy, ,e

' Vt <ou cílci bouři/

j e ž došky střechy smetla/ hlas hmyzü slyším. Kawano Rijú

59

62. Saša Kerkoš, Balkan love.
Příklad "nekomiksové" dekorativnosti
v komiksu.

63.Pavel Čech
Příklad "nekomiksové" ilustrativnosti
v komiksu.

společným jmenovatelem mnoha komiksů. Nemluvím tady apriori o užívání dětského hlavního
hrdiny nebo principů retrospekce. Mluvím o tom, že na první pohled by se mohlo zdát, že dnešní
východoevropské komiksy kreslí a píšou děd (pomineme-li poměrně časté užívání erotických,
v tradičním kulturním vymezení obscénních nebo sexuálních motivů), protože celý úhel pohledu
se zdá být jakoby dětský. Na autory ale lze svým způsobem možná celkem oprávněně nahlížet
jako na děti, jejichž dětství bylo zmraženo hluboko pod nulou v rozmezí několika let nebo
desetiletí. Dětství a mládí jakoby ani neprožili. Ne, že by jej snad ztratily, nebo že by snad bylo
méně plnohodnotné než dětství kteréhokoliv dnešního dítěte, ale jeho děj se odehrával ve
stojícím čase, v časoprostoru nehybně zakonzervovaném v jednom datu. Kde tedy hledat vlastní
růst, když vše kolem zůstává stejné a neměnné? Autoři východoevropské komiksové tvorby na
svých stránkách dožívají své dětství, nebo jej znovu prožívají (se schopností reflexe, neboť ono
místo, na kterém dětství stálo se mezitím konečně změnilo). Bezstarostnost je pak jakýmsi
M o t i v e m . Bezstarostnost, která je natolik viditelná i u zpracování poměrně závažných a velím
v

ážných témat (jako třeba vyrovnávání se s tragickou vlastní, nebo kolektivní pamětí, historií).

V

Podobných situacích jsou to většinou právě děn, které jsou schopny okamžité a spontánní

^oreflexe a reflexe obecně a jsou též schopny vnímat fakta v jejich přímočarosti, jelikož jejich
Svě

na

tonázor ještě není onou komplikovanou skrumáží všemožných a často tolik protichůdných

*orů a postojů.
Oproštění se od složitostí a mnohostí uvnitř reálného světa pak pro dnešní tvůrce vytváří

^statečně rozlehlé herní pole, jehož nalajnování si každý z tuch může zařídtt sam. Může
S í r o v a t r ™ ^ „ é h o hřiště a logtcky a geometricky přesně jej rozděl., může nalajnovat
^ í herní pole „prostřed velkého herního pole, anebo nechat innucí vést jeho ruku a naprosto
Í8

°°'°va, p ù v o d n i

výchozího prostoru. Zkrátka současná východoevropská tvorba se ve své

r 2f

° nanitostí projevuje v nespočetném množství výtvarných řešení od ,akýchsi panrckých

P

> > « « ý c h abstrahujících struktur až po zjednodušené a schematícké kresby typ.cké pro
^diální komiksové příběhy.
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18

Všeobjímající melancholie

I přes zmiňovanou bezstarostnost navzdory tématům, kterou můžeme cítit ze současných
komiksů existuje ještě silnější provaz, který k sobě poutá tvůrce komiksů z východní Evropy
to

s

ú ž právě témata samotná, za kterými se převaluje na čtenáře živelně a neúprosně valící se

mutek (z) okolního světa. Zmiňovaná bezstarostnost je pak čitelná zvláště v rovině vizuálního

ztvárnění a často i v rovině specifického obsahového ztvárnění (samotného příběhu) toho a
daného komiksu. Smutek východní Evropy, smutek regionu s čitelnou jizvou uprostřed
pitvořeného úsměvu je přesto skutečným leitmotivem stránek východoevropských komiksů,
Je)ich dechem. A to už po několik let. Stále znovu a znovu otvírám stránky sešitů, sborníků a knih
a

"acházím v nich rozezlení, satiru, nadsazený cynismus, jednoduchá podobenství, povadlou

de

Presi a donekonečna se opakující banalitu běžného dne pod šedým východoevropským nebem.

Stal

e znovu nacházím smutek, ale díky bohu i silná výtvarná řešení a unikátní individuální vizuální

řlstu

Py, skrze které je tento
Děsivě narušený

Pt0

smutek prosíván.

příběh východní Evropy, ona velká, táhlá a stojatá historie, která bude

historiky a dokumentaristy zdrojem jistě ještě minimálně léta, příběh, jehož aspekty nelze plně

3 Ve v š e

c h jejich valérech odkrýt v desítkách, ne-li stovkách hodin filmového materiálu,

* SÍCov kách popsaných stran a pronesených slov vlastně ani není příběhem, který by se pro

^

komiksu hodil. Je

> 0 c

příliš masivní svým objemem i hloubkou. Pro mladší autory je

S i t e l n ý bez plnosti jeho prožitku. Zde je na místě znova připomenout již zmiňovaný,

^ o v o u cenou ověnčený
aUte

Hticky p o p r a t

0Čltéh

H

°

S V é ^

m

ť

„román v obrazech" Maus,

s f e n o m é n e m holocaustu,

který se dokázal intenzivně

a nadmíru

přestože opět a zase jen skrze příběh jediného

° svědka. Ona totiž ta přetržená nit příběhu východního bloku už nikdy spojena nebude,
*>í část prostě zmizela. Navážeme-H oba zbývající konce nitě, vytvoříme uzel, který ve

Vnit-řL.

/ v

v,

V

,1 A nvšem znovu nerozvazeme, cimz
mnohé skryje a už nikdy nevydá,
pokud jej ovsem znov
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bychom ale opět ztratili těžce nabytou kontinuitu. Příběh východní Evropy zkrátka nelze uchopit
v jeho rozměrnosd. Nezbývá nám než jen pečlivě prohlížet záhyby uzlu, který jsme zavázali.

Pnběh?

Ale co je to vlastně příběh? Už jsme mluvili o paradigmatu, které je v evropské tradici
hluboce zakořeněno, podle kterého by správný příběh měl mít nějaký začátek, prostředek a
konec.

»Určili jsme, že tragedie (v kontextu doby rozumějme, vedle eposu, jediný hodnocený a dobrý
příběhu, pozn. autora) jest napodobení dokončeného a celistvého děje určité velikosti.
hleboť n

tíed a

ě c o může tvořiti celek (holon), i když nemá žádnou velikost. Celkem jest, co má počátek,

konec. Počátkem jest, co samo nemusí býti nutně po jiném, po čem však něco jiného

PrU

° 2 e n ě jest nebo se děje. Naopak koncem jest to, co samo po jiném přirozeně jest buď nutné

eb

° zpravidla, p o čemž však již není nic jiného. Středem pak jest to, co samo jest po jiném a po

čefji atii "asleduje opět jiné. Proto jest třeba, aby děje dobře sestavené neměly ani nahodilý počátek,
P

říběh
^
Nahodilý
konec, nýbrž aby se řídily právě uvedenými hledisky." (4)
beh
východní Evropy je tedy zdánlivě, velmi kvalitním, dalo by se říci, že brilantně napsaným

Príbehem

,v

(byť z pera masochistického a perverzního autora). Příběhem, ve kterém jsou ale až
e

°
Ka

čitelné ony hraniční čáry mezi začátkem, středem a koncem.

ž d ý dobrý příběh by také, dle onoho prastarého a stále tolik mocného paradigmatu,

tněi
zároveň jasně rozpoznatelnou zápletku a rozuzlení. I to příběh východní unie svým
S bei

°

Po,

* splňuje přímo ukázkově až na to (a tady se ukazuje, že každé tvrzení má své ale), že
s

* e d tohoto eposu, ona doba, která uplyne mezi začátkem a koncem, mezi zápletkou a

f

0:
k

V

*** je natolik stojatá, že ve svém
>ÍeW

tichu

vlastně

ani není. Střed příběhu sice faktograficky i

* h o hlediska každého jeho jednoho účastníka existuje a bude zapamatován a snad i
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dál předán tichou poštou dějin, ale ze zorného úhlu vnějšího pozorovatele, čtenáře tohoto
příběhu, střed není, stojí na místě, konzervuje a lačně nasává všechen ubíhající čas. Ve svém
důsledku před námi tedy leží příběh interpretovatelný jako začátek, který se potkává přímo
s koncem, nebo příběh sestávající se ze tří samostatných epizod, nebo příběh, v jehož středu se
nachází právě každé dnes .
Je také třeba vzít v potaz fakt, že příběh východního bloku interpretujeme v době, které
vládne nekriticky postmoderní duch, tedy v době, která je epizodičností přímo nasáldá. Vnímáme
onen masivní, téměř neexistující, příběh východního bloku skrze prisma postmoderního pohledu,
totiž pohledu, který chápe přítomnost jako izolovanou jednotku. Vnímáme příběh východu
v

době, jejímž symptomem je, dle Lyotarda, právě ztráta onoho velkého příběhu. Lze tedy vůbec

dnes reflektovat vakuum a bezednost předchozích let, pokud minulost ani objemnost nejsou
n

ormami, které by postulovaly existenci jakéhokoliv příběhu? Autoři současné komiksové

Produkce chápou postmoderní koncept a masivní černou díru zašlých let pojmenovávají a
Postihují skrze rozsekání této černoty, nebo spíše šedi, na tisíce malých porcí. Zároveň je
Minulost usazená v těchto porcích překládána skrze nahlížení přítomnosti. To jsou možné cesty
Postmoderního autora, umělce, ke komunikování minulosti. Komiks jako médium je více než
°dpovídající formou (mnohem adekvátnější než literatura, film, či volné umění) pro vyjádření
to

hoto typu sdělení, pro komunikaci velkolepě prázdné, zastavené historie skrze uchopení

fragmentů dneška.
V jedné z povídek Raymonda Carvera (zásadní americký povídkář aktivní především
V

° s rndesátých letech dvacátého století) se ocitáme v ložnici mladého manželského páru. Žena se

Ptobouzí z krátkého spánku a vypráví ospalému manželovi svůj sen. Dostane chuť něco sníst a
tád

* by si povídala. Unavený manžel po malé chvíli tvrdě usne. Zato žena usnout nemůže. Po

^kolika marných pokusech muže probudit anebo usnout se žena v zoufalství modlí k bohu:
B že

° > prosím, pomoz nám. (Raymond Carver, Studentova žena, in 10)
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Povídky Raymonda Carvera vyzařují podobnou znepokojivost a sílu jako velké množství
produktů východevropské komiksové tvorby. Za banalitou tu tušíme nějakou fatalitu. Neexistuje
jasně vymezená zápletka a je to právě nepřítomnost zápletky, která dodává celému příběhu
napětí. Někde jsem v souvislosti s východoevropským komiksem četl o antikomiksu, totiž
komiksu, který do značné míry popírá obecné zásady tohoto média, své vlastní kořeny, čímž se
vracíme zpět na začátek, k samotným předpoldadům charakteru východoevropského komiksu.
Východoevropští tvůrci komiksových příběhů tvoří v médiu, které v této zóně žádné
kořeny nemá a tvoří o době i v době, ve které žádné kořeny nemají ani tvůrci samotní. Divoká
s

měs výrazné výtvarné stylyzace a smutných libret je produktem této situace. Postmoderna pak

Pojímá tuto tvorbu jako bezprecedentně svou, což je logickým důsledkem jejích principů, zvláště
na

vymezeném území postmoderní, ale do značné míry nepostmodernistické východní unie.
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I

i

Současný komiks ve východním bloku

Jak vyplývá z předchozích řádků, východní blok je dnes naprosto jednoznačně místem, ve
kterém se postmoderní situace usadila jako žába na prameni. Ne pouze proto, že východ se po
letech zakonzervování rozběhl s otevřenou náručí vstříc čemukoliv, co mu západ nabízel, ale i
proto, že ta otevřená náruč se nerozběhla ruku v ruce s otevřenýma, vnímavýma a připravenýma
°čima. Mnoho očí se později od západu odvrátilo a mnozí se zavřeli zpět do minulosd, do
bezpečí. Postmoderní vakuum se zdálo být přespříliš velkým soustem. Mluvíme tu o jiné
nicotností než té, která byla typická pro čas uzavření, to byla nicotnost aktivity, ale zdánlivá
plnost hodnot, ať už jakkoliv pokroucených a deformovaných. Vakuum dneška je strukturované
přesně naopak.
Faktem je, že postmoderní smršť vtrhla na východ jako uragán, který nemá jméno.
S

ystém včasné kontroly také selhal, a tak se celý fenomén zametl pod koberec za kamufláží

Pojmenování dílčích projevů této smršti. Postmoderna se uchytila ve všech oblastech života, aniž
by v mnohých byla rozpoznána.

Boj o přečti

Podotkněme ještě, že klasickým „herním formátem", který ovládl devadesátá léta ve
S h o d n í Evropě je překotná adaptace systémů tržní ekonomiky. Bez existence zázemí, na které
b

y tyto systémy byly aplikovatelné vznikla náramně podivná celospolečenská morální vlna.

V

Předchozích dekádách propagovaný slogan „s pasivitou nejdál dojdeš", se změnil ve slogan

,lS

aktivitou dojdeš dál". Ve své podstatě se ale nejednalo o aktivitu duchaplnou, neboť jejím

b ř i t k é m se ve většině případů stal finanční profit. A tak se hodnoty už tak zmasakrované
^tlakem minulých let staly hodnotami zadačenými do úplného pozadí, za kritérium komerčního
V c h u , hodnotami vskutku postmoderními, neboť po nich zůstalo jen jméno, shluk písmen.
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Trh východní Evropy se pokusil absorbovat a aplikovat jakékoliv šablony úspěšnosti,
které byly účinné ve zbytku existujícího světa. A protože komiks byl a je fenoménem, který je
finančně úspěšný pustily se východoevropské trafiky do prodeje špatných reprodukcí špatných,
rozumějme masově úspěšných, tudíž po stránce příběhové i výtvarné spíše podprůměrných a
průměrných zahraničních komiksů. Trik je ovšem v tom, že velké komiksové vydavatelské
společnosti zvláště ve Spojených státech mají dost velké zisky z prodeje standardních evergreenů
Pro teenagerské publikum, že si mohou dovolit zakládat menší labely, které mohou do jisté míry
operovat se ztrátou, neboť ta je proti celkovým ziskům zanedbatelná. Mohou tudíž vydávat
náročnější komiksy pro znalé a náročnější publikum. Jedním z takových příkladů budiž např. label
Vertigo existující pod střechou společnosti DC comics, který vydává mezi jinými i ne- a nadstandardní náročné komiksy utkané perem scénáristy Neila Gaimana a kreslíře Davea McKeana
(°bt. 64, 65, 66) Nutno uznat, že například na českém trhu je zvláště v posledních měsících
y

iditelná výrazná snaha o vydávání dnes již klasických a zlomových děl z americké produkce a

ste

jně tak i víceméně současných, zvláště západoevropských, komiksů. I přes tyto chvályhodné

Počiny 2 Ú s t á v á
ale

nepopiratelným faktem, že typickým znakem východoevropského trhu s komiksy,

i v obecném měřítku, je orientace na minulost namísto podpory budování autentické tradice

^ t n í tvorby a to od bodu nula (revoluce). Taková je situace trhů s komiksy napříč východní unií
4 tat

o situace velmi silně ovlivňuje i tvůrčí aktivitu současných kreslířů a scénáristů. Problémem

*** není nedostatek originality nebo nedostatečné množství kvalitní kreativní současně „znějící"
k

°^ksové produkce, nýbrž nedostatek podpůrných systémů, které by umožnily růst.
V podstatě jedinou možnou stezkou, kterou mohou tvůrci komiksů z východu nastoupit

16 Ces

ta samovydavatelské produkce, ve které má ostatně východní Evropa hlubokou tradici,

* * * pak na ruské, zejména literární, scéně, přestože situace, ve které tato samizdatová tvorba
^

ve

vznikala v minulosti jí byla jaksi adekvátnější. Tragická stránka - represe svobody slova ' v °dňující tvorbu tehdejšího samizdatu tak vlastně byla do velké míry i jeho pozitivem a silou,
neš

ní situaci je ovšem ona nutnost tvořit ve formě samizdatu spíše všehovšudy tragického
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WHEN HE WfcNT m
AT THE* ANYMOCE

1 MEAN, HE BOUGHT AUKOíT
A HUNDCED THOUSAND D a U K
WOCTH OF FlOWřK FOC?
THE FUNEEAl?

AND YOU WANT TO
KNOW SOMETHING
funny
"THEPE WEGE ffCCt HOWX
THAN QUEEN VICTORIA WÉOÇÉIF
GOT WHEN SHE DIED.
<9CWETHING THAT ÇHCWÇ
YOU WHAT A ÇWEU GUY
HE COULD BE
DOKN'T THAT TEU. YOU SOMETHING7

64,65,66. Neil Gaiman, Dave McKean,
Violent cases.
Netradiční, vysoce volný přístup
k tvorbě v komiksovém médiu.

4

charakteru, neboť ve vyspělé postmoderní společnosti by měly být nastaveny jak ekonomické, tak
morální a řekněme estetické podmínky pro nenutnost existence samizdatu. A pokud by měl
samizdat jako aktivní umělecký proces přece jen existovat, pak ne z nutnosti nebo kvůli
nemožnosti nalezení jiného východiska, ale mnohem spíše jako důsledek vyspělosti a diversifikace
společnosti.

»Either communism proclaims the comics to be a product of perverse Western taste or they
prove themselves unfit for the get-rich-quick schemes which are almost the sole way of acquiring
f

he capital in the new Eastern democracies of the nineties. Neither ideologically suitable nor

commercially viable, what where comics to do?" (Darko Macan, A Columbus Wanted, in 62)

Taková je situace pro současný komiks ve východním bloku. Autoři, kteří vyrostli na
křižovatce křesťanské a komunistické ideologie museli, zavaleni tíhou historie jejich regionu, čelit
minulosti fatálně poznamenané a nejisté postmoderní situaci budoucnosti. Postmoderní otevření
přineslo mnoho stimulů zvláště v oblasti objevení jakýchsi mezníků komiksové tvorby skrze
historii jako takovou a daná situace (otevření se umění a otevírající se uměni) se zdála být pro
komiks silnou a slibnou příležitostí. Způsob, jakým se však postmoderní schémata aplikovala a
adaptovala ve východoevropské zóně nepřinesl autentickému komiksu současnosti (s ohledem na
2

vláště, ale nejen, ekonomické podmínky tak jak jsou nastíněny výše) mnoho výhod, jakoby tomu

bylo spíše naopak. Paradoxně je dnes východoevropská tvorba doma spíše v západní Evropě a za
°ceánem. Částečně díky tomu, že právě v těchto oblastech má komiks dlouhou tradici, a existuje
m proto mnoho celosvětových přehlídek komiksů a autorských knih, a částečně i proto, že
východoevropská provenience je díky míšení postmoderního vizuálního kódu spolu s oním
smutkem starých ran stále exotickým a neobjeveným, nebo spíše ne zcela poznaným teritoriem.
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Vedle bojiště, na kterém východoevropský komiks urputně bojuje o své jistě zasloužené
místo, totiž místo samostatné, obecně uznávané a dostatečně rozšířené umělecké formy, která by
byla snadno a bez překážek komunikována směrem ke čtenářům, existuje ještě další území, které
komiks minimálně zásadně ovlivnil, todž pole volného umění. Ne že by komiks jako takový,
komiks artefakt, komiks kniha, byl nějak viditelně zastoupen na přehlídkách současného umění.
Mluvím spíše o objemné skupině umělců, kteří suverénně interpretují a aplikují jazyk komiksu
v

řeči volného umění. V tomto směru nejakdvnější je mladá generace autorů (obr. 67, 68, 69), i

když náznaky této fůze lze hledat i u umělců starší generace. Za českou produkci jmenujme
^příklad Načeradského nebo Lamra (obr. 70). Tito umělci ovšem komiks vskutku interpretovali
a

odkláněli se od čisté komiksové vizuální formy. Oproti tomu dnešní mladí autoři používají jazyk

komiksu příměji, bez příHšné transformace vizuální formy komiksů (pomineme-li kouzelné
Performance nebo instalace Jiřího Sorůvky, obr. 71, 72). Komiks dnes v mladém umění není ,ako
Vllv

zastírán a to naprosto v souladu s otevřeností postmoderního umění.
Uvědomuji si, že pro hlubší ilustraci mých slov by bylo vůbec nejjednodušší a snad i

^ P r á v n ě j š í a nejpoctivější nechat mluvit pouze samotné komiksové příběhy z toho smutného
^
H í

Země jímž je východní Evropa. Jako trosečníci na ostrově odříznutém od zbytku světa,
zdejší komiksoví tvůrci lahve, ve kterých by jejich vzkazy vydržely netknuté a čitelné,

Vy
, y . v , , ,,
ohlédne aby potom zjistili, že je zahlédl jen
s ,v i
ysüa
)i kouřové signály a doufají, že
)e někdo v dali zahledne, y p
alší

trosečník.
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j pi^.Te^

/^===V\\

F)\Ý

y

J*

F I

7c. k-Air TK JtHOCgf,»íi-\

cï r«í ce pe> wcT mftuuTo-J
HO »ín/cje,
VE "0C •
s^i VÎDVCt-"« pou eoST>^ .ií
L lUV,J'K , /
/
-,
'"vvcinV

70. Aleš Lamr, Bitva u Tróbelic

69- Petra Herotová, Taťkovy výroky
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71. Jiří Surůvka, Batman v Brně A.K.T.l,
1998

72. Jiří Surůvka, Fatherhood

• • H

1

Tendence: pňběhy a minulost v dnešku

Rád bych nejdříve upozornil na to, že jsem si vědom toho, že postižení charakteru
komiksové produkce natolik rozlehlé geografické oblasti, kterou je bývalý východní blok není
v naprosté hloubce nebo celistvosti možné. Určitě tedy ne v rámci této práce. Navíc geografické
vymezení pro mně není nejdůležitějším ani zásadním kritériem pro výběr autorů a jejich děl. Spíše
s

e snažím typologicky postihnout určité tendence, které se na poli východoevropského komiksu

opakují napříč národy a jejich dílčí situace a to navíc tendence takové, které jsou mi osobně
blízké. Jaké jiné, nežli výrazně subjektivní, měřítko vlastně pro výběr zástupců „zóny soumraku"
mohu použít?
Přestože je můj výběr bezpochyby omezený, jsem si vědom i těch tendencí, které se
^protínají s mou osobní volbou. Uznávám a znám práce mladých, například, českých autorů,
Íe)ichž komiksová tvorba je ceněna jak na domácí scéně tak i v zahraničí. Přesto jsem se rozhodl
následovat a hlouběji mapovat pouze určitý segment východoevropského komiksového spektra,
je charakteristický specifickou podobou obsahových i formálních řešení, která považuji za
nejsilnější, a svým způsobem nejvíce rezonující s mým náhledem současné životní reality v Praze,
^eské republice, východní Evropě.

