
 

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

PEDAGOGICKÁ FAKULTA 

Katedra české literatury 

 

 

 

 

 

Komiks jako médium uměleckého sdělení  

Comics as the medium of the artistic expression 

 

 

 

 

 

Vedoucí bakalářské práce:  Prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc. 

Autorka bakalářské práce:   Bc. Simona Valentová 

Bydliště:     Plk. Švece 2052, Pelhřimov 

Studijní obor:     Český jazyk a literatura 

Ruský jazyk a literatura 

Typ studia:     prezenční 

Rok dokončení bakalářské práce:  2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně s použitím uvedené 

literatury. Prohlašuji, že odevzdaná elektronická verze diplomové práce je identická s 

její tištěnou podobou. 

 

 

 

Místo vypracování: Praha      Vlastnoruční podpis: 

Datum: 4.12.2014



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování  

Na tomto místě bych ráda poděkovala všem, kteří mě podporovali během zpracovávání 

bakalářské práce, především Prof. PhDr. Dagmar Mocné, CSc. za odborné rady a 

konzultace, vstřícnost a příjemnou spolupráci.  



OBSAH 

1 ÚVOD ................................................................................................ 5 

2 TEORETICKÁ ČÁST ............................................................................... 6 

2.1 DEFINICE KOMIKSU............................................................................................................. 6 

2.2 OBECNÁ HISTORIE KOMIKSU ................................................................................................ 8 

2.3 TECHNIKA KOMIKSU ........................................................................................................... 9 

2.3.1 Pojmy ....................................................................................................................... 10 

2.3.1.1 Thierry Groensteen - Stavba komiksu ............................................................. 11 

2.3.2 Obraz vs. text ........................................................................................................... 13 

2.3.3 Pohyb a emoce ........................................................................................................ 14 

2.4 JAPONSKÝ KOMIKS ........................................................................................................... 15 

2.4.1 Charakteristika ........................................................................................................ 16 

2.4.2 Struktura a symbolika ............................................................................................. 17 

2.5 NARACE ......................................................................................................................... 21 

2.5.1 Bílá místa ................................................................................................................. 22 

2.5.2 Čtenář ...................................................................................................................... 24 

2.5.2.1 Komunikační kód ............................................................................................. 25 

2.6 UMĚLECKÉ SDĚLENÍ .......................................................................................................... 26 

2.6.1 Prostředky uměleckého sdělení ............................................................................... 28 

2.6.1.1 Textová složka ................................................................................................. 28 

2.6.1.2 Obrazová složka .............................................................................................. 30 

3 PRAKTICKÁ ČÁST - ROZBOR VYBRANÝCH KOMIKSŮ ................................ 32 

3.1 JAMES O’BARR - VRÁNA ................................................................................................... 32 

3.1.1 Textová složka ......................................................................................................... 33 

3.1.1.1 Příběh .............................................................................................................. 33 

3.1.1.2 Profil hrdiny ..................................................................................................... 35 

3.1.1.3 Vypravěč .......................................................................................................... 37 

3.1.2 Grafická složka ........................................................................................................ 38 

3.1.2.1 Shrnutí ............................................................................................................. 43 

3.2 JAMES O’BARR, JIM TERRY - VRÁNA: SOUMRAK BOHŮ .......................................................... 45 

3.2.1 Příběh ...................................................................................................................... 45 

3.2.2 Textová složka ......................................................................................................... 47 

3.2.3 Obrazová složka ...................................................................................................... 48 

3.2.4 Shrnutí ..................................................................................................................... 53 

3.3 MANGA - MĚSTO SVĚTEL .................................................................................................. 54 

3.3.1 Příběh ...................................................................................................................... 55 

3.3.2 Textová složka ......................................................................................................... 56 

3.3.3 Obrazová složka ...................................................................................................... 58 

3.3.4 Shrnutí ..................................................................................................................... 60 

4 ZÁVĚR..................................................................................................... 61 

5 POUŽITÉ ZDROJE ..................................................................................... 63 



2 

 

LITERATURA: ............................................................................................................................... 63 

ČLÁNKY: ..................................................................................................................................... 64 

CITOVANÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY: ................................................................................................. 64 

CITOVANÉ KOMIKSY A MANGA ....................................................................................................... 64 

SEZNAM VYOBRAZENÍ ................................................................................................................... 65 

6 RESUMÉ ................................................................................................. 66 

7 KLÍČOVÁ SLOVA ...................................................................................... 68 



5 

 

1  ÚVOD 

Dnes už dávno neplatí, že čtení komiksů je pouze dětskou záležitostí či 

pokleslou zábavou. A dost možná tomu tak úplně nebylo nikdy, jenom chyběly ty 

správné impulsy, které by toto médium (nebo alespoň některá jeho specifika) povznesly 

na odpovídající úroveň. V posledních letech se komiks stává celosvětovým fenoménem 

a moderním médiem. Autoři i čtenáři si začínají uvědomovat, jaké možnosti a vliv 

komiks může mít, a že svým přesahem je schopen působit v nejrůznějších sférách a 

oblastech. Kromě uměleckých a autorských komiksů, či adaptací mnohých děl (ať už 

literárních, filmových nebo jiných), se s komiksem jakožto prostředníkem pro 

nejrůznější sdělení stále častěji setkáváme v reklamní a marketingové komunikaci, kde 

plní již nezanedbatelnou roli. 

Přibývá vědeckých prací, které zkoumají komiks, či se zabývají jeho 

teoretickým rozborem, případně také historií. Avšak právě tato teoretická obeznámenost 

s komiksovou problematikou v rámci široké veřejnosti je stále nízká, proto se v této 

práci budeme věnovat i některým teoretickým aspektům. Dotkneme se historie komiksu 

a jeho současné definice, pokusíme se specifikovat některé formy a techniky, 

komunikační kód, vymezit dílčí žánry a zejména pak poukázat na díla s rysy umění, 

kterými se komiks vyděluje ze systému populární kultury. Chceme tak přispět k názoru, 

že komiksová tvorba je rozložena do oblasti populární i umělecké, zatímco tradičně je 

vnímána převážně jako čistý produkt sféry populární. Proto se budeme zabývat zejména 

uměleckou složkou tohoto média, jejím sdělením, celkovým fungováním a narativními 

konstrukcemi. Část teoretického oddílu se bude týkat čtenářské gramotnosti, kde se 

budeme snažit specifikovat čtenářské kompetence komiksového publika, jež jsou nutné 

pro efektivní využití a dekódování tohoto média.  

Pro praktickou část zvolíme tři konkrétní komiksy, které považujeme za žánrově 

specifické a umělecky hodnotné, záměrně se tedy v této práci vyhýbáme dílům z oblasti 

hrdinských, naučných, výchovných nebo dětských komiksů. Abychom mohli pracovat 

s co největší možnou škálou uměleckého sdělení, vybrali jsme pro analýzu komiksy 

zcela různorodé nejenom způsobem jejich zpracování, ale odlišné také po stránce 

tematické a kulturní. Jmenovitě se jedná o komiks Vrána (James O’Barr, 2008; původní 
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vydání 1989), jeho nové (dějově nenavazující) pokračování Vrána: Soumrak bohů 

(James O’Barr, Jim Terry, 2013) a mangu Město světel (Hikari no Machi, Inio Asano, 

2005, české vydání 2010). 

Obrazový materiál je vložen přímo do textu a snaží se s ním co nejvíce 

korespondovat, doplnit ho a také vytvořit názorné vizuální podmínky pro interpretaci a 

analýzu vybraných komiksů.  

 

2 TEORETICKÁ ČÁST 

V této části se budeme věnovat teoretickým východiskům v oblasti definice a 

historie komiksu, stavbě a funkcím komiksového díla. Vymezíme textovou a obrazovou 

složku, jejich vzájemné prolínání a jednotlivé aspekty. Dále se pokusíme popsat žánr 

japonského komiksu, jeho specifika a postavení v naší kulturní oblasti. Nakonec se 

budeme snažit definovat umělecké sdělení a jeho projevy v komiksu. Veškerý text bude 

podložen odbornými publikacemi, které se danou problematikou zabývají.  

2.1 DEFINICE KOMIKSU 

Teoretikové se ve svých definicích rozcházejí podle toho, který aspekt komiksu 

považují za nejdůležitější. Bude dobré definovat slovo „komiks“ jako pojem, který 

popisuje celé médium, a ne jenom určitou formální realizaci, kterou může být například 

komiksový sešit. Samotné slovo „komiks“ vzniklo z anglického slova comicstrip, v 

překladu „pás komických obrazů“. Anglické pojmenování „comics“ se dlouhou dobu 

udržovalo i v českém názvosloví, ale nakonec byl tento výraz počeštěn a získal svou 

nynější podobu, která bude užívána i v této práci. 

Podle Willa Eisnera, o kterého se ve své publikaci opírá Scott McCloud, je 

komiks označován jako sekvenční umění. Znamená to, že jednotlivé nenavazující 

obrázky zůstávají právě pouhými obrázky, ale pokud je dáme (v počtu dvou a více) do 

logického sledu, čili sekvence, nabývají formy komiksu. Na rozdíl od animace, která 

probíhá v čase, záleží při sekvenci obrázků v první řadě na prostoru. McCloud (2008: s. 

9) vytváří pro komiks následující definici: „komiks - záměrná juxtaponovaná sekvence 
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kreslených a jiných obrazů, určená ke sdělování informací nebo k vyvolání estetického 

prožitku“. Toto pojetí vylučuje z komiksu „jednorámečkové“ obrazy, které jsou 

například v novinách často využívány pro kreslený vtip či karikaturu. V anglické 

komiksové terminologii nejsou označovány jako „comics“, nýbrž jako „cartoon“. Ihned 

ale dodává, že v základě stačí k pojmenování komiksu pouze termín sekvenční umění. 

Mimo jiné nabízí také definici, která říká, že „umělecká forma - médium - známá jako 

komiks, je nádoba schopná pojmout jakékoli množství myšlenek a obrazů“ (McCloud, 

2008: s. 6). 

K uznávaným autorům komiksů a teoretikům patří také Klaus Kaindl (2010), 

který definuje komiks podobně, a sice jako „narrative forms in which the story is told in 

a series of at least two separate pictures”
1
, čímž v podstatě souhlasí s výše 

zmíněnou teorií McClouda a Eisnera. 

Další známá osobnost je R. C. Harvey (2001) se svým definováním komiksu 

„pictorial narratives or expositions in which words (often lettered into the picture area 

within speech balloons) usually contribute to the meaning of the pictures and vice 

versa”.
2
 Harvey tímto zdůrazňuje nutnost verbální složky, čímž z komiksu vylučuje ta 

díla, jež pracují pouze se složkou vizuální. To však popírá právě Will Eisner, který jde 

dál a tvrdí, že sekvenční umění může být i komiks bez textu (Eisner, 1985: s. 5) 

 

Oproti všemu výše zmíněnému stojí poněkud stranou uznávaný francouzský 

odborník Thierry Groensteen, který jasně danou definici pro komiks odmítá a považuje 

ji za nenalezitelnou. Avšak dalo by se říci, že souhlasí s výše zmíněnou teorií Eisnera a 

McClouda, neboť ve své Stavbě komiksu píše, že „za jediný ontologický podklad 

komiksu musíme uznat vytváření vztahů v pluralitě soudržných obrázků. […] ústředním 

prvkem celého komiksu a prvním kritériem ustavujícího řádu, je skutečně ikonická 

soudržnost. […] Nezbytnou, ne-li aspoň dostačující podmínkou toho, abychom mohli 

hovořit o komiksu, je to, že obrazů je několik a nějakým způsobem korelují.“ 

(Groensteen, 2005: s. 31-34).  

  

                                                           
1
 „narativní formy, ve kterých je příběh vyprávěn v sérii minimálně dvou oddělených obrázků“ (překlad 

autorky) 
2
 „obrazové narativy nebo expozice, ve kterých slova (často vložena do prostoru obrázku bez bublin) 

obvykle přispívají k významu obrazu a naopak“ (překlad autorky) 
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 Obecně tedy lze shrnout, že komiks je narativní druh média, kde 

dominuje především jeho vizuálnost, a jinak řečeno je to také sekvenční umění, jež 

k vyprávění určitého děje nejčastěji využívá kombinaci obrazu a slova. Díky tomuto 

spojení může komiks sdělovat mnoho informací najednou v jediném rámečku, což nutí 

čtenáře k maximálnímu soustředění a správnému, avšak u uměleckého komiksu jistě ne 

jedinému dešifrování obsahu (viz níže). Při analýze je důležité akceptovat zejména 

žánrovou různorodost, neboť „komiks spojuje výrazové prostředky výtvarného projevu 

(kresba), literatury (text), filmu (technika střídání záběrů z různých úhlů a vzdáleností) i 

divadla (výrazná gesta a emblematické masky postav)“. (Mocná, Peterka, 2004: s. 316) 

2.2 OBECNÁ HISTORIE KOMIKSU 

Cílem této práce není podávat ucelený přehled o vývoji a historii komiksu, proto 

budou zmíněny jenom některé klíčové události a základní fakta, a to zejména v oblasti 

umělecky vyhraněnějšího komiksu. 

Ačkoli určité náznaky komiksu můžeme nalézat už v dávné prehistorii lidstva (a 

někteří teoretici z nich ve svých pracích vycházejí), komiks jako moderní médium je 

znám přibližně sto let, přičemž jeho vývoj je spjat s historií prostředků masových médií, 

zejména s tiskem, televizí a filmem. Denní tisk (zpočátku především v USA) ke 

zpravodajství postupně přidával i zábavnou složku ve formě komiksových pásků neboli 

stripů, které měly vyjadřovat reakce na aktuální společenskou situaci (satira, 

společenská kritika, politika…). Jinou funkci měly komiksy určené dětem, které tisku 

dlouho sloužily jako pouhý doplněk a zároveň také lákadlo, což se ve velké míře 

projevilo i v Evropě. Zařazení do oblasti literatury si komiks vysloužil s příchodem 

komiksových sešitů, které se již dostaly i do povědomí dospělého publika. Umělecký a 

literární potenciál komiksu přišel do Evropy až v šedesátých letech společně s tzv. 

Nouvelle Vague, která vznikla generační výměnou režisérů francouzské kinematografie 

(Kruml, 2007). 

Posun ke komiksu jako umělecké výpovědi nastal v 70. letech s příchodem 

undergroundového komiksu. Tím se toto médium zároveň dostává ke staršímu publiku, 

které jej začíná znovu využívat jako komunikační nástroj. Taktéž v 80. letech se 

alternativní tvorba těšila přízni dospělého publika, které se sdružovalo především kolem 
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magazínu RAW. Ústředním bodem tohoto magazínu byl projekt jeho zakladatele Arta 

Spiegelmana - komiks s názvem Maus, v němž se autor vypořádává s traumatem „dítěte 

holocaustu“. V roce 1986 byl Maus sesbírán a vydán jako kniha mainstreamovými 

nakladatelstvími v USA i Velké Británii (Sabin 2008: 182). V roce 1992 nakreslil Art 

Spiegelman i druhý díl a zároveň převzal jako první komiksový tvůrce Pulitzerovu cenu 

za literaturu (Sabin 2008: 188). Alternativní komiks tak náhle prolomil zaběhnutou 

oblast a překročil hranice komiksového publika. Nicméně i v oblasti mainstreamu se 

objevily komiksy, které oslovily značnou část tehdejších čtenářů - Watchmeni (Alan 

Moore) a Návrat temného rytíře (Frank Miller) se rovněž v podobě vázané knihy 

dostaly do největších knihkupectví. 

Česká republika po roce 1989 zažila několik vln, během nichž se rozvíjela 

komiksová kultura, a v současné době probíhá další z nich, díky které se komiks dostal 

na pulty knihkupectví a do recenzí v denním tisku. Nové čtenáře k „obrázkovým 

příběhům“ přilákal také vznik mnoha filmových adaptací úspěšných komiksů. Ač je 

v současné době četba komiksu v České republice stále spíše okrajovou záležitostí, 

nelze přehlížet nastoupený trend rozvoje komiksové kultury. Jedním z průkopníků je 

např. časopis a nyní i vydavatelství Crew, které u nás působí od roku 1997. Do širšího 

povědomí se také začínají dostávat nejrůznější „cony“
3
 (Comic Con), festivaly (Festival 

fantazie, Animefest, Advik) nebo jednorázově pořádané akce s touto tematikou.  

2.3 TECHNIKA KOMIKSU 

Tvorba komiksu je vymezena svými vlastními pravidly. Především se jedná o 

techniku a způsob vyobrazení - ne každý soubor obrázků je komiks a ne všechny 

komiksy fungují stejným způsobem. Jelikož je při rozboru komiksu nutné používat 

specifické pojmy, bude vhodné je nyní vysvětlit a vymezit. Dále je také třeba určit, 

které termíny budou nejvhodnější, neboť naše prostředí pracuje s 

různými terminologiemi (jak s frankofonní, tak s anglofonní), mezi nimiž se místy 

vyskytují rozpory. 

                                                           
3
 z anglického convention, setkání fanoušků sci-fi, fantasy, určitého televizního seriálu, filmu, 

spisovatele, herce nebo jiné zábavy - v tomto případě komiksu - na předem domluveném místě a předem 

domluvené době 
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2.3.1 Pojmy  

V českém prostředí si již některé termíny našly své místo a pravidelně se 

objevují v novinách, časopisech nebo na internetu. Řadoví čtenáři s těmito konvenčními 

názvy nemívají problémy a běžně se s nimi stýkají. Nyní uvedeme několik typických 

příkladů s laickým vysvětlením, které je známo téměř každému, kdo nějaký komiks 

alespoň příležitostně četl. Poté se pokusíme na vybrané termíny aplikovat již existující 

teoretické poznatky. 

