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Abstrakt

Tato diplomová práce s názvem Téma dospívání v moderním komiksu si klade za cíl 

zkoumat moderní grafické romány kvalitativní analýzou a prohloubit tak nedostatečné 

kritické  pokrytí  dané  problematiky.  Díla  probíraná  v této  práci  jsou  Locas  Jaimeho 

Hernandeze, Ghost World Daniela Clowese, Jimmy Corrigan: Nejchytřejší kluk na světě  

Chrise Warea, Oskar Ed: Můj největší sen Branka Jelinka, Černá díra Charlese Burnse, 

Padoucnice Davida B., Pod dekou Craiga Thompsona a The Playboy Chestera Browna. 

Samotné interpretaci děl předchází část věnující se širšímu kontextu tematiky dospívaní 

v literatuře a filmu. Kapitoly věnované konkrétním dílům jsou rozděleny tematicky a 

vždy zastupují dvojici autorů: ženské téma zkoumáme u Jaimeho Hernandeze a Daniela 

Clowese, snové krajiny a vztahy s otcem u Chrise Warea a Branka Jelinka, nemoc a 

smrt u Charlese Burnse a David B. a sexualitu a náboženství u Craiga Thompsona a 

Chestera Browna. Obsažena je i kapitola shrnující mediální ohlas v českém prostředí. 

Hlavním cílem práce je snaha o rozšíření teoretického a kritického náhledu na současný 

komiks a jeho zasazení do širšího uměleckého kontextu.  

Abstract

This diploma thesis with the title Theme of growing up in modern comics aims to 

examine the modern comics with qualitative analysis and thus to deepen the insufficient 

academic coverage of the given topic. The analyzed pieces of work are Locas by Jaime 

Hernández, Ghost World by Daniel Clowes, Jimmy Corrigan, the Smartest Kid on Earth 

by Chris Ware, Oskar Ed: Můj největší sen by Branko Jelinek, Black Hole by Charles 

Burns, Epileptic by David B., Blankets by Craig Thompson and The Playboy by Chester 



Brown. The analysis itself is preceded by the part that deals with the wider context of 

growing up in the literature and cinematography. The chapters which deals with the 

specific pieces of work are divided thematically and they are always represented by the 

pair of authors: the theme of feminineness at Jaime Hernandez and Daniel Clowes, the 

dreamy landscapes and relationships with father at Chris Ware and Branko Jelinek and 

the sexuality and religion at Craig Thompson and Chester Brown. A chapter 

summarizing the response of media in the Czech background is also included. The 

principal aim of the thesis is to increase the coverage of theoretical material of the 

specific comic works and to put it into the wider artistic context. 
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David B., Burns

Keywords

Comics, coming-of-age, interpretation, Ware, Hernandez, Jelinek, Thompson, Brown, 

Clowes, David B., Burns 



Prohlášení

1. Prohlašuji,  že  jsem  předkládanou  práci  zpracoval/a  samostatně  a  použil/a  jen 

uvedené prameny a literaturu.

2. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely. 

V Praze dne 15.5. 2017                                            Radomír Szajter 



Poděkování 

Na tomto  místě  bych  rád  poděkoval  doktorce  Janě  Čeňkové  za  trpělivost  a  dobré 

nasměrování a Michalu Jarešovi za cenné rady a odbornou pomoc.



Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK
Teze MAGISTERSKÉ diplomové práce

TUTO ČÁST VYPLŇUJE STUDENT/KA:
Příjmení a jméno diplomantky/diplomanta:
Radomír Szajter 

Razítko podatelny:

Imatrikulační ročník diplomantky/diplomanta:
2015
E-mail diplomantky/diplomanta:
Rasz@seznam.cz
Studijní obor/forma studia:
Žurnalistika / prezenční 
Předpokládaný název práce v češtině:
Téma dospívání v moderním komiksu 
Předpokládaný název práce v angličtině:
Theme of growing up in modern comics 
Předpokládaný termín dokončení (semestr, akademický rok – vzor: ZS 2012/2013) 
(diplomovou práci je možné odevzdat nejdříve po dvou semestrech od schválení tezí)
LS 2016/2017
Charakteristika tématu a jeho dosavadní zpracování (max. 1800 znaků):
Grafické novely a komiksové série, jejichž hlavním motivem je dospívání. 
Předpokládaný cíl práce, případně formulace problému, výzkumné otázky nebo hypotézy (max. 
1800 znaků):  Diplomová  práce  si  klade  za  cíl  zanalyzovat  téma  dospívání  v zásadních  moderních 
grafických novelách a komiksových sériích. Vybraná díla budou rozdělena do základních tematických 
okruhů zvolených podle způsobu, jakým autoři zpracovávají problematiku dospívání. Součástí práce 
budou rozhovory s autory. V teoretické části budou představeny základní komiksové pojmy a kontext, 
se kterými se bude v práci operovat, včetně představení a zdůvodnění tematických okruhů, do kterých 
jsou vybraná díla rozdělena. Praktickou část bude představovat analýza vybraných děl a jejich ohlas 
v českých médiích. 
Předpokládaná  struktura  práce  (rozdělení  do  jednotlivých  kapitol  a  podkapitol  se  stručnou 
charakteristikou jejich obsahu):