V předchozí kapitole jsem naznačí, že na polt východoevropského komrksu esismje velké
•»""»tví různých přístupů, ve své podstatě co autor to nový a jiný sty. (což by se mohlo zdát být
A r n o š t i , ale pouze potud, pokud nahhžíme konuks ste,nýma o c t a , kterýma nahlížíme
> « k l a d volné uměno. Je s,ce pravda, že například sttuace v zámoří je v podstatě taková, že
větima artefaktů kormksové produkce, zvláště té vskutku masové, ,ako by sr z oka
a p f c p c víceméně jednotný styl Idas.cké naradvní kresby, která nezaclání v ^ c h l é m běhu
st«
t e ] n ě.
ab«er

'„, irřňrrlit velké řádce autorů, kteří se věnují
schématickým příběhem (nechci tímto tvrzením křivdit velke

io^nri masového mainstreamu na území
nativní produkci). Faktem zůstává, že díky neexistenci masoven
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východního bloku nevznikají zdejší komiksy jako alternadva, ale jako samozřejmý produkt
s čitelnou estedckou stopou.
Zkusím teď najít jakési „klasické" zástupce šedé zóny východoevropského komiksu v
obsahové i vizuální rovině. Myslím, že hledíc pozorným okem na strany východoevropských
komiksů můžeme, i přes onu individuální vyhraněnost každého z autorů (a autorek), zahlédnout
určité základní přístupy ke zpodobňování oné svízelně složité postkomunisticky postmoderní
situace.
První skupina prací je dle mého názoru dílem jakýchsi eskapistů, snílků. Nemluvím tu o
n

ějakém zbabělém útěku, který by byl naprostým popřením reálného. Nemluvím tu o slabošském

°dvrácení se od reality. Je to nakonec přece právě skutečnost každodenní reality, která je
st

imulem k hledání paralelních řešení (naprosto v souladu s postmoderní relativizací jediného

^votního modelu a ještě více v souladu s technickým pokrokem, který evokuje možnost
ex

istence v paralelních realitách). Pod vrstvou kresby a narace unikají, nebo spíše pronikají, tito

autoři do nereálných světů a vysněných dálek, kterým nevládnou pozemské zákonitosti. I přes
ětskou hravost tkví v příbězích eskapistů jakýsi vágní přízrak možné relevance těchto paralelních
re

aUt k možné absurditě reálného světa. Příběhy se pak ve svém vyznění rozkládají na velikém

U2e

mí, které pojme komediální skicy, sexuální orgie, Kavkovské noční můry, absurdní utopismus,

neb

o třeba fantasy náměty. Ještě připomeňme, že podobný eskapismus je zvláště v tradičním

asi

ckém komiksu vlastně standardním postupem. Naprostá většina klasických komiksů

S m ě j m e tím komiksy určené pro masovou spotřebu, tedy například komiksy superhrdinské)
^ á ř í a předkládá čtenářovi světy, které jsou minimálně ze zásadní části vykonstruované.
K ai

Vtle

"orům, kteří nové světy vytváří bychom logicky mohli přiřadit i ty autory, kteří jakýkoliv

)ší rámec světa a potažmo i příběhu naprosto popírají.
Druhou výraznou skupinu, do které lze na základě různé míry rezonance přiřadit autory z

l o d n í h o bloku tvoří okruh tvůrců, kteří své příběhy sice usazují do víceméně reálného
Pt s

° tředí zamračených měst a vesnic východní unie, ale příběhy, které se v nich dějí nejsou nutně
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skutečné nebo významné. Mnohem spíš v nich potkáváme smyšlené nereálné hrdiny, kteří jsou
víceméně symboly, obyčejné smrtelníky, buď cynické a surreálné mladistvé, unavené,
bezperspekdvní a bezprizorní jedince v produktivním a perspektivním věku, nebo životem
uvláčené důchodce, přičemž kódy jejich chování i to, co jsou hlavní postavy stále schopny
přijímat jako možnou životní situaci reality jsou většinou velmi nadsazené, tragicky komické nebo
komicky tragické, nebo přinejmenším jen absurdně banální. Realita šedé kulisy standardního
východoevropského životního prostředí zůstává viditelná jako jasně čitelná poznámka pod čarou,
tučně vytištěný otazník nebo vykřičník na konci věty.
Třetí výrazná tvůrčí základna budiž tvořena autory, kteří otevřeně reflektují vlastní osobní,
rodinnou nebo regionální historii (a to nejen tu komunistickou). Charakteristickým rysem příběhů
2

Per těchto autorů je užiti vyhraněně subjektivního náhledu na svět jako základního přístupu,

který je do větší nebo menší míry konfrontován s objektivní faktografickou evidencí, anebo je
Píítno předložen před diváka, nutíc ho k zaujmutí postoje. Nutno říci, že reflexe obsažená
V

d

těchto příbězích s sebou nese notnou dávku výše zmiňované dětské vnímavosu, díky které

°káží autoři vidět realitu prizmatem světa hry. Na druhou stranu i tyto příběhy většinou nabírají

» k °usi p a c h u ť kazící ,emný chuťový zážitek, přinášejí totiž konečné potvrzení faktu, že
dětskýma očima vnímaná realita je jenom podmnožinou reality absolutní (pokud lze o něčem
alí

ovém v postmoderní epoše vůbec mluvit).
. . . .
• ;
b . s určitou dávkou shovívavostí vnímat jako
Tolik k vymezení jakýchsi tendenci, ktere lze s urcnu

st,-. ,
Ze

.,
.
Znovu ale musím připomenout fakt,
napříč východoevropským komikovým spektrem, inovu

dvoustrana nového příběhu, to originál. Výtvarné přístupy a jejich korelaci s obsahovou

' 0 ž k °u děl zohledníme při bhžším ohledání výše vytyčených oblastí uvnitř ume. Nuance i
a razantnější rozdly, které na,deme 1 mez, zdánhvě příbuznými příběhy pak neberme
jako
že

» « o , co by od sebe ,edno*vé k o t a s y ně,ak výrazně oddělovalo a mějme stále na pamětí,

M o d e r n a vymezUa autorům z východu téměř identickou startovní čáru i průběh závodní
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trati. Zkusme odhHžet od rozdílností v zájmu udržení melodie té posmutnělé balady, kterou nám
zpívají autoři z východu.

11

Tomaž l^avrtč; útěk

1 omaž Lavrič patří mezi jakousi elitu mezi eskapisty. Nejenže ve svých komiksech
Pokaždé vytváří nové světy, ale zároveň jim vdechuje unikátní životnost a přesvědčivost. Těžko
Se

dá s určitostí říci, zdali v jeho případě předcházela forma obsahu anebo naopak. Dalo by se ale

P re dpokládat, že forma tu byla iniciačním impulsem, který primárně diktuje i volbu námětů.
^ av ričovy komiksy jsou ve své grafické čistotě vysoce postmoderním artefaktem. N e b o ť je to
v

ht* '

ave

0s

postmoderní přístup, který klade vysoký důraz na dekorativnost tvaru a formy, je to právě

tmoderní estetika, která do velké mír)' povýšila formu nad obsah. Ne snad že by v komiksu

^ °bsah druhořadou veličinou, ale je myslím na místě uznat, že v Lavričově případě se obsah
VíCe
n

ez ztrácí pod hlubokou a zároveň naprosto sterilně plošnou ornamentalitou (obr. 73). Je to

Vjj.°žná
» právě iluze prostoru, která náš zrak téměř svádí k nečtení textových částí komiksu. Každá
Cta

teíin
v

jed n

je vytvořena jako samostatný artefakt, a naše cesty po ní nám mohou zabrat dlouhé desítky
(což je při čtení komiksu věčnost, obr. 74). Bez kontextu okolních polí bychom se

°tlivé vinetě mohli dokonce nenávratně ztratit.
avrič přitom vysoce originálně mísí několik výrazně čitelných vlivů, křivkovitost secese

s

toi
vinětách ruku v ruce s vlivy geometrické abstrakce, ortodoxní komiksové kresby
důka

zem

<
na výrazné obrysové linie i čistě grafického přístupu, který je relevantní pro současnou

V o
>Vý d t u

(vybavují
se například
standardní
nabídky slova
tetovacích
salónů).obrazy,
Obsahjako
sdělení
jako by
případě naprosto
unikal
ze zóny psaného
a jednotlivé
by vytvářely
h jazyka. Jazyka, který je ve své mnoholičnosti vysoce postmoderní veličinou, neboť jak
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už bylo vyřčeno, vytrhneme-li jednu vinětu ze sledu ostatních vinět, začne bez problémů
fungovat a existovat sama o sobě, což by se mohlo zdát být samozřejmostí pro jakoukoliv vinětu
v jakémkoliv příběhu. Jistě, že každá viněta může existovat jako samostatná veličina a budeme jí
pak vnímat jako samostatný obraz, nutno ale uznat, že nám taková standardní viněta bude vždy
evokovat nutnost existence dalších vinět, neboť naše potřeba dovyslechnout příběh do konce
nebude jednotlivým políčkem komiksu, byť esteticky třeba vysoce kvalitním, zákonitě naplněna.
Lavrič jakoby dekonstruoval toto komiksové klišé a dosazoval do správné gramatické formule
nesprávná slova. Slovosled je správný, to lze vnímat na základě vnějších atributů (komiksová
stránková sazba, použití textových polí), ale slovům a písmenům (kresbě, výplni rámečku)
v

kontextu tohoto pravopisného systému nerozumíme. Postmoderní přezdobenost se zdá být

komiksu cizí, nepřípadná (obr. 75). Snad je to právě vysoce stylizované výtvarné řešení, které
Sv

ým způsobem vyžaduje i stylizaci obsahu příběhu. Jen ztěžka si totiž lze představit, že například

^sek z obyčejného životního příběhu by mohl být ztvárněn v podobně abstrahované estetické
t0v

té

mě a měl by přitom stále působit jako banální výsek z obyčejného života. Jedná se o představu

*ěř nereálnou. Zdá se, že obsah je zde v rukou eskapistické „nekomiksové" estetiky.
Postmoderní paradigma je zde dohnáno do mnohotvarého extrému. Není divu, že i když
obsah textových polí přečíst, lze mu jen velmi těžko porozumět. Lavrič pracuje s textem

N o t n ý m ve velmi lyrické, jemně nesrozumitelné rovině (obr. 76). Text tak dohromady
S

úrazem vytváří ještě složitější strukturu. Text totiž minimálně z poloviny nevysvětluje to, čemu

V

k a z e c h nerozumíme, naopak, dovádí čtenářovo znejistění k delikátnímu závěru, ve kterém

^ e

učinit rozhodnutí, zdali se necháme unést pouze vizuální strukmrou a přistoupíme na

^

^ si s námi autor naprosto kompetentně v rámci postmoderního přístupu hrál a vlastně

^

tak trochu lhal, když říkal, že před námi leží komiks, anebo zdaH se rozhodneme dočíst

S

N před námi jako komtks, ale musíme pak počítat s tím, že nám jeho čtení zabere delší chvíH,

M

Se

u komiksu čeká (obr. 77).
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LLZ

Ivan Gntbanov: na hruhý pytd hrubá vAp!«tn

Existují samozřejmě i jiné cesty, po kterých nás eskapisté svádí k návštěvě smyšlených
sv

hl

etu. Svět Ivana Grubanova je opět vysoce vizuálně stylizovanou realitou, ačkoliv nepoměrně

"ubější nežli je ta, kterou jsme navštívili na předchozích řádcích. V jistém směru je to svět, který

Ie v mnohém ještě postmodernější. Slova tu totiž nenalezneme už vůbec a pokud snad ano pak
P°uze jako symboly, které žijí svůj vlastní život (obr. 78). Slova tu figurují jako ikony, značky
ustalene představy skrývající se za maskou písmen abecedy. Ostatně na stranách svého „příběhu"
e

chává Grubanov promlouvat pouze symboly a to v kontroverzních naturalistických

°uvislostech. Slova nejsou vlastně ani potřeba, neboť Grubanov používá ustálená symbolická
°brazení, která mají sílu mluvit univerzálnější řečí (obr. 79).
Role příběhu je v tomto komiksu opět bezvýhradně relativizována, stejně tak jako nutnost
Rtěnce a role hlavního hrdiny a jeho znovuzrozování se uvnitř vinět příběhu. Grubanov ve
pseudopříběhu nepotřebuje žádnou hlavní postavu, nechává mluvit rozličné fantaskní
ch
ar

aktery, jejichž jednotlivé prvky mísí a komolí do nových celků (obr. 80). Tyto „postavy"

}mbol

aí>0

6

y se pohybují ve vágním nevymezeném prostředí, které může existovat v jakémkoliv

prostoru. Je v něm relatizována jak jeho hloubka tak rozlehlost, nemůžeme si být jisti, zdali

Mastně jedná o prostor

nebo plochu. Měnící se velikost „postav" nám to znejistění ani

v jj •
Menším neulehčuje, naopak, dovádí jej do extrému (obr. 81).
Graficky stylizovaná výtvarná poloha staví viněty Grubanovova komiksu opět někam
kjjj .
anic

s

itu

i

možnosti samostatné

lílCÍ , e 2

SUt:

řealls

Slit;

existence jakožto uměleckého artefaktu. V souladu s postmoderní

de znatelná inspirace mnohými vlivy. Nejčitelnější je potom paralela k umění

mu (Grubanov by se mohl bez starostí popasovat s guru a otcem českého moderního

teaHst

»u, Janem Švankmajerem). Čitelná je i paralela

k umění fotomontáže a inspirace

k " etllCou Poválečné, zvláště německé, grafické produkce. Grubanov zároveň odkazuje
Vy

s

,

Cmu

vlivu mediální reality ve státech východního bloku.
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78.

V

Otázkou zůstává, zdali je vůbec možné, nebo nutné, interpretovat tento příběh nepříběh,
zdali je potřeba hledat za ním nějaký smysl, zdali je nutné ho do hloubky číst, anebo zdali jen stačí
nechat promlouvat jeho hrubou vizuální strukturu. Ostatně ona hrubost je ve své podstatě velmi
naivně dětská. Jako by si vlastně Grubanov hrál s hračkami. Chová se jako malý chlapec, který
otevřel bednu s všeličnými předměty a manipulujíc s nimi je jediný, kdo rozumí zákonitostem své
hty Autor tím relativizuje i samotnou roli čtenáře. Jako otec dvouletého chlapce, který ještě
ne

umí plně artikulovat své myšlenky, musí i čtenář pouze z dálky pozorovat a z víceméně

čelných náznaků zkoušet dešifrovat zákonitosti té hry uzavřené v chlapcově mysli (aby nakonec
došel k závěru, že hru nikdy nepochopí a nezbude mu než se melancholicky zasnít o onom
^ c h y b n é m a řáduplném dokonalém světě dětské mysli).
Přesto vše si myslím, že symbolika Grubanových charakterů je, někde více, někde méně
Clte

lná. Zkusme si opět uvědomit, že před námi leží práce autora, jehož zatuchlý komunistický

kalv

ln

mů

et se prudce otevřel pluralitnímu světu postmoderny. Skrze prisma postmoderní situace pak

žeme jednotlivé postavy vnímat jako zástupce určitých společností vygenerovaných nebo

h o z e n ý c h typů. Zkusme nechat volně pracovat náš asociační tok. Bible, kříž, injekční stříkačka,
Qáb

v

°2enství) jed, otrava, dočasnost, faleš, nereálnost, dinosaurus, zkamenělina, zatvrdlost, malý
neschopnost a nemožnost změny, nákupní taška...
Přestože tedy Grubanov na první pohled opouští realitu a uniká do světa morbidní a
Urre

alné hry, vědomě v této hře reflektuje neopominutelnou realitu (stejně jako dítě aplikuje ve

SVC h ř e

vždy reálná schémata reality), uniká, ale stále v dlani pevně svírá Ariadninu nit pojícího ho

° k o l ním světem. Jeho cynická, provokativní a možná i kontroverzní vizuální reflexe
M o d e r n í situace používá mnohé jazykové systémy, neulehčuje čtenáři četbu a naopak jej vrhá
° S í t ě Pochybností. Grubanov vytváří na svém útěku velmi odosobněný, ale přesto hravý svět
d bn

° ý tomu, který mnohdy nechceme vidět v každodenností dneška (obr. 82).
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IL!

Pilka: do pohádky

Nesmíme zapomenou na stezku, kterou eskapxsté procházejí napříč dějinami. Stejně tak
Jako nechal Lewis Carroll vstoupit Alenku do světa za zrcadlem, tak nás kazašská autorka Dílka
nechává vstoupit do dětského světa imaginace, a to v obsahové i vizuální rovině. Hravost, kterou
nacházíme v posledním eskapistickém příběhu je hravostí nevinnou, vesele se radující
Melancholicky posmutnělou, ale hlavně přímou a nekomplikovanou, naskrze dětskou.
\

Ve srovnání s předchozími příběhy se nemusíme bát žádných nástrah, které by čtenáře
°dváděly od samotného toku příběhu. Kresba je neskrývaně naivní, nevyžaduje po nás delšího
P°2astavení, její přímost i přímost se kterou pracuje s naskrze srozumitelnými schématy je pro
enare pojítkem s jednoduchostí a banálností příběhu. Deti tu mají dětsky červené (černé) tváře
Stari m a

Vclk

j í v obličeji vrásky, alkoholici debilní úsměv, vrahouni podlý obličej a chlípnice dostatečně

a prsa. Vše je jakoby adekvátní schematismu dětské mysli (obr. 83, 84, 85, 86, 87).
Ani v tomto příběhu ale nemůžeme počítat s naprostým oproštěním se od reality.

A
u

torka balancuje na rozhraní dětské naivity a mravokárnosti moudrého vypravěče příběhů.
několik vinět, které odkazují k reálnému životu lze číst mnohoznačně, narozdíl od přímosti

žb

ytku příběhu. Máme věřit kázání starého anděla v jeho fatálnosti, nebo ho máme brát jako

nadsázkou projevený názor na onu domnělou moudrost stáří? A pokud ano, máme se pak ptát,
*

jsou Staří, kteří celý život nezakusili nic jiného než nebeskou (rozuměj komunistickou

ea tu

^ ), mohou vůbec vyjádřit relevantní názor týkající se dneška? Máme pak s ohledem na tyto

fjj

_1i

k

y začít interpretovat i celý příběh v odlišném světle? Máme pak malého anděla chápat jako

IcH'
as

lllce

> který se svobodně rozhodl vkročit do postmodern! situace dneška a zakusit všechny její

' P c k t y v zájmu nalezení těch vzorců, které budou jeho potřebám a touhám relevantní? Máme
hgi
Cel

ý příběh číst jako vymezení autorova názoru na nemožnost mezigeneračního porozumění

sví

* * k °munismem fatálně poznameným světem starší, střední a důchodcovské populace a
etet

n mladé generace, jejíž zástupci svůj život složili do rukou postmoderního uragánu často
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89.
117

bez dostatečné reflexe dané situace? Máme příběh chápat jako příběh celého východního bloku,
který se jednoho rána probudil a v odrazu zrcadla, ve tváři vrásčitého a tíhou každodennosti
poznamenaného starce spatřil i možnost mladického úsměvu (obr. 88)? Anebo jen dělám
velblouda z komára? Vždyť přece v samotném závěru můžeme spatřit stylizovaného anděla
b

nápisem kids, který jakoby jasně odkazoval k tomu, že se vážně jedná jen o příběh pro děti.

^dyž se ale podíváme pozorněji, spatříme, že roztomile dekorativnímu andílkovi trčí
2

poťouchlého úsměvu ostré upíří tesáky (obr. 89).
Nelze neopominout ani dominantní vinětu, která zobrazuje zemi, čtěme jako východní

g
A

!opu(obr. 90). Ta je sice vystavena svitu dětsky dětského slunce, ale oproti všem ostatním

M a r n ý m řešením jakoby z dětskosti projevu v drobných a nepatrných nuancích vybočovala.
Namísto roztomilých baráčků s kouřícími komínky a záclonkami za okenicemi před námi na
° e úrodné zemi stojí pokřivené neutěšené barabizny. Země je uhlovou plochou bez jediné květiny,
ícd
en

arn

Ze stromů je jen holým ostrým kmenem bez listí. Před námi leží východ. Jak hlásá jedna ze

°lepek street artového umělce Pasty „urban wasteland". Neutěšená země východu ale přesto
na

ději, neboť v poslední vinětě už květiny z neúrodného uhlu vyrostly, jakoby rázem, pod

°hama roztančených dětí (dobrý zahradník zúrodní i tu nejneutěšenější půdu, obr. 91).
Dilka nám ve své „pohádce" předkládá příběh naděje, který může být stimulem pro
aSedl

°u zónu východní unie, příběh, ve kterém jsou nositeli světla ti, kteří se čelem a vlastním

° 2 h o d nutím postaví zdánlivé neutěšenosti reality postmoderní ulice, po které donedávna
k o v a n ý východoevropan kráčí do nového tisíciletí (obr. 92).
E

skapisté skrze své komiksy unikají od nutnosti přímé a prvoplánové kreativní reflexe

° Sttïl °derni situace do paralelních světů imaginace. Používají přitom různé výtvarné jazykové
Počínajíc dětskou naivní kresbou až k hrubé novinové estetice přes vysoce unikátní
styk
° V a *é dekorativní oblouky. Jejich útěky přesto nikdy nejsou a zřejmě nikdy nebudou uteky
apř St

° ý*U Realita „postmoderního postkomunismu" je příliš silným kořenem kmene jejich
X . " •>
ych
vyjádření. Z šedi postkomunistické ulice a chaosu postmoderny není uniku.
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12.

Tragická komedie a komická travedie; v^dníautnň kn*dodennn*tí

Než se hluboce ponoříme do moře příběhů, při jejichž čtení se nám vybaví chuť krátkých
proz Bohumila Hrabala, nebo povídek výše zmiňovaného Raymonda Carvera, musím se ujistit že
předchozí ani následující řádky nebudou z čtenářovy strany brány jako nějaká absolutoria. Snažím
s

e na nich jen o jakési umístění rozcestníků do širé krajiny současného komiksu z východní

Evropy. Neberme pak ani výše vytyčené tři tendence, nebo spíše spřízněné tvůrčí, obsahové nebo
formální přístupy jako vyčerpávající výčet výklad, ale právě a jen jako nástin. A stejně jako se ve
v

°dě neoddělitelně prolínají prvky vodíku a kyslíku, tak se i výše nastíněné tendence tématicky

^Usí a ovlivňují.

Marek Turek, Wladimir 518; dozvuky eskapismu

Jakýmsi přechodem mezi eskapistickou linií tvorby příběhů a linií příběhů, které jsou
Clt

elně vsazeny do reality postmoderní východoevropské městské šedi (již zmiňovaný Urban

as

teland) jsou například příběhy z pera polského autora Marka Turka a za českou stranu

U s t a v u j í podobný přechod formálně brilantní koláže Wladimíra 518.
Marek Turek na
stranách svého bezedně smutného a rezignovaného příběhu zdánlivě
^ á ř í jakousi jemnou sci-fi (český, nejen komiksový, čtenář mnohem spíše vzpomene na
t.