 Například obecně užívaný pojem panel je označení pro jeden obrázek, který 

většinou zachycuje jeden okamžik. Dle zmiňovaných definic by tyto obrázky měly být 

řazeny juxtapozičně. Dále komiksy pracují s tzv. stripy, sekvencemi obrázků na jednom 

řádku. Toto označení se většinou týká krátkých komiksů, které obsahují pouze několik 

panelů. Nicméně strip může tvořit i obrázek jediný. Tato forma komiksu se často 

objevuje v denním tisku a různých reklamách. 

Komiks využívá typické grafické prvky, jako je rámeček, bublina a specifické 

symboly. Ty umožňují čtenářům lepší orientaci v zobrazovaném ději. Rámečky 

ohraničují jednotlivé obrázky (panely) komiksu a oddělují tak momenty probíhající 

akce. Komiks se často obejde úplně beze slov, přesto je jedním z jeho 

nejcharakterističtějších rysů text v tzv. bublinách. Bubliny (někdy také nazývány 

„obláčky“) zobrazují přímou řeč dialogů nebo myšlenky, přičemž monology a 

doprovodné texty vypravěče bývají často napsány v obdélnících uvnitř jednotlivých 

panelů. Na rozdíl od bublin přímé řeči tvořených rovnou čarou se pro vyjádření 

myšlenek užívají bubliny s vlnovkou. Grafické ztvárnění může vyjádřit emocionální 

zabarvení výpovědi, jako je vztek, radost, výkřik apod. Důležité je také pořadí, v jakém 

bubliny v každém panelu číst pro zachování posloupnosti příběhu – v klasickém 

evropsko-americkém komiksu se bubliny čtou seshora dolů a zleva doprava; přednost 

má vždy ta, která je výš. Přítomnost bublin nemusí být vždy nutná, některé komiksy 

dobře fungují i bez nich a využívají zejména svůj vlastní metajazyk. 

Grafické symboly naznačují nejrůznější myšlenkové procesy a emoce postav 

(například známá „rozsvícená žárovka“ symbolizuje nápad). Dále se také pracuje 

s různým typem písma, což může čtenáři signalizovat například změnu nálady postavy. 

S tím mohou souviset i nejrůznější citoslovce či zvukomalebná slova (BOOM, 

SPLASH, SKWEEE), která nejčastěji signalizují doprovodné zvukové efekty. 
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V neposlední řadě je hojně využíváno čar nazývaných speed-lines nebo také motion-

lines
4
, které mají naznačovat pohyb, rychlost či emoce a vyvolávat tak pocit akce a 

dějovosti. S tímto efektem se velice často setkáváme hlavně u japonských komiksů. 

S konvencí se setkáváme rovněž u verbální části komiksu, kde se pracuje 

s textem. Tento text je čtenáři předkládán ve formě vyprávění, dialogu, monologu či 

doprovodného zvukového efektu. Vyprávění bývá graficky odděleno od zobrazeného 

dění a často je umístěno v horní nebo dolní části rámečku. Většinou komentuje nebo 

popisuje danou situaci, kterou čtenář právě sleduje. Jedná-li se o dialog, slouží k jeho 

prezentaci výše zmíněné bubliny, přičemž se může měnit typ písma v souvislosti 

s náladou nebo vystupováním postavy. 

 

2.3.1.1 Thierry Groensteen - Stavba komiksu 

Poněkud odlišné, avšak opodstatněné pojmy zavádí a užívá francouzský teoretik 

Thierry Groensteen. V jeho Stavbě komiksu nalezneme např. názvy jako je hyperrámec, 

multirámec, viněta, rámeček, arch, strip, panel nebo okraj. Tato označení bude nyní 

dobré krátce vysvětlit, neboť s nimi v další fázi budeme rovněž pracovat. 

 

Na rozdíl od Eisnera a McClouda, kteří používají nebo i libovolně zaměňují 

termíny panel a rámeček, zavedl Groensteen jako základní jednotku komiksu vinětu, od 

které rámeček záměrně odděluje. Jedná se totiž pouze o vnitřní rámovanou obrazovou 

plochu. „V obvyklé konfiguraci se viněta vlastně tváří jako prostorová výseč izolovaná 

bílým místem, mezerou a uzavřená rámečkem, který zajišťuje její celistvost“ 

(Groensteen 2005: s. 41). Jejich spojením potom vzniká jednotka, která by mohla 

odpovídat právě zmiňovanému panelu. S vinětou se dá obecně manipulovat, může být 

zvětšena, zmenšena, přemístěna či zcela vyjmuta. Je tím, co poutá čtenářovu pozornost 

a u čeho se může pozastavit a zapřemýšlet. Důležitý je také zvolený tvar (obdélníkový, 

čtvercový, kruhový…), který může různě ovlivnit čtenářovo zapojení a celkové vnímání 

scény. Střídání tvarů působí na dynamiku příběhu. A nelze opomenout ani polohu 

viněty, neboli její umístění na stránce a posléze v celém díle.  

                                                           
4
 In Manga tutorials, http://www.mangatutorials.com/tut/motionlines.php  



12 

 

Existuje také opačný případ, kdy jedna viněta obsazuje celou stránku, a ztrácí 

tak některé ze svých parametrů. Groensteen v této souvislosti mluví o procesu 

inkrustace, při kterém autor využije arch jako obrazový podklad, do nějž jsou včleněny 

další viněty. Vztah, který vzniká mezi vinětou inkrustovanou a obrázkem v pozadí, 

může být buďto na bázi pouhého vrstvení, nebo mezi nimi může zavádět dialog. Často 

se zde tvoří pomlka v časové posloupnosti - obvykle  mají viněty ležící vedle sebe 

sekvenční souslednost, ale v tomto případě se jedná o simultánnost. „Jednoduše řečeno, 

inkrustace vyjadřuje vztah typu mezitím, zatímco tradiční meziikonická mezera se 

většinou rovná nějakému pak.“ (Groensteen, 2005: s. 110). 

Vinětu (její tvar a plochu) do značné míry formuje rámeček. „Uzavírá vinětu, 

vymezuje oblast k záznamu obrázku i verbálního sdělení, rytmizuje vyprávění, 

předepisuje režim četby“ (2005: s. 197). Rámeček má několik zásadních funkcí, které 

mají vliv na obsah vinět a také na „percepční a kognitivní proces čtenáře“ (s. 57).  

Čím je vinětě rámeček, tím je celé stránce hyperrámec, který odděluje užitkovou 

plochu stránky od jejího okraje. Mívá většinou vzhled obdélníku kopírující rozměry 

stránky, je to jakýsi (často nesoudržný) vnější obrys neboli vnější okraj archu. Archem 

se pak rozumí „soubor několika vinět či stripů zobrazených na jedné stránce“ 

(Groensteen 2005: s. 195). S hyperrámcem se nesmí zaměňovat multirámec, jenž tvoří 

systém více vinět (strip, arch, dvoustránka). Takovým multirámcem je např. dvoustrana 

jakožto „největší souvislý segment komiksu, který může čtenář obsáhnout pohledem“ 

(s. 196).  

Jako přechodový prostor označuje Groensteen strip. Je tvořen horizontálním 

pásmem vinět, stojí osamoceně a jeho ohraničení již není nijak definováno. Nicméně v 

hierarchii komiksových prvků je mu přisuzováno zvláštní postavení - na rozdíl od 

viněty či archu „strip vypadá jako tranzitní zóna, nedostatečně hegemonní či izolovaná 

na to, aby si mohla nárokovat skutečnou identitu“ (Groensteen 2005: s. 77). 

Někteří autoři komiksů využívají pro své dílo i samotný okraj, tedy krajní obvod 

stránky, který bývá zpravidla bílý, ale nemusí tomu tak být vždy. Běžně se na okraji 

vyskytuje titulek, signatura, stránkování nebo jiné nápisy. Různí autoři nachází pro 

okraj různá využití, což se může promítat jednak do grafické struktury, ale i do vnímání 

a pochopení příběhu. Opět záleží na rozměrech, barvě, spojitosti atd. 
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2.3.2 Obraz vs. text 

Komiks je založen především na koexistenci zobrazeného a řečeného, neboli na 

společném fungování vizuální a textové složky, které se dají poměrně libovolně 

kombinovat. Scott McCloud sice tvrdí, že počet způsobů kombinace obrazu a verbálna 

v komiksu je nekonečný, ale zavádí pro ně pouhé tři kategorie (viz obr. 1a). První 

způsob kombinace nazývá „slovně-specifickou“, kde mají obrazy pouze ilustrativní 

charakter a hlavní výpovědní hodnota je obsažena v textu. Opakem tohoto způsobu je 

pak kombinace „obrazově-specifická“, při níž má právě text pouze doplňující charakter 

a často je omezen jen na citoslovce. Třetí kategorii nazývá „dvojspecifickou“, při níž 

oba dva systémy sdělují přibližně stejný obsah. Jako případnou další možnost uvádí 

doplňující kombinace, kdy „slova rozšiřují obrazový obsah nebo na něm spolupracují a 

naopak“ (McCloud 2008: s. 154).  

 

          

Obr.1a  Kombinace slovně specifická, obrazově specifická a dvojspecifická (zleva). 

 

Nicméně nejsou dána zcela jasná kritéria, podle kterých se k jednotlivým 

kategoriím dá dospět, proto si myslíme, že ne vždy toto rozdělení musí stoprocentně 

platit a může docházet například k vzájemnému překrývání jednotlivých možností. 

McCloud dále představuje ještě jednu méně tradiční kombinaci, která je 

označena jako paralelní. Znamená to, že obsah textu zdánlivě nesouvisí s obrazem a obě 

dvě složky tak vedle sebe existují paralelně, aniž by samy sebe navzájem nějak 

ovlivňovaly. Tento způsob se nám zdá vhodným zejména pro umělecké záměry, neboť 

poskytuje prostor pro mnohoznačné sdělení. Každá složka nese určité poselství, které 

čtenář musí teprve rozkódovat a přisoudit mu určitý význam. Avšak nejužívanější 

způsob kombinace obrazu a slova je podle McClouda ten, při kterém jsou vizuální a 

textová složka na sobě vzájemně závislé a „jdou ruku v ruce, aby vyjádřily myšlenku, 
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kterou ani jedna z nich není schopná sdělit samostatně“ (McCloud 2008: s. 155).  Na 

obr. 1b jsou uvedeny příklady pro srovnání jednotlivých kombinací, dále se touto 

problematikou budeme ještě zabývat. 

 

        

 Obr. 1b Kombinace doplňující, paralelní a vzájemně závislá (zleva).  

2.3.3 Pohyb a emoce 

Může komiks jakožto statické médium vůbec vyjadřovat nějaké emoce či iluzi 

pohybu? Odpověď zní ano, a dokonce pro to existuje vícero způsobů. Scott McCloud si 

všímá několika různých symbolických zobrazení pohybu, z nichž se zdá být nejčastější 

využití různých variací trajektorie ve funkci symbolu pohybu. 

 Znázornění pohybu v komiksu je patrné jednak na základě mezer mezi panely, 

přičemž čtenář pracuje s ucelením, a jednak je pohyb vyjádřen také pouhou jednou 

samotnou vinětou, kdy se akce děje uvnitř ní. Co se týče situace uvnitř viněty, 

východiskem je způsob snímání pohybu v kinematografii – kamera je buďto statická, 

nebo se pohybuje společně s objektem. Pokud je kamera statická, vidíme zobrazení 

trajektorie pohybujícího se objektu. V případě, že je kamera mobilní, vnímá divák 

ubíhající prostor (obr. 2). Ten pak podle Scotta McClouda lze znázornit „trajektoriemi 

pohybu zobrazovaného prostředí“ (McCloud 2008: s. 113). 

 

 

Obr. 2 Zobrazení pohybu uvnitř viněty pomocí trajektorií. 
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Obdobně jsou vyjádřeny i emoce. Některé můžeme nacházet už v přechodech 

mezi jednotlivými scénami, ale častěji se více odrážejí v jednom panelu, ať už na 

pozadí, nebo přímo u daných postav. V neposlední řadě se emoční složka přidává do 

textových a grafických popisků a typů bublin.  

Důležitou roli ve ztvárnění komiksu hrají také barvy - rozdíl mezi černobílým a 

barevným komiksem je značný, neboť bude vždy jinak působit na všechny úrovně 

čtenářského prožitku.  

2.4 JAPONSKÝ KOMIKS 

Rozhodli jsme se do naší práce zařadit i kapitolu o japonském komiksu, neboť se 

domníváme, že také v této oblasti je možné nalézt zajímavá díla s uměleckými 

ambicemi. Jedním z důvodů, proč jsme téma japonského komiksu vybrali, je 

rozmanitost tohoto žánru související s východní kulturou. Japonsko je zemí s dobře 

využitým potenciálem, která udržuje pokrok vždy o něco napřed před ostatními zeměmi 

světa, a zároveň neztrácí na kulturních hodnotách, neboť se dokáže vyrovnávat s vlivy 

okolního světa, které racionálně vnímá a přijímá. Chování japonského komiksu a jeho 

umělecké projevy budeme hodnotit s ohledem na české prostředí. 

Ačkoli se do středu čtenářské pozornosti u nás masově dostávají zejména tituly 

z populárně kulturní sféry, některá méně okázalá díla se z ní naopak vydělují. Obecně 

však platí, že komiks v Japonsku je víc než kde jinde specifickým uměním, což je 

zřejmě dáno i jeho izolovaným vývojem. Častěji klade důraz na „někde být“ oproti 

„někam se dostat“ (McCloud, 2008: s. 81). Způsob, jakým tvůrci manga skládají každý 

panel, bývá často více neucelený, nesjednocený. Na rozdíl od západních konvencí, 

manga očekává více práce a soustředění čtenáře k tomu, aby obrazy poskládal do 

souvislého vyprávění. Proto je fabulační pojetí odlišné a ve velké míře pracuje 

s intervaly (akce - pauza). Typická je také určitá nadčasovost, vyjádřená neukončeným 

zobrazením panelu. Panel je ohraničen pouze z části, anebo přechází jakoby za prostor 

stránky. Efekty pozadí jsou mnohem konkrétnější a častější, mnohdy využívají 

například expresionismu k zachycení různých emocí nebo vnitřního rozpoložení postav.  

V západních zemích mají téměř všechny komiksové viněty funkci informativní, 

rozvíjí jednu myšlenku v následujících vinětách a posunují příběh. Japonské komiksy se 
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mimo jiné vyznačují existencí mnoha nenarativních vinět, jejichž funkcí není posunovat 

děj. Jejich funkce je spíše „dekorativní, dokumentární, rytmická či poetická“ 

(Groensteen 2005: s. 141). Čtenář (především ze západních zemí) tedy není postaven 

před jednostrannou a jasně definovanou tvorbu, ale spíše dostává nový, neotřelý 

materiál k zamyšlení. 

2.4.1 Charakteristika 

Japonský komiks známe pod názvem manga (man - spontánní,volný a ga - 

obraz). Jedná se o objemné sešity (200-300 stran), které se čtou z našeho pohledu 

zezadu dopředu a zprava doleva. Manga se jako masový fenomén, který dnes ovlivňuje 

celou japonskou společnost, začala prosazovat na konci šedesátých let, přičemž západní 

čtenáři objevili manga teprve před několika lety (Kruml, 2007: 259, 265). 

Slovem manga bývají často označovány buď veškeré v Japonsku vznikající 

komiksy, nebo onen specifický vizuální styl, kterým se japonské (a nyní už i další) 

komiksy vyznačují. Existují různé názory na kořeny a vznik manga. Jednak se na 

vzniku manga podílela infiltrovaná kultura ze zámoří, především z Ameriky, jiní 

teoretici oproti tomu vnímají manga jako výsledek ryze původní japonské kultury. 

Manga je sekvenční umění využívající literární prvky a je nutné vědět, jak tento 

obrazový materiál číst. Od západních literárních a grafických děl se liší tím, že se čte 

odzadu. Oproti západnímu komiksu má také jiný systém čtení vinět na jednotlivých 

stránkách, a japonský systém uspořádání písma vyžaduje, aby bylo čtené sloupcově 

shora dolů a zprava doleva. Veškerý obsah je černobílý, barevné provedení se týká 

pouze obálky, která je ve velké většině případů jedinou barevnou stranou celého sešitu.  

Ve srovnání s euro-americkou komiksovou tvorbou je narace japonské mangy 

založena převážně na vizuální stránce. Při čtení mangy je nutné zaměřit se v první řadě 

na grafické ztvárnění - číst mangu je jako číst obraz, protože na svůj objem skutečně 

obsahuje minimum textu. Málokdy se zde setkáváme s vypravěčem, převažují hlavně 

dialogy postav, pomocí nichž je příběh konstruován. Důležitým faktem mimo jiné je, že 

manga využívá techniky filmového střihu a záběrování, proto se dá velice dobře 

převádět do animované podoby (anime), což je v Japonsku zcela běžný postup. 

Přechody mezi jednotlivými vinětami kopírují mnohem více klasickou filmovou řeč, 

než v euro-americkém komiksu. Výše jsme zmiňovali konfrontaci mezi verbální a 
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obrazovou složkou komiksu. V případě mangy je patrná převaha vizuální narace, tzn., 

že obraz v japonském komiksu zabírá mnohem větší prostor a spočívá v něm hlavní 

smysl díla. Typické je rozdělení velmi krátkých časových úseků do několika vinět. 

Čtenáři je tak nabízeno více detailů, díky kterým je mnohem lépe vtažen do příběhu. 

Vyprávění je často pojaté jako filmový scénář v obrazech. 

 

V České republice je historie mangy spjata s anime, které se začalo objevovat na 

českých sci-fi a fantasy conech již v roce 1999 a 2000. První samostatná akce s názvem 

Animefest se uskutečnila až 8. a 9. května 2004 v Brně, na které se sešlo přes 200 

návštěvníků. Toto setkání fanoušků probíhá každoročně na začátku května a pořádá jej 

občanské sdružení Brněnští otaku.
5
 Od roku 2011 vychází manga ve větším nákladu 

např. v nakladatelství Crew (např. Naruto, Death Note, Bleach, Útok titánů, Gantz, 

Crying Freeman). 