1. Úvod
2. Teoretická část

2.1. Základní pojmy
2.2. Téma dospívání v literatuře, filmu, a dalším umění
2.3. Tematické okruhy

3. Praktická část 
3.1. Autobiografický pohled na dospívání: David B. A Craig Thompson
3.2. Dospívání v žánru fantasy a sci-fi : Charles Burns a Jamie Hernandez 
3.3. Dospívání a magický realismus: Chris Ware 
3.4. Téma dospívání v českém komiksu: Lucie Lomová 
3.5. Mediální ohlas daných děl 

4. Závěr 

Vymezení podkladového materiálu (např. titul periodika a analyzované období):
 Období od roku 1988 až do současnosti. Kritická reflexe na díla vydaná v České republice od roku 
2000  bude  vyhledávána  ve  specializovaných  kulturních  periodikách  a  internetových  stránkách 
věnujících se komiksu, zejména v magazínech A2, Host, Reflex a Respekt a na webových serverech 
Komiksárium.cz a Fantasyplanet.cz . 



Metody (techniky) zpracování materiálu:
Kvalitativní obsahová analýza. 
Základní literatura  (nejméně 5 nejdůležitějších titulů  k     tématu a metodě   jeho zpracování; u všech 
titulů je nutné uvést stručnou anotaci na 2-5 řádků): 

             1) Burns, Charles: Černá díra. BB Art 2008.
 Spletité vyprávění o fiktivní pohlavně přenosné chorobě, která pronásleduje žáky střední školy a 
projevuje se fyzickým znetvořením, které je vylučuje ze společnosti. 
             
             2) Hernandez, Jamie: Mechanická Maggie. BB Art 2008.
Příběh několika dívek z hispánské komunity v Los Angeles a jejich rozdílné osudy na pozadí punkové 
scény v osmdesátých letech a fantasy prvků. 

             3) B., David. Padoucnice. Mot 2000. 
Autobiografický román vyprávějící o složitém vztahu autora a jeho bratra trpícího epilepsií, reflektující 
přes dvě dekády v historii jejich rodiny. 

             4) Thompson, Craig. Pod dekou. BB Art 2005. 
Ve své autobiografické knize Pod dekou se Craig Thompson vrací k dospívání a první velké lásky na 
pozadí výchovy v bezmála fanaticky náboženském prostředí amerického venkova. 

             5) Ware, Chris. Jimmy Corrigan je nejchytřejší kluk na světě. BB Art 2004. 
Kompilovaná a depresivní cesta hlavního hrdiny k dospělosti a vlastnímu otci s prvky magického 
realismu. 

             6) Lomová, Lucie. Anna chce skočit. Meander 2007. 
Komiks, kterým Lucie Lomová přesáhla svoji pověst převážně dětské autorky. Původně vydaný ve 
Francii v nakladatelství teoretika Thierry Groensteena. Příběh mladé Anny je směsicí road movie a love 
story s důrazem na určité aspekty české kultury. 

             7) McCloud, Scott. Jak rozumět komiksu. BB Art 2008. 
Zásadní teoretická práce o komiksu psaná formou komiksu. Scott McCloud srozumitelně představuje 
historii a základní představitele komiksu, nejvíce se ale zaměřuje na teorii a snaží se komiks definovat 
hlouběji, než jen jako sekvenční umění. 

             8) Hendl, Jan. Kvalitativní výzkum. Portál 2005. 
Příručka, která je standardní učebnicí metod kvalitativního výzkumu v českém prostředí. Autor se 
věnuje všem náležitostem kvalitativního výzkumu, od zdrojů po psaní výsledných zpráv o výzkumu. 

             9) Eisner, Will. Comics and Sequential Art. Poorhouse Press 1990. 
Eisnerova zásadní práce, která zatím nevyšla česky. Autor se snaží popsat více praktické, než teoretické 
aspekty komiksové práce. Spolu s Understanding Comics Scotta McClouda patří k základu komiksové 
teorie. 

Diplomové a disertační práce k tématu  (seznam bakalářských, magisterských a doktorských prací, 
které byly k tématu obhájeny na UK, případně dalších oborově blízkých fakultách či vysokých školách 
za posledních pět let)

Valentová, Simona: Komiks jako médium uměleckého sdělení. Praha 2014. Diplomová práce. Univerzita 



Karlova. Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc. 

Ferebauer, Václav:  Mediální ohlas angloamerického komiksu u nás a ve světě v letech 2003 – 2013. 
Praha 2015. Diplomová práce. Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd. Vedoucí práce PhDr. Jana 
Čeňková, Ph.D. 