°glarovu klasiku a Steklačovo létající kolo). Přesto, a o to je vyznění příběhu mrazivější,
^ Ž e m e téměř s určitostí říci, že se příběh odehrává v, byť formálně vysoce stylizovaném,
kaŽd

°denním světě našeho životního zážitku (obr. 93). Onen eskapistický dozvuk v tomto

Wíbě

hu rezonuje jednak v samotném názvu příběhu (ESCAPE), dále i jako výrazný prvek děje

S ř

pokus o útěk, obr. 94). Svým vyzněním Turkovo dílko připomíná kultovní, v Čechách

^

neuvedený a neznámý, anglický seriál „Prisoner»ze sedmdesátých let, který popisuje příběh

^

o

agenta, který je po své rezignaci přemístěn do neznámé vesnice, ze které není úniku.
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Již výtvarné řešení komiksu nám napoví, že realita, do které vstupujeme bude minimálně
zjednodušeným obrazem naší možné okolní reality. Turek používá velmi stylizovanou, tradiční
téměř klasickou kresebnou strukturaci užitkového pole. Nicméně celý komiks je jakoby odkazem
k old-schoolové komiksové kresbě. Precizní černobílé provedení, redukce objemů na plošnost
^hrocená a zjednodušená kontrastnost jsou některá její znaky. Celý dojem tradiční estetiky
dokonává, pro východoevropský komiks poměrně nestandardní, použití expresivních citoslovcü,
které zdánlivě zapojují do hry i divákův sluch (obr. 95). Nelze ovšem říci, že by se jednalo více
nez

o citaci, vědomý odkaz, akceptaci a demonstraci zdroje. Ani rámec technického provedení

° V s e m nemůže zastřít sílu individuálního přístupu k formování tělesné schránky a podoby
Jednotlivých postav, které se v ději objevují (oproti preciznosti a poměrné realističnosti zbytku
Povedení se zlehka podivíme například dětsky primitivnímu nosu hlavní postavy, obr. 96).
Podíváme-li se Turkově kresbě na zoubek ještě pozorněji, najdeme tu určitou relevanci
k ob

sahu. Spíše bychom vlastně svým způsobem čekali, že prostor, který kresba na stranách

Žabírá

Sedl

. bude s ohledem na proklamovanou šeď velkoměsta, využívat alespoň nějaký náznak této

- Někdo by dokonce onu ortodoxní černobílou stopu mohl chápat jako efekt jasného

O č n í h o svitu. Myslím si přitom, že právě ona určitost a vyhraněnost na nás naopak dopadá
' n a č n o u tíhou. Ale pojďme ještě dále. Pozorné oko čtenářovo si jistě všimlo, že se skrze příběh
VC V n

' «ách objevují momenty, které diktaturu černé a bílé nabourávají, jako jsou křídla, které si

)eden 2

davu, hlavní hrdina, doveze na okraj města a později nasadí na záda, aby ho potkal
osud ) a k o Ikara. Tady je na místě ptát se, kdo nebo co přivodilo pád. Zdali to byla

Chyba

konstruktéra křídel, který třeba nepochopil, že uniknout tíživosti postkomunistické

^ e r n í reality nelze žádným, byť sebepromyšlenějším trikem, ale pouze adaptací vzorců
myšlení a konání. Druhou možnou interpretační eventualitou je chápat zdánlivě

Sh:^ t e l n ý p á d

hIavního hfdiny jako

výsledek magnetické síly městské reality, pomocí které

* * * > Připoutává své obyvatele, potažmo, zdali pád přichází díky neschopnosti jedince,
^ ^překonatelné náročnosti života v postmoderním východním bloku. Ale zpět
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k formě. Konstrukce křídel jakoby vystupuje z okolního dogmatismu kontrastního řešení (obr
97). Na jejích plochách lze zahlédnout jemnější kresebnou strukturaci užívající propracovanější
knearní řešení. Zatímco jak lidé tak i budovy města jsou jakoby nedílnou součástí jednoho světa
(ke tu pak přemýšlet, zdali mezi nimi existuje vztah symbiotický anebo parazitní, a pokud
Parazitní, pak vyvstává i tázání se po tom, kdo je parazit a kdo hostitel) pak specifické výtvarné
r

esení křídel jakoby poměrně jasně odkazovalo k faktu, že únikový mechanismus do

Postkomunisticky pamětnické, postmoderní reality východu nepatří. Ostatně pluralitní charakter
Postmoderní životní situace, fakt existence nespočtu koexistujících životních cest implikuje
Postulát, že únik vlastně není v dnešní době relevantním termínem, neboť jakýkoliv nastoupený
m

°del vnímání a transformace reality je adekvátní a plnohodnotý.
Nahlédnuto skrze tyto řádky je pokus o útěk hlavního hrdiny vskutku dětinským gestem.

Podobně jako když malý chlapec zavře oči a svět, který ho rozzlobil okamžitě zmizí, podobně se
múže

každý rozhodnout nekráčet s tokem historie. A tady se nám opět připomíná ono

Nesmazatelné stigma, kterým východoevropana poznamenala stojatá realita minulosti. Navíc na
nas 2

Věd

Příběhu čiší jakýsi neodbytný dojem, že onen snílek si byl už na počátku svého pokusu

°m faktu, že (i) tento únik bude neúspěšný. Jakoby jej podnikl jen pro to krátké potěšení

' l e t u (což by do příběhu vnášelo další interpretační možnosti). Dalším zneklidňujícím prvkem je
ta

P o b í l á masa dalších obyvatel města (obr. 98). Nejsme si totiž úplně jisti, zdali pozorují let a
^

SC Vlast

Pro zlomyslné potěšení se z ,eho neúspéšnosd, zdali odvážlivci přejí úspěch anebo, zdali
*ě nejedná o jakýsi rituál, který má možná moc vrátit všechny obyvatele postmoderního

SVCta d o

reality této skutečnosti, jako když nás facka, která nás probudí z mrákot.

^ í b ě h Marka Turka je navíc

specifický

a zvláštní ještě jedním malým detailem, který se

* á n í , skladby příběhu. Turek totiž vlastně hned na první straně své práce popírá nutnost
le,íh

° k o n č e n í a jasně nám říká, že následující strany vlastně není až tak nutné číst. Už na

^
V

Víme, ještě předtím než zjistíme jaká je intence hlavního hrdiny, že „z města není úniku".
H

vlastně nutné příběh dovyprávět a pokud přece dojdeme na poslední stranu, zjistíme,
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ze jsme se ve své predikci nepletli, neboť ta je dokonce potvrzena opakováním naprosto stejného
fa talis tického poslání (obr. 99)
Děj příběhu vepsaného na stranách krátkého komiksu Marka Turka se naprosto
evidentně odehrává v reálném světě, byť autor využívá vysoké výtvarné stylizace. Dozvuky
eskapismu zvláště v tématické rovině jsou znatelné ač na nás jako leitmotiv Turkovy práce doléhá
znatelná tíha každodennosti.
Stejně stylizovaný a zdánlivě nereálný je i svět v komiksu nekomiksu, koláži Wladimíra
518. Celý „děj" Wladimírova „příběhu" se „odehrává" v neznámém teritoriu (obr. 100). Čteme jej
2

lidských nelidských tváří (obr. 101, 102), z novinových výstřižků a posloucháme přitom dětskou

říkanku šeptanou přemoudřelým děsivým hlasem jako v hororu. Neznáme ani území na kterém
Se

pohybujeme. Příběh jakoby se vytratil, ledaže bychom uznali, že každá lidská tvář je příběhem

Saf

tia o sobě. Pak se zdánlivý „nepříběh" mění v desítky dílčích dějů, co viněta to nový začátek.

S

*ět imaginace, postmoderní odluky, svět ztracených duší, lidí čísel, produktů nešťastné

Z l o s t i , důkazů nemožnosti integrace, svět Udí, kteří jsou jedni z mnoha, svět čísel, čísel na
Pacáku, čísel v evidenci obyvatel, rodných čísel. Médium komiksu jako by tu bylo prostorem pro
k

°ntemplac, Autor se zastavuje v médiu, které možnost zastavení se z principu sráží na

^ u m . Výtvarná vyhraněnost Wlaimírova tvůrčího přístupu staví otazník před médium
*0l*üksu jako takové.
Nicméně, linka k eskaptsmu • usazení čtenáře do reality východoevropské šedi jsou
í4

' ° d y , proč letmo zmiňuji i tento komrks. Posledních pět vině. nás todž bez .akýchkohv

h y b n o s t í vytrhává z k o n t e m p l a n v n í h o tempa a usazuje nás do precizně výtvarné podané
dneška (obr. 103). „Možná by se vám chtělo odejit, ale není kam jít." Tak zní
" ^ p r o m t s n í fmáie „příběhu". Ne snad, že by nebylo možné odcestovat, odjet, nevráut se, ale
"Wtulost, která nás vždy dožene, bez ohledu na postmodenrsdcké proklamace. Máme jí
C t ě n o u ve svých jménech, vzorcích chování, osobních číslech, ve svém DNA. Je
^ » t e l n ě zapsaná ve tvá* měst, která na východě obýváme. Není z ní dmku, t kdybychom
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101, 102.

z ní uniknout chtěli. Neseme si jí s sebou, ale pozor, ne nutně břímě nebo jed, který otravuje naší
mysl, ale v možnosti i jako stimul k hledání a tvorbě nových cest.
Tváře které vídáme na ulici, tváře, které už nepozorujeme při cestě metrem, ztracené
tváře, anonymní oběti každodenního režimu. Přesto všichni na jedné lodi, v postkomunistické
zóně postmoderního soumraku. Raz, dva, tři.

-

Vladan Nikolié: realita na druhou

To byly dva příběhy, které viditelně fúzují prvky eskapismu s víceméně reálným
Prostředím východní unie. Příběh z pera Vladana Nikolice je už naprosto znatelně usazen do
reality východní Evropy (obr. 104) a s masivní dávkou cynické nadsázky naprosto otevřeně
teflektuje způsob jakým se postmoderní pluralita odráží v každodenním životě modelového
0

V a t e l e tohoto regionu. I zde bychom mohli vysledovat tenkou eskapistickou linku, ale v jiné,

tématicky usazenější, rovině. Příběh „Život je jinde" by i bez zásadních změn mohl být příběhem
ka

ž

*dého z nás. Ve svém důsledku naprosto výstižně dekonstruuje a postihuje postmoderní

Působ zacházení s realitou.
Příběhoví linie komiksu „Život je ,inde" je velmi banální. Muž, standardní

Vltodoevropan, se vrací z práce. To je jediná věc, kterou „vypráví" příběh samotný, totiž situaci,
kt

« o u každodenně zažívá každý ,eden z nás. Ntc víc, mc míň. Vrstvy, které ale leží pod linií děje

"»dávají banalitě situace hlubši panorama reflexe obecné situace. Navíc nás banalita přiběhu
°dkazuj e k jB zmiňovanému faktu absolutní relevance a plnohodnotnosti jakéhokoltv, byť
"^malichernějšího, děje napne postmoderní situací.
Ve výtvarné rovtnë se Vladan Nikolic opírá (mrnnnálné pokud se jedná o zobrazení
^

o „ a d l c l kubismu, která se ve své ,ednoduchos n ,emně misí s kvahtou dětského

^ n é h o projevu. N e j z á s a d n ě j i prvky této autorské styltzace je pak schemaněnost a lehká
^ o s ,

p o s t a v > k t e r é j s o u S1

i přes individuální charakteristiky a odlišnosti vekn, podobné (obr.
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105). I když viněty komiksu jsou plné poměrně vydatné akce, postavy jsou ve své schematičnosti
jakoby statické (106), jako kdybychom je vystřihli 2 papíru a poté je prostě vsazovali do různých
prostředí. Dojem statičnosti přetrvává, i když nechá autor po obvodu postav rozvlnit křivky
které implikují přítomnost pohybu (obr. 107). Nikolic také jednou přerušuje tok vyprávění, když
nechá po „klasickém komiksovém způsobu" v jedné z vinět explodovat granát(obr. 108)
Dalším ze zásadních aspektů Nikolicovy kresby je důsledné užití nečernobílého,
nekontrastního, ale naopak pečlivě šedého barevného rozpětí. Valéry šedi jsou dominantním
Prvkem autorova výtvarného projevu, který tak explicitně reflektuje onu šeď velkoměstského a
městského prostředí východní Evropy. Všimněme si zvláště viněty, která pro tok příběhu není ani
tr

°chu nutná, ve které muž míjí jednolitou masu šedé cihlové zdi (obr. 109). V hlubší rovině

Pomlouvá vizuální ztvárnění o šedi reality životní situace (nabízejí se paralely k ustáleným
s

P°jením jako třeba: je to taková šedá myška, šeď každodennosti). Šedá je tu tedy

^ n a m o t v o r n ý m činitelem. Nevyhraněnost a neutrálnost této barvy nebarvy evokuje
Průměrnost, přežívání ve standardu, strach z extrému (i když situace, které se kolem hlavní
P°stavy dějí jsou paradoxně více než extrémní).
A pak je tu nadrámec, „opravdový" význam příběhu skrytý pod banalitou výchozí situace.
Muž

« kupuje noviny a kráčí domů. Kdybychom děje z pozadí jednotlivých vinět dali do bublin a

P sa

° dili tyto bubliny k hlavě čtoucí postavy, mohli bychom jasně získat pocit, že o situacích

V

b l i n á c h referuje denní tisk a vše by dávalo smysl. Příběh by byl stejně relevantní a
V n ý , ale ztratil by svou ostrou satirickou hranu. Ta totiž leží právě v konfrontaci způsobu

^

čteme každodenně zprávy (v obecném slova smyslu, ne ve smyslu novinových zpráv)

VÍ a

^ u , který nám tlumočí informace mnohem vzdálenějším kanálem nežli je víceméně přímá

'ysio** percepce. D o důsledků vzato prochází muž realitou, kterou nevnímá svým
b e d n í m tělesným a prostorovým kontaktem, ale přes filtr stran novin. Cte o situacích,
^

Se

^ j í bezprostředně kolem něho (ob, 110). Je namístě ptát se po pohnutkách k takovému

V * * Je to snad proto, že postmoderna se všen. svými plusy 1 minusy, že otevření východu se
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vším co s tímto otevřením přišlo je příliš těžké, nereálné a natolik odlišné od komunistické
ztuhlosti, že to vidět nechceme? A pokud je tomu tak, proč využíváme svět médií abychom se o
tom dozvěděli (obecně jakýkoliv jazykový, znakový systém)? Jedná se o takový postmodern!
polibek, o kterém mluví Milena Slavická ve své stati Postmodern! polibek: „Má í^ena mi říká: Toje
nějaký postmodern!polibek, v%ťjá

nic necítím. " (Slavická, M. Postmodernípolibek, in 50)

Východoevropan se namísto orientace v nově nastalé realitě a snahy o adaptaci v nové
situaci pohroužil do orientace v různých druhotných formách zpodobnění této situace, mezi
nimiž hraje mediální realita velmi důležitou roli. Zatímco realita se tedy vyvíjí, hlavní postava
Nikoličova komiksu se uzavírá za stránky, které tuto realitu pouze zobrazují, motivy už budiž
jakékoliv'. Předposlední okno komiksu dohání potom toto poselství do extrému (obr. 111).
Nejenže zjistíme, že každodenní rutina tohoto bytí „trvá" už „stohy potištěných stran", což
dokonce znemožňuje jakýkoliv životný a životní pohyb, ale také že hlavní postava si dokonce
v

křesle užívá další kolo pseudoreálné masáže. Určenost oné každodennosti, která na nás dolehne

při pohledu na zaplněný životní prostor je tíživá a znepokojivá, žijíc v minulosti, uzavřený
v

a

pouhém odraze současnosti přežívá mnohý východoevropan v postmoderní situaci, neschopen
nebo nemotivován k vstupu do reálného světa.
Podívejme se ještě na onen specifický černý humor, kterým Nikolič zaplňuje viněty svého

komiksu. Situace, které míjí hlavní postava jsou do extrému nadsazené reálné faktory
Postmoderní situace nejen v postkomunistickém prostředí (nelze si nevšimnout jednostrannosti
^ j á d ř e n é h o názoru), v jejichž znázorňování se autor téměř masochisticky vyžívá. Postmoderní
^ h o d n o t o v á realita zápasí na stranách komiksu s živoucí relikvií postkomunistické ozvěny,
^ v o t hlavního hrdiny (antihrdiny) nebyl nikdy prožit a není žit ani nyní, neboť se ztratil někde
^ z i nesrozumitelnou přítomností a nikdy přesně neporozuměnou minulostí. Ona absence
t c f

W zážitku života v komunistickém bloku i v nové realitě je patrná skrze malé náznaky.

^ á t slyšíme lidi východu hořekovat o tom, že „takové věci" dříve neexistovaly.
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Jedním z nich je třeba nikdy neotevřený dopis na rozloučenou od mrtvé (zřejmě již dlouho)
manželky (obr. 112).
Není to až tak dávno co jsem jako malý kluk kreslil podobně morbidní scény do záhlaví
školních sešitů. Klukovská reflexe reality, hyperbola a důraz na zlomyslně brutální detail jsou tu
relevantními pojítky mezi zmiňovaným komiksem a chlapeckou mentalitou ovlivněným
vnímáním a zpodobňováním reality. Obsahové motivy jsou tu dovedeny až do absurdního,
parodického a velmi cynického výtvarného hyperbolického extrému. Brutální etudy vyvolávají
úsměv na rtech, stejně tak jako výtvarné ztvárnění, které je v podstatě roztomilé, dětsky prosté a
naivní až na to, že realita, která se za kresbou skrývá, byť s masivní dávkou nadsázky,
reprezentuje skutečně realitu nejen tak jak je nám filtrována skrze média. Ona do očí bijící
konfrontace mezi obsahem a formou, podaná jako zábavná komediální črta je zásadním zdrojem
čtenářské spoluúčasti (viditelný odkaz k estetice i formě starých černobílých grotesek je lehce
čitelný. Zároveň se lze zamyslet nad fenoménem pořadů typu Natočto, které dnešního diváka
baví veskrze zlomyslnými domácími videonahrávkami, ve kterých jsou hlavní aktéři většinou
obětmi bolestivých situací). „Život je jinde" je zábavným, ale pod poodkrytou zábavností velmi
Mrazivým a neutěšeným obrazem života v postmoderně postkomunistické každodennosti.

Veiko Tammjärv; play, pause, stop

Další, ještě výrazněji výtvarně stylizovanou sondou do života v každodennosti je
s

ty lištičky velmi uhlazený příběh „Still life" Veika Tammjärva. Onen odkaz ke každodennosti je

^ už primárně a explicitně vyjádřen nejen názvem, ale hlavně volbou výtvarné formy. Autor
l e n ě n í m způsobem užívá piktogramického, maximálně zjednodušeného, obrazu člověka,
h

W n í h o hrdiny (zde je možné naznačit paralelu mezi tímto příběhem a komiksy Aleše Najbrta a

^UZany Lednické, jejichž piktogramické črty jsou výrazně odlišné jak na tématické úrovni tak i
S

°hledem na konečné vyznění, obr. 113), čímž velmi jasně podporuje tématické vymezení svého
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113. Aleš Najbrt, Zuzana Lednická,
Život

114, 115.

116.

příběhu a dodává mu možnost obecnějšího vyznění. Příběh jednotlivce tedy díky uniformitě a
univerzálnosti výtvarné formy může být čten jako příběh každého a jakéhokoliv jednotlivce z širší
masy obyvatel zemí východní unie.
Hned při vstupu na strany příběhu čtenář jakoby zmáčkne dačítko na ovladači, umístěné
v rohu každé strany a uvede tak příběh do chodu, na konci pak příběh zastaví imaginárním
stiskem tlačítka stop (obr. 114, 115). Kdykoliv pak příběh znovu prohlíží, znovu jej spouští
stiskem tlačítka play. Domyšleno do důsledků je právě detail dačítka velmi důvtipným
významotvorným elementem. Pokud totiž vážně chceme „přehrát" příběh znovu, nemusíme
2

adat pokyn ke zpětnému přetáčení, neboť takový ovládací knoflík nám autorem ani není dán

k dispozici. Znamená to tedy, že de facto neprohlížíme ten stejný příběh znovu, ale mnohem
s

pise pokračujeme vždy tam, kde jsme naposledy skončili. Tímto jsme uvrženi do nekonečného

c

yklu každodennosti, ze kterého není úniku (plně v režii autora), ve kterém je onen jednodenní

ne

řl

b o spíše každodenní, příběh vymezen jako jakási množina přesně vymezených rituálů,

tualizovaná existence.

y

v

-

c CJ

v

v

ste výtvarného hlediska pak autor používá několika velmi jemných a inteligentních aplikací na

^stáleném panáčkovi a to důsledně ve striktně černobílém provedení (obr. 116). Naprosto
Překvapivá a invenční je první celostránková kompozice, která rafinovaným způsobem
lnt

Sa

erpretuje komiksové médium jako takové a zvláště jeho klasicky strukturovanou stránkovou

2bu (obr. 117). Svým způsobem tu Veiko Tammjärv klade otázku, zdali může být cokoliv

komponováno do stránek komiksu jen na základě vnější podobnosti a zároveň velmi
^teligentně reflektuje jednu ze základních charakteristik média komiksu, totiž média, které užívá
Esových sekvencí.
P

Užiti piktogramu jako hlavní postavy je svým způsobem velmi postmoderní volbou.

°stmoderní v tom smyslu, že základním postojem postmodernismu zvláště v umění je svým
^Působem recyklace a zároveň i užívání rozličných znakových a jazykových systémů v novém,
^ n e p a t ř i č n é m kontextu. Piktogram je pak symbol, který by mohl být považován za jedno
86

118.

117.

1000U0ÍUJIJ111JLUU111UUUUUUJ.X1UUU
nioiiioiiioiiioiiioiiio liiiiioot
lOOOOOlOlllllOOlllOOOOOOllllll
00001100000101111J
01010000011000001

120.

A

z písmen univerzální řeči. Účelem piktogramu v prvotním kontextu není vyprávět nějaký příběh,
nýbrž informovat, nabízet orientaci v určitém místě nebo situaci. Pokud bychom pak na zřeteli
zachovali prvotní funkci piktogramu i v novém kontextu aktuálního komiksu, mohli bychom o
tomto komiksu mluvit jako o osvětové brožuře pro zájemce o plnocenný postmoderní život (obr.
118). Volbou tohoto zpodobnění vede Veiko Tammjärv velmi sofistikovaný dialog s principy, na
kterých stojí postmoderní umění.
Ustálenost formy narušuje čtvrtá strana komiksu, ve které je jak čtenář, tak samotný
hlavní hrdina, konfrontován s reálným světem (obr. 119). Jedná se o překvapivý zvrat, ačkoliv
nám autor dává ve vinětě, která mu předchází malé varování (obr. 120). D o ustálené, a
v ustálenosti jisté a bezpečné, situace každodennosti, která by mohla implikovat komunistickou a
do jisté míry i postkomunistickou rutinu, vtrhává realita postmoderny, živelný svět nových
Pravidel, totiž pravidel o minimalizaci a nenutnosti existence pevných pravidel. Zabezpečený,
ritualizovaný každodenní svět plný řádu je zde konfrontován s běsnící realitou (mediálním
°drazem této reality), o kterou se hrdina nikoho neprosil. Je to právě moment konfrontace, ve
kterém jedinec jedinkrát na všech stranách komiksu otvírá oči, aby je ihned zase zavřel, aby
Potlačil jakýkoliv náhodný faktor, který by mu mohl nabourat spokojený „still life" (obr. 121).