2.4.2 Struktura a symbolika 

Budeme-li i zde vycházet z Groensteenovy Stavby komiksu, dostane manga 

srovnatelný rámec pro obdobu s klasickým komiksem, ze kterého podle některých 

teoretiků také vychází. Nejdříve se zaměříme na základní jednotku - vinětu. Pro komiks 

je častým pravidlem zobrazení pravidelných geometrických tvarů, nejvíce vinět bývá 

obdélníkových. S nimi se dále prostorově pracuje a ovlivňují pak výsledný dojem. 

Například zúžené vertikální viněty mohou působit stísněně až klaustrofobicky, zúžené 

horizontální naopak panoramaticky. Pokud viněta postrádá rámeček, více vtahuje 

čtenáře do obrazu a děje, nežli viněta zarámovaná. Pro mangu nejsou neobvyklé různé 

tvary, často nepravoúhlé (lichoběžník, kruh), které se odráží na dynamice a tempu 

vyprávění. Tyto aspekty ovlivňují také mezery mezi jednotlivými vinětami a jejich 

šířka, která je proměnlivá, a naznačuje tak určitý časový úsek mezi zobrazovanými 

scénami. S užší mezerou se děj zrychluje, s širší je tomu naopak. Okraj u mangy bývá 

často zcela ignorován, a některé viněty se tak mohou táhnout jakoby za fyzické hranice 

archu. 

Jedním z nejvíce charakteristických prvků mangy je práce s detaily a mikro 

záběry, srovnatelná s filmovým „zoomem“, neboli přiblížením (viz oči - obr. 4). S tímto 

                                                           
5
 http://animefest.cz/historie/animefest-2004 
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typem zobrazení se setkáváme zejména u scén, kde autoři chtějí upozornit na určité 

místo, pozastavit nebo zrychlit děj a přitáhnout čtenářovu pozornost. Detail ruky se 

zbraní či přiblížení výrazu ve tváři je velice častým jevem. Pro pozadí přibližovacích 

záběrů se většinou využívá vertikálních a horizontálních linií, nebo také výše 

zmiňovaných „speed lines“ a „motion lines“, jedná-li se o akční scény. Pozadí se pak 

stává rozmazaným a více vynikne požadovaný detail vpředu.  

 

V kritickém čtrnáctideníku A2 se jedno číslo z roku 2011 zabývá právě mangou 

a různými způsoby kresby. Článek Jana Tesaře ukazuje několik přístupů a nabízí tak 

„přehlídku rozdílných kresebných stylizací i způsobů práce s komiksovým médiem“. 

(Tesař, 2011)
6
. Vyčleňuje zde původní klasickou kresbu ovlivněnou Disneym, která je 

typická pro zakladatele stylů mangy Osamu Tezuku v 50. letech (obr. 3a). Dále kresbu 

s výrazným vlivem evropského komiksu, kde je karikatura již nahrazena realismem a 

přibývá detailů na úkor akce (obr. 3b).  

Obr. 3a (vlevo) manga Astro boy (Osama Tezuka) 

 

 

Obr. 3b (vpravo) manga Naušika z Větrného údolí 

(Hayao Miyazaki) 

 

 

                                                           
6
 TESAŘ, Antonín. Manga. A2 [online]. 2011, roč. 2011, č. 8 [cit. 2014-11-16]. Dostupné z: 

http://www.advojka.cz/archiv/2011/8/manga 
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 Třetí ukázkou je současná mainstreamová manga, vyznačující se 

skloněnými úhly pohledu a ostře skosenými panely (obr. 3c). Nejednotný ornamentální 

a impresivní styl shoujo (šódžo) mangy (určené dospívajícím dívkám), který ruší 

klasický komiksový rám a rozpadá se do několika celků, je dalším pojetím techniky 

manga (obr. 3d).  

 

 Obr. 3c manga Bleach (Tite Kubo)  Obr. 3d manga Princess Princess (Mikiyo Tsuda) 

 

Na rozdíl od mangy pro dívky bývá 

manga pro chlapce (shounen / šónen) 

realističtější a usedlejší, samozřejmě chybí 

květinové a jiné „dívčí“ vzory, kterých shoujo 

styl hojně užívá. Dalším příkladem je styl 

chibi (čibi) neboli „superdeformed“, jehož 

stylizace silně karikuje a zmenšuje postavy, 

aby se zesílily zobrazované emoce, případně 

se tak může dít i ve snaze zvýšit roztomilost 

postav (obr. 3e). Kromě výše zmiňovaných 

způsobů se můžeme setkat také s nejrůznější  

experimentální mangou, undergroundem, 

expresionismem a dalšími alternativními technikami. 

Obr. 3e manga Dragon Ball (Ooishi Naho, 

Toriyama Akira) 
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Postavy 

Současná (nejčastěji mainstreamová - viz obr. 4) manga se vyznačuje zejména 

specifickými postavami, jejichž vzhled se sice zdá poněkud nejaponský, ale v japonské 

kultuře našly své pevné místo. Od stylu jednotlivých kreslířů se odvíjí rozmanitost 

provedení (např. barevnost vlasů, styl oblečení). Nejvýraznějším aspektem postav 

bývají velké oči, pro rozpoznání japonského komiksu typické. Dále malé nenápadné 

nosy, v poměru k tělu velká oblá (čím mladší, tím větší a zakulacenější) hlava se 

špičatou bradou. Postavy obecně mívají přehnané tělesné tvary, komplikované účesy a 

abnormální, fyzikální zákonitosti popírající oděvy. Těchto detailů si snadno 

povšimneme na první pohled, nicméně použité vizuální prvky nejsou pouze ukazatelem 

stylu, ale hlavně charakteru postav, neboť manga se velice soustřeďuje na nejrůznější 

emoce, a právě vzhled postav je úspěšně vyvolává. (Brenner, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Ukázka mainstreamové shoujo mangy Nana (autorka Ai Yazawa)
7
 

 

Japonský komiks přináší celé spektrum vizuálních symbolů, které pro západního 

čtenáře mohou skýtat určité obtíže, neboť se jedná zejména o kulturní rozdíly. Ovšem 

s trochou praxe se manga může stát přístupnou i v našem prostředí. Převažující jednotný 

                                                           
7
 http://mangafox.me/manga/nana/ 
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styl kresby využívá na rozdíl od amerických komiksů úspornosti linií a prostých detailů, 

charakter postav bývá často dán už barvou vlasů či oděvem postav, proto je jejich 

základní identifikace poměrně snadná. Vezmeme-li jako jeden příklad výše zmiňované 

oči, jejichž ztvárnění je jedním z nejvíce charakteristických prvků mangy, informovaný 

čtenář z nich může odhadnout, s jakou postavou má co do činění. Velké, jasné oči 

s mnohými odlesky většinou mívají kladní hrdinové, kteří mají čestné úmysly a nic 

neskrývají. Naopak užší a tmavší oči patří postavám s temnou minulostí, zlou povahou 

či osobními problémy. 

Další nápomocnou, ač u nás nezvyklou věcí je japonské třídění na žánry podle 

odlišných recipientů. „Whereas comics in the United States are not specifically aimed at 

boys or girls, men or women, Japan divides its manga into categories defined by gender 

as well as age. […] a general rule of thumb is that manga for the female population 

emphasizes emotion and relation ships whereas manga for men emphasizes action and 

humor.“
8
 (Brenner, 2007: s. 51). Tomu odpovídá i celková stylizace a výskyt postav. 

Kromě tematicky laděných příběhů jsou v závislosti na konkrétním publiku pečlivě 

dodržována i další pravidla, týkající se stylizace a grafického ztvárnění postav. 

2.5 NARACE 

Thierry Groensteen považuje komiks za primárně vizuální formu sdílení 

informací, kde je text více méně doplňujícím elementem. Podle něj je to právě obraz, 

který by měl z většiny hovořit a dávat výslednému příběhu smysl. S tímto názorem 

souhlasíme, nicméně záleží, jaký druh narativního zkoumání budeme na komiks 

aplikovat. V současné době se setkáváme se dvěma přístupy - literárním a filmovým. 

„Narace komiksu využívá techniky filmového střihu, avšak oproti filmu je podstatně 

eliptičtější“ (Mocná, Peterka, 2004: s. 316). Budeme-li v komiksu hledat příběh 

s pomocí literární teorie, soustředíme se na jiná kritéria, než by využila filmová věda. 

Proto jsme se rozhodli vybrat pro příběh z obou odvětví nejvíce nosné prvky a na ty se 

zaměřit. 

                                                           
8
 „Zatímco komiksy ve Spojených státech nejsou konkrétně cíleny na chlapce nebo dívky, Japonsko dělí 

mangu na kategorie podle pohlaví a stejně tak věku. […] obecné pravidlo, jak poznat mangu pro ženskou 

populaci, je důraz na emoce a vztahy, zatímco manga pro muže se zaměřuje na akci a humor.“ (překlad 

autorky) 
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Částečně se také opřeme o teorii Umberta Eca, který za nezbytnou pokládá 

ikoničnost vizuálních prvků komiksu, jež je nutně založená na kulturně 

determinovaných konvenčních znacích, díky kterým dokážeme komiksové obrazy 

správně rozklíčovat a pochopit (Eco, 1995). U japonských komiksů (pro evropského 

čtenáře) platí tento názor dvojnásob. 

Groensteen ve své publikaci pokládá otázky ohledně komiksové narativity a 

srovnává ji s filmem, kde je pro narativitu dostatečnou podmínkou pohyb, bez ohledu na 

děj, který obrázky zobrazují. Při aplikaci na komiks nás nebudou zajímat pohyblivé 

obrázky, nýbrž fixní, přičemž není jasně dané, zda se narace vytváří už v samotné 

vinětě, anebo následným spojováním jejich obsahů. Groensteen z hlediska narace 

považuje za nejzávažnější až kontextuální vztahy, které se vytvářejí mezi vinětami. „Je 

tady to, co mi každý obraz ukazuje, a je tady to, co je na základě jejich konfrontace 

mohu nechat říct“ (Groensteen, 2005: s. 132). V komiksech uměleckých budou právě 

tyto vztahy rozhodující pro umělecké sdělení, protože čtenář nebude vycházet pouze 

z prvotního zobrazovaného dojmu, ale bude si muset na jejich základě vybudovat určité 

poselství, které nemusí být (a zřejmě ani nebude) jednoznačné.  

 

Stejně jako klasická literární díla rozlišuje i komiks příběhy jednoduché a 

složité, podle toho, zda mají jednu nebo více dějových linií, popřípadě kolik obsahují 

zápletek. Příběhy mohou být dějově ucelené, fragmentární nebo epizodické. Podle 

tematiky lze vydělit příběhy zábavné, poučné a výchovné, akční, psychologické, 

filosofické a dále fantastické, reálné nebo autentické. Na jejich výstavbu se dá aplikovat 

klasický pětifázový model dramatu, tedy expozice, kolize, krize, peripetie a katastrofa 

(Peterka, 2007). Jako nejdůležitější a rozhodující prvek pro vyprávění je brán vypravěč. 

Podle Tomáše Kubíčka je vypravěč „primární kategorií  naratologického rozboru“ 

(Kubíček, 2007: 111). 

2.5.1 Bílá místa 

Komplexnost fikčního světa komiksu mimo jiné souvisí s pojetím prostoru. 

Některé informace jsou podávány přímo, ale jiné si musíme domýšlet, protože chybí, 

nebo jsou jen naznačeny. „Protože fikční svět je neúplný, jsou jeho součástí i „mezery“. 

Zaplněním těchto mezer, tedy konkretizací, však de facto rušíme texturu fikčního textu 
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a „zmenšujeme“ rozlohu fikčního světa. Jedině v této podobě jsou nám však fikční 

světy pochopitelné a dostupné“ (Kubíček, 2007: s. 115). O mezerách ve fikčních 

světech píše i Lubomír Doležel, když připomíná některé práce Wolfganga Isera. Iser 

v mezerách vidí stimuly či pobídky pro čtenářovu představivost, již by jinak vůbec 

nemohli zapojit. Každý čtenář podle něj mezery zaplňuje svým vlastním způsobem a 

rozhoduje se o tom teprve v průběhu čtení textu. Takto může rekonstruovat fikční svět 

na základě vlastní životní zkušenosti (Doležel, 2003). 

Komiks vždy pracuje s fragmentárním zobrazením celku ve zlomcích, přičemž 

čtenář jednotlivé části vnímá automaticky uceleně. (Což samozřejmě využívá i film, 

televize, fotografie…) To, co v komiksech zůstává nevyřčeno, je obsahem mezer mezi 

jednotlivými panely. Těmto mezerám se mezi některými příznivci komiksu říká 

„škarpa“ (v originále gutter - kanálek) a právě zde je nutné zapojit naši čtenářskou 

aktivitu a představivost. (V evropském prostředí se spíše setkáme s termíny 

„meziikonický prostor“ či „mezipolí“, ale jedná se o totéž.) Dva oddělené obrázky si 

dokážeme spojit v jednu myšlenku. „Komiksové panely rozdělují na zlomky jak čas, tak 

prostor, čímž vzniká nepravidelný rytmus nespojitých okamžiků. Ucelení nám 

umožňuje tyhle okamžiky spojit a v duchu si vykonstruovat spojitou, jednotnou realitu.“ 

(McCloud, 2008: 67). 

McCloud dělí přechody mezi jednotlivými panely na několik kategorií. První 

z nich zobrazuje jednu situaci ve stejném prostoru a téměř stejném čase - (1) od chvíle 

ke chvíli / z momentu na moment (např. otevřené oči - zavřené oči, malé jedoucí auto - 

větší jedoucí auto, jakoby přiblížené). Přechod mezi poli v tomto případě představuje 

minimální časový posun a nezměněný úhel pohledu. Druhý přechod vyjadřuje různé 

navazující fáze v nějaké aktivitě - (2) od akce k akci (např. odpal míčku, kdy na prvním 

obrázku vidíme člověka s napřaženou pálkou a letící míček, na druhém už míček není, 

ale pálka je v jiné pozici). Zde se odehrává zásadní změna v pohybu, avšak stále je 

zachycena stejným úhlem pohledu. Třetí typ přechází (3) od předmětu k předmětu, ale 

zůstáváme u stejné scény nebo myšlenky. Pohled se přesouvá na jiný subjekt 

s minimálním časovým odstupem. Zde je třeba výrazného zapojení čtenáře, aby pro něj 

takový přechod zachoval svůj význam. (Příkladem může obrázek s obětí a vrahem, kdy 

se vrah napřahuje a říká: „teď zemřeš!“, přičemž oběť je o krok před ním a říká „Ne! 

Ne!“. Na druhém obrázku pak vidíme siluetu města pod noční oblohou a velký nápis 
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„AÍÍÍÍ!!“, což nám může mnoho napovědět, ale nikdy nemáme jistotu, co se vlastně 

odehrálo.) Čtvrtý typ je přechod (4) od scény ke scéně, kdy se můžeme přenést o značný 

kus v prostoru i čase (např. neutrální scéna s komentářem „o deset let později“). 

Dochází rovněž ke změně úhlu pohledu. Dále existuje přechod (5) od aspektu k aspektu, 

který většinou překonává čas a dovoluje nám přeskakovat mezi různými aspekty místa, 

myšlenky nebo nálady. Zkoumá detaily scény, vnímáme jej spíše asociativně a 

intuitivně. Posledním typem je tzv. (6) nelogický přechod, u kterého není patrná žádná 

souvislost mezi sousedními panely. (Nicméně v určitém vztahu jsou podle něj tyto 

panely vždy.)  

Také na základě určení těchto kategorií je možné charakterizovat komiksová díla 

mezi ostatními druhy umění. Komiks je v tomto případě chápán jako spojení viditelného 

(viděného) a neviditelného (neviděného), což je něco, co se odehrává zároveň v rámci 

panelů, zároveň mimo ně. McCloud porovnal výskyt jednotlivých typů u amerických i 

evropských autorů komiksu, a došel k závěru, že nejčastějším schématem výstavby 

komiksu je 2-3-4, tedy akční přechody. U některých experimentálních počátečních děl 

se objevoval i typ 5, kde se naopak děj nijak neposouvá. Je zajímavé, že tento typ je 

hojně využíván také v japonském komiksu, spolu s typem 1. Což znamená, že 

v takových komiksech je více patrná snaha o navození poklidné nálady či atmosféry, 

mnohdy na úkor akce. 

2.5.2 Čtenář 

Díky tomu, že komiks spojuje obraz a slovo, může sdělovat mnoho informací v 

jediném rámečku. Tento aspekt ale nutí čtenáře k maximálnímu soustředění, aby 

dešifroval vše, co je v obrázku. Námaha, kterou musíme při čtení vynaložit, se ale 

maximálně vrátí v zážitku, který komiks nabízí. 

Čtenář si nemá komiks pouze prohlížet, ale skutečně ho číst, neboť „je kladen 

důraz na očekávanou aktivní spolupráci čtenáře. Komiks je vlastně žánr založený na 

zamlčování. Nejen, že nehybné a mlčenlivé obrázky nemají tutéž iluzionistickou sílu 

obrázků filmových, ale jejich spojení, jež ani zdaleka nevytváří kontinuum napodobující 

skutečnost, nabízí čtenáři pouze vyprávění zpřetrhané mezerami, které vypadají téměř 

jako významové propasti.“ (Groensteen 2005: s. 22-23).  