Datum / Podpis studenta/ky

                                                                                                       ………………………

TUTO ČÁST VYPLŇUJE PEDAGOG/PEDAGOŽKA:
Doporučení k tématu, struktuře a technice zpracování materiálu: 
     
Případné doporučení dalších titulů literatury předepsané ke zpracování tématu: 
     
Potvrzuji, že výše uvedené teze jsem s jejich autorem/kou konzultoval(a) a že téma odpovídá 
mému oborovému zaměření a oblasti odborné práce, kterou na FSV UK vykonávám. 

Souhlasím s tím, že budu vedoucí(m) této práce.

                                                                                                              ………………………
Příjmení a jméno pedagožky/pedagoga                           Datum / Podpis pedagožky/pedagoga



Obsah

ÚVOD............................................................................................................................................................3

1. KOMIKS JAKO PLNOHODNOTNÉ MÉDIUM................................................................................5

1.1 PRAVIDLA KOMIKSU A PROBLÉM JEHO TEORETICKÉHO ZÁKLADU......................................................7
1.2 VYDAVATELSTVÍ ZAMĚŘENÁ NA ALTERNATIVNÍ KOMIKS.....................................................................9

2. TÉMA DOSPÍVÁNÍ VE FILMU, LITERATUŘE A DALŠÍM UMĚNÍ..........................................12

2.1 BILDUNGSROMAN..............................................................................................................................12
2.2 „COMING OF AGE STORY“ VE FILMU.................................................................................................13

3. MAGGIE A HOPEY, ENID A REBECCA: ZTRACENÉ DÍVKY AMERICKÉ POPKULTURY18

3.1 ŽENY V KOMIKSU..............................................................................................................................18
3.2. PUNKOVÉ HNUTÍ A RIOT GRRRL......................................................................................................18
3.3  JAIME HERNANDEZ A SÉRIE LOVE AND ROCKETS............................................................................21

3.3.1. Mechanička Maggie, punkerka Hopey a všichni ostatní.........................................................22
3.3.2  Dinosauři, muzika, láska a rakety............................................................................................24
3.3.3 Ženství, sexualita a její důsledky..............................................................................................27
3.3.4 Literární styl..............................................................................................................................30

3.4 DANIEL CLOWES A GHOST WORLD...................................................................................................31
3.4.1 Generace X................................................................................................................................33
3.4.1  Přízračný svět adolescence......................................................................................................33

4. JIMMY CORRIGAN A OSKAR ED: OTEC, BEZNADĚJ A SNY..................................................37

4.1 CHRIS WARE, NEJCHYTŘEJŠÍ KLUK NA SVĚTĚ...................................................................................38
4.2 JIMMY CORRIGAN: NEJCHYTŘEJŠÍ KLUK NA SVĚTĚ..........................................................................40

4.2.1 Styl.............................................................................................................................................40
4.2.2. Nekončící kruh deprese a zklamání.........................................................................................41

4.3 BEZČASÍ BRANKA JELINKA...............................................................................................................44
4.3.1. Oskar Ed: Můj největší sen......................................................................................................45

5. ZOBRAZENÍ DOSPÍVÁNÍ A NEMOCI V TVORBĚ CHARLESE BURNSE A DAVIDA B........49

5.1. NOČNÍ MŮRY CHARLESE BURNSE....................................................................................................49
5.1.1 Černá díra v předměstském vesmíru.........................................................................................50

5.2. PIERRE-FRANÇOIS BEAUCHARD A JEHO ŽIVOT VE STÍNU EPILEPSIE................................................53
5.2.1 Těžký život s Padoucnicí...........................................................................................................54

6. AUTOBIOGRAFICKÉ KOMIKSY CRAIGA THOMPSONA A CHESTERA BROWNA S 
MOTIVY DOSPÍVÁNÍ, NÁBOŽENSTVÍ A SEXU...............................................................................58

6.1. SEKULARIZACE V TVORBĚ CRAIGA THOMPSONA.............................................................................59
6.1.1. Pod dekou křesťanské víry.......................................................................................................59

6.2. CHESTER BROWN A JEHO OSUDOVÉ SETKÁNÍ S ČASOPISEM PLAYBOY............................................62
6.2.1. The Playboy aneb skrytá láska k četbě....................................................................................63

7. MEDIÁLNÍ OHLAS ALTERNATIVNÍHO KOMIKSU V ČESKÝCH MÉDIÍCH.......................66

7.1. MECHANICKÁ MAGGIE A HOLKA Z H.O.P.P.E. R.S.........................................................................66
7.2. JIMMY CORRIGAN : NEJCHYTŘEJŠÍ KLUK NA SVĚTĚ.........................................................................67
7.3. OSKAR ED: MŮJ NEJVĚTŠÍ SEN.........................................................................................................68
7.4. ČERNÁ DÍRA......................................................................................................................................69
7.5. PADOUCNICE.....................................................................................................................................70
7.6. POD DEKOU.......................................................................................................................................71