Neméně, nakonec
aut

se hrdina může utěšovat tím, že to co zhlédl možná ani není reálné, neboť

or dává i čtenářům jasně na

srozuměnou,

že ona vize světa je tvořena jen číslicemi, totiž, že se

jedná jen o data, o jazykový systém, o obraz, odraz, zpodobnění. Ostatně na cestě domů je vše
* má být, a doma vlastně také, no tak proč se strachovat. Postmoderní realita je tedy v příběhu
' as ně vymezena hlavně vizuálně. Nervózní, rozpohybovaná kresba nás téměř autoritářský usazuje
130

nového rámce čtení, a s ohledem na účin této „postmoderní strany" v rámci celého příběhu

°dává dílu efekt ozvláštnění.
Ve,ko Tammjärv ve svém komiksu výstižné , jednoduše reflektuje současnou situaci
"»»ha východoevropanů, kdyi skrze jednoduchou výmluvnost formy komentu,e zvláště
^ c k ý stav člověka, který se v „ « m ě n ě n é m tempu každodenní ritnílnosd nestačfl pozastav*
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kr

nad celospolečenskou vlnou, která zasáhla region východní Evropy se silou tajfunu. Komentuje
stav člověka, který není schopen měnit své každodenní, po desetiletí, ať už vnitřně nebo vnějšně,
aplikované modely chování v závislosti na historickém vývoji, který ho obklopuje. Komentuje
stav regionu, který se ještě úplně neprobudil z komunistické letargie, regionu, kterému byla
pluralita velkou neznámou, se kterou teď musí bojovat. Regionu, jehož občané náhle musí činit
rozhodnutí a vystoupit z černobílých schématických plošek piktogramů.
Ještě než pod teleobjektiv mého zájmu položím posledního vybraného zástupce ze
skupiny autorů banalit a každodennosti bych rád krátce zmínil krátký dvoustránkový komiks
Lucie Markvartové a to kvůli blízké tématické podobnosti s příběhem Veika Tammjärva. Switch
On - O f f také velmi invenčně popisuje banalitu každodenního lidského života, ale využívá k tomu
v

elmi něžnou, asi je na místě říci dívčí, vizuální zkratku a symboliku (obr. 122). S citem nakládá se

stránkovou sazbou a obratně střídá polohy Šalamounovské kresby s jednoduše černými plochami.
Odkaz k nějaké pevné realitě v tomto komiksu nenajdeme. Spíše před námi leží důvtipně
^pointovaný rozbor obecně lidské každodenní situace. Uvádím tento příklad jen pro hlubší
Podpoření mé výchozí teze o rozmanitosti tvůrčích přístupů napříč podobnými tématy
Uv

nitř dnešní východoevropské komiksové produkce.

.J^^

Matěj Lavrenftč: zázraky dnů

Dosavadní srovnání se zaměřilo spíše na autory, kteří se na stranách svých komiksů
V d ř u j í k životu v každodennosti obecně, potažmo k obecné postmoderní situaci v bloku
^ k o m u n i s t i c k é východní unie. Narozdíl od těchto autorů je Matěj Lavrenčič ve svých
W s e c h konkrétnější a výtvarně zpracovává pouze výseky z těchto každodenních životů.
S a t u r n i příběhy, které lze více než čím jiným charakterizovat naprostou banalitou jejich
V>
V

u

a silnou výtvarnou stylizací jsou pouhými popisy několikaminutových výseků z autorova
Postrádají dramatické a děj ženoucí zápletky, zdají se být vždy jen jednou stranou

vytrženou z tisícistránkové knihy. Banalizace příběhu tu relativizuje výše vymezené obecně
přijímané západoevropské pojetí příběhu.
Následující „příběh" (Alenka a pejsek Ťapka) napsala moje přítelkyně zhruba ve věku
osmi let a budu ho zde citovat celý a doslova za účelem ozřejmění dětské perspektivy pohledu i
realitu, jejíž stopy jsou výrazně čitelné právě v komiksech Mateje Lavrenčiče.
»Jednou šla Alenka s Ťapkou na procházku Alenka se najednou zastavila a řekla: Ťapko tady si
odpočinem. Ano moc krásné místo tady si odpočinem, odpověděla Ťapka.
Bylo to opravdu krásné místo přímo stvořené pro odpočinek. Květiny tu kvedy studánka byla
ci

stá a její voda jako křišťál. Alenka se svou Ťapkou sem chodili každý den." (obr. 123)
Podobně lyrický podtón mají například práce francouzského básníka Jaquese Préverta.

Pokud bychom se snažili pojmenovat onu „hodnotu", která nám podobné práce přibližuje
k srdci, mluvili bychom zřejmě o „impresionistické" kráse okamžiku, obecněji pak o kráse, která
tkví v jednoduchosti a každodennosti.
To jsou také základní ingredience, které do svých komiksů ve velkých dávkách vmíchává
řvIa

tej Lavrenčič. Dílčí témata jsou potom linií, která se line udaným rytmem příběhu. V příběhu
svědky toho, že mladík se v neděli ráno rozhodne koupit si hudební cd. V krámě si koupí

ílb

k

um slovinské hudby a uvědomí si, že je to vůbec první slovinské hudební album, které si kdy

> ü . Dětská perspektiva a jednoduchost příběhové linie jsou plně reflektovány a podporovány

Itla

výtvarné úrovni (obr. 124). Autor používá obsahu příběhu adekvátní formu (anebo je tomu

H a k , je možné, že v závislosti na výtvarném stylu je autor nucen vybírat si adekvátní témata).
běts

ky jednoduchá kresba přesto prozrazuje silný cit pro uspořádání prostoru i citlivý způsob

UŽltí

0f

a umístění různých „nepotřebných" ruchů, zjednodušeně prozrazuje existenci výrazné
ské intence(obr. 125).
Dalším formálním prvkem, který silné podporuje celkové, co nejvíce možné zjednodušení

^ t ě n í příběhu až na jádro banálnosU je fakt, že autor nekombinuje textovou a výtvarnou
^

Příběhu v plném potenciálu, ba se dokonce může zdát, že záměrně snižuje jejich
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> a n d w a i t e d for
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123. Vladimíra Martinková, ilustrace
k příběhu Alenka a pejsek Ťapka

124.

součinnost na nejnižší možnou míru (obr. 126). Kdybychom todž odebrali jednu nebo druhou
složku, poměrně bez problémů bychom se příběhem propracovali do jeho konce. Zkrátka slova i
obrazy říkají jedno a to samé. Ovšem až na výjimku posledního rámečku, kde slova nemohou být
efektivně přetransformována do obrazů (obr. 127).
V poslední vinětě nás tedy Lavrenčič, který nás doposud vodil po stezkách pohádkově
prostých, usadí do tvrdé reality, aby tím příběhu dodal ještě větší kouzlo. Roh funkcionalistického
nákupního centra, masa betonu natolik typická pro ulice východní Evropy, nás vrací do
ušmudlaného prostoru postkomunistické unie. A právě to dodává příběhu ještě větší lyrický
náboj. Před námi totiž leží pádný důkaz, že každodennost nemusí být nevyhnutelně pesimistickou
hezkou rámovanou značkami denních rituálů, ale že každodenní život může být místem, které i
Přes šeď městské pustiny nabízí k prožití malá dobrodružství. Nejmenší a jedinou cenou, kterou
2a

ně platíme je vlastní, byť třeba zdánlivě banální, rozhodnutí.
Z Lavrenčičova komiksu plyne několik postmoderně relevantních východisek. Totiž, že

k

aždý příběh má svou legitimitu a hodnotu a že hranice příběhu si vytváří každý sám.
banalitou příběhu pak můžeme vycítit i kritickou hranu. Ona zdánlivě nevinná věta: „když

ÍSe

* vyšel z obchoďáku, uvědomil jsem si, že to bylo poprvé, co jsem si koupil cédéčko se

f i n s k o u hudbou" může být totiž čtena také jako určitá reflexe postmoderního fenoménu jakési
M

^ o n a l d i z a c e společnosti. Tuto tezi podporuje viněta s mladou dívkou, které slovinská hudba

Vld

«elně nevoní, ač ji možná nikdy neslyšela (obr. 128). Obrušování nejen národních tradic,

V r t unifikovaného vkusu do všech oblastí života, relativizace hodnot. Právě poslední větu
k

° ^ k s u lze číst jako výtku, kritickou sebereflexi autora, který si uvědomuje pokřivenou minulost,

* * *

otevřené postmoderní

^ n í

v ě t u l2e

potažmo
Vf

situace, ale i negaUva, která s sebou jakákoliv situace nutně přináší.

číst jako slova někoho, kdo si uvědomuje, že nepřipravený nebo nevyspělý
spoIečnost

(postkomunistický re gl on), se může stát nástrojem bez vůle. Může

^ u ž í t nastalé situace, přehledně se v ní orientovat a volit, anebo se situací prostě nechat

v .

i .
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126. Mění vyjmutí textu nějak zásadně
význam a vyznění rámečku?

A s I l e f t t h e s t o r e , I r e a l i z e d it w a s t h e f i r s t t i m e

Í had bought a c o m p a c t disc with Slovenian music.

„I believe that we are not mere victims of fate. I positively believe that we choose the
place where we are born and the circumstances of our life..." Těmito slovy by se dala uzavřít tato
kapitola, ale já je mnohem spíše použiji jako vstupenku do další kapitoly. Jedná se totiž o první
slova z komiksu mistra subjektivizujích autobiografických příběhů Aleksandara Zografa (Is there
a) Life in Balkans.

Živoucí minulost: suhinMti,»^us

a

dakum^t^f

Jak je z předchozích odstavců zřetelné, napříč jednotlivými proudy, které lze na poli
^chodoevropského komiksu vystopovat, se vždy line jednotící linie, která všechny autory a
au

torky hází do jednoho pytle. Tímto společným jmenovatelem je výchozí situace, která je

v 2

emích východního bloku víceméně identická, a to alespoň v obecně lidské rovině,

p
° a mozřejmě, že míra komunistické fixace se v zemi od země liší. Existují regiony, jako třeba
B

alkán, které jsou, kromě odkazu komunismu, poznamenány odlišnými traumaty s odlišnými

východisky (nábožensky motivované občanské války, život pod správou mezinárodních sil), ale
tt0uf

esk

á m si říci, že dopady na lidskou psychiku zůstávají víceméně stejné napříč celou unií. I přes

apismus do jiných světů, i přes snahu psát a kreslit o aktuální současnosti začnou skrze většinu

Příbě

hů ze současné východní unie téměř vždy na hladinu probublávat útržky historie. Mezi

f 2

° ličnýmj přístupy ke komiksu ve východoevropském regionu nalezneme i skupinu autorů, kteří

Se

ú s t ř e d í právě na ty bubliny historie a nikoliv na okolní hladinu. Motivy nehrají roli. Může se

lednat

^
J%

o formu terapie nebo o snahu podat zprávu o místě, které je pro zbytek světa španělskou
a to v médiu, které se v

° d u c h o s t média

a

grafická

postmoderním

neučesanost

^ n í h o komiksu na první pohled
být.
Jistí 2 e
vás řádně poškrábe.

1

světě usadilo jako kotě v teplém pelíšku.

dodává příběhům východu razanci a sílu. Kotě

spokojeně

vrní, ale když si s ním začnete hrát, můžete si
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Zdálo by se, že nárok na estetickou výtvarnou sílu formálních řešení bude zásadnějŠ
isi a
důležitější například pro výše zmiňované eskapisty nebo básníky každodennosti, neboť obsah
jejich děl to vyžaduje. V protikladu k tomu bychom dokumentaristům mohli na výtvarném poli
přiřknout zdánlivě lehčí startovní pozici, neboť příběhy, které nám předkládají nesou sílu samy o
sobě, svým poselstvím. V reálu tomu tak není. Právě závažnost a subjektivitou zasažená
autenticita příběhů, které dokumentují reálné příběhy reálných postav si vyžadují, aby výtvarné
ztvárnění bylo minimálně stejně tak silné jako mohutný projektil autenticity, který na nás tyto
příběhy vystřelují.

Aleksandar Zograf; srdečné

po^draiiy

y

válečné

Světově ceněný autor jugoslávské komiksové scény Aleksandar Zograf v jednom komiksu
2

)eho „deníkové" série „Regards from Serbia/Pozdravy ze Srbska" nechá slavné postavy

l e t o v ý c h kreslených seriálů obydlet místa, která jsou zasažená bombardováním, přičemž některé
2

opuštěných projektilů ještě nevybuchly (obr. 129). Tom a Jerry pláčou při pohledu na jejich

^°tnek, ze kterého trčí ocas projektilu, Kačer Donald se koupe v jezeře v jehož středu je
^bořena dosud nevybuchlá bomba a pod domek psa Droopyho přistál projektil, který dříve nebo
P°zději bude muset vybouchnout. Jedná se jednak o výborný úvod k dílu tohoto autora, neboť si
yslím,
Sul:,

fakt

právě tento pfík|ad

explicitně dokumentuje tu kvalitu, o které mluvím jako o

jektivismu. Druhým dobrým důvodem pro volbu tohoto příkladu je, že mi pomůže ozřejmit

> který jsem zmiňoval výše, totiž že výtvarná forma autentických dokumentárních komiksů

netlí

^ á

Jedno. Aleksandar Zograf si v této jednostránkové paměti jemně a promyšleně klade otázky
i právě po tom, jaká forma je nebo není adekvátní hrůzné realitě, kterou zobrazuje. Příklad

* a ř 0 v eň ukazuje, jakou silou Subjektivismus Aleksandara Zografa vládne. Dokáže totiž
O t u p n o u skutečnost zpřístupnit díky jemnému použiti nereálných motivů, klukovských
Pí e d s t
' av (ačkoliv je autor čtyřicátník, obr. 130). Podobně tomu, byť na filmovém poli, činí

A
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veterán balkánského filmu, Emir Kusturica, jehož filmy se právě tak jako Zografovy komiksy
pohybují na hraně humoru a explicitní hrůzy (viz např. Underground).
Aleksandar Zograf ve svém čtyřstránkovém komiksu (Is there a) Life in Balkans
konzervuje paměť nashromážděnou za celý život pod balkánským nebem. Stačí mu v podstatě
vždy jedna viněta, aby v ní shrnul dekádu (obr.131). Nutnost šetřit slovy i výtvarnými nápady je
tedy, myslím, více než zřetelná. Autor se s formou sžil a umí dokonale volit slova i obrazové
výplně vinět v takové rovině, ve které jsou nejúčinnejsí. Demonstrací tohoto tvrzení bude
zahledíme li se na jeden ze stripů Zografova komiksu (obr. 132). V první části stripu je autor
tevoltujícím mladíkem, který nemůže vystát konzervativní obyvatele rodného města a byl byi' ve
svém pubertálním vzdoru nejraděj, kdyby ho mohl celé vybombardovat. Hned ve vedlejší vinetě
u

ž je ale autor dospělým mužem, který s hrůzou hledí, jak na jeho rodné maloměsto dopadají

bomby. Aleksandar Zograf tedy velmi opatrně a s vysokou dávkou citlivosti očitého svědka volí
svá slova, aby potom v překvapivých spojeních a kombinacích zasáhla co možná nejsilněji.
Po výtvarné stránce lze Zografovy komiksy zaměnit s linorytovými tisky. Černá a bílá se
^ harmonicky mísí do neohrabaných, jakoby ostrých a polámaných, ale přesně definovaných
f

°rem (obr. 133). Reálné prvky se tu mísí s prvky surreálnými (obr. 134). Stránková sazba je, pl!ne

v

souladu s obsahem děl, do posledního detailu vytvářena autorem. Pro autora neexistuje něco

' a k o počítačová úprava textových polí ani kreseb, neboť minulost, kterou jedinečným způsobem
Prožil jedině autor může být zaznamenána zase jen autorem (bez jakékoliv extenze). Výtvarná
for

Íe

ma připomíná expresionistická výtvarná díla i poválečné, zvláště německé, grafické listy. Zdali

^ t o paralela Zografem tažena záměrně, nebo zdali je jen produktem podobných vnějších nebo

S t r n í c h podmínek, což by odkazovalo k cyklickému charakteru uměleckých tendencí, nebo
k existenci určitých vizuálních schémat adekvátních pro jisté specifické lidské situace, se asi
dozvíme.
Nicméně co se týče postmodern! relevance komiksů Aleksandara Zografa nelze
^ » u n o u t způsob jakým autor nakládá s různými rovinami vnímání a překládání reality. Klade
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I

vedle sebe a různě prolíná odlišné vypravěčské roviny. Čtenář si nikdy nemůže být jistý, s kým má
to dočinění. Zdali s autorem, kterému je patnáct let, nebo s autorem, kterému jde ke čtyřiceti a
pokud mluví čtyřicetiletý za patnáctiletého, snaží se mluvit myslí patnáctiletého, nebo do
patnáctiletých slov vkládá i moudrost a zkušenosti čtyřicetiletého? Se kterou identitou máme co
dočinění? Kdo k nám promlouvá? Chlapec, dospělý, chlapec s myslí dospělého, dospělý s myslí
chlapce? Ať už k nám promlouvá kdokoliv, podstatou těchto promluv zůstává fakt, že vypravěč
musí mluvit, konat i psát v závislosti na zákonitostech světa, ve kterém žije.
Aleksandar Zograf své příběhy v souladu s postmoderními zákonitostmi transformuje
ještě dále. Způsob jakým tomu činí je patrný zvláště v jeho již zmiňované sérii Pozdravy ze
Srbska (obr. 135, 136). Tyto jednostránkové příběhy jsou víceméně deníkovými zápisky se vším,
c

o k nim náleží. To znamená, že na stránkách komiksů se většinou odráží alespoň jedna

°bjektivní, a předpokládejme, že i faktograficky přesně vymezená událost. Její transkripce je
s

amozřejmě ovlivněna osobní reflexí autora a psychickým stavem autora v právě daný den. Je

zároveň více než zřejmé, že komiks jako takový nevznikl právě v onen uváděný den. Před námi
te

u

dy leží falzum deníkového záznamu, a čtenář si vlastně nemůže být jist, zdali je událost, nebo

dálosti, popsána s myslí ve stavu aktuální a okamžité reflexe této události nebo zdali je reflexe

Opracovanou, delší zpětněvazebnou reakcí, která může být dokonce neautentická v zájmu co
E f e k t n ě j š í h o uměleckého i významového dopadu na čtenáře. Aleksandar Zograf tu důsledně
S e postmoderní hru na citace a citace citací. Nemůžeme si být jistí, kde končí reálná situace a
a

kolik reálná tato situace vůbec je.
whnou silou která v něm vyvolá zájem. Udiv nad
Toto znejisteni ctenare je ostatně hyDnou suou, iv^
,
}

^ n

o u

realitou střídá překvapující subjektivně vyhraněná autoreflexe autora, který tak svou hru

f 2e

° hrává ještě dál. Jeho Pozdravy ze Srbska, ač formálně a obsahově vyvolávají jasnou asociaci

N o v ý c h vstupů, jsou vskutku jakési pozdravy ze Srbska. Vzpomínáte si ještě na standardní:
^

Muni, máme se dobře. Dojeli jsme dobře. Jídlo je dobré a paní učitelky jsou hodné. Ahoj

Va.
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Ano, notoricky známé pohledy ze školy v přírodě. Přemýšlejme teď odkud a komu se
posílají pohledy, co na nich bývá zobrazeno, co do nich bývá psáno a jaká je tedy vlastně jejich
funkce. Pohlednice je na prvním místě (nejen, ale dominantně) vizuální zprávou o místě. Přitom
je zprávou vysoce selektivní, ze své podstaty subjektivizující a nepravdivou. Nepodává totiž o
místě jiné než pozitivní informace. Pohledy tedy posíláme těm, které máme rádi abychom je
informovali o místě, ve kterém za normálních okolností nepobýváme. Osobní sympatie k druhým
jsou tedy v naprosté většině případů stimuly k posílání pohledů. S ohledem na hloubku a míru
sympatií se zprávy vepsané do pohledních lístků pohybují na škále mezi formální, víceméně
povinnou zprávou a vysoce subjektivní zprávou, která často odhlíží od faktů anebo je
Přinejmenším filtruje přes síto osobního prožitku. Nutno říci, že ať už je zpráva na pohlednici
situovaná na zmiňované škále kdekoliv, většinou je, stejně jako druhá strana pohlednice, veskrze
Pozitivního charakteru. Shrnuto a podtrženo, funkcí pohlednice je podat více či méně pozitivní
správu o pozitivním aspektu místa, které není naším každodenním prostředím a to známé osobě,
ke

které máme určitý, více či méně, ale většinou více, pozitivní vztah.
Pozdravy Aleksandara Zografa jsou pohlednicemi (a to nelze formálně popřít), které jsou

Presovány neznámému. Autor

nevyplňuje

vymezené kolonky pro zadání adresy a jména a čeká,

do

jaké schránky pošťák pohled vhodí. Zografovy pohlednice jsou bezpochyby zprávami o místě,

ale

Paradoxně o místě, ve kterém autor strávil celý svůj život. Pohlednice tak vlastně jakoby plní

SVÚ

Í účel, ale obráceně. Pisatel píše o místě, které zná jako své boty čtenáři, který o tomto místě
nikdy v životě neslyšel. Nicméně, ačkoliv

K
kter

Z o g r a f

podává zprávu o místě, není to nikdy

pozitivní, nýbrž jaksi smířeně nepříjemná (a to jak v textové tak i vizuální rovině), zpráva,
°u vlastně ani nechceme číst. Kdo by přece chtěl dostat pohled z války, která se ho netýká?

av{c míra subjektivity, kterou autor naplňuje své řádky, míra důvěřivosti, se kterou před
c

te!ná řem otevírá komnatu svých nejvnitřnějších pocitů je pro čtenáře jaksi svazující, ba více než

to

'' b u j í c í . Zograf ho téměř žádá po odepsání. A čtenář si oddechne, když si uvědomí, že

M:
^

odesílatele chybí). Zograf tedy do posledních detailů transformuje autentické a vysoce
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L

subjektivní deníkové vstupy do područí formy pohledního lístku, aby tak poslal neveselou zprávu
o neznámém zuboženém místě neznámému čtenářovi. Na stránkách jeho brilantních syrově
přímých a silných komiksů tak vlastně máme co dočinění přinejmenším s citovanou citací citace.
Zograf přesto, že kope do mičudy plně podle postmodernistických pravidel, akdvním a
sofistikovaným způsobem boří a relativizuje jedno zásadní postmoderní klišé. Totiž, že
v globalizovaném světě se, i přes jeho otevírání se napříč národy a kulturami, stáváme jeden
druhému cizincem. Pozdravy ze Srbska vysoce lidským a důstojným způsobem reflektují a
nabourávají tuto skutečnost, když v nich neznámý neznámému jen tak napíše poštovní lístek.
Nezapomeňme, že autor tím nutí čtenáře k tomu, aby si ho vyzvedl ze schránky (obr. 137).