 Jak již bylo zmíněno výše, tyto významové mezery jsou důležitým aspektem pro 
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narativní složku komiksu a čtenář se v nich musí umět orientovat. Ačkoli je mnohé 

často zamlčováno, jiné věci jsou naopak zdůrazňovány a opakovány, proto si recipienti 

mohou velice rychle zvyknout na tento specifický druh čtení. Klasický komiks se totiž 

vyznačuje právě opakováním a jistou podřízeností danému schématu. Autoři v mnoha 

případech reprodukují pouze určité modely narativního kánonu, které podle vlastního 

vkusu obměňují. Čtenář sice nikdy nezná konkrétní příběh, ale je si vědom pravidel, 

podle nichž se tento příběh bude odehrávat. Nejčastěji se typizace komiksových postupů 

objevuje u postav v hrdinských komiksech, ale některé z těchto symbolů můžeme najít i 

v žánrech ostatních.  

„Hrdinská comicsová postava je nesmrtelná, je obdařena fantastickými 

schopnostmi, je stvořena k neporazitelnosti. Důležitou složkou osobnosti kresleného 

hrdiny tvoří jeho emblematika. Je zajímavé, ale z genealogického hlediska 

pochopitelné, že autoři většině hrdinských postav vytvářejí emblém odlišující je od 

postav jiných. […] Originalita postavy tak leckdy záleží pouze na vnějších znacích.“ 

(Bielecki, 1997: s. 10). Jinými slovy se v takovýchto komiksech často zdůrazňují 

motivy a detaily, které jsou u postavy všudypřítomné a mohou ji nějakým způsobem 

charakterizovat. Jde o jasně viditelné atributy či nepřehlédnutelná poznávací znamení, 

jako je výrazný kostým, speciální schopnosti, neměnná morálka a neporazitelnost, o 

kterých by čtenář neměl nijak pochybovat. V komiksech uměleckých to ovšem většinou 

neplatí, zde je totiž přímočarost a přehlednost sdělení záměrně narušována a některé 

postavy bývají nejednoznačné i přes svou možnou emblematičnost. Tím pádem je 

čtenáři dovoleno vytvářet vlastní hypotézy a závěry, může pochybovat a rozmýšlet se, 

dostává větší volnost při svém zpracování příběhu a z pasivního čtení se tak stává určitá 

interakce.  

 

2.5.2.1 Komunikační kód 

Komiks je tvořen znakovým systémem, který může čtenář vnímat různými 

způsoby, z nichž si sám určí nejvíce vyhovující. Tento komunikační kód je závislý na 

našem zrakovém vnímání, na obrazové konvenci, způsobech čtení a celkovém 

mediálním šíření komiksu. Pro svou interpretaci vyžaduje vlastní pravidla, která by měl 

čtenář ovládat a v komiksu rozpoznat. Jedná se např. o zvolenou techniku vyprávění, 

kompozici, charakteristickou postavu hrdiny, časoprostor, perspektivu, textovou a 
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neverbální složku. Tak dostáváme komplexní obraz ikon, symbolů a vizuálních kódů, se 

kterými se čtenář sice musí naučit pracovat, ale přitom je schopen instinktivně jej 

chápat.  

V komiksu se vyplatí věnovat obsahu i druhý pohled, kterým jsme schopni 

proniknout do mnohem větší hloubky, než při tom prvním. A právě tento specifický 

způsob čtení všech obrazů a symbolů dělá podle Thierryho Groensteena komiks 

komiksem. To dokládá také tvrzení Willa Eisnera: „Comics communicate in a 

‚language‘ that relies on a visual experience common to both creator and audience. 

Modern readers can be expected to have an easy understanding of the image-word mix 

and the traditional deciphering of text. Comics can be called ‚reading‘ in a wider sense 

than that term is comonly applied.“
9
 (Eisner, 2006: 7) 

 

Z psychologie čtení je známo, že čtenář se v první moment soustředí pouze na 

nejdůležitější a nejvýraznější místa stránky, nikoliv na zachycení celkového sdělení. 

Proto se v komiksech objevují opakované charakteristické znaky, a to zejména u postav, 

které se tak stávají základním tematickým prvkem. Specifické znaky postav mohou na 

první pohled vypovídat mnoho o jejich charakteru, vzhledu, chování a vztazích. Text 

přitom často zůstává v pozadí, slouží pouze jako doplněk výtvarného zpracování, které 

zde hraje hlavní roli. 

2.6 UMĚLECKÉ SDĚLENÍ 

Existuje mnoho teorií o tom, co je nebo není umění či umělecké dílo. Argumenty 

pro podpoření nebo vyvrácení obou těchto tvrzení se dají najít velice lehce, navíc 

v dnešní době se za umění dá prohlásit takřka cokoli. Jako v každé umělecké sféře platí 

i v té komiksové, že snadná dostupnost nejrůznějších tvůrčích technik vede k 

nadprodukci, v níž se kromě děl s nepopiratelnou estetickou hodnotou objevuje také 

velké množství děl špatných. Tento rozpor mezi vysokým a nízkým uměním 

samozřejmě trvá už od samotných kulturních počátků. Komiks je sice považován za 

poměrně mladé médium, avšak za svou krátkou existenci se s nálepkou „vysoké umění“ 

                                                           
9
 „Komiksy komunikují v jazyce, který je závislý na vizuální zkušenosti společné jak tvůrci, tak příjemci. 

U moderních čtenářů lze předpokládat snadné porozumění mixu představa-slovo a tradiční dešifrování 

textu. Komiks může být zván „čtením“ v širším smyslu, než jak je tento termín obecně chápán.“ (překlad 

autorky) 
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mnohokrát nesetkal. Je naopak spíše brán jako cosi masového, populárního či dokonce 

pokleslého. To se ale nemusí (a ani by nemělo) vztahovat na veškerou komiksovou 

tvorbu, což bychom v této práci rádi dokázali. 

Budeme tedy vycházet zejména ze studie „Struktura nevkusu“ Umberta Eca, kde 

prezentuje svou teorii otevřeného díla. Za základní rozlišovací znak mezi uměním a 

populární kulturou považuje polaritu významové otevřenosti (mnohoznačnosti) u 

sdělení uměleckého a významové uzavřenosti (jednoznačnosti) u sdělení populárního. O 

tom, zda lze daný komiks považovat za umělecký, tedy rozhodne míra jeho významové 

otevřenosti různosti interpretací. „Umělecké dílo jako struktura zakládá systém vztahů 

mezi řadou prvků v různých úrovních: úroveň vizuálních nebo zvukových rytmů, 

úroveň zápletky, úroveň ideologických obsahů, souřadnic atd.“ (Eco, 2006). 

V uměleckém díle se podle Eca projevuje rozpoznatelný postup a organizovaný způsob 

tvorby, který zakládá styl díla a je v něm patrná osobnost autora.  

Eco určuje charakteristické rysy obecně komunikativních poselství a dále 

stanovuje modality, které je odlišují od poselství uměleckého. Dochází k závěru, že 

komunikativní sdělení bude tím jednoznačnější, čím víc bude redundantní a čím víc 

budou významy opakovaně prosazovány. „V obyčejné mluvě značné procento prvků 

poselství má jedinou funkci, a tou je právě redundance - neboť teoreticky je možné 

povědět totéž způsobem mnohem eliptičtějším, pochopitelně s mnohem větším rizikem 

nesprávné kodifikace.“ (Eco, 2006: s. 88) Redundance tedy přispívá k jednoznačnosti 

běžného sdělení. Zatímco poselství, které označujeme jako „básnické“, je naopak 

charakteristické svou nejednoznačností, neboť záměrně používá termínů tak, aby jejich 

referenční funkce byla narušená, a odporuje obvyklým zásadám běžného kódu. 

Příjemce tak má dojem, že není schopen poselství dekodifikovat a ocitá se v roli 

„luštitele, který jej má vyvodit ne ze znalostí předcházejících poselství, ale z kontextu 

samotného poselství“. (Eco, 2006). Čtení uměleckého díla jakožto složité struktury se 

tak stává určitým dobrodružstvím, vyžaduje od čtenáře zapojení a interakci.  

Námi vybrané komiksy zřejmě nenaplní všechny umělecké předpoklady na sto 

procent, protože samozřejmě pracují i s pasážemi obecně komunikativními, u kterých 

bychom se přikláněli spíše k zařazení do popkultury, ale celkově u nich převládá 

umělecké poselství. Eco také nepředpokládá existenci pouze levé či pravé strany 

rovnice, ale poukazuje i na další možnosti mezi nimi. „Mezi básnickým poselstvím, 



28 

 

které objevuje a navrhuje, a kýčem, který objev a návrh předstírá, se nachází řada 

dalších typů poselství. Od poselství masového až po poselství korektní z hlediska 

řemeslného, kterému jde o stimulování různých zkušeností souvisejících s celou řadou 

dojmů estetických.“ (s. 105)  

2.6.1 Prostředky uměleckého sdělení 

Komiks nelze striktně posuzovat měřítkem literatury, malířství nebo filmu, ale je 

třeba přemýšlet o něm jako o svébytném originálním díle. Tradiční umělecké postupy 

jsou tedy v tomto případě mimo své obvyklé žánry a nebudou tím pádem fungovat tak, 

jak by normálně měly. 

Pro postihnutí komplexního uměleckého obrazu komiksy využívají různé 

specifické prostředky, které výsledně ovlivňují stylistickou, sémantickou a celkově 

uměleckou stránku díla. Kromě samotné analýzy předkládaného narativu je tedy nutné 

věnovat pozornost velikosti a tvaru panelů, rozložení bublin, grafickému ztvárnění, dále 

barvám, symbolům a perspektivě. Důležitá je zejména výsledná kooperace textové a 

obrazové složky, propojení celku a detailů. Aby komiks nezůstal pouze na rovině 

prostého přenosu příběhu, využívá také nejrůznějších deformací, vypůjčených prostorů 

a kontextů, či karikaturních nadsázek. Bude-li vizuálnost a literárnost komiksu fungovat 

jako jeden celek, umělecká hodnota se ve výsledku stane o to patrnější. Je tedy třeba 

pozorovat, do jaké míry souhra užitých vyjadřovacích prostředků významově rozevírá 

sémantickou strukturu komiksového sdělení. 

Umělecké sdělení komiksu se vyznačuje několika způsoby. „Autoři ruší tradiční 

přímočarost komiksové narace, zmnožují perspektivy, tíhnou k vyprávění bizarních 

příběhů se zastřenými souvislostmi, majícími demonstrovat chaotičnost světa a 

neprůhlednost smyslu dění. Zesílený důraz na obsahovou originalitu je doprovázen 

zjednodušením kresby, posílením osobitosti jejího výtvarného rukopisu, často také 

návratem k lapidární černobílosti.“ (Mocná, Peterka, 2004: s. 320) 

2.6.1.1  Textová složka 

Většina odborníků se shoduje v tom, že verbální rovina komiksu není 

podmínkou jeho existence. Zároveň se ale objevuje názor, že pokud je verbální rovina 

využita, pak v komiksu hraje důležitou roli. Groensteen (2004) ustanovuje dvě funkce 

verbálna - funkci dramatizace a funkci realistickou. Promluvy jednak dodávají situacím 
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patetičnosti, a jednak se s verbální aktivitou dostavuje jakýsi efekt reálnosti (lidé 

v normálním životě spolu prostě hovoří). Nicméně je pro něj komiksové slovo blíže 

spíše filmovému slovu, než literárnímu textu. 

Promluva má svůj vymezený prostor bubliny a je relativně autonomní, čtenář ji 

vnímá odděleně od řetězce obrazů. Z několika dalších funkcí zmíníme také funkci 

produkční, týkající se narativního času. Tímto způsobem si vypravěč usnadňuje časové 

posuny a posiluje tak celkovou eliptičnost komiksu (nejčastěji vyjádřeno slovy 

„mezitím“, o hodinu později“, „oné noci“…). Přítomnost či nepřítomnost textu, jeho 

rozdělení do jedné či více bublin, zvolení počtu bublin v jednotlivých vinětách, střídání 

dialogů atd. přispívá k tomu, aby byl zobrazované sekvenci dán nějaký rytmus a trvání. 

Tak dostává text i funkci rytmickou. 

U nás se textové složce komiksu v odborné literatuře věnovala např. Svatava 

Urbanová, která rozděluje text v komiksu na text volný (promluva vypravěče či popis 

děje) a text zakotvený (textové bubliny s ustálenou symbolikou pro řeč postav). Volný 

text je podle ní typický převážně v komiksových adaptacích literárních děl, kde je třeba 

bližší a detailnější popis děje. Obecně ale platí, že obrazová složka má být volným 

textem rozvíjena, a ne pouze neúčelně popisována, nemá zde tedy docházet k závislosti. 

(Urbanová, 1996). Toto pravidlo se bezpochyby týká také uměleckých komiksů, které 

nejsou založeny na samoúčelných textových komentářích, jež velice zužují obsah, ale 

naopak na mnohoznačných výpovědích v obou složkách.  

 

Příběh a žánr 

Jak vyplývá z výše řečeného, také příběh komiksu je tvořen zčásti textem a 

zčásti obrazem. Co se týče uspořádání syžetu, najdeme zde jisté analogie s literaturou i 

filmem. „Syžet neboli pořádací princip může být v komiksu, filmu i literatuře prakticky 

identický: uplatňuje se tu kompozice chronologická (prvky dějové linie jsou řazeny 

lineárně v čase), paralelní (děj slučuje několik souběžně se rozvíjejících příběhů), 

rámcová (dílčí příběhy jsou součástmi hlavního děje), retrospektivní (příběh se odvíjí od 

pointy k příčině) či řetězová (pojítkem několika nesouvisejících příběhů je ústřední 

motiv či postava). V syžetu komiksu lze podobně jako v dějové osnově filmu odlišit 

expozici (uvedení do dějového kontextu), kolizi (komplikaci děje), krizi a peripetii 
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(vyhrocení, gradaci konfliktu) i závěrečnou katastrofu, tedy pointu, rozuzlení děje.“
10

 

(Štochl, 2005). 

Žánrová rozmanitost vyskytující se v literatuře a filmu se rovněž vztahuje 

stejnou měrou také na komiks – můžeme vydělit žánr historický, detektivní, noir, 

dobrodružný, akční, vědecko-fantastický, fantasy, hororový, pohádkový, erotický či 

pornografický, intelektuální, biografický, absurdní, komediální či humoristický. „V 

závislosti na volbě tematického okruhu se pak v dějové osnově obměňují typizované 

postavy (např. maskovaný mstitel, jedinec s nadpřirozeným nadáním, mutant, nemrtvý, 

žena-vamp...), motivy (revoluční vědecké objevy, technologie), zápletky (boj dobra a 

zla), prostředí (podzemí, vesmír, postkatastrofický svět, utopie...) a období (minulost, 

budoucnost)“
11

 (Štochl, 2005). 

2.6.1.2 Obrazová složka 

Na rozdíl od stránky verbální je obrazová část komiksu podmínkou pro to, 

abychom konkrétní médium mohli vůbec za komiks považovat. „Jestliže se tedy 

dovolávám toho, aby byl obrazu přisouzen význačnější status, je to jen proto, že – až na 

řídké výjimky – zaujímá v komiksu větší prostor, než je prostor vyhrazený písmu. Jeho 

převaha uvnitř systému vyplývá z toho, že se skrze něj produkuje smysl.“ (Groensteen, 

2005: s. 20). Obraz totiž vzhledem k literárnímu vyprávění skutečně dokáže vyjádřit 

téměř vše vizuálními prostředky, např. postavy, kulisy, předměty, atmosféru, výrazy i 

činy. Jediné, co není schopen tlumočit, jsou slovní výměny či myšlenky postav.  

Kresbu, se kterou pracuje komiks, označuje Groensteen jako „narativní kresbu“ 

a přisuzuje jí určité charakteristiky. Je to antropocentrismus, kdy jsou upřednostňovány 

zejména postavy jakožto aktéři děje, a stávají se z nich protagonisté. Tomu odpovídá 

také provedení a formát vinět. Dále poukazuje na synekdochické zjednošuení, kdy 

kresba vypouští vše, co není nezbytné pro srozumitelnost zobrazované situace. Z těchto 

dvou aspektů vyplývá další - typizace, neboli zjednodušení aplikované na postavy, 

kterým se přidělí určité emblémy, čímž hrozí sklouznutí do stereotypu či k satiře a 

parodii. Diskontinuita komiksové narace si vyžaduje expresivitu, zásadní faktor pro 

čtenářovo pochopení situace. Zvýšenou expresivní složkou se vyznačují hlavně 

                                                           
10

 In ŠTOCHL, Miroslav. Film a komiks / Narativní blíženci. Cinepur. [online]. [2005] [cit. 2014-11-27]. 

Dostupné z: http://cinepur.cz/article.php?article=878 
11

 tamtéž 
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japonská manga, která využívají celou škálu ideogramů a konvenčních znaků (pro 

západní čtenáře často neznámých a netypických). Poslední vlastností je rétorická 

konvergence, kdy „narativní kresba podléhá příkazu optimální čitelnosti, […] používá 

různé parametry obrazu (rámování, dynamika kompozice, vybarvení atd), tak aby se 

vzájemně posilovaly a přispívaly k vyvolání jednotného efektu.“ (Groensteen, 2004). 

K otázce formálního ztvárnění obrazu v komiksu by se zjednodušeně dalo říci, 

že komiks (na rozdíl od filmu) využívá převážně schematizující postupy, zatímco film 

směřuje spíše k explicitnímu realistickému vyjadřování. Na druhou stranu je 

samozřejmě možné vytvořit i realistický komiks, například záměnou ilustrací za 

inscenované fotografie. 

 

 

 



32 

 

3  PRAKTICKÁ ČÁST - ROZBOR VYBRANÝCH KOMIKSŮ 

Tato část se bude věnovat analýze dvou zvolených komiksů a mangy. Konkrétně 

se jedná o dílo Jamese O’Barra a jeho původní komiks Vrána, na který později volně 

navázal společně s Jimem Terrym pokračováním s názvem Vrána: Soumrak bohů. 