ZÁVĚR.......................................................................................................................................................73

SUMMARY................................................................................................................................................75

POUŽITÁ LITERATURA........................................................................................................................77



PRAMENNÁ LITERATURA.................................................................................................................77
KNIHY....................................................................................................................................................78
TIŠTĚNÉ RECENZCE...........................................................................................................................79
ONLINE ZDROJE..................................................................................................................................79
ZDROJE VYOBRAZENÍ.......................................................................................................................82

PŘÍLOHY...................................................................................................................................................83



Úvod

     Komiksová kultura, alespoň co se týče zájmu publika, prožívá svou celosvětovou 

renesanci.  Komiksový  sešit  se  z rukou  prepubescentních  chlapců  a  úzkého  okruhu 

dospělých nadšenců dostal na výsluní zájmu. Velká filmová studia v posledních patnácti 

letech každoročně vydělávají astronomické sumy díky superhrdinským frančízám, které 

dostaly ikonické komiksové charaktery doslova do všech částí světa. Díky popularizaci 

„nerdovské“ kultury skrze filmové snímky a televizní seriály se z komiksu stal fetiš a 

prodejní artikl, který se více než v samotných publikacích demonstruje skrze loga na 

trikách, batozích, obuvi či v tetováních. 

     Autorská,  potažmo alternativní komiksová tvorba ale  v posledních třiceti  letech 

vystupuje  proti  mainstreamovému  dědictví  komiksu  antagonicky.  Od  prostých, 

výpravných  dobrodružství  se  autoři  odklonili  k okrajovým  tématům,  výrazné 

psychologii  postav  a  cílení  na  dospělého  čtenáře  –  z komiksu  se  stal  regulérní 

prostředek uměleckého vyjádření. Grafické romány se začaly objevovat v žebřících a 

seznamech důležitých děl vedle klasické literatury – a teoretikové hodnotu komiksové 

tvorby začali vnímat a uznávat. Vznikly takzvané comics studies, tedy studia komiksu, 

která  se  začala  jedné  z nejmladších  uměleckých  forem  věnovat  z akademického 

hlediska. Komiksový formát se tak pomalu dostává na úroveň dalších médií: literatury, 

filmu či hudby. 

     Nejen v českém prostředí jsou ale studia komiksu stále ve fázi pozvolného zkoumání 

a ustalování základních teoretických pojmů. Paradoxně jde o jeden z důvodů, proč se 

studia  vyvíjejí  tak  pomalu:  debata  o  podstatě  komiksového  média,  jeho  vztahu 

k literatuře, hranicích média či polemice o tom, zdali komiks vůbec médium je, se vede 

přes dvacet let. 

     Tato práce si dává za úkol teoreticky popsat dílčí stránku alternativního komiksu, 

oprostit se od vymezování funkčních teoretických pojmů a zaměřit se na obsahovou 

stránku děl. Snaží se poukázat na to, že v rámci média, které je zkoumáno jako celek, 

existují  různé  diskursy,  nejen  výtvarné  či  stylové,  ale  i  obsahové.  Jako  výchozí  a 
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zároveň  spojující  téma  jsme  zvolili  dospívání,  jakožto  základní  téma  napříč  nejen 

populární  kulturou,  ale  kulturou obecně.  Na příkladu grafických románů a komiksů 

sledujeme různé  formy a  tematické  směry,  kterým se  autoři  alternativního  komiksu 

věnují a jakým způsobem do jisté míry stále pejorativní označení komiks překračují. 

Oproti tezím je v práci několik změn, které se týkají tematických okruhů. Ty jsou 

postaveny vždy na dvojici autorů, jejichž zde probíraná díla mají určité spojující prvky. 

Konkrétně  jde  o dvojice:  Jaime Hernandez  – Daniel  Clowes,  Chris  Ware  – Branko 

Jelinek,  Charles  Burns  –  David  B.  a  Craig  Thompson  –  Chester  Brown.  V rámci 

ukotvení tématu do domácího prostředí byla v tezích avizována Lucie Lomová se svým 

dílem  Anna chce skočit,  v průběhu realizace diplomové práce ale byla vyměněna za 

novinku slovenského autora usazeného v Praze Branka Jelinka Oskar Ed: Můj největší  

sen, která vyšla až po schválení tezí. Důvodem pro tuto změnu je kvalita a rezonance 

Brankova počinu na české a nejen komiksové scéně.
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1. Komiks jako plnohodnotné médium

     V posledních  dvou dekádách se díky  stále  se  upevňujícímu významu komiksu 

objevila  (a  stále  objevuje)  početná  teoretická  literatura,  která  toto  médium nechápe 

v kontextu  srovnávání  s jinými  médii,  například  filmem,  ale  operuje  čistě  v rámci 

komiksu.  Historiografické  práce  a  dokonce  i  učebnice  někdy  až  s vyčerpávající 

pečlivostí  shromažďují  každý  kousek komiksové historie,  teoretické  práce  zkoumají 

především  formální  náležitosti  média,  jeho  vymezení,  popisují  základní  principy  a 

mechanismy. Všechna tato akademická snaha má svůj význam a výsledek: komiks má 

podložený teoretický základ, je analyzovatelný a také je analyzován, stal se předmětem 

seriózního výzkumu. 