Ciril Honák; po stopách p„míH

Dalším z příběhů, které skrze síto individuální subjektivní paměti zpracovávají téma
objektivně platné historie je příběh Hrdinové slovinského autora Cirila Horjaka. Subjektivismus
to

hoto autora je jiného druhu než ten, který na nás vydechovaly výše zmiňované práce

'\leksandara Zografa. Autor zde totiž vlastním písmem a kresbou zpracovává příběh, jehož nebyl
Uc

astníkem. Příběh, který vyslechl. Pohybuje se tak opět na postmodernou vybroušené hraně,

která leží mezi „autenticitou" a neautenticitou. Právě v Horjakově příběhu si totiž už vůbec
n

etnůžeme být jisti jaká je relevance čteného příběhu k realitě, neboť podobně jako se zpráva

Se

ptaná tichou poštou téměř nevyhnutelně promění ve zprávu jinou, osahanou myšlenkovými

P°chody všech zúčastněných, tak se i historie, kterou jsme neprožili deformuje na novou zprávu,
ta

cef

-

v

a může být gramaticky a stylisticky správná, ale obsahově více než nejistá. Otázka, kterou

H
r

jak ve svém kratičkém komiksu pokládá je, zdali se máme odevzdat autorově intenci a věřit,

Pravda je to co říkáme, že jakýkoliv příběh je v postmoderní situaci plnohodnotným,
t0v

nocenným a hlavně pravdivým souputníkem miliónů dalších příběhů. Máme uvěřit autorovi

96

jen proto, že chce abychom mu uvěřili? Máme se oddat rytmu jeho příběhu a přiznat mu
pravdivost jen proto, že absolutnost pravdy je v postmoderní éře irelevantní sousloví?
Přes všechny vymezené otazníky se autor snaží abychom mu uvěřili. Rodinná historie
která se se vší svou tragičností i nadějí odehrála během dvou let druhé světové války je nám
předložena v pouhých patnácd vinětách, čímž nutně osekává komplexnost situace na její
nezbytné aspekty (obr. 138). Vsazení příběhu do širšího rámce není nutné. Relevantní je jen
prožitek v minulosti přítomných okamžiků. Autor se s námi nepouští na exkurzi do historie, ač
by to pro usazení příběhu do kontextu nebyl marný výlet, ale nečiní tak v plném uvědomění si
nenutnosti této výpravy (však to ostatně postmoderna dovoluje). Vše co je důležité třímáme
v rukou. Neexistují velké příběhy, není potřeba přepisovat celé dějiny dvacátého století do
komiksové řeči, stačí střípek dějin pro ozřejmění celku.
Ciril Horjak nám neusnadňuje tápání po stezkách věření nebo neuvěření. Komiks jistě
kreslil mladý muž, ale také jej viditelně kreslil rukou malého chlapce. Dětsky naivní a jednoduše
stylizovaná kresba, stejně tak jako volba motivů, které autor kreslí i způsob jakým vypráví se
Vzdají být dospělým dílem. Jakoby v sobě autor musel zase probudit malého chlapce, aby ze
Se

be traumatizující historii mohl vysoukat. Ale právě tady se objevují další otazníky. Autor totiž

jistě nemohl být na světě v době, kdy se příběh, který popisuje odehrál. Slyšel tedy příběh jako
^alý chlapec? Nebo už jako dospělý, ale rozhodl se ztvárnit jej jako malý chlapec? Nebo mu snad
dě

tství v područí komunistických systémů připomnělo příběh, který se stal dávno před jeho

h o z e n í m ? Nebo snad nemohl jako dospělý pojmout iracionalitu toho příběhu a tak se musel
Ukr

U

ýt za mysl a ruku malého chlapce? Tázání se po motivech, které autora vedly k selekci právě

% c h výtvarných i textových systémůnení až tak důležité. Jediným důležitým faktem totiž je

m v ě jen příběh, který leží před námi.
Příběh Cirila Horjaka nastoluje ale i další, specifičtější otázky a momenty ke zvážení.
V

totiž reflektuje veličinu příběhu ještě jiným způsobem. Vstupujeme do jeho příběhu na

t l i v é m konci (obr. 139). Nemyslím teď konci z hlediska dějové posloupnosti, ale co může být
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definitivnějšího nežli smrt. Existuje snad jasnější a exaktnější představa nebo zobrazení konce?
První viněta příběhu tak čtenáře přímo udeří do očí. Začíná se přece většinou oním dětsky
prostým bylo nebylo. Naopak konec příběhu se v protikladu k první vinětě zdá být začátkem
(obr. 140). Co jiného může silněji symbolizovat začátek nežli naděje, světlo? Horjak tu velmi
jemným způsobem relativizuje, podobně jako mnoho dalších, výše zmiňovaných autorů, příběh
jako celek, na jehož počátku stojí v klasickém schématu začátek následován středem a
nevyhnutelným koncem. Horjak toto schéma nabourává hned nadvakrát. Kdybychom totiž řekli
Zcela v souladu s před námi ležícím komiksem, že ten se počíná koncem aby přes střed doputoval
k začátku, mohlo by se zdát, že autor používá jen obměnu klasického schématu, totiž principu
retrospekce. Ale ono tomu tak není. Autor nás mnohem spíše uvádí do děje na konci jiného
Příběhu (a existuje snad větší příběh nežli příběh jednoho lidského života) a ukončuje tento děj
v

stupem do příběhu nového. Tyhle dva příběhy, jejichž fatální fragmenty můžeme dešifrovat jsou

Pak příběhy tušené, nevyslovené, a proto snad i silnější (a možná i důležitější) nežli epizodický děj
c

elého komiksu.
Další duel, který autor rozehrává je konfrontací komiksu Hrdinové s tradičním pojetím

fe

k

noménu komiksu. Autor by nebyl prvním ani posledním, kdo by namísto hrdiny uvedl na scénu

°miksových stran antihrdinu, ale on tomu tak nečiní. My totiž vůbec nevíme, kdo je hrdinou

neb

)eh

o spíše, s odkazem k názvu díla, kdo jsou hrdinové, jeho komiksu. jedná se babičku autora,

° dědu, prastrýce, který zemřel neznámo proč, anebo se dokonce jedná o německé vojáky, jak

by k

Žád

tomu odkazoval název díla „Die Helden"? Nemůžeme si být jisti, neboť autor nám nedává

*á vodítka, neudává důvody, neargumentuje, pouze pozoruje to co neviděl dospělýma

d,K m a očima. Tím je relativizován koncept potřebnosti hlavního hrdiny, který hlásá klasické
SChé

t0t

*a příběhu v evropské tradici (a klasické schéma komiksu v angloamerické tradiční linii) a

° <%na

je 2 d e

kladeno do kontrastu s postmoderní situací, ve které je úplně každý hrdinou

Příběhu, aniž by o tom třeba věděl. Zdali je hrdinou smutným, rezignovaným nebo
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hrdinským v archaickém slova smyslu už není důležité. A nezáleží ani na tom, že postmoderní
stanoviska jsou tlumočena příběhem, který už je dalekou historií.

H i

facek Fras; věřte nevěřte

D o hloubek studně historie spouští své vědro i Jacek Fras. Jeho komiks se odehrává
v Polsku někdy za druhé světové války. Kdo je v tomto příběhu kdo, a jaký vztah má která
z hlavních postav k autorovi, zdali je autor sám přímým účastníkem příběhu není jasné, ale
vlastně ani důležité, neboť autor hned v počátku explicitně nastavuje pravidla hry: „Probably
many of you won't believe this uncanny story...however we experienced it all together and for us
it is undeniably true." (obr. 141) Jak bychom ale mohli věřit právě Frasovu příběhu, příběhu, ve
kterém figuruje mluvící kachna? (obr. 142) Jak bychom mohli věřit příběhu, jehož hlavní
hrdinové jsou, soudě dle poslední, téměř hororově laděné strany komiksu, zřejmě mrtví? (obr.
143) Kde leží střípky pravdy a kde už střepy lži? Zatímco u Aleksandara Zografa jsme si i přes
Zlehčující subjekdvisdcké tendence víceméně jisti reálností situací i charakterů ze stran jeho
komiksů, zatímco v práci Hrdinové Cirila Horjaka také věříme předkládané realitě, ač její časový
odstup jaksi relativizuje naprostou autenticitu tohoto příběhu, pak příběhu Jacka Frase v podstatě
n

elze věřit. A právě tento autor nás, na rozdíl od předchozích dokumentaristů, explicitně a okatě

Ujišťuje o tom, že vše co na stranách uvidíme a přečteme je absolutně pravdivé. Relativizace
s

kutečnosti na stranách Frasova komiksu je vskutku hluboce postmoderní a navíc velmi extrémní.
Podívejme se, jak je tento relativismus reflektován ve výtvarné rovině. Autor i na této

W n i vědomě zpochybňuje autenticitu příběhu, o kterém tvrdí, že je autentický. Hlavní
^ n o v é jsou parta podivných postav, jakoby dětí, jakoby dospělých, jakoby hraček(obr. 144)
^ t o vysoce stylizované postavy se přitom přirozené pohybují v často fotograficky přesném a

°bjektivně ztvárněném
^tupů

prostředí. Výtvarná forma tohoto komiksu je asambláží mnoha rozličných

a forem. A u t o r užívá

fotografie, staré grafické Ušty, reálné stopy předmětů, komicky
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145, 146, 147.

laděnou kresbu, šablony a to vše ve vzájemných kombinacích a obměnách (obr. 145, 146 147)
Když už se nám konečně zdá, že jsme našli klíč k určitě vizuální typizaci postav, vše se na
poslední straně změní. Charaktery, které jsme do té doby mohli vnímat jako nereálné jsou náhle
více než reálné (obr. 148). Postmodernistický vizuální eklekticismus je zde patrným a viditelným
principem (a to zvláště do očí bijícím, pokud je totiž aplikován na poli komiksu, které je obvykle
charakterizováno přímostí a jednoduchostí).
N o a pak je tu obsah. Přijměme tedy fakt, že hlavní postavy jsou vážně reálnými
postavami v příběhu, který se vážně odehrál. Na první dvoustraně s tím nebudeme mít větší
problém, zvláště pokud přimhouříme oči nad prvoplánově postaveným příběhem, který aplikuje
mnohá velkofilmová klišé, jako třeba nutnost vtipkování i, nebo dokonce zvláště, v situaci, ve
které jde vskutku o krk, nebo užití klasicky hollywoodských patetických výkřiků typu: It's a
tragedy !!! (obr. 149) Řídili jsme se tedy autorovým úvodním upozorněním a věřili jsme, že jádro
Příběhu je vskutku zafixováno v toku historie, ale to vše nám autor chrstne do obličeje a uvede na
Sc

énu zlatou mluvící kachnu. Tady opouštíme reálnou linii a bavíme se spolu s autorem byť

^ochu morbidní, ale přesto bezmezné dětsky hravou pasáží (obr. 150). Jsme připraveni mu
° d pustit, že si z nás na začátku vystřelil, ale autor je nenapravitelný a na poslední straně nás
Uvr

W přímo doprostřed hrůzně reálného obrazu války plného mrtvol, trosek domů a dětí

účetně hlavních postav), které jdou zřejmě na smrt (obr. 151).
Jakou hru to tady s námi autor hraje? Chce tedy abychom mu věřili, nebo ne? A pokud
*no> Proč nám to tolik znesnadňuje? Byli jsme možná dokonce připraveni uvěřit i scénce
S

^ h n o u a přičíst ji na vrub dětské schopnosti vyrovnávat se s realitou pomocí téměř

R e n é h o vytváření paralelních realit. Ale pokud máme uvěřit hrůze poslední strany (a čemu
o s t a t n a v ě f i t více> nežii o n o m u
V

působivému výtvarnému popisu), musíme věřit i

Z t e n č i vypravěče, což právě výmluvnost a výtvarná síla poslední strany jakoby nedovoluje.
Na konci příběhu jsme ponecháni autorem o samotě s velkým otazníkem. Kam až sahá
a kde začíná Subjektivismus? Existuje vůbec dokument bez subjeknvismu? A není
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každý dokument zase jen další interpretací reality, dalším nereálným, umělým příběhem? Proč
máme věřit vypravěčům příběhů? Snad jen proto, že svým příběhům věří sami vypravěči? Kolik
interpretací reality nabalených na jednom příběhu ještě unese reálné jádro tohoto příběhu? Je
cokoliv pravda jen proto, že postmoderna absolutní pravdu popřela? Nic než otazníky. A
nakonec, musíme se jimi vlastně vůbec trápit? Nestačí je snad jenom zaregistrovat, vkomponovat,
zrecyklovat? Oplatit postmoderně postmodernismem?
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Východ slunce nad soumračnou zónou Východu všichni jeho obyvatelé dlouho čekali a
když se v tmavé noci rozsvítila první, ale přesto jasně zářící hvězda, která osvítila po léta
zatemněné cesty, mysleli jsme, že východ ozáří horizont během několika chvil. Čekáme roky
rozsvítilo se mnoho dalších hvězd, nebem Východu usilovně křižuje pomatená kometa
postmodernity, postmodernismu, postmoderny a vypouští ze svého ohnivě divokého ocasu
spršky jisker, které občas ozáří nebe i zem, občas ale tvář země popálí a spálí několik staveb
minulosti (bez toho, aniž by pak sanační firma důkladně ohledala jejich základy), ale východ ne a
ne přijít (snad náznak červánků daleko na horizontu). Možná že východ přece jen už přišel, ale
my jsme si toho tady ani dole nevšimli, neboť se slunce ihned nenávratně ztratilo pod zdánlivě
neprostupnou masu šedých mraků. Mraků, ve kterých se mísí a přeskupují dva pilíře života v unii.
Totiž většinou nedostatečně reflektovaná komunistická minulost a její odkaz otištěný v
cestách každodenního života a nedostatečně uchopená a pochopená potmoderní vlna, která bez
Zeptání vešla do otevřených dveří východního bloku.

Komiks v klasickém angloamerickém pojetí je více než co jiného formou zábavy, masivní
°dnoží zábavního průmyslu. Vážná témata neměl komiks na pořadu dne po dlouhá desetiletí od
d

ob svého narození (ač paradoxně právě ve svých kojeneckých letech vládl komiks vyostřenou

kanou kritické a zvláště politicky angažované satiry, možná díky jakési plynulé vazbě na umění
karikatury) a to dokonce ani v době, kdy byl mainstreamový proud stržen masivním proudem
Utl

ře

dergroundu (který jistě angažovaný byl, ale jeho obsahová angažovanost byla většinou

flektována ve velmi lehkovážné formální rovině). Až osmdesátá léta 20. Století vnesla do

ko

*iksu seriózní témata i výtvarné postupy adekvátní své době. V hledáčku zájmů autorů své

S

se objevila například témata mediální reality, nebo relativizace hrdinství, potažmo hrdinů

V

^ W k e r n slova smyslu. Komiksy, které otevřeně experimentovaly ve vizuální rovině a bořily
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tak zastaralá schémata klasické stránkové sazby komiksu jsou pak dodnes ceněnými díl)
Postmodern! situace přinesla do komiksové tvorby další novosti. Podobně jako tomu bylo v době
undergroundu, se náhle každý mohl rozhodnout, že bude komiksovým autorem. V době, ve které
velké fiktivní narativní rámce ztrácejí svou významnost může být jakýkoliv příběh v jakémkoliv
vizuálním ztvárnění smysluplnou a hodnotnou zprávou vyslanou do světa, ale jak říkám, může
tedy ne nutně bude. Banalita tak, společně se vzrůstající kvantitou produkce, ovládla většinu
vznikajících komiksů. Někdy se jedná o banalitu krásnou, jako tomu je například v japonských
básních haiku, někdy prostě jen banalitu banálně obyčejnou, bezduchou a prostou. Kvalitu
nicméně aby jeden pohledal.
Východní unie je pak oproti angloamerickému regionu velkou neznámou. Jedná se o
území bez uchopitelné nezmapované komiksové tradice, bez ustáleného slovníku jak na straně
autorské, tak na straně čtenářské. Východoevropská komiksová tvorba je už výše zmiňovaným
kotětem, které se zákonům života (žijíc v postkomunistické divočině) učí za pochodu. Instinkt je
Pak jeho pomůckou k přežití. Autenticita děl z východu, spolu s jejich spontánní instinktivností je
základním stavebním kamenem, který ustanovuje süu těchto sdělení. Mluvíc ale v této rovině,
promlouvám pouze o tom, co cítím. O tom, co na mě dýchá zpoza stran.
Problém je v tom, že četba komiksu (pro dospělé) z východní unie je docela dřina.
Kdepak odpočinek. A to paradoxně přes to, že příběhy, které před námi otevíráme jsou často
banální, jednoduše komické a ve většině případů naprosto srozumitelně strukturované. Padá
^ nich na nás ale podobná tíha, kterou můžeme pozorovat kolem sebe na každodenní ulici. Tíha
jakési určenosti, kterou si s sebou neseme z nedávné minulosti. Žijeme ve postmoderním světě,
d í v á m e fenomén postmoderny v jeho plnosti, ale jedno ze základních kréd tohoto fenoménu
^jírne. Totiž onu plnost prožitku přítomnosti v čiré podobě, tudíž jako možnosti podobné
°tevírajícímu se vějíři.
Postkomunismus a postmoderna. Dvě klíčová slova, dva fenomény, které se spolu ve svě
Prosti a intenzitě svých významů utkávají na hřišti východní Evropy. Hrají přitom hru, jejímž
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pravidlům nerozumí téměř nikdo z diváků, natož z těch, kteří se hry přímo účastní, řadových
východoevropanů. Východní Evropa je místem, které žije postmoderní éru, éru, která dýchá
konceptem ztráty metapříběhu, která dýchá jen pro přítomnost a zároveň je místem, které je
minulostí přímo nasáklé, místem, ve kterém je právě minulost oním více než živoucím
metapříběhem.
V jakém vztahu se má komiks obecně k fenoménu postmoderny (která ostatně na západě
zřejmě už překročila svůj zenit) a jak se to má s komiksem na východní straně evropského
kontinentu a angloamerickým komiksem ve vztahu k postmoderně v umění i napříč společností?
Angloamerický komiks a jeho tradice jsou dlouhotrvající. Otázkou zůstává, nakolik je tradice
výhodou, nebo naopak nevýhodou pro existenci jakéhokoliv fenoménu v postmoderní realitě
(neboť postmoderně tradice nesluší, a pokud ano, tak ne ve své původní rovině, ale jako nástroj
citace). Angloamerický komiks je ve svých moderních kořenech úzce spjat s politickou situací,
tedy nutně i s faktem existence východního bloku. To co se dělo za železnou oponou bylo pro
angloamerické komiksy zdrojem fantastických zápletek po dlouhá léta (a nejen pro komiksy, ale i
pro produkty filmového průmyslu, nebo literatury). Superhrdinové komiksů často spojovali své
síly proti konkrétním hrozbám přicházejícím ze sféry komunistického vlivu. Ostatně, onen vliv
existence bipolárního světa na fenomén komiksu ani nemusí být tak okatý a evidentní. Už jen
samotný koncept superhrdiny je více než co jiného vyjádřením určité touhy po jistotě a stabilitě
Uvnitř rozpolceného světa. Nejvýmluvnějším příkladem budiž „Kapitán Amerika", který v
kostýmu v barvách i vzorech americké vlajky bojuje ve svých samotných počátcích proti
Nacistům a Japoncům za druhé světové války, později pak proti možným aktuálním nepřátelům
Sv

obodné Ameriky.
Tento historií ustanovený koncept ovlivňuje dodnes postmoderní tvář angloamerické

komiksové oblasti, produkce. Kořeny a možnost jejich citace se ukazují být na jednu stranu
b

ohatým stimulem pro umění obecně i umění komiksu, na druhou stranu se ukazuje, že mohou

b

ýt i jakýmsi stínem, ze kterého sice lze vystoupit, ale většinou po velmi namáhavých stezkách.
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Nicméně kořeny ,sou živoucí tradicí, jsou fosforeskujícím patníkem u cesty, na kterou se vydávají
čtenáři i tvůrci komiksů. Nad rámec toho všeho, jsou tradicí, která nebyla do angloamerické
kultury uměle naroubována, jsou tradicí, která vyvěrá ze samotných kořenů angloamerické
(převážně americké) kultury.
Postmodern! přístupy tedy s médiem komiksu pracují se znalostí existujících konceptů,
východisek a předpokladů. Dnešní tvůrci se vydávají na tvůrčí výlety za klasicky ustanovené
hranice světa komiksu a jsou schopni využívat všech atributů tvůrčích principů komiksu v jejich
plnosti, zjednodušeně řečeno, jsou pokročilou skupinou, neboť znají základy.