V oblasti manga jsme zvolili ne zcela typické dílo Město světel (Hikari no Machi) od 

japonského autora Inio Asana. Při rozboru děl se zaměříme jednak na dílčí části textové 

a grafické složky, jednak na jejich výslednou kooperaci, dále na přítomnost či absenci 

uměleckého sdělení a jeho projevů. V případě mangy budeme sledovat jednak odlišnosti 

ve stavbě a způsobu sdělování ve srovnání s klasickými komiksy, jednak prvky 

netradiční i v oblasti japonského komiksu. 

3.1 JAMES O’BARR - VRÁNA 

Nejdříve bude nutné věnovat několik řádků autorovi, neboť bez alespoň 

minimální znalosti jeho života, který v tomto případě tvoří důležitý kontext, nemůžeme 

pochopit jeho dílo. Komiks Vrána totiž z autorova života přímo vychází a je částečně 

založen na skutečných událostech. Nebude-li upřesněno jinak, následující informace 

pocházejí povětšinou z předmluvy autora v jeho komiksové knize (O’Barr, 2008).  

 

 

Obr. 5 Hlavní hrdina komiksu Vrána 

 

James O´Barr (1. leden 1960, Detroit, USA) je umělec, který se nejvíce proslavil 

právě jako autor výše zmíněného komiksu. Jeho dětství nebylo zrovna ideální, matka se 
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neustále pohybovala mezi vězeními, nemocnicemi a psychiatrickými léčebnami a James 

musel vyrůstat v detroitském sirotčinci se svým bratrem, který se zde navíc nakazil 

těžkou formou tuberkulosy, avšak uzdravil se. Oba byli adoptováni náhradními rodiči, 

jenže James měl velký problém s adaptací v novém prostředí, a proto v sedmnácti letech 

pěstounskou rodinu opouští. Vzápětí se stěhuje ke své přítelkyni Bethany, kterou velice 

miloval, bohužel kvůli tragické nehodě neměl tento vztah dlouhého trvání. Bethany se 

stala obětí opilého řidiče dodávky, který ji srazil a vláčel ještě několik desítek metrů. 

Když James dorazil do nemocnice, byla Bethany již prohlášena za mrtvou. 

O’Barr okamžitě nastoupil k námořnictvu, kde se disciplínou a tvrdým drilem 

snažil vyrovnat se svou ztrátou. Pouštěl se do různých rvaček a nesmyslných soubojů, 

přestalo mu záležet na životě. Po dvou letech se vrací zpět do Států pevně rozhodnut 

zabít onoho řidiče dodávky, nicméně zjistil, že ten už stačil zemřít přirozenou smrtí. 

Avšak tyto všechny podněty se staly východiskem pro budoucí komiks Vrána, který 

původně nebyl určen pro veřejnost, nýbrž měl sloužit pouze autorovi jako určitá forma 

art-terapie. Převedení osobní tragédie do černobílých kreseb udělalo z Vrány světově 

známý a nejprodávanější komiks,
12

 který se v roce 1994 dočkal i svého filmového 

zpracování (režie: Alex Proyas).  

 

Autor sám dále uvádí, že na formování příběhu měla velký vliv také inspirující 

hudba od Joy Division, The Cure a několika dalších, stejně tak i známí komiksoví 

malíři, jako např. Will Eisner. Co se týče textu, není úplně jednoduchý, neboť některé 

pasáže jsou spíše lyrické. V knize se kromě různých odkazů, narážek, citátů z Bible a 

veršů prokletých básníků skutečně objevují písňové texty výše zmíněných kapel, navíc 

má hlavní postava k dispozici také úryvky z autorovy vlastní tvorby. Všechno 

dohromady tak působí dojmem jakéhosi rituálního zaříkávání, kterým ovšem některé 

pasáže ve výsledku možná i jsou. 

3.1.1 Textová složka 

3.1.1.1 Příběh 

Nyní k samotnému příběhu, který je rozdělen do tří částí s vlastními 

podkapitolami. Jedná se o Nářek (Bolest a Strach), Žalozpěv (Ironie a Zoufalství) a 
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 https://www.kosmas.cz/knihy/170307/vrana/ 
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Crescendo (Smrt). Už takto symbolicky pojaté názvy naznačují, že komiks má spíše 

umělecké ambice, nežli superhrdinské ladění. Dějová linka je v podstatě přímočará a 

jednoduchá, sledujeme syrový příběh pomsty hlavního hrdiny, kam jsou retrospektivně 

vkládány krátké úseky, jež tuto krvavou odplatu osvětlují. Všechna místa, kde se děj 

odehrává, skutečně v Detroitu existují nebo existovala, hlavní protagonisté jsou 

obrazem reálných lidí. 

Postav se v příběhu vyskytuje poměrně dost, ale většinou představují jen 

okrajové charaktery, nebo se zkrátka připletly hlavnímu hrdinovi do cesty. Oním 

hlavním hrdinou je Erik (autoprojekce Jamese O‘Barra), který ještě před rokem prožíval 

normální šťastný život se svou přítelkyní Shelly (údajně věrná kopie skutečné Bethany). 

Jednoho dne si udělali výlet autem na pláž, kde ji Erik požádal o ruku, a zdálo se, že nic 

nemůže být lepší. Ovšem jen do chvíle, než se jim při návratu domů porouchalo auto. 

Mezitím, co se Erik snažil závadu odstranit a Shelly seděla uvnitř, projíždělo kolem jiné 

auto, plné zfetovaných gangsterů. Oba snoubenci se vzápětí stali oběťmi jejich kruté 

kratochvíle… Eric je vážně postřelen, ale přesto dál vnímá, co se děje kolem něj. I když 

by neměl, vidí vše, co se Shelly stalo, všechna znásilnění i její vraždu. Ač je fyzicky 

mrtev, v jeho mysli se střídá jeden krutý obraz za druhým, a vrána říká „nedívej se“. 

Jenže podle slov hlavního hrdiny „to není smrt, pokud ji nepřijmete.“ A tak se 

do špinavých tmavých ulic města Erik vrací, z mrtvých povstalý mstitel, nelítostný 

anděl pomsty, nezranitelný a smrtící, který obchází jednotlivé členy gangu a vyřizuje si 

s nimi staré účty. Jeho jediným společníkem je osiřelý kocour a neustálé mučivě ostré 

vzpomínky na dny a noci, jež trávil společně se Shelly. Avšak právě tyto vidiny ho 

ženou kupředu, naplňují ho spalujícím žárem, který potřebuje k vykonání pomsty. Zdá 

se, že téma pomsty je zde prvořadé, ale snad ještě důležitější roli hraje odpuštění, ač 

není tak jasně viditelné. Neznamená to odpustit vrahům, protože ti jsou v tomto světě 

špatností tak jako tak předem odsouzeni k smrti, ale sobě samému. Erik musí projít 

dlouhou cestu plnou bolesti, strachu, ironie a zoufalství, aby se konečně dobral klidu ve 

formě vlastní smrti. A během toho si hlavně musí uvědomit, že to, co se stalo, není jeho 

vina, což mu neustále připomíná hlas jeho neviditelného společníka - vrány. 

Spojení akčního brutálního děje se závažnými existenciálními otázkami je pro 

postmoderní kulturu příznačné, stejně jako svět ovládaný zločinem, potřebující svého 

hrdinu a zachránce, v tomto případě Erika-Vránu. Komiks sice obsahuje některé prvky, 
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které přebírá z populární tvorby, avšak je v něm určitá filozofická nadstavba, projevující 

se například ve zmiňované přítomnosti vrány.  

Co nebo koho má vlastně tato vrána představovat? I když pomineme samotný 

titul knihy, odpovědí se nabízí hned několik. Což opět vypovídá o uměleckém pojetí, 

neboť mnohoznačnost je obecným rysem uměleckého sdělení, na rozdíl od sdělení 

populárního. Vrána ve své okřídlené ptačí podobě se objevuje ve všech retrospektivách, 

kde promlouvá k Erikovi, nebo (někdy s notnou dávkou sarkasmu) komentuje jeho 

myšlenky. Většinou ho však nabádá k tomu, aby se přestal takto trápit, nepromítal si 

v hlavě znovu všechno to, co bylo a nikdy víc se nevrátí, snaží se ho přesvědčit o jeho 

nevině. Dále se „Vránou“ nazývá přímo sám Erik, je to jakási jeho nová identita ve 

světě plném prázdnoty a utrpení. Vrána přichází do míst, která měla zůstat skryta, 

odkrývá tajná „doupata neřesti“ a bezradné policii servíruje jednu mrtvolu za druhou, 

aby učinil zadost spravedlnosti. A do třetice bychom vránu mohli považovat za 

ztělesnění pradávného božství, které je za určitých okolností schopné ovládat smrt. 

 „Sto tisíc let byla největším z bohů vrána. Nositelka snů, bohyně s dravčími 

rysy mrchožravého ptáka. […] popisovali ji jako „stín slunce“, byla symbolem pro 

černotu zoufalství, jednotu dřímající v chaosu. […] Tou je životní síla tak mocná, že 

může ve skutečnosti přežít smrt… Je nezranitelná, je větší než čas. […] O’Barrova 

vrána je zádumčivým mstitelem, […] stvořitelem i ničitelem. Dává i bere. Je 

bezkrevnou tváří matky smrti.“ (A. A. Attanasio)
13

. Čímž se vysvětluje jednak Erikovo 

zmrtvýchvstání, jednak fyzická přítomnost vrány. 

3.1.1.2 Profil hrdiny 

Jak již bylo řečeno výše, hlavním hrdinou je Erik - Vrána. Postava sama o sobě 

poměrně netypická, avšak s typicky komiksovou symbolikou. Důležité je, že máme 

možnost poznat jak Erika, tak Vránu, protože ač se jedná o tutéž postavu, není to tentýž 

člověk. Po většinu komiksu máme tu čest s Vránou - nesmrtelným, nelítostným a 

naprosto zoufalým jedincem, který už nemá absolutně co ztratit, a jehož jediným 

smyslem takto nepřirozeně nastaveného života je pomsta. Ovšem kdysi to býval Erik - 

obyčejný pracující muž, který se zřejmě nijak výrazněji neprojevoval a právě prožíval 

                                                           
13

 In O’Barr, J. Vrána (doslov) 
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životní lásku. S její ztrátou se tak nutně musí ztratit i Erik a my jsme svědky jeho 

následného přerodu v hrdinu.  

Symbolicky i technicky je Erik mrtev, protože existovat mohl jen ve světě, kde 

žila Shelly. (Navíc se dvěma kulkami v hlavě se také nežije úplně lehce.)  V novém 

světě musí přijmout novou roli, vzhled i jméno, což samozřejmě vyžaduje přítomnost 

několika nových specifických atributů, aby měl čtenář jasno, a mohl lépe odlišovat, co 

se v který moment děje, zda se jedná o přítomnost, nebo pouze vzpomínky z minulosti. 

Vrána vždy nosí dlouhý kabát, pod kterým má černé upnuté triko a rýsující se svaly - 

pro jeho plány je důležitá fyzická síla. Čím se ale spolehlivě odlišuje od všech ostatních, 

je jeho gothic stylizace
14

 (účes, dlouhý kabát, černá barva) a hlavně maska, výrazné 

černé líčení na bledém obličeji. Tento poněkud děsivý make-up připomíná klasické 

drama a mohl by představovat základní pocity hrdiny - ironii, bolest a zoufalství. 

K tomu dlouhé černé rozcuchané vlasy se zapletenou nábojnicí a ztělesněný anděl 

pomsty s úsměvem mrtvého klauna se musí navždy vrýt všem do paměti. 

Ovšem tato zdánlivá snaha o přehlednost a práci se snadno čitelnými emblémy 

se týká jen vizuální stránky, uvnitř zůstává hlavní protagonista rozpolcený a zcela 

nepředvídatelný. Jeho vzhled je matoucí, falešný úsměv na tváři je často v přímém 

rozporu s pocity a prožíváním, navenek drsný černo-bílý make-up je nejednou 

rozmazán Erikovými slzami. Svou masku si nevybral, ale musel ji přijmout, a na rozdíl 

od jiných maskovaných mstitelů ji nikdy neodkládá - pod ní už mu totiž nic nezbylo, 

jeden svůj život dávno prožil. („Vidíš v mých slovech můj úsměv, smutný a zlý? Smutný, 

protože jsem úplně sám. Zlý, protože jsem mrtvý a přesto žiju. Slyšíš mě? Poslouchej. 

Navštívil tě mrtvý muž.“
15

) 

Jeho výpověď tíhne k mnohoznačnosti, zdá se, jakoby se stylizoval do role 

mstitele a zároveň mučedníka, časté odkazy na biblické postavy nabízejí čtenáři chápat 

Erika jako jednu z nich, nejspíše Ježíše („Nesu trnovou korunu, již mi T-Bird vložil na 

hlavu.“
16

), ale není jasné, koho chce vlastně spasit, čí duše má být zachráněna - nejspíše 

jeho vlastní, nicméně z textu to explicitně nevyplývá. Vzletné citáty se mísí s brutálním 

                                                           
14

 Gotické hnutí (anglicky gothic, někdy se používá i v češtině) je jednou z odnoží původní punkové 

subkultury, která se zrodila na začátku osmdesátých let. Je charakterizováno zálibou v temnějších 

stránkách umění, sdílenou oblibou specifické hudby a často i výstředního oblečení. 
15

 In O’Barr, J. Vrána, kniha pátá 
16

 tamtéž 
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násilím a černým humorem, Erik je v jednu chvíli schopen doslova roztrhat na kusy své 

protivníky a v další okamžik jim zcela nenuceně nabídnout vytočení policejního čísla. 

Tradiční přímočarost komiksové narace navíc ruší časté (a někdy nelogické) hrdinovy 

retrospektivy a místa, kde se objevuje vrána. Zobrazení celků a detailů je mnohdy 

chaotické, nejrůznější perspektivy scén boří jednotu vyprávění. Proto se přikláníme 

k názoru, že také při práci s postavou převládá výpověď umělecká, nikoli populární, 

avšak k jejímu dosažení komiks popkulturních prostředků občas využívá. 

3.1.1.3  Vypravěč 

Vševědoucí vypravěč je ve Vráně odsunut na pozadí, jeho promluvy jsou vždy 

v er-formě a někdy se zdají být spíše pouhými komentáři, jakýmsi technickým 

scénářem, který jen vysvětluje, co se právě stalo, nebo doplňuje informace nevyřčené 

v obrazových panelech (např.: Ve městě, v ghettu, ve slepé uličce, v zapomenutém 

domě… Postava, muž. Vyhlíží ven oknem v poschodí, nehýbá se, ale nic nevidí, je jako 

bez života, propadlý hluboké depresi.
17

) Místy se však netečné oko kamery stává 

skutečným nadosobním vypravěčem, který zabírá postavy i děj z obou (vnitřní i vnější) 

perspektiv. Zná motivaci jednání všech postav, jejich skryté myšlenky, dokáže se vracet 

do minulosti či předjímat jejich budoucnost. (Tak sklíčený a zoufalý, silný jako ocel, ale 

uvnitř prázdný, Vrána se směje ve světle lamp, má úsměv zombie, úsměv toho, kdo žil a 

zemřel, a přesto žije dál… Vrací se domů, kde může být stínem v šeru a malovat si tvář 

barvami radosti… Dnes v noci posílá anděla s dary…
18

) Tyto pasáže vyprávění jsou na 

rozdíl od hrdinských komiksů velmi poetické, často metaforicky vyjádřené.  

Všechny promluvy vypravěče jsou graficky odděleny od dialogů klasickým 

obdélníkovým rámečkem, jsou tedy jasně rozpoznatelné nejenom obsahově, ale i 

vizuálně. Objevují se zejména v Knize první (Bolest), v dalších částech pak jen 

minimálně nebo vůbec. Přítomnost vypravěče ve třetí osobě pociťujeme také skrze 

perspektivu vinět - vidíme všechny postavy včetně hrdiny panoramatickým pohledem 

někoho jiného, pouze výjimečně se stane, že se díváme na detail očima některé 

příběhové postavy. 

                                                           
17

 In O’Barr, J. Vrána, kniha první 
18

 In  O’Barr, J. Vrána, kniha první 
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3.1.2 Grafická složka 

Jak již bylo řečeno, komiks je ztvárněn pouze v černé a bílé barvě, avšak je 

výjimečný svou specifickou technikou kresby (vytvářené ručně). Autor údajně studoval 

postupy renesančních mistrů a snažil se o maximální realističnost, což se jednak odráží 

ve vykreslení lokací podle skutečných míst, jednak v některých postavách (viz reálná 

Bethany - komiksová Shelly). V jednom rozhovoru své rozhodnutí zdůvodňuje takto: 

„Od začátku jsem si při kreslení představoval černobílý film. Později mi nabízeli hodně 

peněz, abych vytvořil i kolorovanou verzi. Podle vydavatelů se černobílé komiksy 

prodávají hůř než ty barevné. To je nesmysl. Černá a bílá k tomu příběhu sedí. 

Pětadvacet let odmítám nechat Vránu kolorovat. Velmi ostrá černá a bílá, v tom příběhu 

není moc šedých oblastí. Prostě mi to připadalo na místě.“
19

  

Mimo jiné také zmínil inspiraci filmem noir a vliv starých expresionistických 

filmů, jejichž některé zásadní rysy jsou v tomto komiksu skutečně patrné. (Např. ostré 

úhly pohledu, syrové rámování, dramatické přechody mezi světlem a stínem, velké 

plochy neprostupné tmy).  