     Laik, který se rozhodne zajímat se o komiks z teoretického hlediska, má k dispozici 

poměrně široký výběr teoretických prací: základními kameny jsou bezesporu i u nás 

vydaná  komiksová  kniha  Scotta  McClouda  Jak  rozumět  komiksu, ve  velké  míře 

reagující na časově předcházející Comics & Sequential Art Willa Eisnera, kdy obě knihy 

disputují  o  definici  komiksu jako média  a  popisují  jeho  základní  mechanismy.  The 

Power of Comics History  je zase plnohodnotnou učebnicí komiksové historie, stejnou 

úlohu plní i Comics, Comix & Graphic Novels: A History of Comic Art Rogera Sabina. 

     V domácím prostředí se za poslední dekádu a díky několika málo autorům objevilo 

(vzhledem k povaze stále převažujícího pohledu na komiks jako brak) poměrně velké 

množství  prací,  které  sepisují  historii  českého komiksu, ale  i  otvírají  diskuzi  o  jeho 

teoretických náležitostech. Jde zejména o knihy  Dějiny československého komiksu 20.  

Století  (2015, Prokůpek – Kořínek – Foret – Jareš), V panelech a bublinách: kapitoly  

z teorie  komiksu  (2015,  Prokůpek  –  Foret  –  Jareš),  Studia  komiksu:  možnosti  a  

perspektivy (2012, Foret – Kořínek – Prokůpek – Jareš) nebo Signály z neznáma: 100 

let českého komixu (2012, Kořínek – Prokůpek). Není náhoda, že pod všemi knihami 

jsou podepsáni vždy minimálně dva ze čtveřice autorů Martin Foret, Tomáš Prokůpek, 

Pavel  Kořínek  a  Michal  Jareš,  jakožto  členové  velmi  mladého  Centra  pro  studia 

komiksu Ústavu pro českou literaturu Akademie věd České republiky.
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     Podstata komiksu jako média je ovšem přinejmenším diskutabilní. Will Eisner ve své 

knize1 o komiksu jako o médiu hovoří, nicméně Martin Foret upozorňuje na záměnu 

významu, zejména ve srovnávání s jinými médii, především filmem:

„Analogie s filmem je svůdná (komiks a film mají skutečně mnoho společného v mnoha 

ohledech) a při apologii komiksu jistě dobře posloužila. Nelze se tedy divit, že se stala 

de facto commonsensovým argumentem. Ovšem, tento text chce tvrdit,  že tomu tak 

není, že komiks není médium, přinejmenším ne jako film“2.

     Naráží především na to, že médium je ve své definici spojeno s technologií, tedy film 

jako umělecký výsledek je  zároveň  i  filmovým pásem,  kdežto  komiks  svou vlastní 

technologii  nemá,  protože  ji  sdílí  například  s  literaturou3.  Pokud  ale  opustíme  od 

technologické  podstaty  komiksu  a  zaměříme  se  na  předpoklad  média  jako 

zprostředkovatele děje (najdi definici média), můžeme komiks za médium považovat. 

Pokud se tedy můžeme dobrat konsenzu a stanovit komiks jako médium, můžeme se 

posunout  k dalším  náležitostem.  Je  však  jisté,  že  komiks  bude  stále  podrobován 

analýzám, které upřesní jeho postavení v mediálním i uměleckém prostoru.

     Drtivá většina teoretických prací věnovaných komiksu se zaměřuje na formální 

náležitosti komiksu, hledání hranic tohoto média. Zatím jen malá část prací zaměřených 

na komiks se věnuje obsahovým analýzám, většinou tuto stránku pokrývají  recenze. 

Formální,  tedy  obrazové,  stylistické,  jazykové,  kontextuální  specifika  komiksu  jsou 

často  zmiňována,  konkrétnější  obsahové analýzy zasazené  do  širšího  kontextu  (a  to 

nejen napříč médii, ale především v rámci komiksové tvorby) jsou daleko méně běžné. 