Východní Evropa je oproti tomu regionem, ve kterém se klasická, nebo dokonce
moderní, tradice komiksu nestihla vylíhnout, neboť čas, který se přes země východního bloku
převaloval se zastavil v jedné dějinné éře. Komiks východní Evropy je dnes už vzrostlým
stromem, přestože je bez kořenů. Je takovou tou zvláštní rostlinkou, která roste jen tak na
kameni, kterou mi jednou koupil můj děda.
Neexistence tradice komiksu by se mohla zdát být velkým minusem pro současnou
kvalitu tohoto výtvarného odvětví. Opak je do jisté míry pravdou, ač je třeba vzít v potaz několik
dílčích nuancí, které jemně, ale přesto zásadně, oddělují východoevropský komiks od onoho
tradičního a klasicky vnímaného, ortodoxně narativního fenoménu komiksu, jak jsem ho
charakterizoval na začátku práce.
Zaprvé, východoevropský komiks více než často kreativně napadá ono zkostnatělé
Uc

hopení a vymezení příběhu, které se zabydlelo v západní Evropě, i ono ještě pragmatičtější a

Novější zaoceánské pojetí. Příběhy východní Evropy jsou unikem. Jejich nenaléhavost a
) e dnoduchost na nás paradoxně doléhá s ohromnou tíhou, neboť jakoby reflektuje onu stojatost
hnulých let. Je to nakonec právě ona zdánlivá nedůležitost, která přináší těmto příběhům náboj
Agence a hloubky, je to ono nevyhnutelné zpřítomnění alespoň některých aspektů minulostí,
^íběhy, které vyprávějí současní komiksoví autoři z východu jsou zásadně ovlivněny faktem, že
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právě tito autoři jsou sami osobně součástí příběhu, který naprosto popírá klasické schéma,
příběhu, který boří mýtus linearity, tragického příběhu s novou strukturou.
Za druhé, východní komiks, díky neznalosti tradičních pojetí komiksu málokdy hraj

e na

strunu tradičně naratívní kresby. Je tomu mnohdy jakoby téměř naopak. Kresba se stává
rozvláčnou, víceméně volnou, jakoby svým charakterem ani nekorespondovala s tradičně
vnímanou veličinou příběhu. Nicméně to co se zdá být invenčním vstupem do oblasti komiksu
zvláště ve srovnání s některými zástupci klasických vyjádření, je v podstatě už několik let
neměnnou reálií. Je to dáno do velké míry tím, že kresba východoevropských komiksů
koresponduje s obsahovou složkou děl. Tedy pokud je příběh autory chápán jako jakási
kvazinarace, pak kresba je automaticky jakousi kvazikresbou. Zároveň tu i na poli volného umění
nebo ilustrace existuje poměrně silná tradice víceméně podobných způsobů vyjádření. Tradice
pro komiksovou kresbu tedy existuje, ale je to ne nutně tradice klasické naratívní komiksové
kresby jako takové.
Za třetí, neexistence tradice komiksu zvláště pro dospělé, tedy neexistence jakýchkoliv
styčných bodů ke kterým by bylo lze vztahovat aktuální tvorbu se ve finále ukázala být
nejsilnějším momentem východoevropského komiksu. Současní autoři jsou totiž vlastně
Zakladateli tradice a to v době, která nejenže tradice většinou nezakládá, ale spíše než to je
recykluje a do značné míry dokonce i s chutí popírá. Nemajíce na čem stavět, musí současní
autoři komiksu z východu tvořit nejen příběhy v jazykovém schématu, které minimálně ze
samého začátku, ještě pod stínem opony, nemohli znát, ani vědomě a v plném potenciálu užívat,
al

e oni dokonce museli vytvořit vlastní schémata, aby mohli své pohledy na svět vyjádřit právě

v

médiu komiksu.
Situace východu tedy nutně nastavuje pro zdejší autory natolik odlišné startovní pozice, že
výsledku je více než očekávatelné, že v rámci poměrně ustálené syntaxe komiksu zaslechneme

^mmálně slabý přízvuk. Jazyk komiksu východu je svým způsobem jednodušší, přímější,
> o u ž í v á všech potenciálních možností, které mohou násobit sílu sdělení uvnitř příběhu. Právě
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v oné syntaktické jednoduchosti je znatelná jedna zásadní odlišnost. Všechny ony kličky, které si
jazyk tradičního komiksu skrze historii našel a vytvořil, byly totiž vykonstruovány v zájmu narace,
tedy navození iluze co nejrychlejšího a nejefektivnějšího dějového sledu. Východoevropský
komiks mohl, díky specifickému obsahu a tempu svých příběhů, jazyk tohoto média osekat na ten
nejzákladnější princip vyprávění. Nejedná se ale o z nouze ctnost, nýbrž o záměrné užití
komiksových pravidel tak aby vyhovovaly komunikovanému obsahu.
Východní Evropa a její komiksová tvorba jsou obsahově reliktem komunismu, formálně
obtiskem postmoderní éry. Příběhy, které nám procházejí pod rukama se pohybují v širokém a
hlubokém korytu mezi břehem humoru (ať už s jakoukoliv příchutí) a břehem beznaděje. Břeh,
na kterém se uhnízdil humor se ale zdá být více omletý nežli ten druhý, solidnější a pevnější.
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7.

Didaktická čátt

Následující řádky bohatě čerpají z publikací Jana Slavíka. Děkuji.

Pavučina světa

Svět je nesmírně komplikovaným pletivem nejdrobnějších stálých, proměnných
neznámých veličin. Kapacita lidského mozku zůstává po staletí zřejmě více méně stejná, ale

svet

se nějakým záhadným způsobem rozpíná a zvětšuje. Síře a hloubka světa, tak jak mu čelíme dnes
je nezměrná, jedincem neuchopitelná a zlomek, který jedinec uchopit může je čím dál menším
výsekem celku. Zkrátka čelíme globálnímu světu, který bobtná.
Radikalizace jednotlivých struktur skutečnosti a na druhé straně jejich relativizace jsou
nejzřetelnějšími globálními a celospolečenskými trendy. Zřejmě nikdy v historii nebyl člověk
natolik separovanou a soběstačnou entitou jako tomu je dnes v éře postmoderny. Samozřejmě, že
postmoderní situace se neuhnízdila ve všech regionech a místech světa stejným způsobem ani se
stejnou vervou. Kulturní kódy a vzorce, dědictví dějinného toku, stejně tak jako různá míra
existenciální palčivosti přítomného života v současností na různých místech země jsou některé
z faktorů, které rozbíjejí jakékoliv jednotvárné a dogmatické generalizace.
Specifika života ve východoevropském regionu jsou nastíněna na předchozích řádcích mé
práce, a proto není třeba se opakovat. Nicméně jsem toho názoru, že největší dopad má
relativizované a relativizující postmoderní životní prostředí a variabilní individualizované životní
tempo na generaci dětí a náctiletých, jejichž osobnostní vzorce ještě nemohou být utvořeny
v pevnosti a celistvosti. Orientace a budování hodnotové struktury ve světě, který validitu obecně
Platných hodnot víceméně popírá, jsou pak klíčovými oblastmi, které jsou vystaveny vysokému
stupni možné retardace, degradace, zdání nedůležitosti. Právě uvědomění si, uchopení a následná
íe

flexe životní situace jsou pak schopnostmi, které lze myslím kultivovat a utvářet pomocí
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uchopení tématu komiksu a obecně narativních vizuálních útvarů ve výtvarné výchově ve své
podstatě ale i napříč vzdělávacím spektrem.
Pojmů, které se z předcházejících částí práce vynořují díky mnohosti jejich užití je několik
mezi ty, které jsou důležité z hlediska didaktického zvážení tématu pak patří pojem postmoderní
situace, a další podstatné jméno, se kterým jsem často operoval je pojempňběh. Abych mohl téma
nahlédnout skrze prizma didaktické aplikace v celé jeho šíři, použiji jako další ze tří klíčových slov
pro následující řádky pojem yášjtek. Pomocí těchto tří spojitých nádob zkusím poukázat na
nosnost výtvarného vyjádření ve formě dominantně vizuální transkripce příběhu. Nejdříve ale
zkusím ve velmi obecné rovině uchopit problematiku způsobu nakládání se světem a to v rovině
každodennosti i v rovině vizuálně expresivní, vlastní výtvarné výchově.

7.2

Svět i ako reflew

Výtvarná vyjádření jsou vysoce zvláštním a specifickým způsobem uchopování světa. Svět
je v nich spolutvořen a v optimálním případě následně reflektován, přičemž struktura
reflektovaného světa se v mysli tvůrce jemně posouvá a mění. Zároveň s procesem reflexe toho,
co nám vzniknuvší dílo vypovědělo o okolním světě, dochází i k autoreflexi, tudíž k procesu, ve
kterém se nemění struktury okolního světa, ale ve kterém se jemně formují osobnostní struktury a
způsoby percepce samotného nejvnitřnějšího světa tvůrce. Uchopování světa skrze výtvarná
^ j á d ř e n í pak většinou nepostihují jednotlivosti, nýbrž jakési obecně platné koncepty a
Univerzální vzorce. Umělecké vyjádření má tedy moc skrze jednotlivost a specifičnost postihovat
to, co leží nad nebo za jednotlivostí. Nutno podotknout, že fenomén postmodernismu ve
^ t v a r n é m umění zpochybňuje onen hon na vyšší pravdy a ideje a sklání se zpět ke každodenně
Ptosté realitě.
Výtvarné uchopení vůkolního i ryze vnitřního osobního světa se děje skrze aktivní proces
^ r b y , jehož mluvou je symbolický a metaforický jazyk výtvarné exprese. Důležitým prvkem
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aktivní expresivní reflexe je potom fakt, že kromě reflexe autora je zpětněvazebná situace
nabídnuta i kterémukoliv konzumentovi daného výtvarného zpodobnění, výsledného artefaktu,
který si potenciál této situace uvědomí.

Světjako siliii jj y

Bylo by zřejmě namístě pokusit se trochu konkrétněji uchopit pojem situace, ale ještě než
k tomu přistoupím, musím zmínit ještě jeden, pro následné řádky vysoce důležitý předpoklad.
Přestože jsem s poměrnou sebejistotou konstatoval, že výtvarně expresivní reakce v podobě
výtvarného artefaktu hovoří ve víceméně univerzálně srozumitelném symbolickém jazyce o
konceptech a ideách, které leží za jednotlivostmi světa, většina těchto univerzálních sdělení je pak
divákem čtena jako jednotlivé a specifické příběhy. Podobně je tomu nejen v klasických čínských
fantastických příbězích. Ty jsou odvyprávěny s vysokým smyslem pro detail, ale v závěru většinou
přichází obecné shrnutí začínající těmito nebo podobnými slovy: „Kronikář podivných příběhů
praví..."
Podobným způsobem je strukturována i umělecká situace, ať už situace tvůrčí, situace
autoreflexe anebo situace komunikace s uměleckým dílem. Univerzální hodnoty, které jsou
vkomponovány do smyslunosné struktury výtvarného díla jsou většinou čteny, vnímány a do jisté
míry i prezentovány jako příběhy. Je to lidská přirozenost, která vnímá věci v prostoru
v součinnosti s časem, která tento způsob čtení jakékoliv reality evokuje. Nikdy se zřejmě
nevymaníme z područí příběhu, neboť náš život, veškeré jeho jednotlivosti i jakékoliv jeho
transcendence jsou součástí příběhu a jsou chápány jako příběhy, které skládají celek, které
formují závěrečné ponaučení. Žijeme v rámci příběhu světa, a situace do kterých v rámci tohoto
Sv

ěta vstupujeme nějakým způsobem zažíváme, čímž z nich nutně činíme příběh.

Okuste se cvičebně zahledět na kterékoliv ze čtyř nabízených výtvarných děl (obr. 152, 153, 154,
15

5) a zkuste vámi vybrané dílo popsat. Jen ztěží se ubráníte použití dějových sloves. Ale proč se

110

154. Marino Marini, Jezdec, 1947
174

155. Cindy Sherman, Bez názvu # 90,
1981

jim také bránit, pokud jsme jasně viděli, že vnímání a uchopování reality se v lidském způsobu žití
světa vždy děje skrze příběh. A to i přesto, že reprezentace světa, kterou čteme (umělecké dílo)
jakoby nemůže už ze svého principu žádný příběh vyprávět. Existuje totiž v úzce vymezeném
rámci a ještě k tomu je reprezentací statickou.
Každá výtvarná expresivní reakce je bezpochyby reakcí na určitou situaci. Tato situace
bývá ve většině případů současná, postihující přítomnost, můžeme ovšem s odstupem reagovat i
na situace minulé, které jsme ale mezitím nezbytně hloubkově strukturovali a nereflektujeme je
tedy v jejich přítomné okamžitosti (zpětná strukturace situace, zážitku pomocí uměleckých
prostředků je jednak fixací vzpomínek a zároveň konstituuje entitu příběhu). Každá současná
situace je typická přítomností masivního počtu proměnných veličin a proto kromě
nevysvětlitelných okamžiků déjà vu nezažijeme zřejmě nikdo a nikdy dvakrát identickou situaci
I jednotliví aktéři pohybující se ve stejném situačním rámci budou situaci v osobní rovině
vnímat, zažívat jinak. Jak přibližně pravil detektiv Columbo v jednom z dílů mé oblíbené
televizní série: „Víte, to je moc zvláštní. Vy jste mi tu zahráli takovou báječnou scénku a je to jako
byste byli dvě osoby s jedním mozkem. Všechno vám do sebe zapadá, náramně se doplňujete,
nikde ani smítko nepřesnosti. To my se ženou, když si máme vzpomenout i na to co se dělo
v

ečer, se vždycky pohádáme, jako kdyby jsme oba ten večer strávili úplně někde jinde." Právě ona

nepřirozenost jakéhosi bezchybného simultánního zapamatování si, zažití určité situace utvrdila
detektiva z Los Angeles, že dotyční byli viníky zločinu. Mluvíme tedy o tom, že situační rámec je
^entický pro všechny zúčastněné a snad je dokonce i objektivně popsatelný, ale zážitek, který si
2

této situace odnášíme je pokaždé jiný. Samozřejmě, že existují situace a jejich zážitky, které jsou

si

minimálně podobné, tedy určité obecné, abstrahované situační a zážitkové typy (to jsou pak

Ve

tšinou ty, které zasahují nad rámec každodennosti).
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Svêt iako

svitek

Situace se také nutně děje v čase a prostoru a má určitý děj. I to nejstadčtější dění, jako
jsou třeba některé umělecké akce, nebo některé komiksy, jejichž okna jsou zaplněna vždy stejným
a identickým obrázkem, je vždy situací s nějakým dějem. Představme si komiksový strip, který se
zkládá ze tří identických obrázků bez jakéhokoliv textu. Rádi bychom i řekli, že se v daném stripu
nic neděje, ale gramatika jazyka komiksu nám to nedovolí. Přítomnost tří polí jasně evokuje
časovou souslednost. Něco, a klidně i řekněme, že je to nic, se děje. Podobně složité bude čtení
příběhu za některými z jednobarevných maleb Marka Rothka, kterážto myšlenka mě přivádí
k dalšímu důležitému bodu. Každý příběh, každý děj, je nutně směsicí viditelných a čitelných
prvků, přičemž ale mnohem větší území příběhu, zvláště pokud se jedná o příběh vyjádřený
uměleckými prostředky, zůstává skryto, zahaleno tajemstvím.
Žádná exprese zážitku tedy nemůže existovat v bezčasí. Děje se. Tím že se děje, tím že je
tento děj interpretován, čten, chápán dostává situace určitý obsah, který tento jednotlivý děj
usazuje do širšího kontextu světa. Je také dobré říci, že obsah je určité situaci přiřknut vždy až
díky existenci zpětné vazby. Nemůžeme totiž být schopni zážitek situace chápat v jeho plnosti
dokud jej zažíváme, například i proto, že existuje naprosté minimum situací, u kterých jsme si
vědomi podoby a časového určení jejich přibližného konce (konec vyučovací hodiny,
vyučovacího dne) a ani tento konec se nakonec nemusí ukázat být opravdovým a definitivním
Zakončením dané situace. Pro uchopení situace jako celku musíme zaujmout od daného děje
Určitý odstup. Mnohdy se stane, že expresivní reflexe je stále ještě součástí situace a až následná
v

erbalizace situaci vskutku uzavře. Teprve ale potud, pokud od situace zvolíme odstup a

nahlédneme ji z

širšího úhlu pohledu, jí nutně dodáme nějakou strukturu a význam.

Strukturou situace rozumějme fakt, že každá situace je komponentem určitých složek
(aktérů, prostředí, časového vymezení), jejich vzájemných vztahů a změn v těchto vztazích.

Předpokládá se přitom,

plně v souladu s Aristotelovským vymezením příběhu, že aby byla určitá
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situace nosná, musí nutně obsahovat nějaký zásadní konflikt. Nejen postmoderna ale například, a
konkrétněji i současný komiks nebo zvláště evropská kinematografie, tento koncept záměrně
oslabují a relativizují. Nepříběhovost příběhu se pak často může zdát být působivější nežli
fatalistická antická tragédie. Vzpomeňme například experimentální snímek Andyho Warhola
Spáč, který je několikahodinový m statickým záběrem, ve kterém je snímán spící muže V tomto
snímku je pak i malý pohyb spáče ze sna vzrušivější nežli nádherně a zručně zkomponovaná
zápletka. Podobně se tomu má s minimalistickou vážnou hudbou ve srovnání s tradičně
chápanou vážnou hudbou.
Kromě struktury situace získává i dimenzi významu. Význam se v reflektované situaci
tváří jako systém znaků, jako určitý jazykový systém. Význam je ve své celistvosti utvářen
uvědomělým a záměrným výběrem vizuálních variant. Situace nabývá svůj význam pro tvůrce
právě skrze výše zmíněný výběr reprezentačních znaků a následně také pro jakéhokoliv diváka,
který znakový systém významu dešifruje skrze šablonu osobnostní struktury. Význam nám tedy,
jako tvůrcům i příjemcům, dovoluje o situaci mluvit, tematizovat ji, zařazovat ji do širšího
systému světa. To, jakým způsobem na nás necháme situaci působit je pak naprosto závislé na
tom, které aspekty situace si připustíme k tělu, na které aspekty situace zaměříme svou pozornost.
Jedná se o vysoce důležitý faktor naší existence zvláště v informačně přehlcené postmoderní
situaci.

7c

Spojité nádoby

Ještě jednou zmíním a jasně vymezím spojitost pojmů situace, ýtyek
s

zpňběh, neboť jsem

nuni dosud operoval na poměrně intuitivní bázi. Situace je dílčím rámcem reality světa, ve

^erém se pohybujeme. Zážitek je pak konkrétním a jedinečným obsahem této situace. Dodává jí
> s l a význam, čímž potažmo vytváří ze statického rámce situace příběh. Jen vstoupením do
^íběhu, tedy zesmysluplněním situace můžeme zakusit přímý zážitek, přičemž ten je vždy do
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určité míry formován, často deformován naším očekáváním. Příběh, obecný rámec situace
prosetý sítem zážitku, jakoby neustále sám sebe stravoval, nelze jej reflektovat dokud v něm
lpíme, dokud jsme jeho součástí, dokud jsme nedorazili k závěrečným titulkům.
Příběh, do kterého vstupujeme, když čteme umělecké dílo je velmi specifickým druhem
příběhu. Svým způsobem nám totiž dovoluje vystoupit z něj v podstatě kdykoliv chceme
abychom nabrali dech k dalšímu čtení, anebo abychom příběh úplně opustili. Platí to pro vizuální
výtvarná díla, pro díla literární stejně tak jako dramatická (tady dokonce existuje přestávka, jakýsi
rituál, který nám dovolí odstup a časový rámec pro první dávku názoro/světatvorby), platí to pro
díla filmová a hudební a do velké míry i pro médium komiksu, které ovšem vtahuje čtenáře do
příběhu komplikovanějšími stezkami. Zatímco knihu čteme, ale nevíme jaký příběh lpí v dalších
řádcích textu, zatímco od výtvarného díla můžeme kdykoliv poodstoupit anebo na něj
pohlédnout z jiného úhlu, nejsme v něm, zatímco reprodukovanou hudbu můžeme pozastavit a
znovu spustit, kdykoliv se nám zachce, komiks nás do příběhu vtahuje doslova. Nedovoluje nám
totiž vystoupit z něj, neboť náš zrak je neustále lákán vpřed konkrétní vidinou následujících vinět,
v obrysech citelného následujícího děje.

7jI

Komiks iako klič

Myslím, že pokud by měl mít komiks jednak jako umělecká forma, kterou lze nahlížet a
analyzovat a jednak jako médium, jehož principů lze použít, najít místo v hodinách o umění, v
hodinách výtvarné výchovy, pak zvláště z jednoho zásadního důvodu. Tímto důvodem budiž
f

akt, že komiks a jeho syntax velmi zásadním způsobem odráží onen obecný princip uchopování

Sv

ěta nejen skrze expresivní reflexi aktuálních informací.
Komiks výrazně komentuje strukturu příběhu a je zdaleka nejvolnějším prostorem pro

« « n í se po hranicích a pravidlech příběhu, potažmo příběhovosti a to zvláště proto, že narozdíl

volného umění je příběh ztvárněný v komiksovém médiu vždy rozpoznatelný a většinou i
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jasně čitelný, a přitom může být transformován až na hranu umění volného. Médium komiksu
nadále jasně poukazuje na výběrový charakter vnímání životních situací, dovoluje tvůrcům tento
princip uchopit a kreativně s ním nakládat. Je tedy médiem, které primárně vyzývá
k mnohapohledovosti, ke konfrontaci jednoho úhlu pohledu, narozdíl od umění volného, které je
svým způsobem vždy radikální a jednoznačnou (i ve své nejednoznačnosti) zprávou.
Komiks nadále dokáže nabídnout prostor k individuální reflexi potenciálních, tedy
možných, ale ne nutně nastalých situací. Zároveň nabízí prostor k reflexi tam, kde slova jsou
příliš těžká k vyslovení a kde vizuální stopa přespříliš abstrahuje od aktuálního stimulu. Komiks
jako médium je dále oblastí, která může pomoci v pěstování schopnosti užívání různých
jazykových systémů ve vzájemné vazbě. Komiks je médiem současným, médiem, které silným
způsobem ovlivňuje každodenní vizuální kulturu života. Komiks je sférou, která více než
kterékoliv jiné médium vyzývá k pozastavení se nad jakoby samozřejmým faktem existence lidské
přítomnosti v uhlazeném a spolehlivě předvídatelném časoprostoru, médiem, které vznáší otázky
týkající se této zdánlivé samozřejmosti.
Pojďme se na některé ze zmíněných okruhů podívat ve větší hloubce. Předpokládám, že
komiks již dnes neprovokuje tolik jako v poměrně nedaleké minulosti. Přesto si umím představit
negativní reakce, které by mohly být vyprovokovány spojením slov komiks a výchova. První
námitka, která by se dokonce do jisté míry mohla zdát oprávněná, by mohla znít, že komiks, přes
všechna mnou velmi pěkně vyfabulovaná pozitiva nenutí diváka k hlubokému ponoru, že
h m o t n é médium komiksu ani hloubkové čtení vlastně nepodporuje, neboť je v první řadě
Médiem narativním. Druhou námitkou, do velké míry spojenou s tou předchozí by pak mohlo
b

ýt, že komiks je ve své narativní zkratce přespříliš prvoplánový a proto vlastně neaktivuje a

Nepodporuje schopnosti analýzy uměleckého díla, nepodporuje dialog mezi objektem a subjektem
zvláštním typu umělecké situace, do značné míry i proto, že komiks jako médium našlo sobě
zpovídající formu v artefaktu knihy, publikace, sešitu.
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7.7

Komiksjako situace.