Obr. 6 Jeden z typů kresby s různými přechody 

 

                                                           
19

 http://www.rozhlas.cz/radiowave/rozhovory/_zprava/james-obarr-byl-jsem-monstrem--1128859 
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V komiksu se střídá mnoho technických postupů a také se místy mění styl 

kresby. Jedná-li se o pasáže, ve kterých vystupuje Shelly, jsou k tomu použity dva 

způsoby. V prvním (obr. 6) a častějším je kresba velice měkká, mnohem světlejší, 

barevně spíše šedo-bílá, zcela chybí ostré kontury a některé věci jsou pouhé náznaky, 

lehce rozmazané, vyznívající jakoby do ztracena. Mnoho z těchto melancholických 

vinět svým ztvárněním připomíná akvarel. Viněty jsou vždy na bílém pozadí, s bílými 

rámečky i bílým okrajem. Výsledný dojem působí velmi něžně, a přece o to víc 

realisticky. Autor při těchto scénách mnohdy pracuje s technikou inkrustace, kdy je 

tvořen ostrý kontrast mezi celoplošným obrazem (s retrospektivou Shelly) a vinětou do 

něj vloženou (momenty z přítomného Erikova života), neboť právě tyto vložené viněty 

ostře narušují onu rozplývavou snovost a ukazují, že realita je ve skutečnosti úplně jiná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 Rozpor mezi minulostí a přítomností 
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Druhým způsobem (obr. 7) je zcela odlišný typ kresby, který mnohem více 

připomíná klasické, skoro až dětské komiksy. Obrázky jsou kresleny zcela jednoduše, 

prosté černé kontury na bílém pozadí, bez stínování a bez jakýchkoli náznaků okolního 

prostoru. Tento způsob provedení značně kontrastuje s okolním prostorem stránky, kde 

se téměř vždy vyskytují černobílé „noirové“ viněty, kterých autor používá k zobrazení 

aktuálně vyprávěného Erikova příběhu v roli mstitele.  

Oba dva typy kresby jsou oproti zbytku komiksu snadno rozpoznatelné a právě 

v těchto výjevech pociťujeme jeho nejvýraznější umělecké ambice. Čtenáři je 

předkládáno cosi na první pohled nejednoznačného, určité konkrétní náznaky se mezi 

vinětami jakoby rozplývají a vybízejí k dalším interpretacím a novému zamyšlení. 

Přechody ze scény na scénu či od aspektu k aspektu dovolují překlenout velké 

vzdálenosti v čase i prostoru, čímž zde zůstává otevřen značný prostor pro čtenářskou 

imaginaci. 

 

Celkově komiks využívá pouze pravidelných tvarů, tj. viněty jsou obdélníkové 

nebo čtvercové, hyperrámce dodržují a nijak nenarušují vzhled stránky, jen na několika 

místech jdou až za stránku a zcela ignorují okraj. Strana se tak stává neohraničenou a 

neukončenou. To se děje zejména na začátcích a koncích kapitol, čímž zobrazované 

události dostávají zcela jiný, dá se říct až nadčasový rozměr. Viněty se zde stávají 

celostranou, což může mít vliv na čtenáře jako určité lákadlo, pobídka ke čtení, vtažení 

do příběhu. 

Co není na první pohled úplně tak patrné, je výplň hyperrámce a okraje. Na 

většině komiksu se jedná o klasickou bílou, tj. okraj a mezery mezi vinětami zůstávají 

nevybarvené. Avšak na několika místech se setkáváme s výplní kompletně černou, bílá 

zůstává jen na podkladu bublin. Pro toto zpracování se nabízí několik interpretací, 

nicméně připouštíme, že střídání černé a bílé může být také pouze náhodné, ačkoli 

v něm tušíme jistý záměr. Pokusíme se tedy popsat, jak na nás působí z pozice čtenáře. 

Pasáží na černém podkladu je v komiksu celkem pět, v různých kapitolách a na různých 

místech. Vždy ale evokují noc, tmu a smrt, případně nějaký uzavřený prostor, kde 

dochází ke změně situace. Pro příběh představují klíčové body, které osvětlují nebo 

naopak znejisťují dosavadní vývoj, jsou jakýmsi důsledkem předcházejících částí 

s bílým podkladem. 
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Obr. 8 Dvoustrana s různým podkladem - vlevo bílý, vpravo černý 

 

První soubor těchto stránek se nachází na samém začátku knihy, ještě před první 

kapitolou. Může se tedy jednat o samostatnou úvodní podkapitolu, jakousi komiksovou 

expozici, která nese název „Setrvačnost“. Možná si má čtenář uvědomit, že vstupuje do 

příběhu, který není zrovna ozářen jasným denním světlem, ale naopak se odehrává po 

nocích, v tmavých zákoutích zločinem prolezlého města, kde se vynořují pochybné 

lidské existence s myšlenkami černými jako ony stránky. A právě takové setkání se tady 

odehrává - poprvé vidíme hrdinu příběhu v konfrontaci s jedním členem z gangu, který 

se podílel na smrti Erika a Shelly. Zároveň tato část rovnou osvětluje zásadní 

skutečnosti - Erik zřejmě nezemřel, díky svému líčení vypadá ale jinak, a nyní je zpět, 

aby si vyrovnal staré účty. Dále se dozvídáme, že současný Erik je imunní vůči bodnutí 

nožem a že na své cestě pomsty není ochotný udělat jediný kompromis. 

Druhá černě podbarvená část se odehrává na místě zvaném „Zapadák“, přičemž 

se jedná o bar, kde se schází všichni účastníci Erikovy vraždy. Efekt přechodu z bílé na 

černou je umocněn kontrastní dvojstranou a zejména poslední vinětou na bílé části, kde 

se hlavní hrdina chystá otevřít dveře do baru, a následující výjev už je předložen z jejich 

opačné strany. Opět jsme svědky toho, jak Vrána přináší smrt, což je doprovázeno jeho 
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metaforickými komentáři. Ač několikrát zasažen, bez povšimnutí prochází barem, 

neomylně střílí do všech zúčastněných a cinkající kulky se za ním sypou na podlahu. Na 

dvou místech je vložena viněta s hlavou Ježíše Krista na kříži, sám Vrána s tímto 

gestem rozpažených rukou na začátku předstupuje před společnost a oznamuje jim, že 

všichni zemřou, což se v záplavě krve skutečně stane. Jen jednoho z nich prozatím 

ušetří a posílá ho pro po posledního chybějícího člena. 

Třetí místo s černým podkladem je pouhá jedna strana, v mini kapitolce 

s názvem „Úraz hlavy“, kde vidíme Erika v nemocnici těsně po přepadení, napojeného 

na přístroje. Přítomný policista mu s dávkou sarkasmu vysvětluje, že byl ve stavu 

klinické smrti a nyní je sice zpátky, ale „nemá všech pět pohromadě“. Rozhodně 

nečekal žádnou odpověď a ta, která od Erika přijde, ho zřejmě vyděsí: „vrána říkala, ať 

se nedívám!!“.
20

 

Čtvrté místo začíná ihned po úvodní celostraně páté knihy („Smrt“) a na čtyřech 

stránkách předkládá dojemné poslední setkání hlavního hrdiny a malé holčičky, na 

kterou dříve narazil v jakémsi odporném squatu při hledání gangsterů. Nyní se za ní 

vrací, jak slíbil, ale oba ví, že je to naposledy - Erik se hodlá již brzy setkat se Shelly a 

s holčičkou se loučí slovy „uvidíme se v nebi“. Zřejmě tuší, že ani ji nic dobrého 

v tomto světě nečeká a mrzí ho to. („Je mi líto všeho, co se ti stalo… i všeho, co se ti 

ještě stane.“)
21

 Jindy drsný hrdina odchází se slzami v očích, a projevuje tak navenek 

své city. 

Konec černé série tvoří většina posledních stránek komiksu, opět s efektem 

přecvaknutí na bílo-černé dvoustraně, kdy hlavní hrdina vchází zvenku do úkrytu 

zločinců a odtud dále za posledním chybějícím vrahem.  Ze stránek doslova prýští krev, 

nadávky a ironicko-metaforické průpovídky, jejichž kontrast je přinejmenším komický. 

Temná pomsta je dokonána. Grafickým ztvárněním zde komiks vygradoval až do dvou 

celoplošných dvoustran, kde je zobrazena pouze jediná neohraničená viněta bez 

rámečku (obr. 9), přičemž v jiných částech se takovýto typ stran nevyskytuje.  

                                                           
20

 In  O’Barr, J. Vrána, kniha čtvrtá 
21

 In  O’Barr, J. Vrána, kniha pátá 



43 

 

 

Obr. 9 Celoplošná dvoustrana s jedinou vinětou bez rámečku 

 

3.1.2.1 Shrnutí 

Komiks staví zejména na temné atmosféře a četných kontrastech. Některé jsou 

patrné hned na první pohled, jiné vyplynou na povrch až s hlubším pochopením celého 

příběhu. Ke zcela zásadním patří už samotné černobílé provedení, dále klasický a 

opakující se střet dobra a zla, vysokého a nízkého, koloběh života a smrti nebo 

konfrontace jakési andělské krásy, nevinnosti a čistoty s lidskou špínou, nenávistí a 

hnusem. Ve velké míře je využívána intertextovost. Vlastní naraci komiksu lze často 

považovat za druhořadou, jeho základním pilířem je především osobitý styl a 

vizuálnost, tón a nálada, což vnímáme jako další prokazatelný rys uměleckosti komiksu. 

Stejně jako v případě některých dalších komiksů, i v tomto chybí stránkám 

číslování. Komiks se tak zbavuje jedné z nejčastějších konvencí knihy a snaží se být 

spíše sledem výjevů, rozčleněných pouze tematickými kapitolami. 

Jako nejpůsobivější vnímáme pasáže, kde dochází ke konfrontaci přítomnosti a 

minulosti. Práce s celky a detaily je skutečně precizní, autor má přesně vyměřeno, kam 

až se dá zajít, jak moc může být situace vyhrocena, aby čtenář setrval v napětí, než 

přijde absolutní zvrat. Vše prožíváme společně s hrdinou, trpíme s ním, tušíme hořký 
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konec, ale nikdy není jasné, kdy přijde. Vrátíme-li se např. k obrázku 6, sledujeme 

vzpomínky na Shelly, pásmo představ, způsobující našemu hrdinovi nevýslovnou 

bolest, které se nemůže vyrovnat žádná bolest fyzická. Tomuto výjevu předchází strana 

(zde ji nepřikládáme), kde se Erik dívá na Shelly a Vrána si vráží nůž do břicha - ostrý 

kontrast dvou sousedních vinět nemůže být větší a promyšlenější. Na obr. 6 Erik objímá 

Shelly - Vrána si dělá zářezy nožem do ruky, mlhavé sny se rozplývají a břitva od krve 

padá s cinknutím na podlahu. To vše a mnohem víc vyjadřuje komiks beze slov, 

pouhými obrazy a grafickým zpracováním, a v tom právě podle nás spočívá jeho 

největší síla.  

Nicméně i textová složka zde má velký podíl na formování komiksu a 

výsledném rozporuplném dojmu. Jazykové prostředky jsou voleny tak, aby výstižně 

odpovídaly charakteru postav, gangsteři mluví nespisovně, užívají slangové výrazy i 

vulgarismy, naopak hlavní hrdina se vyjadřuje vždy spisovně, místy možná až poněkud 

archaicky. Vložené citáty a intertextové vsuvky jsou obohacením a ozvláštněním textu a 

kromě estetické funkce často mají i důležitou výpovědní hodnotu pro příběh, který se 

tímto způsobem posouvá dopředu. Vzájemnou kooperaci obou složek (verbální i 

vizuální) tedy vnímáme jako nezbytnou a pro vyjádření uměleckého sdělení velice 

důležitou, neboť jedna bez druhé by v tomto případě nemohly fungovat. 
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3.2 JAMES O’BARR, JIM TERRY - VRÁNA: SOUMRAK BOHŮ 

Tento poměrně nový komiks (z roku 2013) je sice prezentován jako volné 

pokračování výše rozebíraného O’Barrova díla, ale s původní Vránou má společnou 

pouze nosnou hlavní myšlenku. Pomstu, která přichází na černých vraních křídlech 

společně s mužem, jenž ztratil vše. Proto je možné číst tento komiks i bez znalosti jeho 

známějšího předchůdce, neboť odkazy na starý příběh jsou zde minimální a čtenáři jeho 

eventuální neznalost v podstatě nijak nechybí. Děj je tentokrát velice dynamický, 

sevřený do pouhých cca 70 stran, ale zato skutečně intenzivní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10 Hlavní protagonista a jeho heslo 

 

3.2.1 Příběh 

„Píše se rok 1945. Koncentrační tábory jsou plné nevýslovných hrůz. I přesto 

smrt jediného muže dokáže ovlivnit osud vězňů v jednom z nich. Vrána opět přilétá a 

provází dalšího muže na jeho cestě za krvavou pomstou.“
22

 

Příběh se tentokrát odehrává za ostnatým drátem v blíže nespecifikovaném 

táboře smrti. Závažné téma holocaustu je zde představeno poněkud jinak, než jsme 

zvyklí. Čtenář je do děje vtažen prakticky od první stránky, je svědkem brutálního 

výkonu spravedlnosti, který nedovoluje téměř žádné vydechnutí a končí až ve chvíli, 

kdy je všemu učiněno zadost. Časově se přitom jedná o pouhou jednu noc, snad jenom 

několik hodin.  

                                                           
22

 oficiální anotace na deskách komiksové knihy (O´Barr, J., Terry, J. Vrána: Soumrak bohů) 
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Během zasněžené zimní noci dorazil do tábora vlak plný lidí, z nichž se dalšího 

rána dožije pouhá hrstka. Začíná selekce, muži do jedné řady, ženy do druhé, vzdělanci 

k veliteli, který se často rád nechá rozptýlit partií šachů… mezitím probíhá kontrola 

prázdných vagónů. A právě zde se objevuje problém - jeden vagón není tak docela 

prázdný, což nacistický dozorčí vzápětí poznává na vlastní kůži, nebo lépe - na vlastní 

polovinu obličeje. Jakmile je kýmsi vymrštěn ven, pocítí značnou újmu na životě ještě 

několik dozorců a čtenář má nyní možnost poprvé zahlédnout hlavního hrdinu, kterým 

je na první pohled zcela obyčejný muž v hnědém obleku, avšak právě se mu povedlo 

oddělat čtyři nácky a holýma rukama roztrhat tři rozzuřené psy… Což je samozřejmě 

důvod pro nekompromisní palbu, po které náš hrdina připomíná cedník a je odnesen do 

spalovny. Nikdo z ostatních vězňů o něm nic neví, jediné, co dozorci našli v jeho 

kapsách, je bílá figurka šachového koně. Noc plná překvapení může začít. 

Z několika černobílých retrospektiv se dozvídáme, že náš hrdina svého času 

v tomto táboře už pobýval. A jelikož zřejmě měl určitou šachovou dovednost, dostal 

možnost zahrát si s velitelem o svůj život, a ten podle daných pravidel skutečně vyhrál. 

Bohužel se tato velkorysá nabídka už nevztahovala na jeho ženu a dceru, které se 

vzápětí staly terčem velitelova vzteku z prohry, a ve chvíli, kdy chtěl náš hrdina 

zasáhnout, přestala platit i pro něj. Jenže jakmile třeskl poslední výstřel, objevila se 

vrána - a spolu s ní i šance na krutou odplatu, jež přichází právě v této komiksové noci.  

A odplata je to vskutku velkolepá, tentokrát nemáme tu čest s esteticky laděným 

hrdinou, který krůček po krůčku s cynicko-filosofickými poučkami likviduje pouze 

vybrané jedince, ale s šíleným zombie monstrem s našeptávající vránou na rameni, 

likvidující vše nacistické a německé. Jestliže původní příběh měl mnoho společného 

s filmem noir, pak nejnovější Vrána vizuálně i tematicky v mnohém připomíná béčkové 

mstitelské filmy sedmdesátých let. Je zde stejná zarputilost, nekompromisnost i 

lhostejnost k okolí. Němec je prostě nácek, určen k okamžité likvidaci. Vránou 

reinkarnovaný hrdina nepřišel spasit svět nebo alespoň některé konkrétní vězně, to se ho 

vlastně vůbec netýká. Chce pouze splatit krví jednu spáchanou křivdu a ideálně přitom 

vyhladit veškeré německé osazenstvo tábora. Nějaké detailnější souvislosti či vysvětlení 

komiks nenabízí, hrdina neposkytuje mnoho komentářů ani vnitřní monology, mnohé 

věci si musíme prostě domyslet, nebo akceptovat nevyřčené. 
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3.2.2 Textová složka 

Už název (podtitul) knihy naznačuje jistý umělecký potenciál, neboť ani 

tentokrát není zcela jednoznačný a odkazuje na několik věcí. Název „Soumrak bohů“, 

neboli v originále „Götterdämmerung“ původně nese část operního cyklu od Richarda 

Wagnera
23

, přičemž o tomto hudebním díle je zmínka také v komiksu. Velitel tábora 

poslouchá desku s touto Wagnerovou operou na gramofonu (zřejmě ne poprvé) a tóny 

hudby se tak v ostrém kontrastu s ostatním děním linou v pozadí celého příběhu. 

Rovněž hlavní hrdina je s tímto názvem obeznámen a používá ho jako své heslo, 

zvolání, ve kterém se skrývá veškerá jeho nenávist, bolest a zuřivost. Poprvé tento 

výkřik zazní v úvodní scéně při jatkách u vlaku, kdy hrdina vláčí v rukou mrtvé psy - je 

to jakési jeho představení, dramatický vstup na scénu, ohlášení toho, co musí vzápětí 

přijít. Podruhé padne slovo „Götterdämmerung“ až ve finální části při poslední 

konfrontaci hlavního hrdiny a velitele tábora.  

Zatímco příběh v první knize se odehrával na poměrně romantickém pozadí, zde 

se jedná o syrovou, zuřivou odplatu, která dokonce překračuje (nebo se o to minimálně 

pokouší) osobní rámec. Myšlenku nacistického zla jakožto univerzálního nepřítele 

člověka se autoři snaží vyzdvihnout v samém závěru knihy, nicméně jejich úsilí vyznívá 

spíše do ztracena. Právě toto globální pojetí pomsty odsuzují někteří autoři recenzí či 

fanoušci původního komiksu, avšak příběh jako takový tím dle našeho názoru zase tak 

velkou škodu neutrpěl. 