1 EISNER, Will. Comics and sequential art: principles and practices from the legendary cartoonist. New 
York: W. W. Norton & Company, 2008. Will Eisner library. ISBN 978-0-393-33126-4.
2 Studia komiksu: možnosti a perspektivy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci pro 
Centrum kulturálních, mediálních a komunikačních studií při Filozofické fakultě, 2012, s. 87.
3 Studia komiksu: možnosti a perspektivy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci pro 
Centrum kulturálních, mediálních a komunikačních studií při Filozofické fakultě, 2012, s. 87.
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1.1 Pravidla komiksu a problém jeho teoretického základu

     Co je, nebo není, komiks je předmětem výzkumu už dlouhou dobu. S nástupem 

serióznějších  autorů,  respektive  s obratem  k ne-superhrdinským  tématům 

v alternativním komiksu v půlce 80. let se komiks stal předmětem studia literárních a 

mediálních teoretiků. Základní pojmy jsou popsány už v mnohé literatuře, tato práce 

nemá v úmyslu opakovat popis mechanismů a definic, s nimiž se v teoretických pracích 

o komiksu operuje.  Nicméně, zkusme základní  problematiku lehce nastínit  na určité 

proměně vnímání komiksové teorie. 

     Přestože počátky komiksové teorie  můžeme (v lehkých náznacích)  sledovat  už 

v první polovině 20. století4 , opravdu akademický zájem o tuto oblast odstartovala až 

dvě díla: Comics & Sequential Art a Jak rozumět komiksu. Fakt, že oba autoři, tedy Will 

Eisner  a  Scott  McCloud,  byli  (a  bezmála o dvě generace  mladší  McCloud stále  je) 

aktivními autory komiksů a grafických románů a k teoretickým pracím se odhodlali až 

později. Toto odhodlání nejspíš pramenilo z porozumění proměnám, kterými tento žánr 

(či médium) prošel v osmdesátých letech s nástupem jmen jako Alan Moore nebo Jaime 

Hernandez. Komiks se stal serióznějším – a přitom nemusel opouštět světy superhrdinů 

a  fantaskních  světů,  stačilo  jen  pochopit  možnosti  média  a  jeho  formu  naplnit 

smysluplným obsahem. 

     Jedna z prvních široce přijímaných definic toho, čím je samotný komiks, se objevila 

už  v názvu  Eisnerovy  knihy  –  tedy  sekvenční  umění.  Samozřejmě,  tento  pojem se 

v teoretických kruzích nemohl usadit natrvalo, protože pod toto pojmenování jednoduše 

spadá i film. McCloud se významem této definici zaobírá důkladněji, upozorňuje na její 

zavádějící charakter, nicméně s lépe fungujícím pojmem nepřichází. Dále se soustředí 

na stavební kameny komiksové teorie, tedy znakovost, popisuje funkci bublin a panelů, 

důležitou  roli  čtenáře,  který  často  sám  určuje  tempo  či  lineárnost  komiksu. 

Nejdiskutovanější myšlenkou je pravděpodobně teorie projektivní identifikace: postavy 

v komiksech mají univerzální, archetypální vzhledové rysy, i v případech, kdy je kresba 

prostředí  naprosto  realistická,  je  tedy  v juxtapozici  k ikonickému zachycení  obličeje 

hlavního hrdiny (či postav obecně) – právě tato znakovost umožňuje množství čtenářů 

projektovat své vlastní představy do hrdiny a tedy se s ním i lépe identifikovat. 

4  Gilbert Seldes: The 7 Lively Arts (1924), Martin Sheridan:  Classic Comics and Their Creators (1942), 
Roland Barthes: Rétorika obrazu 
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     Scott McCloud na Jak rozumět komiksu navázal knihou Reinventing Comics (2000), 

kde oproti  popisování pravidel média mluví zejména o možném vývoji  a směřování 

v budoucnu. Jistě nepřekvapí, že přes svoji fundamentální důležitost a všeobecné přijetí 

se dnes  Jak rozumět  komiksu často považuje za přežitý,  každopádně stále  podstatný 

základ komiksové teorie. 

     V takzvaných „comics studies“ je viditelná jasná snaha McClouda překonat, vymezit 

se  proti  němu,  podat  jiná  vysvětlení  –  a  mimochodem jde  také  o  jeden  z hlavních 

problémů oboru. Na komiks zaměřená studia se dodnes točí v kruhu definic a hranic 

komiksu jako média.  Těžko říct,  jestli  opravdu chybí  uspokojivé ukotvení  komiksu, 

velká část prací pořád apeluje na jakousi obhajobu tématu, místo aby sama sebe přijala 

jako regulérní literární či eklektickou uměleckou formu. 

     Díky Centru pro studia komiksu, respektive čtyřem (nutno říci pouhým čtyřem) jeho 

členům,  tedy  Martinu  Foretovi,  Pavlu  Kořínkovi,  Tomáši  Prokůpkovi  a  Michalu 

Jarešovi  má  i  česká  obec  poměrně  vyčerpávající  a  přesto  neustále  se  rozšiřující 

teoretické  podhoubí  s mezinárodním  přesahem  a  důležitostí.  Publikace  neustále 

přibývají,  i  když velká část  jich je soustředěná na sběrnou historiografickou práci – 

vpravdě  monumentální  Dějiny  československého  komiksu  20.  století  jsou  nicméně 

důležitou  knihou,  která  podrobně  popisuje  skoro  až  zapomenuté  dějiny  komiksu 

v tuzemsku. Nechybí ale i pokusy o nastolení širší diskuze s přesahem a perspektivním 

pohledem do budoucnosti jak samotného média, tak jeho zkoumání, řeč je převážně o 

publikacích  Studia  komiksu:  Možnosti  a  perspektivy  a  V panelech  a  bublinách  –  

kapitoly z teorie komiksu. 