T o jsou ale výtky, které svým přísně vztyčeným prstem míří na příliš úzce vymezené
výseky reality. Zóna, na kterou komiks může vrhnout kužely světla je zónou mnohem širší
obecnější, univerzálnější, je místem, které není vymezeno jen pro situace umělecké, tvůrčí, ale pro
situace obecně lidské. Výuka výtvarné výchovy má postihovat, alespoň v onom spodním proudu
zabaleném do specifičnosti jazyka a prostředků tohoto předmětu, právě tyto obecně lidské
situace.
Co je to situace a jak s ní zacházet? Má svá objektivní pravidla anebo je pokaždé jiná, jako
se stěny améby přelévají z tvaru do tvaru? Představme si stránkovou sazbu komiksové dvoustrany
jako obecně vymezenou situaci. Tato dvoustrana/situace je podepřena objektivně změřitelnými
fakty, dobou trvám situace, místem, které situaci obestřelo, počtem účastníků situace. Podobným
polem pro reflexi situace jistě je i jakýkoliv prostor, který čeká na uchopení v krocích tance,
jakýkoliv kus modelovací hmoty, který čeká na svůj tvar, vibruje mezi nicotou a formou, další,
jistě oprávněnou situační variantou je i prázdný papír nebo nedotčené struny hudebního nástroje.
Píseň, tanec, volné výtvarné dílo zaznamenají proces přehrané, přes zážitek propasírované situace
a pokud se tato reflexe stejné výchozí situace bude dít uvnitř skupiny účastníků, výsledné
produkty procesu se jisté budou lišit, ve své abstraktní formě se budou dotazovat dalších kol
reflexí a reflexí reflexí. Výsledné produkty nám do jisté míry objasní subjektivní měřítka specificky
individuálního výběru střípků reality, přiblíží nám tvůrce, ale proces, ta bytostná reflektivní akce
Procesu tvorby zůstane uzavřen v hlavě tvůrce. A je to právě proces tvorby, který je realitou
těžko popsatelnou obyčejným jazykem.
Vraťme se ale k naší dvoustraně, která čeká na úchopem. Víme, že do ní musíme vepsat
Ožitou situaci jako příběh. Vizuální způsob jeho ztvárnění je nicméně absolutně v rukou tvůrce,
b ě l e n í může aplikovat pouze vizuální struktury, ale zároveň je může mísit s textovými zprávami.
Výsledný produkt pak nejenže podává zprávu o situaci. Tím pádem, s sebou, kromě ryze osobní
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reflexe, nese i sílu dokumentárního způsobu nahlížení světa, což neplatí pro značné množství
ostatních uměleckých forem. Krom toho, že vyjádření skrze médium komiksu umožňuje tvůrci
reflektovat svůj zážitek situace stejně jako jakékoliv jiné způsoby nejen vizuální exprese, nechává
tvůrce nahlédnout za oponu jinak podvědomých principů, kterými je reflexe zážitků a veškeré
situovanosti života ovlivňována a řízena. Uvědomění si faktu, že i přes statická vyjádření
nakládám s životními situacemi vždy jako s příběhy vychází na povrch jako první. Toho že
k zpracování zážitku a pro jeho transformaci v určitý komunikovatelný příběh volím záměrně
určité, domněle obecně platné a srozumitelné znaky, jsem si vědom i při reflexi na cestě volného
výtvarného projevu. Pokud ale musím zážitek situace transformovat v příběh uchopený do kleští
komiksové syntaxe, nahlédnu samotné principy tohoto výběru. Budu ve svém výběru klást důraz
na autenticitu, nebo se budu snažit vybírat efektní vyjádření pro posílení příběhu, třeba na úkor
paměti i pravdivosti? V jakém sledu budu situaci nahlížet? Chci podat uměleckou zprávu anebo
spíše dokument, chci vůbec o dané situaci promlouvat a vnímám ji vůbec jako příběh? Tyto a
další otázky jsou nastoleny, pokud mám zážitek uchopit v komiksovém médiu. Odpovědi na ně
pak mohou být nalezeny skrze pozorné čtení a záměrný proces uvědomělé tvorby v tomto médiu.
Za důležité považuji, že skrze strukturaci obrazového příběhu můžou žáci uvědoměle anebo i
instinktivně a bezděčně pochopit nakolik omezená, úzká a vždy subjektivní je osobní percepce
reálného světa a jeho událostí.

7g

Komiks jako návod k použití

j e zážitek vskutku automaticky i příběhem? A pokud ano, jak můžu s určitostí říci, kde
tento příběh začal a zdali vůbec skončil? Má se současnou situací spojitost vzpomínka z mého
^ t s t v í a je vůbec možné, aby dva příběhy, které jsou od sebe vzdáleny bariérou desetiletí byly
s

tále součástí jednoho příběhu? Jaký je vlastně onen situační rámec, kam až sahá, kde končí? jak

Skládám s realitou, zní ona základní otázka. Otázka, která zastřešuje všechny otázky předchozí,
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dílčí. Použid jazyka komiksu mi dovoluje nejen reflektovat určitou situaci, ale velmi intenzivně
reflektovat i způsob, jakým strukturuji svou reflexi, tedy skutečný způsob jakým nakládám se
světem, samotný princip mého chování, můj osobní vzorec. Uchopení světa skrze médium
komiksu je pak tedy nejen reflexí určité situace nebo souhrnu situací, ale zároveň i okamžitou a
uvědomělou reflexí reflexe. Zmiňovaný osobnostní vzorec je tedy velmi jednoduše uchopitelný
neboť evidence je projektována přímo na naší modelové dvoustraně.
Dílčí problémy, které využití média komiksu pokrývá jsou například problémy strukturace
příběhu. Musíme vskutku vždy nakládat s dějem v rámci postulovaných schémat? Je nutné aby se
děj skládal ze tří pevně daných částí? Musíme vždy usilovat o vyvolání afektivních reakcí čtenáře,
diváka v zájmu síly příběhu? Kde končí a začíná příběh? Může být příběh bez děje, a existuje
vůbec jakákoliv skutečnost v celém našem světě, která se neděje? Komiks totiž dovoluje
manipulovat jak s prostorem, což ostatně dovoluje i volné umění, ale je v podstatě jedinou
vizuální expresivní formou, která dovoluje zřetelně a čitelně manipulovat i s veličinou času.
Dovoluje nám hledat alternativy k lineární skutečnosti a to nejen alternativy cyklického nebo
retrospektivního pojetí času, ale naprosto individuální alternativní přístupy. Zároveň nám nabízí
možnost nejen objasňovat si selektivní charakter vlastního vnímání, ale dokonce si pohrávat
s nejzákladnějšími principy percepce. Můžeme například zkoumat, jak dlouhý interval mezi
zobrazovaným ve dvou vinětách ještě umožní chápat zobrazené jako příběhovou linu. Můžeme
zkoušet experimentovat se zákony na základě kterých ovlivňuje naše vnímám veličina
Podobnosti. Hledat místo, ve kterém se ze dvou „příbuzných" objektů stávají dva objekty odlišné
(°br. 156, 157).
Skrze médium komiksu také, jak vyplývá z posledních vět, můžeme postihovat i základní
Principy výtvarné exprese a její funkčnosti na nejobecnější rovině. Zvláště příhodně tato výtvarná
Via

nabádá ke zvažování rozličných možností kompozičních řešení. Naléhavost kompoziční

Propracovanosti je tu v podstatě trojnásobná, neboť nejenže musí být každá viněta soběstačným
* O p o z i č n ě usazeným celkem, ale současně musí být ve vyváženém kompozičním řešení
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156. Grandeville,
Heads of men and animals compared,
(Le Magasin Pittoresque), 1844

^""""MĚĚtKĚĚKĚKBĚKĚ•••
157. Kde končí a začíná podobnost?
M

]

S Ohledem na rámečky, které leží v její bezprostřední blízkosti a nakonec musí být i celá strana,
potažmo dvoustrana kompozičně propracovanou a ucelenou plochou.
Dalším vizuálním prvkem, kterým může komiks kultivovat výtvarnou expresi je prvek
linearity a jednoduchosti projevu tohoto média. Rytmus, kontrast, věcnost a výrazná kooperace
vnitřní a obrysové linie jsou některé z výtvarných problémů, které klasická komiksová

naratívní

kresba asociuje, a zároveň má potenciál aby je pomáhala uchopovat a řešit. To jsou ale poměrně
specifické příklady, kterými může vizuální specifikum komiksu ovlivňovat a kultivovat výtvarnou
expresi v obecné rovině.

samém

Za mnohem důležitější považuji fakt, že veškeré projevy tohoto média jsou v

prvopočátku utvářeny s myšlenkou příběhu, tedy zažité situace. O to náročnější je pak nahlížet
nekteré komiksy současné produkce, které se ve své estetické pouti dostaly až k hranicím
samotného volného umění (obr. 158). Přesto stále drží pohromadě příběh, oživují a zpřítomňují
situaci, a to, jak již bylo řečeno, nejen skrze onu zážitkovou rovinu, která se projevuje
v individuálním uchopení znaků jazyka výtvarné exprese, ale i skrze do velké míry objektivní,
víceméně dokumentaristickou a ilustrační stránku dané situace.

Komiks: hra

Předchozí řádky jsou jakýmsi pokusem o průřez otázkou proč komiks a výchova. Někde
isou má východiska obecnější, někde poměrně specifičtější a zacílenější. Mé prvotní východisko
zůstává stejné. Předtím, než k němu dokroužíme zpět, zahledím se na možná pozitiva, která
^ůže médium komiksu propůjčit k službám výtvarné expresi nejmladších dětí, neboť jejich
te

flektivní mechanismy pracují na víceméně intuitivní a pudové bázi. Zároveň nejsou děti do

b i t é h o roku věku schopny verbalizovat proměnlivé pole reflexe expresivní reakce.
Sai

*ozřejmost tvorby a hry, i jejich vzájemné podobnosti, je v raném věku dítěte jakousi sladkou

Wlr

A.

o 2 eností. Světatvorba, exprese a hra totiž mají mnohé společné. Nejsou to ale jen tyto

158. Bill Sienkiewicz, Daredevil.
Ještě komiks, nebo už malba?

procesy, které vykazují značnou míru vzájemné součinnosti, podobnosti. Právě svět hry, potažmo
tedy způsob, kterým je ve hře uchopován reálný svět, je velmi blízký způsobu, kterým jsou situace
světa popisovány v médiu komiksu.
Dětská, a nejen dětská, hra je jakoby universem sama pro sebe, zvláštním časoprostorem
uvnitř velké, rámcové reality, naprosto soběstačným a neuvěřitelně celistvým světem. Komiksové
pole vládne podobnou silou. Celistvost je m klíčovým slovem. Pokud totiž ve vykonstruovaném
světě připustím existenci byť sebemenší trhliny, v podstatě tím odsoudím celý svět k záhubě
Jedno neposlechnuti pravidel tak může zbořit celý vesmír. Musíme se ale stále mít na pozoru
abychom neinterpretovali kreativní reflexi pravidel a podoby světa hry jako negaci, abychom byli
schopni zachytit pokus o expanzi tohoto světa a nezaměnit jej za signál k destrukci
Na poli hry i na poli kreativní interpretace média komiksu dostávám obrazně možnost zkusit si
jízdu v jakémsi trenažéru. Můžu zkusit uchopit kterýkoliv možný svět v mnoha jeho
eventualitách, dokonce, pokud jsem podobné autoabstrakce schopen, i skrze úhel pohledu všech
aktérů dané situace. Stejně tak jako ve hře na schovávanou jednou pikám a podruhé se ukrývám
tak můžu v komiksu změnit svou perspektivu a zakusit situaci ve všech jejích nuancích,
nahlédnout ji z různých, přes limity vlastního těla nedostupných, úhlů. Přitom všem ale nesmím
Zapomínat, že musím následovat vzor určité struktury, kterou je svět hry, komiksu, protkán.
Další, možná i diskutabilní (s ohledem na masivní nárůst konzumace brutálních
počítačových her), ale neodmyslitelná vlastnost hry je fakt, že ve hře existuji jen jako. Pro
upřesnění je třeba říci, že toto „jen jako" přichází až se zpětným uvědoměním si vlastního pobytu
v

e větě hry. Dokud totiž v této virtualité, která se právě pro svou bezchybnou propracovanost

často zdá být reálnější nežli realita, setrvávám, často si tento jednoduchý fakt neuvědomuji. Hra je
aktuálním světem, situací, pravdivým a jediným možným příběhem. A právě tady nám komiks
bází záchranný kruh.
Teprve před několika dny jsem měl poprvé v životě možnost začíst se do knihy, která
Vá

m v určitých uzlových bodech nabízí možnost samostatného výběru čísla následující strany.
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Pokaždé, když jsem se měl rozhodnout jsem se neubránil letmému „proskenování" mých
možností a pokud na konci některé z eventuelních stran stálo tučně vytištěné the end,
samozřejmě, že jsem si právě tu nevybral, i když by možná byla tou nejlepší volbou dle mého
přesvědčení. Nakonec jsem vždy ke konci došel a vrátil se pokaždé k prvnímu uzlovému bodu,
abych vyzkoušel projít příběh ve všech jeho možnostech.
Podobnou simulaci podporuje i prostor hry, ve kterém mohu, v závislosti na přísnosti
pravidel, například změnit svou roli, nebo lehce pozměnit situační rámec, nebo, nebo, nebo a
další nespočitatelná dávka různých nebo. Podobně lze pak zažívat variabilní množství různých
variant jedné situace právě skrze médium komiksu, ať už skrze různá uchopení konstantní
vizuální série, anebo skrze variabilní vizuální expresi dané situace v její možnostní šíři. Nemusím
se přitom obávat následků svého papírového konání, neboť vždy existuje cesta zpět (tedy aspoň
k prvnímu uzlovému bodu). Podobně jako mohu virtuálně uchopovat plně vyfabulované situace,
mohu v médiu komiksu uchopovat i situace již prožité, zakoušet jejich možné varianty,
reflektovat své vlastní jednání konfrontací s jinými možnostmi chování.
Pokud reflektujeme situaci expresivním způsobem, vkládáme do tvorby většinou celé já.
Jakoby jakékoliv pravdivé dílo nedovolovalo odstup autora. Musíme se do díla investovat
v plnosti a naprosté otevřenosti. Může to být dokonce i vyčerpávající aktivitou. Na druhou stranu
je třeba říci, že vizuální exprese bývá do jisté míry a do určitého věku přirozenější nežli
verbalizace zážitku, což souvisí i s postupným vývojem různých kognitivních struktur a schémat.
Proto může být zvláště u nejmenších problém reflektovat samotný kreativní proces (přičemž ten
je již sám o sobě reflexí).
Kreslíř komiksu to má v tomto směru o mnoho snazší, podobně jako třeba loutkoherec.
Loutkoherec totiž může na jevišti pod sebou promlouvat, tančit, zpívat a hrát o nejvnitřnějších
zážitcích situací světa, a nemusí na prsou cítit tlak. Není to totiž on, kdo mluví, ale loutka, jeho
alter ego. Podobně je na tom tedy kdokoliv kdo se rozhodne reflektovat a komunikovat své
zážitky skrze médium komiksu. Na jeho stranách totiž ne nutně promlouvá autor, vlastně na nich
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nikdy nemůže promlouvat sám autor, ale vždy minimálně jeho zobrazení, odraz, zpodobnění. Na
stranách komiksu tedy mohu zaujmout dostatečný distanc a zbavit se nervozity z odhalení
subjektivních a vysoce osobních zážitků, mohu totiž svobodně nechat promlouvat druhá já.
Existují ještě další pozitiva, která komiks přináší do banku pro nejmladší věkovou
skupinu. Například fakt, že obrázkové narativní útvary obecně, a tedy i komiks, evokují i u těch
dětí, které ještě neovládají použití čtené a psané součásti jazyka, pocit čtení a psaní. Příběh skrytý
mezi obrazy v komiksu totiž skutečně čtu, a tvorbou komiksu jej také skutečně píšu. Zároveň je
komiks velmi přirozenou verbálně - vizuální formou, která má moc plynule propojit například
oblast literatury i výtvarného umění a oblast mediální každodenní televizní reality. Ne nadarmo je
také ilustrační tvorba pro nejmladší jak formálně, tak i obsahově často na samé hraně pravidel,
která jsou typická pro vymezení komiksu.
Vyprávění obrazem je tedy zvláště pro nejmladší děti zřejmě vůbec nejsnadnější a
nejpřuozenější komunikační cestou. S lehkostí, která nemusí být slovům vlastní mohou děti skrze
výtvarnou expresi zlehka a beze strachu uchopit své pocity jako příběhy, tedy jako formu, která je
jim blízká i s ohledem na dosavadní vizuální kontakty. Uvědomme si totiž, že velmi zásadní roli, a
zřejmě čím dál větší, mají v dětském životě místo například kreslené seriály atd. Výtvarná exprese
ve formě kresleného příběhu je tedy dominantní a přirozenou cestou tlumočení aktuální situace.
Nechejme tedy alespoň nejmladší uchopovat jejich světy skrze výtvarné příběhy, ba ještě
více, podporujme tuto formu exprese, neboť má přesahy do obecné roviny chápání životní
situace a silný vliv na formování základních struktur výtvarného jazyka, jmenovitě například již
zmiňovaných výtvarných problémů lineárního vyjádření, kompozičních řešení obrazu, nebo
výtvarného problému abstrahování, zjednodušování a stylizace. Další přesahy, které komiksová
vizuální řešení nabízí se týkají mezioborovosti tohoto média, tedy zvláště způsobu, jakým nakládá
s kombinací verbálních a vizuálních sdělení, a také způsobu jakým využívá řečí symbolů,
Ustálených a ikonických zobrazení. Důležitý ke zvážení je také fakt, že komiks ač je čistě výtvarné
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médium umí zprostředkovat požitky i jiným smyslům. Může tedy objasnit způsoby, jakým
vizuální sdělení může stimulovat i jiné smysly než zrak.
Doufám, že předchozí řádky dovolují čtenáři do jisté míry nahlédnout důvody, které

me

vedou k názoru, že komiks je vizuálně expresivní formou, která právě pro svá vysoce
strukturovaná specifika a jasně vymezené zákony nabízí ohromný nejen výtvarně ale i obecně
výchovný potenciál.

Komiks jako nutnost

Tímto potenciálem rozumím fakt, že komiks jako médium, které primárně zachází
s narací, je zásadně spjat s obecnými pojmy situace a zážitku. Tyto pojmy ve své podstatě a šíři
posdhují způsob, kterým nakládáme s životní realitou a pokud mezi ně položíme + a za ně =,
vyjde nám právě veličina příběhu. Práce ve spletitém narativním systému komiksu nejenže nám
dovoluje expresivně reflektovat zažitou situaci, stejně jako nám to dovoluje uchopení jakékoliv
jiné, nejen výtvarné, formy, ale zároveň nám dovoluje konstruovat jasně čitelný příběh této zažité
situace. Právě díky tomu pak výsledný artefakt ztrácí čistě subjektivní polohu a do větší nebo
menší míry přijímá i polohu dokumentu (narozdíl od mnoha jiných výtvarných forem). Zároveň,
a tento fakt je ze všeho nejdůležitější, nám práce v systému komiksu odkrývá kořeny selektivního
charakteru našeho vnímám a zažívání situací i způsoby a vzorce, kterými skrze zážitek filtrujeme
situaci do příběhu. Práce v médiu komiksu nám poodkrývá cesty, na kterých můžeme nalézt
vysvětlení pro způsoby, kterými nakládáme s realitou na každodenní bázi, v umělecké, tvůrčí
situaci i v existenciálně vyhroceném okamžiku. Komiks nám dovoluje prohlédnout si stroj, který
hladce tiká pod slupkou našeho světa a reflektovat jeho chod.
Komiks nám umožňuje nahlédnout prastarý a v postmoderní situaci tolik zpochybňovaný
koncept příběhu, umožňuje nám nahlédnout osobní životní situace skrze plnou expresivní reflexi,
která je ve své absolutní vztahovosti podepřena, ač to zní paradoxně, osobním odstupem. A
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nakonec je třeba uznat, že komiks je velmi současnou výtvarnou formou, jejíž otisky prstů dnes
nalezneme na všudypřítomných artefaktech street artové kultury, ve sféře reklamní, designové, v
sféře ilustrace, filmu, v mediálním světě postmoderní éry.
Nejenže médium komiksu výrazně ovlivňuje jednotlivé rysy ve tváři vizuální kultury
dneška, ale je dokonce schopno tuto vizuální strukturu reflektovat, neboť je přese všechnu svou
statičnost zaprvé médiem pohybovým, za druhé médiem vizuálním a za třetí médiem, které
kombinuje minimálně dva výrazně odlišné jazykové systémy. Nejméně v těchto třech bodech se
komiks blízce otírá o rozrůzněný povrch postmoderní reality, neboť právě dnes se více než kdy
jindy musíme pokoušet učit (se) vystoupit z klasického schématu vnímání, uchopování a tvorby
obrazu jako statické, od okolního prostoru ohraničené, neinteraktivní jednotky. Více než kdy
jindy jsou dnes naše osobnostní struktury i systémy vnímání světa ovlivněny vizuálními sděleními
a právě v dnešním světě pociťujeme nutnost umět zacházet s rozličnými jazykovými systémy a
vrstvami sdělení. Právě uvnitř dnešního světa jsme nuceni vytvářet trans, intra a interkontextuální
vazby napříč paralelními realitami nebo jejich obrazy. Adekvátnost formy komiksu v dnešním,
vysoce rychlostním a v i z u á l n ě pohyblivém světě je myslím nadmíru jasná.
Přestože cítím, že v obecném uchopení leží největší síla média komiksu a jeho uplatnění
ve výtvarně výchovném procesu, nechtěl bych zanedbávat složku výtvarnou, praktickou. Rád
bych tedy nyní věnoval několik řádků krátké analýze konkrétních žákovských prací.
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Konkrétně

Výchozím problémem pro žáky bylo zkusit uchopit slovo dramatický (vzrušený,
vzrušující, napínavý, vážný, tragický, osudný, Slovník cizích slov) a to jednak v rovině verbální, ale
zvláště následně v rovině vizuální. Žáci měli zkusit „nalézt" v jejich osobní historii pokud možno
co nejdramatičtější událost a interpretovat ji řečí komiksu. Všichni žáci měli vymezený formát
„strany" i formát a počet „vinět".
Momenty, na které se u vzorku prací budu zaměřovat jsou zvláště specifické úchopem
vizuální stránky práce (nakolik je výtvarný styl podřízen narativnímu principu), náhled principu
narace jako takového, zobrazený časový úsek a celkovou kompozici a organizaci strany
Nutno předem říci, že po výtvarné stránce mohou práce často působit strnule a staticky, jakoby
až příliš v područí klasického chápání obrazu minimálně v evropském tradičním pojetí.
Nehodlám ovsem hledat odůvodnění tohoto faktu, spíše se u každé z prací zaměřím na odchylky
(bez negativních implikací) od standardního chápání užitého média. Zvláště mě bude zajímat
úchopem fenoménu příběhu.
Práce jsou vytvořeny žáky ve věku 13ti a 14ti let.

1. (obr. 1)

U této práce je zřetelné, nakolik operativním, vágním a subjektivně deformovatelným
termínem může být sousloví dramatická situace. Zatímco dramatickou situací budeme zřejmě
Povětšinou rozumět událost nebo sled událostí, které procházejí určitou gradací, v prvním
Příkladu žákovské práce vidíme, nakolik může být situace samotná zaměněna se zážitkem, který je
jejím produktem. S. zvolil jistě velmi silnou (ne ve výše popisovaném slova smyslu) dramatickou
Událost, a velmi specifickým způsobem ji výtvarně uchopil.
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Ve své podstatě před námi leží rozfázovaný filmový záběr. Přesto, že tomu tak je, zdráhal
bych se tvrdit, že důraz je v této práci kladen na silnou evokaci děje, neboť první čtyři rámečky
jsou ve své podstatě pouze nutnou cestou, kterou musíme podstoupit, abychom se dostali k jádru
sdělení.
A právě toto jádro už vůbec není dějové, dokonce ani nijak moc dramatické a možná
právě proto svým způsobem výmluvnější, než kdyby v posledním rámečku někdo z koše balónu
vypadl. Kresba tu neklade důraz na naraci, ale na samotný výraz (přesto ve zjednodušené
kresebné rovině). Je tedy naprosto evidentní, že událost je sice vždy chápána jako příběh, ale ten
může být osekán na zážitek, který s sebou přinesl.
Zároveň je velmi čitelné, že ačkoliv by ony rámečky mohly být reprezentací děje, není
nutně vyloučeno, a je to snad dokonce pravděpodobnější, že by stejně tak mohly být i
reprezentací, popisem časového úseku měřitelného v řádech vteřin, tedy v podstatě okamžikem,
uchopeným skrze přiblížení objektu zájmu v objektivu kamery, dalekohledu, fotoaparátu.
Další kličkou, kterou na nás žák ušil je nabourání klasického „čtecího řádu", který musíme
zaměnit za čtecí princip jakoby na hřbetu plazícího a vlnícího se hada.