 

Co se týče samotného textu, nacházíme v knize tři typy bublin. Hranaté 

obdélníkové pro hlas vypravěče, klasické elipsoidní pro dialogy. Speciální bubliny jsou 

určeny promluvám vrány - jejich výplň pozadí za textem je tmavě rudá. Příběh je tvořen 

zejména dialogy mezi postavami, absenci vypravěče v textové složce nahrazují 

nejednoznačné obrazové výjevy, které zde mají velkou výpovědní hodnotu. Promluva 

vypravěče je tedy omezena pouze na úvod příběhu, kdy je takto okomentována 

expozice. Strana ukazuje jediný výjev, který je však záměrně rozkouskován do čtyř 

samostatných panelů. Zimní noc, sníh se snáší na ostnatý plot tábora, překrývá osvětlení 

                                                           
23

 Konkrétně cyklus Prsten Nibelungův (Der Ring des Nibelungen), série čtyř oper Richarda Wagnera 

(1848–1874). Součástí cyklu jsou následující čtyři opery: Das Rheingold (Zlato Rýna), Die Walküre 

(Valkýra), Siegfried (Siegfried) a Götterdämmerung (Soumrak bohů) 
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vycházející ze strážní věže. Vojáci netečně stojí se zbraněmi v rukou, ignorující vše 

kolem sebe. Nejednotnost strany a rozložení do více částí má svou funkci. Zpomaluje se 

tím tempo vyprávění, čtenář svou pozornost věnuje každé části zvlášť, srovnává 

textovou a obrazovou složku v každém panelu, nikoli stránku jako jeden celek. 

Filozoficky laděný text celkově koresponduje s tematikou a pojetím příběhu, který se 

bude vzápětí odehrávat. „Říká se, že každá sněhová vločka je jedinečná. Že má osobitý 

charakter. | Je to zázrak, který příroda nedokáže nikdy zopakovat. | Ale nakonec vždy 

dopadne na zem. A splyne s ostatními. Je z ní jenom sníh. Už není jedinečná. | A dál už 

jen čeká na svůj konec.“
24

 

V textu jsou záměrně používány německé termíny, které se nepřekládají. 

V českém vydání je na začátek knihy přiložen malý slovníček, kde si čtenář tato slova a 

fráze může dohledat. Pro příběh to znamená oživení, zesílení autenticity a také 

zvýšenou pozornost čtenáře.  

3.2.3 Obrazová složka 

Komiks Vrána - Soumrak bohů je z větší části kolorovaný, přičemž vesměs 

převládá ponuré ladění barev. Černá, šedá, temně rudá a občas kontrastní bílá padajícího 

sněhu - to jsou nejčastější kombinace. Několik míst je záměrně ponechaných 

v černobílém ztvárnění, neboť se jedná o vložené retrospektivní pasáže.  

Kresbu tentokrát nechal O’Barr na někom jiném a vybral si začínajícího 

výtvarníka Jima Terryho, v komiksovém světě dosud nepříliš známého. O tom, jak 

jejich spolupráce fungovala, se můžeme mnohé dozvědět z přiložených obrazových 

materiálů v závěru knihy, kde jsou původní skici a náčrtky z různých fází komiksu. 

Zřejmě to nebyla špatná volba, Terryho výtvarný rukopis je osobitý a povětšinou se mu 

daří vystihnout ponurou a drsnou atmosféru, kterou dílo vyžaduje. Nadšení filmem je 

v jeho postupech patrné, pracuje totiž s neobvyklými úhly „kamery“, světlem a tempem 

vyprávění, čímž vytváří nejednoznačnou symboliku, a čtenáři tak nabízí polysémní 

výklad jednotlivých vyobrazení. 

Obrazová složka i v tomto komiksu výrazně převažuje nad textovou, v knize 

nalezneme několik dvoustran a celostran, kde si příběh vystačí pouze s obrazovým 

materiálem. To je zřejmě dáno i jeho tematikou - pro hrůzy koncentračního tábora jsou 

                                                           
24

 O’Barr, J. Terry, J. Vrána: Soumrak bohů 
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slova mnohdy zbytečná a pouhé „tiché“ obrazy dosáhnou mnohem většího efektu. 

Přechody mezi vinětami jsou podle McCloudova rozdělení často koncipovány jako „od 

předmětu k předmětu“, kdy po čtenáři vyžadují aktivní spolupráci a mají v něm vyvolat 

konkrétní asociace (např. na obr. 11). U tohoto způsobu zobrazení fungují především 

viněty s mikro obsahem, tedy záběry na jednotlivé detaily. Rozložení vinět využívá 

nejrůznějších přesahů, aby tak lépe navozovaly dojem prostoru nebo času. 

 

Obr. 11 Obrazová celostrana bez textové složky 

 

Dále komiks pracuje také s typem přechodů od chvíle ke chvíli či od akce k akci, 

kdy všechny tyto přechody ponechávají prostor pro subjektivní výklad čtenáře a 

různorodé interpretace. Škála velikosti záběrů v komiksu se mění a průběžně nabízí 

rozsah od panoramatu a celku přes polocelek či polodetail až po velký detail. 

V obrazové složce jsou zakomponovány různé grafické symboly, tvořící metajazyk 

komiksu. Například Wagnerova skladba je vyjádřena zjednodušeným notovým zápisem, 

který se line do ztracena od gramofonu, nechybí ani nejrůznější vizuální onomatopoeia 

vyjadřující zvuk střelby či výbuchů. 
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Téměř na každé straně se setkáváme se střídáním různých perspektiv a 

střídavým zobrazením celků a detailů. Na několika stranách autoři využili techniku 

inkrustace, která umožňuje spojit několik časově i prostorově vzdálených situací 

dohromady. Některé viněty postrádají ohraničení rámečky, symbolizují tak otevřenost či 

neukončenost výpovědí. Jindy se různé objekty viněty nacházejí až za hranicí svého 

rámečku (např. kufr či bota na obr. 11), a naznačují tak určité sepjetí se sousedním 

výjevem, nebo v případě boty nerespektování daného prostoru, možnost překročení 

hranice (bota může vyvolávat dojem bezcitné lhostejnosti, útlaku a násilné ukázky 

moci). Na jiném místě komiksu tento druh přesahu propojuje tři viněty, a připomíná tak 

snímání filmové kamery. Nejdříve pohled na celek budovy ubikací zvenčí, dále 

přesahový detail z viněty s protagonistou a vraním společníkem, kteří upírají pohled 

dovnitř budovy, a v posledním už „kamera“ najíždí do samotného interiéru této budovy, 

ne přes okno, ale jakoby okem pozorovatele, který se dostal dveřmi dovnitř (ačkoli z 

pozice, kde se muž s vránou nacházejí, by takový výhled nebyl možný, oni však tento 

poslední výjev komentují, a kamera proto mění úhel pohledu, aby čtenář chápal, o čem 

se mluví.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

    Obr. 12 Levá část dvoustrany bez 

  textu  
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Podíváme-li se na jednotlivé viněty z obr. 11, můžeme si na nich povšimnout 

zajímavých detailů. (Pro lepší náhled vkládáme ještě jednou každou stranu 

v samostatném obrázku - viz obr. 12, 13.) Celá tato dvoustrana dohromady tvoří 

ucelenou kompozici, která se ovšem skládá z jednotlivých mikropříběhů. Ve viditelném 

kontrastu je zde zobrazeno protikladné postavení německých a židovských osob, 

nadvláda a ponížení, život a smrt. Dvoustranu otevírá viněta s plotem z ostnatého drátu, 

hranice mezi „uvnitř“ a „venku“, přechod mezi dvěma naprosto rozdílnými světy. Tím 

se vymezuje prostor dalších výjevů, čtenář se ocitá v roli pozorovatele uvnitř tábora, 

nikoli za jeho plotem. Autoři tak dosahují větší autenticity, chtějí nás vtáhnout do tohoto 

prostředí, učinit nás jeho přímou součástí. Další viněta ukazuje známý výjev 

vybrakovaného majetku Židů, jejich osobních věcí a vzpomínek, nyní bez ladu a skladu 

poházených na vršící se hromadě bezcenného harampádí. Tato viněta na sebe upoutává 

větší pozornost, neboť kufr přesahuje její rámeček. Je to zřejmě záměr, jak přimět 

čtenáře, aby se pozastavil, prohlédl si věci, které dříve byly pro někoho hodnotné a 

důležité, a nyní zde čekají na brzkou zkázu, ostatně stejně jako jejich původní majitelé. 

Zejména bílá fotografie neznámé ženy svítí na černém pozadí, bez ztraceného rámečku, 

ze kterého ji zřejmě vytrhl německý voják, jenž měl třídění věcí na starost; je unášena 

větrem kamsi pryč, do ztracena a zapomnění.  

Uslintaná bestie na třetím obrázku je dostatečnou pohrůžkou, kdyby se snad 

někdo chtěl vzepřít svému neutěšenému osudu a dopustit se nějakých nepředložeností. 

Z tlamy zvířete vychází horký (a dost možná i páchnoucí) dech, který se v mrazivé noci 

mění do bíla, avšak tomuto psovi zima rozhodně není. Stačil by jeden povel a ostré zuby 

by se namísto do ledového vzduchu zakously do lidského masa… Beznadějnost situace 

je patrná také v následujícím detailu, černé vojenské botě, která nekompromisně 

zašlapává do sněhu pohozenou (či násilím odebranou) dětskou panenku. Jak již bylo 

zmíněno výše, tento výjev v nás evokuje názornou ukázku převahy Němců a totální 

degradaci Židů.  
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Obr.13 Pravá část dvoustrany bez textu 

 

Druhá strana začíná vinětou se zajímavým a netradičním prostorovým 

ohraničením - nevyužívá celou šířku strany, ale je užší, zespoda a ze shora záměrně 

neukončená rámečkem. Spodní bílý arch na pozadí splývá s vrstvou sněhu, po které 

rychlým tempem odchází velitel tábora s ozbrojeným doprovodem. Má za sebou 

(ne)příjemný(?) zážitek s nestandardním příjezdem a zřejmě už chce být zase v teple ve 

svém příbytku, pryč od nenáviděných zajatců, pryč od „páchnoucí schweinerei ve 

východním bloku“
25

, je znechucený a rozzuřený. Sypající se bílý sníh je zde opět 

v rozporu se šedou pochmurnou oblohu, zejména když při bližším zkoumání zjistíme, 

že místo zdánlivé oblohy se nad celým prostorem táhne hustý šedý kouř, stoupající ze 

dvou černých komínů v pravé horní části viněty. Celý obraz tak dostává neutěšenou, 

dalo by se říci až paradoxní atmosféru.  

                                                           
25

 O’Barr, J. Terry, J. Vrána: Soumrak bohů. Na začátku komiksu velitel prochází okolo výkopu 

s mrtvými těly a těmito slovy komentuje situaci, jeho podřízení mají těla „uklidit“. 
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Další viněta rovněž nerespektuje klasické rozvržení a ohraničení, je úzká a 

široká, v zásadě panoramatická, přesahuje pravý i levý okraj strany, a naznačuje tak 

pokračování i za touto hranicí. S ohledem na zobrazený výjev chápeme tuto 

neukončenost tak, že záběr je jakýmsi výřezem několika náhodných osob z obrovského 

davu, který zabírá i námi neviděnou plochu okolo. Viněta na nás působí takřka 

hypnoticky, jednak svým pozadím, jednak přítomnými postavami - jejich doširoka 

otevřené oči, výrazy naznačující nepochopení, potlačený vzdor, ale i jakousi 

nevyhnutelnost, smířenost s touto strašlivou situací. Obláčky páry linoucí se od jejich 

úst v tomto případě skutečně vypovídají o aktuálním počasí, o zimě, kterou jen těžko lze 

překonat v nedostatečném chatrném oblečení.  

Poslední tři viněty jsou zajímavé především kvůli autorově práci s perspektivou. 

Na první vlevo pohlížíme ze shora na kráčející řadu nově příchozích lidí, jejichž cesta 

má jasný cíl. Postupují v semknutém útvaru, jejich pochod připomíná stádo, které 

ovšem místo hlídače popohání nacisté s automatickými zbraněmi. Nechybí ani pes - 

zobrazení z podhledu může opět naznačovat útisk lidí, jejich podřízenost a bezmocnost. 

A konečně, nyní je na dohled i konec cesty, zřejmě opět z pozice vězňů - do tmy se před 

nimi tyčí vysoký černý komín, jenž i pod snášejícím se sněhem znamená jediné… 

3.2.4 Shrnutí 

V tomto komiksu oceňujeme především netradiční a odvážnou kombinaci 

závažného tématu a zvolené vizuální formy, která se dle našeho názoru blíží např. k 

současné filmové tvorbě Quentina Tarantina. Holocaust zde ale není nijak zlehčován, je 

na něj spíše pohlíženo z jiného úhlu pohledu, kdy bez přílišného patosu tvoří 

odpovídající pozadí pro vyprávěný příběh, s nímž je samozřejmě propojen. Autoři 

velice účelně využili všech dostupných prostředků, které komiksové médium nabízí, 

aby čtenáře přiměli spolupracovat, vnímat textovou a obrazovou složku v momentech, 

které spolu ne zcela korespondují, nechat se strhnout příběhem a vytvářet vlastní 

interpretace. Budují tak napínavou atmosféru se šokujícími výjevy, které jsou 

umocněny zejména obrazovou složkou. Právě ta je podle nás v tomto komiksu 

důležitější a více vypovídající, ukazuje sice známé výjevy, ale přesto směřuje 

k otevřenosti a nechává víceméně na čtenáři, jak se s tím vším vypořádá.  
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3.3 MANGA - MĚSTO SVĚTEL 

Inio Asano, autor této netradičně pojaté mangy, se do čtenářského povědomí 

zejména východních recipientů (ale nedlouho potom také u nás) dostal již svými 

předchozími díly (např. povídka Před úsvitem), která se vyznačují jakousi 

meditativností, uvolněnou stavbou a asociativně propojovanými motivy. Pro jeho práci 

jsou typická detailně vykreslená pozadí, v nichž mohou čtenáři nalézt skryté vtipy a 

poselství.   

To se zachovalo i v případě mangy Město světel (v originálním názvu Hikari no 

Machi). Dala by se označit jako moderní manga pro náročné čtenáře, která přináší 

jednak příběhy plné imaginace, ale v první řadě hlavně reálného života, kde velice 

záleží na tom, z jakého úhlu pohledu se budeme dívat. Co se týče žánru, nejedná se o 

fantasy ani scifi, ale spíše bychom se přikláněli k zařazení do proudu existencialismu a 

magického realismu, místy dílo připomíná i psychologické drama s filozofickým 

podtextem. Tuto mangu jsme vybrali především proto, že je svým způsobem netypická i 

v oblasti japonského komiksu, využívá jiné a méně tradiční prostředky než masově 

čtená mainstreamová manga. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14 Úvodní strana českého vydání 
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3.3.1 Příběh 

V tomto případě se nejedná o jeden souvislý děj s konkrétním ústředním 

protagonistou, ale spíše o jakousi mozaiku volně propojených motivů se společným 

jmenovatelem. Tím je právě prostředí japonského sídliště, kterému se přezdívá „Město 

světel“. Několik otevřených dějových linií je čtenáři představeno v devíti různých 

kapitolách, které vždy představují nové tváře a nové situace, ale přitom se vzájemně 

prolínají a ukazují skutečnost z různých úhlů, takže nic není černobílé. Postavy se 

pohybují někde na hraně dobra a zla, jednou se zdají být zcela záporné, podruhé je tomu 

zase naopak. Časově se kapitoly drží chronologického sledu a dalo by se říci, že 

vyprávějí příběh návazně. Čtenář tak má možnost postupně odhalovat nové střípky 

událostí, přičemž si obohacuje a doplňuje dosavadní informace. Objevuje se i několik 

retrospektiv, ale spíše v rámci samostatných kapitol, které nepřesahují.  

Každá kapitola je svým způsobem samostatnou povídkou, která se snaží zachytit 

situaci dnešního Japonska. Je zde představena společnost nešťastných, mnohdy 

osamělých lidí, ze kterých se postupně stávají podivíni propadající depresím a různým 

patologickým jevům. Civilně laděné příběhy často dostávají nadstavbu různých forem 

šílenství. Jedním z hlavních motivů společných pro celou mangu je sebevražda, až 

nepochopitelně samozřejmé východisko z komplikovaných, avšak čím dál více 

bezcenných a zbytečných životů postav. Ostatně právě postavy tvoří velice absurdní 

prvek komiksu, protože se povětšinou jedná o uzavřené podivíny a pochybné existence, 

kterým anonymita rozlehlého „Města světel“ dává volnost v projevech jejich narušené 

psychiky. Postavy se v jednotlivých kapitolách navzájem míjejí, někdy prohodí pár 

slov, jindy jen projdou okolo, nebo o jejich přítomnosti svědčí pouze zapomenuté 

osobní věci. Čtenář je tedy v pozici, kdy si může poskládat jednotlivé epizody do 

souvislého obrazu a dozvědět se různé detaily ze životů jednotlivých obyvatel, což mu 

dává určitý nadhled. 