     Retrospektivní a katalogizující charakter výše zmíněných prací je do velké míry dán 

i v podstatě neexistující současnou českou scénou. Komiksy českých autorů vycházejí, 

kvantita  ale  není  nijak  závratná  a  proto  často  vycházejí  i  tituly,  které  ani  zdaleka 

nedosahují kvalit zahraniční alternativní produkce, což je do velké míry dáno i pořád 

zafixovanou  představou,  že  komiks  má  být  „hlavně  hezky  nakreslený“.  Absence 

kvalitních scénářů v českém prostředí je fakt, který jde jen těžko napadnout. Obsahem, 
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respektive scenáristicky a narativně kvalitní grafické romány, které u nás vyšly, nejdou 

počtem ani do desítek. 

1.2 Vydavatelství zaměřená na alternativní komiks 

     Je zřejmé, že obsahový i formální obrat v 80. letech a zároveň příval autorů, kteří se 

svým tvůrčím zaměřením vymezovali vůči hlavnímu proudu, otevřel dveře novým, na 

alternativní komiks zaměřeným vydavatelstvím.

Ještě  předtím,  než  se  v osmdesátých  letech  sám  definoval  alternativní  komiks, 

existovalo množství umělců, kteří se vymezovali proti hlavnímu proudu a tematicky se 

soustředili na tehdejší kontrakulturu.  

     V roce 1970 vzniká Kitchen Sink Press, které otevřelo cestu alternativnímu komiksu. 

Svá díla zde vydával Will Eisner (například série  Spirit) nebo James O’Barr (Vrána). 

Vydavatelství čelilo mnohým finančním problémům a zaniká v roce 1999. Kitchen Sink 

Press rovněž začalo vydávat (původně sešitově)  Černou díru Charlese Burnse, kterou 

ale v polovině plánovaných čísel převzalo Fantagraphics books. To vzniká v roce 1976, 

o tři roky později pak vydává první komiksovou sérii a první léta existence několikrát 

málem čelí krachu. V roce 1982 ale začíná vycházet série bratří Hernandezových Love 

& Rockets,  a vydavatelství získává větší pozornost čtenářů i médií.  Od té doby jsou 

grafické  romány hlavním předmětem zájmu Fantagraphics  Books  a  v současnosti  je 

prominentním vydavatelstvím alternativního komiksu se jmény jako Chris Ware, bratři 

Hernandezovi,  Daniel  Clowes  nebo  Joe  Sacco,  včetně  řady  mladých  a  debutujících 

autorů.

     V roce 1990 vzniká v kanadském Montrealu Drawn & Quarterly, které se o mnoho 

významných autorů dělí  s Fantagraphics Books,  zároveň podporuje mladou scénu se 

jmény jako Michael DeForge nebo Adrian Tomine. Je vhodné zmínit i Pantheon Books, 

které se primárně na grafické romány či komiksy nezaměřuje (vzniklo již v roce 1942), 

ale  tvoří  poměrně  zásadní  část  činnosti.  V roce  1986  totiž  publikovalo  Mause  Arta 

Spiegelmana, který pak firmě radil při výběru dalších titulů, ať už originálních, nebo v 

podobě souborných vydání či reprintů.
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     Do českého prostředí začal zahraniční alternativní komiks, a vlastně komiks obecně, 

ve větší  míře pronikat až v polovině devadesátých let.  V roce 1997 vznikl  magazín 

CREW,  spojený  s  vydavatelstvím,  který  v  rámci  několika  svých  edičních  řad  začal 

vydávat  vše,  co k nám dosud neproniklo.  Začaly vycházet  série  Sandman,  Sin City, 

grafické romány, japonská manga i díla evropská. Bohužel, nakladatelství se zaměřuje 

na hlavní proud, respektive brakové „klasické“ komiksy z dílen Marvel a DC, a protože 

mělo  zdaleka  největší  vliv  na  české  komiksové  publikum,  alternativní  tituly  si  své 

čtenáře hledají velmi těžko. Relativně nová edice Mistrovská díla Evropského komiksu 

sice publiku CRWe přináší zajímavější materiál, výběr titulů je ale zjevně motivován 

spíše kresbou, než kvalitním scénářem a poslední tituly edice už začínají ždímat zájem o 

dva až tři autory. 