2. (obr. 2)

Druhý příklad hned na první pohled zaujme kompozičním řešením, které je ve své
jednoduchosti velmi významotvorné, neboť se téměř zdá, že všechen děj odehrávající v prvních
5ti rámečcích se nevyhnutelně řítí k závěrečné „vinětě".
Časový úsek, který je zde zpracován je jistě postižitelný v řádech hodin, a momenty, které
jsou vybrány pro reprezentaci dané události jsou víceméně očekávatelné. Máme tu jasně daný a
v

elmi explicitní začátek, zápletku a šťastný konec, tedy schéma klasického dějového uspořádání.

Zajímavým momentem je pak hlavně výtvarné zpracování příběhu. První strip se vyznačuje
Použitím stylizovaných figur, které jsou zato zasazeny do reálně vyhlížejícího prostředí. Druhý
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strip pak naprosto abstrahuje od reálného vykreslení situačního rámce a ve své podstatě 2a
pomoci použití symbolů a čistě grafických abstraktních forem „vypráví pocity". Hlavní postava je
naopak vykreslená v realističtějších konturách. Poslední viněta je v podstatě rozdělena do dvou
polí, která v sobě kloubí výtvarnou stylizaci a zjednodušení figur i pozadí. Otázkou je, zdali tato
strukturace výtvarného aspektu práce byla zamýšlená, anebo prostě cítěná, spontánní.
Každopádně se jedná o víceméně klasické pojetí příběhu vyjádřené typickou zjednodušenou
kresbou, tedy víceméně klasické komiksové schéma.

3. (obr. 3)

Ve třetím příkladě před sebou vidíme v podstatě nedramatickou situaci, situaci víceméně
statickou. Dramatická událost tu opět byla zaměněna za silný zážitek. Stává se nyní už
evidentním, že ne všechny silné zážitky musí být spojeny s nutně dramatickou situací (ostatně
tomu často bývá naopak, ty nejintenzivnější zážitky můžeme získat v nehybném tichu).
Komiks, který vidíme, by vlastně mohl být návrhem na reklamu pro Disneyland. Vidíme před
sebou v jádru jediný okamžik, který je ale zabrán ze šesti různých úhlů. Opět tedy „nečteme"
příběh, ale zážitek příběhu, který jej v sobě ale vlastně obsahuje. Můžeme si totiž jasně a
jednoduše domyslet, jaké ostatní události potkaly rodinu na cestě a při pobytu v Disney landu.
Zajímavé je, že prostor celé jedné viněty se zaměřuje právě na konstatování o místě.
V podstatě velmi invenční a originální, zvláště v rámci daného „příběhu" je viněta, která
je rozdělena do čtyř prostor, jež ilustrují psychický stav hlavních postav skrze popisovaný
okamžik/zážitek. Tato viněta na sebe strhává všechnu pozornost, je jakýmsi centrem „příběhu" a
to zdánlivě i vskutku, neboť všechny ostatní viněty nás vlastně jen usazují do situace zážitku
Popsaného v této vinětě. Ostatně, celková výstavba čtení děje je také velmi netradičně pojata.
Po vizuální stránce se žákyně pohybuje někde na hraně mezi stylizací a deskriptivním
ú r a z e m a jedinou výjimkou, která opět automaticky vstupuje do našeho zájmu je jediná, výrazně
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černobílá viněta zabírající siluety všech hlavních postav proti ozářenému nebi, která je ostatně i
vinětou uzavírající celý komiks.

4. (obr. 4)

Čtvrtá práce je prací, která využívá velmi klasické a jednoduché řešení „stránkové sazby"
přestože se jedná o příběh beze slov, je to, v rámci klasického pojetí fenoménu komiksu,
nejkomiksovější ze všech příběhů.
I. zpracoval poměrně dramatickou situaci, kterou ztvárnil v jasně čitelném příběhu, který
se nezapře znalostí principů komiksových vyprávění. Velmi dobře jsou užity různé prostorové
pohledy a triky manipulující s veličinou času („mezitím"), velmi zajímavá je také repetíce
vizuálního prvku míče v první a čtvrté vinětě, stejně dobře a efektivně působí zjednodušený ale
velmi expresivní kresebný projev.

5. (obr. 5)

Pátý příklad jsem vybral zvláště ze dvou důvodů. Prvním je ten, že se opakuje již
několikrát nalezené schéma, ve kterém je příběh v podstatě velmi krátkým časovým úsekem, a
hlavní slovo má i v tomto komiksu zprostředkování zážitku. Druhým důvodem pro výběr pak
byla výrazná výtvarná stylizace na úrovni kresebné i barevně invenční. Velmi dobře je zde využito
i principu repetice.
Je zajímavé, jak se nám vzrušující dovolená, která je každý den nabytá něčím novým a
nečekaným po několika měsících jakoby nevyhnutelně scvrkne v jeden jediný (a někdy ani to ne)
zážitek. Ale i ten jediný zážitek je pak reprezentací celé situace dovolené, celé události, kterou už
nedokážeme objektivně uchopit. Podobně je v tomto konkrétním případě vlastně horní strip
nepodstatný, protože má nulovou výpovědní hodnotu z hlediska přeložitelnosti právě onoho
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zážitku strachu a paniky. Přesto se jedná o v i t á l n ě silnou část, která sama os sobě vypráví příběh
stoupání k vrcholu Eifelovy věže. úkolem vrchního stripu tedy je usadit nás do rámce situace,
k čemuž by nám ovšem stačil i jediný rámeček. Zdá se tedy, že žákyně motiv rozpracovala zvláště
z důvodu jakési výtvarné exhibice.
Druhý strip je pak jakoby dílem někoho jiného. Nejenže téměř nelze nalézt žádnou
spojovací linii na linii výtvarné, řád jasně čitelné formy je náhle vystřídán víceméně volnou, ale
přesto zjednodušenou, expresí, ale jak už bylo řečeno, oba stripy by klidně mohly být dvěma
oddělenými a samostatně plně funkčními transkripcemi příběhu.
V podstatě je ve finále jasně čitelný fakt, který je spojen s mnoha situacemi. Totiž fakt, že
zážitek bývá často spojen s určitým konkrétním katalyzátorem, symbolem, asociací. Pokud
například uslyšíme melodii, která je v našem vědomí hluboce zaryta v rámci určité situace, pak se
nám tato situace bezděčně, ale téměř jistě zhmotní před očima.

6. (obr. 6)

Přestože můj výběr prací žáků byl samozřejmě záměrný a to v zájmu nalezení odlišných
vizuálních přístupů i pojetí situace, dramatu a koncepcí příběhu v obecném slova smyslu, ukazuje
se na povrchu většiny příkladů jasně čitelný vzor, ve kterém je příběh a zážitek intuitivně
spojován v jednu veličinu, tedy zážitek na sebe zpětně bere masku příběhu.
Není tomu jinak ani v komiksu, který popisuje koncertní vystoupení pianistky. Celému
příběhu, zdá se mi, jasně vévodí vizuální prvek ornamentálního koberce. Žákyně si tento fakt
uvědomuje a podporovala ho vlastním výběrem, tedy nejednalo se o chybu. Ornament, který je
Zajímavě kompozičně vsazen do formátu každé viněty jakoby, právě díky zvolené orientaci,
zároveň upozorňoval na vskutku hlavní motiv, totiž silný prožitek pianistky.
Zajímavé přitom je, že zatímco statičnost první viněty bychom chápali jako uvedení do
d

čje, přichází repetice naprosto stejného stojatého motivu hned ve třetí vinětě. Vůbec se zdá, že
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vnitřní prožitek, který je čitelný v různých vinětách příběhů není až tak stoprocentně přepsán do
komiksového způsobu vyprávění. To nastoluje poměrně zajímavou otázku, totiž, nakolik je
pravdou, že každý příběh může být dobrým a nosným příběhem. Neboli, existuje snad určitý
druh příběhů, které nejsou pro komiksovou transkripci vhodné? Jsou to tedy již výše zmiňované
záměny a slučování fenoménu příběhu a veličiny zážitku, které mohou na jedné straně
vyprodukovat silný komiksový příběh „nepříběh", a na druhé straně příběh, který nemusí být
funkční.
Tento příklad je ale současně jasně strukturovanou a zajímavou variací na téma příběhu.
Má jasně čitelný začátek a konec, dokonce bychom mohli říci, že v závěru je vybudována pointa.
Žákyně jakoby se snažila i o jistou vnitřní strukturaci příběhu (klid, dramatické gesto, klid,
dramatické gesto, pointa). Nicméně, mluvím-li o příběhu, nesmím opomenout, že i v tomto
případě mluvím spíše o zážitku.

7. (obr. 7)

Následující příklad komunikuje vysoce subjektivní zprávu, která postihuje masivní časový
úsek. Narozdíl od všech předchozích žáků volí J. jako reprezentaci dramatické situace z jejího
života velmi široké časové rozhraní, a poukazuje tak na to, že výsledný fakt, rozvod rodičů, není
izolovanou událostí, ale zapadá do situačního rámce, který se započal samotným seznámením
•odičů. Právě na tomhle příkladu lze vidět, nakolik je pojem situace manipulovatelný, subjektivně
vlivnitelný, a hlavně vágní a otevřený.
V tomto příkladě jsme nadále svědky několika dalších, velmi silných a individuálních
omentů. První z nich částečně reflektuje fakt, že Josefína zvolila pro svůj komiks tak hluboký a
esti vinětách těžko uchopitelný časový rámec. Snad právě proto žákyně na rozdíl od většiny
atních žáků volí volnou kompozici, ve které není znatelné ohraničení vinět. Události

130

předcházející a následující se navzájem prolínají a tvoří tak nevyhnutelně celek plného, minimálně
desetiletí pokrývajícího časového rozmezí.
Dalším velmi význačným prvkem tohoto příběhu je výtvarné ztvárnění. Žákyně využívá
evidentně s lehkostí v ruce jednoduché komiksovou kresebnou stylizaci, ale mísí tuto nadsázku s
užitím symbolů, realistických i naprosto volných prvků. Používá jakoby obměn klasických
komiksových zvukomalebných indexů, ale transformuje je v univerzálněji platné ikony. Zároveň
je jednoduchost, svižnost a lehkost kresby i občasná kýčovitost používaných schémat a symbolů
jakoby v hlubokém protikladu k závažnému obsahu příběhu.
Výjimečná je potom zvláště poslední viněta, ve které žákyně velmi lehce interpretuje
možnosti komiksu, když se v rámci jediného rámečku pokusila zmapovat období několika let či
desetiletí.

8. (obr. 8)

Příběh poslední je příběhem zřejmě, co se týče tradičně vžitého významu tohoto slova,
tak jak je definováno v úvodu této části, příběhem nejdramatičtějším. Ne ovšem nutně
nejkomiksovějším.
Žák zde pojednává situaci, která se musela odehrávat v řádech vteřiny, ne li vteřiny.
Zajímavé je, že právě takhle rychlá akce je díky použití zvoleného principu vyprávění neuvěřitelně
pomalá a statická.
Právě tady by možná proškolený komiksový kreslíř zvolil raději náhled situace z mnoha
úhlů, s akcentem na detail, výraz a silné užití abstraktních indexů a onomatopoických prvků. Žák
narozdíl od toho zvolil klasický „komiksový" rozměr. Jal se vyprávět příběh, ale právě tento
příběh jako příběh moc nefunguje, neboť akcent je kladen na větu: „...jelo auto ze zatáčky a
narazilo do jiného auta..." a nikoliv na větu: „...brzdy proťaly vzduch kvílícím výkřikem a Johnova
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tvář se zkalila strachem, pod zornicemi jeho očí projel v setině vteřiny celý jeho život a
následovala ..."
V podstatě jsem svědky toho, jak je vyznění příběhu ovlivněno, pokud je proseto dikcí
objektivního popisu nebo zvukomalbou subjektivní interpretace, osobního vyprávění. I
nejdramatičtější příběh se tedy evidentně může stát jen sledem statických bodů. Záleží na
percepci každého, zdali je schopen tyto body rozpohybovat.

Již výše v práci jsem konstatoval, že svět komiksu bývá často vnímán, na základě nejen
historických souvislostí, jako svět mužský a chlapecký. Také jsem zmiňoval, že pro tvorbu a čtení
komiksu v maximální možné postižitelnosti významů, které s sebou tento narativní útvar nese je
velmi důležitá alespoň určitá znalost syntaxe a gramatiky této vizuálně textové formy.
Napříč příklady se nám tato tvrzení víceméně prokázala, ale ve velmi diskutabilní formě. Totiž,
dívčí příběhy byly sice jakoby méně komiksovější nežli ty chlapecké, ale na druhou stranu často
nějakým způsobem překračovaly ono prvoplánové vymezení příběhu, akce. Také fakt, že
zkušenost, tedy potažmo znalost, s četbou komiksů napomáhala snazší vizuální transkripci sledu
událostí, kterému říkáme příběh.

Pro srovnání způsobů jakými s médiem komiksu pracují žáci na různých věkových
úrovních přikládám ještě dokumentaci práce osmnáctileté studentky. Její práce se pohybuje už
vymezením tématu někde na hraně komiksu a storyboardu. Tato práce je vizuální reflexí písně,
která sama o sobě je spíše lyrického nežli epického ražení.
Text písně pro mně studentka přeložila z Italštiny a není překladem doslovným ani
přesným: The blond braids, the blue eyes and then, your red socks/ and the innocence on your cheeks:
two oranges even more red/ And the dark wine cellar where we slowly breathed, and your race/ the echo
of your: Oh no, you're scaring me/ where have you been, what have you ever done?/ a woman, woman,
tell me what does "I'm a woman by now" mean/ how many arms have tightened you, you know in order
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to make you become what you're now/ it doesn't matter, you would never tell me, unfortunately/ but do
you remember the green water and ourselves/ the cliffs and the white at the back?/ what colour are your
eyes, if you ask me I won't answer/ oh black sea, black sea, black sea/ you were clear and transparent as i
was/ oh black sea, black sea, black sea/ you were clear and transparent as i was/ the bicycles abandoned
over the grass/ and then we two laying at the shadow/ A flower in the mouth/ everything seems to be
more joyful/ and unexpectedly that silence between us/ and your strange look/ the flower falls from your
mouth and then/ oh no, please don't move your hand/ where have you been, what have you ever done?/
a woman, woman, tell me what does "I'm a woman by now" mean/ i don't know that sure smile you
have/ I don't know who you are, you scare me by now/ but do you remember the big waves and
ourselves/ your laughter,/ what's left deep there in your eyes/ the flame is on or off/ oh black sea, black
sea, black sea/ you were clear and transparent as i was/ oh black sea, black sea, black sea/ you were clear
and transparent as i was ...
Zajímalo mě, které momenty z textu písně budou žákyní vybrány, a z jakého důvodu.
Zdali se bude zaměřovat na vizuálně silné prvky bez ohledu na celkovou konzistentnost a
návaznost, spojitost, anebo, zdali bude vybírat vizuální složky písně s ohledem na udržení jasné a
obecně srozumitelné linie vyprávění? A pokud se bude jednat o vizualitu podřízenou zákonům
narace, bude nutné, v ilustraci ne nutně dějového textu písně, využívat stejných principů, které
k vyprávění využívá médium komiksu? Dále mě samozřejmě zajímalo, jakým způsobem uchopí
žákyně příběh po vizuální stránce.
Výsledná práce se pohybuje někde na hraně konzistentního přístupu v zájmu odvyprávění
děje tam, kde až tolik děje vlastně není (lyricky laděný text písně) a mezi podlehnutím vizuálně
jasně působivým momentům, které ale nejsou nutností pro osvětlení nebo posunutí děje (obr. 9;
9.1 - 9.5). Výtvarný styl práce je konzistentní ve své dekorativnosti, zaujímá pozornost tedy
hlavně díky momentu, který není komiksu v klasickém slova smyslu vlastní. Na druhou stranu je
dekorativní přístup možný právě díky klasickému komiksovému kresebnému stylu. Tedy díky
používání výrazných obrysových i vnitřních linií. Zdá se, že výtvarná forma je v této práci
dominantnějším prvkem, tím nosným elementem. V této práci není kresba v područí příběhu, ale
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mnohem spíše příběh v područí kresby. Tento komiks by se tedy do jisté míry mohl zdát být
spíše velmi uvědomělou a sofistikovanou reprezentací něčeho, co jsme výše v práci nazvali
komiksovou estetikou, ale přes to vše nesmíme zapomínat, že příběh je stále v sérii těchto kreseb
citelný a čitelný.

Srovnáme-li tedy přístupy k vyprávění příběhu skrze výtvarnou expresi na různých
věkových úrovních, uvidíme, že velkou roli hraje znalost komiksu jako fenoménu („Comics are
the things that is made with lots of still pictures", H, 13 let).
Tím hlavním a zásadním rozdílem ale zůstává, že na nižší věkové úrovni je práce v médiu
komiksu většinou postavena na intuitivní bázi vnímání určité situace jako zážitku, jenž je poté
převeden, transformován a vizuálně myšlen jako příběh. Výtvarná ztvárnění se liší od
zjednodušených kreseb, jak je známe ze standardních animovaných pohádek a seriálů k víceméně
volné nebo realistické expresi.
Ve starším věku se zdá být volná exprese potlačena snad i díky znalosti kontextu a tradice.
Jakoby znalost mohla být do jisté míry svazující.

Mám tedy zato, i po porovnání východisek praktických, že pokud by měl být narativní
vizuální fenomén jménem komiks vsazen do rámce vyučování výtvarné výchovy, potom tedy
minimálně zpočátku, pro nejmladší a mladší žáky, jako volná forma intuitivního charakteru, která
má ve své moci nechat mladé tvůrce vhlédnout pod oponu jejich a obecně našeho lidského
zacházení s každodenními, i každodennost přesahujícími, situacemi a nahlédnout způsob, jakým
tyto situace osekáváme na zážitky, potažmo příběhy. Tedy způsob, jakým strukturujeme svou
minulost, celý svůj život.
Teprve později lze sáhnout k hlubší a uvědomělé analýze syntaxe komiksu v zájmu
pochopení mnoha výtvarných problémů i v zájmu nahlédnutí zvláště nových médií (film,
počítačová animace) skrze přirozenou a pozvolnou, osobně integrovanou cestu.
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Zohlednění některých komtksových děl jako integrální součásti moderní a postmodern! umělecké
éry je nutností.
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8.

Obhajoba a reflexe vlastní výtvarné práce

Čas. Svým způsobem klíč ke čtení komiksu. Čas při četbě běží a my se ani
nepozastavujeme nad způsobem, jakým se tomu děje, stalo. Jistě lze namítnout, že stejným
způsobem naši percepci manipuluje literatura i film. Literatura tomu tak činí, ale jen v omezené
míře, lehce odlišným způsobem. V literárních dílech čas neběží doslova před našima očima. Fakt,
že čas plyne, si naše mysl uvědomuje zprostředkovaně, přes filtr slov, tedy i přes filtr myšlení. Ve
filmu je iluze ubíhajícího času na druhou stranu natolik očividná, že až přestává být iluzí.
Usazujeme se do křesla, sedačky v kině, a očekáváme, že před námi bude ubíhat určitý děj
v určitém čase. Nastavujeme naši percepci jaksi předem, směrem k očekávanému. Pokud
například v galerii staneme před obrazovkou, na které je promítán video artový piece, naše
vnímání bude nastaveno odlišně, na prostředí galerie, na prostředí umění, které přece nebývá
obydleno banálními ději. Komiks vytváří přímo před našima očima svět, ve kterém ubíhá čas.
Přesněji řečeno, komiks vytváří před našima očima svět, ve kterém necháme čas ubíhat. Čas.
Veličina s mnoha neznámými. Jednou rychlý, jednou pomalý. V komiksu necháváme čas
rozběhnout a sami vytváříme děj ze statických jednotek příběhu. Čas.
Čas, se všemi neznámými byl přesto v kulturní tradici Evropy zkrocen. Opratě linearity se
mu zařízly hluboko do kůže. Linearita se zdá být nevyhnutelností.
„...to je tak dávno, to už snad ani neni pravda..." Kolikrát jsem slyšel tuhle větu a pokaždé
se nad ní pozastavím v úžasu. Našemu hoškovi už budou dva. Hned po jeho narození jsem se
zapřísáhl, že si budu pamatovat i tu nejmenší maličkost, kterou přinese jeho život, že vše
uchovám ve vlastní paměti. A když se dnes někdo zeptá, tak „...to ti je ňák dávno, to už snad ani
není pravda". Linearita jistě platí, ale úsečka, na které se jako body zakreslují mezníky minulosti
neleží lineárně jako slova na straně knihy, nýbrž se protahuje do hloubky. Do prostoru. Světy
dvanáctiletého, osmnáctiletého, mladého otce a další, které teprve přijdou se na sebe vrství,
aktualita střídá la tenči a náš mozek pobere jen něco.
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Mám vážně rád knihy. Mám rád fakt, že v sobě nosí příběhy a samy jsou také příběhy. Že
jsou nositeli určitého času a zároveň jako artefakt existují v jiném čase. Přes to vše jsou stále až
moc lineární, jednoduché, nekomplikované, příliš hladké a snadné k pojmutí něčeho jako je čas.
Vskutku stačí použití minulého casu, nebo spojek, které tok času evokují. Mezitím krátce poté
hned nato....
Nehodlám pojmout fenomén času ve vší jeho monumentalitě. Chci jen poukázat na to, že
čas nikdy není jen čas, že čas je vždy časoprostor, že linie času je lineární v hloubce, v prostoru.
Chci jen ukázat, jak si s námi mozek může hrát, když nám zničehonic do hry myšlení vhodí
neposlušný míček nějaké dávné události, která se na první pohled vůbec nehodí do tématu ani
času, který právě myslíme.
Nemůžu pojmout fenomén času, neboli časoprostoru v jeho komplexitě a nemůžu ani
pojmout proces paměti, vzpomínání, koncept minulosti a přítomnosti v jejich plnosti a šíři, ale
doufám, že decentním a jemným způsobem mohu alespoň nahodit třpytku otázek a rozkroužit
hladinu mysli čtenáře.
Věřím, že pozorný čtenář bude moci nalézt další otazníky. Co dělá člověka člověkem? Je
to tvář, životní příběh, slova, která jsou pronášena právě teď, okolní situace, ten kdo ho vnímá,
poslouchá? Jaký příběh je důležitý a jaký nestojí za pozornost? Existuje vůbec jakýkoliv příběh,
dokud není vyslechnut, přečten, zhlédnut?
Nechci si nárokovat objevení něčeho nového. Nechci si nárokovat primát v lyrické
hloubce mého oduševnělého existenciálního tázání. Chci jen výtvarnou formou reflektovat
koncepty a otázky, které nejsou přímo vyřčeny slovy, které dokonce, pokud jsou verbalizovány,
získávají nepříjemnou patetickou pachuť, ale které mě přesto oslovují a zvou k zastavení, ač vím,
že vlastně nemá smysl je pitvat.
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