První kapitola se svým pojetím poněkud liší od zbytku komiksu, vystupuje v ní 

totiž postava komiksového autora, zřejmě jako alter ego skutečného tvůrce této mangy 

Inia Asana. Z nedostatku inspirace se příběhový autor vydává právě do „města světel“, 

kde se náhodně stává svědkem sebevraždy mladé studentky… A jeho bezradnost tím 

pádem okamžitě mizí, neboť první postava (a právě s ní se potom letmo setkáme 

v každé další kapitole) je na světě. V ostatních kapitolách máme tu čest s poměrně 
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netypickými postavami, přičemž názor na ně se nejspíš bude postupně měnit. Jedním 

z hrdinů je například dospívající chlapec Tasuku, který se rozhodl na sebevraždách 

vydělávat a díky své angažovanosti v tomto „byznysu“ si tak jako asistent sebevrahů 

přijde na slušné peníze. Jeho kamarádka Haruko každý den vysedává na zastávce a 

očekává příchod muže, který ji v minulosti násilně přepadl, avšak není zde jasné, 

z jakého důvodu to dělá (možná se mu chce pomstít, ale později vyplyne, že vlastně 

sama neví). Jinde vystupuje dívka, která věří na mimozemšťany a očekává konec světa. 

Dále dvojice rozporuplných mladíků (jeden je neschopný vypořádat se sám se sebou a 

druhý kriminálník, který sní o tom, že celé „Město světel“ koupí a poté zbourá, aby 

obnovil původní vesnici, kde vyrůstal), kteří museli zanechat poměrně bezstarostného 

života a ujmout se výchovy malé holčičky (již odložila prostitutka), neboť jeden z nich 

je údajně jejím otcem. Větší prostor je v jedné kapitole věnován i kočce, která se toulá 

všemi příběhy, a je zde představena jako řidič (někdy létajícího) autobusu s vesly (obr. 

14), v němž putují stíny zemřelých lidí z Města světel kamsi „na druhou stranu“.  

K motivu sebevraždy tak přibývá i motiv reinkarnace, určitá paranoia spojená s 

tématikou jiných světů či mimozemských civilizací, nedosažené nebo zničené sny a 

další absurdní náznaky tvořící imaginační pozadí reálného světa. Některé příběhy 

vlastně nemají skutečný konec ani začátek a představují spíše jakési epizody ze života 

mladých Japonců. „Ústředním tématem mangy může být hledání svého místa v životě, 

čemuž odpovídají snahy všech hlavních hrdinů splnit si své sny a žít jinak. Lépe. V 

souladu se sebou samým. Ne všem se to samozřejmě podaří – někdo zcela rezignuje, 

jiný má neustále hlavu v oblacích, další žije jen tak, jak musí.“
26

 Asano se ve svých 

příbězích především věnuje lidským pocitům a kontroverzím současné společnosti. Jsou 

předloženy otázky, ale těžko říct, zda toto dílo přináší také nějaké odpovědi, čtenář se 

spíše má nad vším zamyslet a ne přijímat hotové poselství. 

3.3.2 Textová složka 

Oproti jiným mangám a také výše rozebíraným komiksům je v tomto díle 

textová část poměrně rozsáhlá. Podle názvosloví Urbanové se zde často vyskytuje text 

volný, který je podle ní určen promluvám vypravěče a komentářům aktuálního dění. Ten 

má netradiční místo v samostatných černých panelech, umístěných různě v archu mezi 

                                                           
26

 Brněnští otaku, recenze, dostupné z http://www.otaku.cz/recenze/mesto-svetel 
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obrazovými vinětami (obr. 15). Na začátku nebo konci kapitoly se můžeme také setkat 

s pouhými několika větami či výroky bez ohraničení, vloženými do prázdné bílé stránky 

(obr. 15). Nicméně tento text zde primárně neslouží pro rozvíjení děje, ale spíše má 

podle nás hlavně estetickou funkci, pokládá různé otázky a nutí čtenáře k zamyšlení či 

pozastavení, protože od příběhu spíše utíká, než aby ho komentoval. To ale neplatí 

v případě vnitřních monologů postav, které jsou mnohdy umístěny do těchto pozic 

určených pro vypravěče, avšak není pokaždé zcela pochopitelné, která postava za 

jakých okolností zrovna promlouvá. Tyto nejasné výroky přidávají komiksu 

melancholický až introvertní nádech, ale ne vždy se jim daří zůstat před hranicí 

patetického splínu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15 Příklady umístění volného textu 

 

Spojení textu a obrazu zde často funguje v paralelním vztahu, kdy obsah textu 

prvoplánově nesouvisí s obrazem a nekomentuje ho. Obě dvě složky vedle sebe často 

fungují bez vzájemného ovlivňování. Kromě toho nalezneme i místa, kde text a obraz 

kooperuje na bázi „slovně-specifické“ nebo „obrazově-specifické“ (viz McCloudova 

terminologie v teoretické části). Střídají se tedy pasáže s hlavní výpovědní hodnotou 

v textu nebo v obrazu. Pochopení všech souvislostí při prvním čtení mangy není úplně 
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snadné, protože využívá jiných postupů, než jsme zvyklí. Složitý útržkovitý příběh, 

nesouvislý text s vnitřními monology a nekonkrétními promluvami staví toto dílo do 

kategorie pro náročnější či vyspělejší čtenáře. Z našeho pohledu je zde viditelné 

inovativní použití prostředků komiksového média, čímž manga dostává svůj specifický 

meditativní tón, a plynule tak směřuje k postupnému prolnutí subjektivních textových 

myšlenek s obrazy. Město světel je skvělou ukázkou McCloudova tvrzení, že manga se 

obvykle nesnaží „někam se dostat, ale někde být“. Text pozvolna buduje filozofickou 

nadstavbu a zachovává si významovou otevřenost. 

     Promluvy postav v bublinách (text zakotvený) se vyznačují klasickou 

symbolikou. Jedná-li se o přímou řeč, směřuje bublina špičatým „zobáčkem“ k postavě, 

není-li postava v dané scéně viditelná, ale stále fyzicky přítomná (např. se nachází 

v jiném pokoji) a promlouvá, je tento „zobáček“ nakreslen dovnitř bubliny. V případě 

vnitřních monologů či myšlenek mají bubliny tradiční „obláčky“. Je zde také speciální 

font písma a odlišný tvar bubliny pro situace, kdy se postava fyzicky nachází zcela 

mimo zobrazenou scénu, ale přitom mluví (např. telefonický rozhovor). Některé mangy 

využívají pro umístění příběhového textu i svislé okraje strany, v tomto díle jsme se 

s textovými okraji nesetkali.  

 

3.3.3 Obrazová složka 

Vizuální provedení mangy je na první pohled odlišné od klasického 

mainstreamu nebo „shoujo“ (dívčí) a „shounen“ (chlapecké) mangy. Oproti normálnímu 

komiksu je samozřejmě stále patrná japonská stylizace, avšak styl černobílé kresby je 

vyloženě realistický. Některá místa ve městě či pohledy na celky a polocelky sídliště 

připomínají spíše černobílé fotografie a také postavy si zachovávají skutečné tělesné 

proporce a japonské rysy, což není úplně běžné. Grafické ztvárnění je velmi pečlivě 

propracované, na vysoké úrovni. Postavy nejsou nijak karikované, většinou postrádají i 

(pro mangu tolik využívané) emotivní symboly, jejich tělesná stavba a vzhled působí 

realisticky. Nesetkáme se s žádnými módními výstřelky ani nápadnými účesy, všechno 

plně odpovídá realitě a vystihuje skutečný život. Také jeden z nejnápadnějších manga 

znaků - velké, výrazné oči - je zde užíván velice střízlivě. 
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Pozadí panelů je dostatečně detailní, avšak zůstává přehledné, prakticky se zde 

nevyskytují žádné šrafy či vektorové znázornění pohybu (absence „speed lines“ a 

„motion lines“), které znesnadňuje orientaci. Asano kombinuje převážně tenké, hladké 

obrysové linie s klasickým stínováním (nikoli šrafováním), přičemž pro pohyb používá 

rozmazané objekty. Jedním z důvodů může být zvolené tempo vyprávění, které je volné 

a obsahuje minimum akčních scén. Právě akční scény většinou znázorňují rychlý pohyb, 

a proto potřebují zmíněné šrafování a čáry. Pro porovnání přikládáme stránku 

z populární fantasy mangy Naruto (žánrově „shounen“ manga) a stránku z námi 

rozebíraného díla (obr. 16). 

 

Obr. 16 Zleva manga Naruto, akční bojová scéna, zprava Město světel, dívka skáče dolů ze střechy 

 

Tvar panelů a jejich rozložení je v celém díle pravidelné, zachovávají si 

výhradně obdélníkové tvary, což je typické spíše pro klasické komiksy než mangu. 

S podobným zkosením, které vidíme u panelů na obr. 16 vlevo, se zde nesetkáme, ani s 

technikou inkrustace. Občas mají některé panely neukončené orámování a přesahují „za 

stránku“. Celkově odpovídá zvolený styl kresby obsahu jednotlivých příběhů. I když 

manga obsahuje i násilné scény, jako jsou sebevraždy nebo vraždy, neuchyluje se autor 
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k jejich detailnímu zobrazení. Naopak zůstává u decentního pojetí a soustřeďuje se na 

jiné okolnosti, nebo u těchto výjevů upřednostní textovou složku.  

Důležitým pojítkem všech příběhů je výše zmiňovaná kočka, která je vždy 

zobrazena na vlastním samostatném panelu na konci kapitoly a funguje tak jako dělítko 

mezi nimi. Vystupuje i ve všech úvodních částech kapitol, jež vždy obsahují jakousi 

svou miniexpozici před vlastním příběhem. Tyto minimalistické úvody většinou začnou 

dávat nějaký smysl až o několik stránek později, kdy se čtenář už více orientuje 

v daném příběhu. Někdy je kočka pouhým prvkem pozadí, jinde je v přímé interakci 

s postavami, které na ní např. mluví nebo k ní dokonce směřují nějaké dotazy. Většího 

prostoru se kočce dostává na konci knihy, kde je personifikována a stává se řidičem 

onoho létajícího autobusu. 

3.3.4 Shrnutí 

Město světel je netypickou mangou stojící na pomezí klasického a japonského 

komiksu. Svým zpracováním i tématem vybočuje z mainstreamové produkce a řadí se 

podle nás k dílům, která nesou umělecké sdělení. Celkové poselství mangy zůstává 

otevřené a poskytuje široký prostor pro mnohoznačný výklad, protože na vyřčené 

otázky nedává konkrétní odpovědi. Čtenář dostává pouhé náznaky, které musí nějakým 

způsobem uchopit a zpracovat sám. Dílčí části příběhu jsou založené na hlediscích 

jednotlivých postav a mění se s úhlem pohledu. Nemůžeme tedy definitivně rozhodnout, 

zda je nějaká postava dobrá nebo špatná, neboť pro to nemáme dostatek informací.   

Město světel vypráví zejména o temných lidských stránkách a poukazuje na to, 

jak daleko jsme schopní zajít, když chceme něčeho dosáhnout, anebo naopak tehdy, 

když už pro nás nic v životě nemá cenu. Je zde ukázáno, jak jsou spolu lidé propojeni a 

jak pevné nebo slabé může být pouto mezi nimi, nebo jak něčí postoj může ovlivnit 

celkový vývoj situace. Tato manga vyžaduje pozorné a pomalé čtení, protože každá 

replika i obrazová scéna má svůj význam, který nemusí být ihned zřejmý a který může 

být interpretován velice různorodě a subjektivně. Někdy skutečně záleží na pouhých 

detailech, jako je např. výraz tváře či změna perspektivy, abychom pochopili smysl. 

Zůstává tedy na hlavně konkrétním čtenáři, jaký výsledný dojem si odnese. 
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4 ZÁVĚR 

V této diplomové práci jsme se snažili představit komiks jako médium, které je 

schopné vytvářet a předávat umělecká sdělení. Práci jsme rozdělili na teoretickou a 

praktickou část. Opírali jsme se o dostupnou odbornou literaturu (českou i zahraniční), 

s jejíž pomocí jsme nabídli několik definic komiksu, zmínili některé historické mezníky 

v jeho vývoji a utřídili dostupnou terminologii. Popsali jsme, jakým způsobem fungují 

v komiksu narativní postupy, poukázali jsme na kombinaci literární a filmové narace, 

z nichž obou toto médium čerpá. Jako důležitý prvek pro konstruování příběhu jsme 

zmínili prostor mezi vinětami, tzv. „bílá místa“ a vysvětlili, jakým způsobem fungují 

různé přechody mezi nimi. Kromě toho jsme si všímali, pro který druh komiksu se daný 

přechod často využívá a čeho je tím dosaženo. V samostatné kapitole jsme stručně 

přestavili japonský komiks, neboli mangu, a uvedli některé příklady jeho uměleckého 

potenciálu, díky nimž jsme se ho rozhodli zařadit do této práce.  

V závěru teoretické části práce jsme nastínili, jakým způsobem chápeme 

podstatu uměleckého sdělení, přičemž jsme se opírali zejména o teorii otevřeného díla 

Umberta Eca, kde je důležitá polarita významové mnohoznačnosti u sdělení 

uměleckého a naopak jednoznačnosti u sdělení populárního. Pro analýzu komiksového 

díla jsme vydělili textovou a obrazovou složku a u obou jsme uvedli důležité umělecké 

prostředky, se kterými tyto složky pracují. Pro posouzení uměleckosti komiksu 

považujeme za určující míru jeho významové otevřenosti a různost interpretací. 

V praktické část jsme provedli analýzu tří rozdílných komiksových publikací, na 

nichž jsme se snažili dokázat naše teoretické předpoklady a především poukázat na 

jejich umělecké sdělení. Hledali jsme umělecké postupy a prostředky, kterými u děl 

bylo dosaženo mnohoznačnosti a významové otevřenosti, přičemž jsme se zaměřili jak 

na obrazovou, tak na textovou složku. Výběr komiksů jsme se snažili pojmout široce, 

abychom měli větší prostor při hledání uměleckých prvků. Analyzovali jsme dva 

klasické komiksy západního stylu (jeden černobílý, druhý kolorovaný) a jednu 

japonskou mangu. Rozbory jsme doplnili ilustrativním obrazovým materiálem, který má 

konkretizovat naše tvrzení.  
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Dospěli jsme k závěru, že všechny vybrané komiksy v sobě ve větší či menší 

míře obsahují umělecké sdělení a že komiksové médium může bez problémů pracovat 

s jakýmkoli obsahem. S ohledem na žánrovou diverzifikaci a rozmanitost recipientské 

základny se toto médium podle nás stalo dynamickým, multifunkčním a adaptabilním 

útvarem, dokládajícím překonanost názorů, jež v něm vidí projev masové kultury, 

anebo součást literatury pro děti. Samozřejmě se setkáváme i s komiksovými díly, která 

slouží pouze jako prostředek simplifikace či popularizace, ale touto prací jsme chtěli 

poukázat zejména na taková díla, která naplňují dosud nedoceňovaný umělecký 

potenciál tohoto média. Obrazová složka zde již nefunguje jako knižní ilustrace, která je 

pouze druhotným vizuálním doprovodem textu, ale naopak se stejnou (ne-li větší) 

měrou stává součástí sdělení. Jak jsme zmiňovali v teoretické části této práce, vizuální 

složka komiksu má často primární funkci a na rozdíl od textu může být zcela 

soběstačná. To dokládají existující komiksy s úplnou absencí verbální složky. Na rozdíl 

od literatury chápeme komiks jako multifunkční médium, které je určeno ke sledování 

(čtení a zároveň dívání), čtenářský zážitek se tedy může stát mnohem komplexnějším. 

Naše diplomová práce se na tyto aspekty snažila poukázat. Docházíme k závěru, že 

v dnešní době komiks se svou adaptabilní povahou může být řazen nejenom do 

umělecké sféry, ale také do všech dalších verbálně-vizuálních oblastí, kde si text 

nevystačí bez obrazu a naopak.  
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6 RESUMÉ 

Diplomová práce na téma „Komiks jako médium uměleckého sdělení“ obsahuje 

teoretickou a praktickou část. V teoretické části je představena definice komiksu, 

stručná historie a některé důležité pojmy z komiksové terminologie. Dále se tato část 

zabývá specifickými narativními konstrukcemi komiksového média, popisuje fungování 

a kooperaci obrazové a textové složky. V samostatné kapitole je stručně popsán 

japonský komiks (manga), jeho charakteristika a odlišné aspekty vůči klasickému euro-

americkému komiksu. Konec teoretické části je věnován teorii uměleckého sdělení a 

jeho konkrétním prostředkům, které užívá komiks. Praktickou část práce tvoří analýza 

dvou klasických komiksových děl a jedné japonské mangy. Jedná se o díla Vrána, 

Vrána: Soumrak bohů a Město světel. Díla byla záměrně vybrána díky jejich technické, 

tematické i kulturní odlišnosti, čímž mohl rozbor pracovat se širší škálou uměleckých 

prostředků. Práce se snaží obhájit názor, že komiksové médium je multifunkční, může 

obsahovat plnohodnotné umělecké sdělení a je schopné pracovat s jakýmkoli obsahem. 

Pro větší konkretizaci je práce doplněna ilustrativním obrazovým materiálem. 

 

SUMMARY 

The dissertation (diploma thesis) with the topic „Comics as the medium of the 

artistic expression“ consists of theoretical and practical parts. The theoretical part 

represents a definition of the comics, its short history and some important terms of the 

comics terminology. Next this part concerns with specific narrative constructions of the 

comics medium and also describes functions and cooperation of the visual and verbal 

components. In the individual charter is shortly described Japanese comics (manga), its 

characteristic and different aspects against the classic European and American comics. 

The end of the theoretical part is dedicated to the theory of the artistic expression and its 

particular elements, which are used in the comics. The practical part comprising the 

analysis of two classic comics works and one Japanese manga. Namely it is The Crow, 

The Crow: Skinnig the Wolves and The City of Light. These works were chosen 

intentionally because of their technical, thematic and cultural aspects, so the analysis 

can work with the wider scale of the artistic elements. The dissertation tries to defend 
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the opinion, that the comics medium is multifunctional, it can contain full-blown artistic 

expression and it is able to work with any content. For better specification there are 

contained some illustrative visual sights.  
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