     BB Art, založený v roce 2003, začal - i v reakci na díky CRWi zvýšený zájem o 

komiks  -  vydávat  tituly,  které  byly  pro  světovou  komiksovou  scénu  zásadní.  Vyšel 

Maus,  Jimmy Corrigan: nejchytřejší  kluk na světě,  skoro všechny nejznámější  práce 

Alana Moora,  Pod dekou  i  Habibi  Craiga Thompsona,  první dva díly  série  Love & 

Rockets (pod názvy Mechanická Maggie a Holka z H.O.P.P.E.R.S.) a mnoho dalších. BB 

Art vydává dodnes, dvojice majitelů Martin Buchal a Petr  Vorasický vybudovala síť 

komiksových  obchodů  Comicspoint,  ale  jak  obchody,  tak  současná  produkce  spíše 

reagují  na  trendovou  vlnu  superhrdinského  komiksu  a  geekovské  estetiky 

zpopularizovanou  četnými  filmy  a  televizními  seriály.  Nicméně,  mnohé  z  titulů 

vydaných BB Artem se dostaly k širšímu publiku, zejména díla Craiga Thompsona nebo 

Maus.

     Na přelomu milénia a v prvním desetiletí toho nového vzniklo a fungovalo rovněž 

několik menších vydavatelství, které se snažily vydávat tituly, které v českém překladu 

chyběly. Mnohdy byla tato motivace spíše osobní, jaká byla nebo je reálná poptávka po 

alternativních  titulech  lze  snadno vypozorovat  na  tom,  že  mnoho titulů  vydaných v 

nevelkých nákladech před deseti  lety  je  stále  na pultech knihkupců a často končí  v 

Levných knihách. Konkrétně jde o vydavatelství Mot (chvályhodný počin kompletního 

vydání série Padoucnice francouzského autora Davida B., Pixy nebo Země tří úsměvů & 

Apokalyptické příběhy, filozofických témat se dotýkající komiksy Lewise Trondheima) 

a Aldente (Na oko  a  El Borbah  Charlese Burnse,  Jako sametová rukavice odlitá  ze  
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železa Daniela Clowese), která už bohužel nefungují. Možným nástupcem jejich snah o 

rozšíření  povědomí o angloamerickém i evropském alternativním komiksu může být 

Trystero, která má za sebou dvě publikace: soubor stripů  Autobus  Paula Kirschnera a 

Dívku jménem Patience Daniela Clowese, který pravděpodobně jako jediný komiks u 

nás vyšel v podstatě ve stejný čas jako zahraniční originál. Vydání tohoto titulu bylo 

částečně financováno za pomoci crowdfundingové kampaně na portálu HitHit. 

     Nakonec zmiňme ještě vydavatelství Lipnik a Paseka, která v posledních letech 

přispěla  řadou titulů na komiksovou mapu.  Lipnik publikoval  řadu  O pribjehi,  sérii 

komiksů s výchovně-osvětovým obsahem zaměřeným na život českých menšin, stripy 

dvojice Šindelka-Mašek Hovory z rezidence Schlechtfreund nebo v loňském roce Oskar 

Ed:  Můj  největší  sen Branka  Jelinka,  knihu,  která  má  potenciál  stát  se  důležitým 

mezníkem v české komiksové tvorbě. Paseka se pak zaměřuje na současné komiksy pro 

mládež, v nedávné době vyšla díla Hilda a Hilda se vrací, nebo Ségry.

     Čtenářů alternativního komiksu v České republice je bezesporu málo, pochybuji, že 

počet  přesahuje tisícovku. Jde zároveň o čtenáře,  kteří  mají  o komiks široký zájem, 

který přesahuje český trh - díla vycházející u nás vycházejí velice často se zpožděním 

čítajícím několik let,  mnohdy dvacet a více.  Takoví čtenáři  mají  díla,  která konečně 

vyjdou v českém překladu, už dávno v původní zahraniční verzi a zároveň jsou jména 

autorů pro běžné komiksové fanoušky neznámá, nebo je v nich s trochou nadsázky málo 

pěstí,  laserů  a  vizualizovaných  citoslovcí.  Situace  je  tak  komplikovaná  a  teprve  v 

následujících letech se prokáže, jestli má alternativní komiks na našem území šanci.  
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2. Téma dospívání ve filmu, literatuře a dalším umění

     Téma dospívání je atraktivní a čtenářsky vděčné už svou podstatou: dospíváním, 

respektive  určitým  charakterovým  vývojem,  prošel  každý.  Reflexe  dospívání  a 

charakterové  změny  je  v umění  všudypřítomná,  její  kořeny  sahají  až  do  antiky,  ale 

teprve s proměnou společnosti a s příchodem individualismu se ve větší míře setkáváme 

s díly, která do popředí staví děj, který se soustředí na vnitřní vývoj hlavního hrdiny. 

Reflexe událostí, které se staly v dospívání jedince, je podstatná, jelikož ukazuje silně 

formativní momenty, které mají vliv na celý jeho pozdější život. 

2.1 Bildungsroman

     Termín bildungsroman, neboli vývojový román, označuje literární žánr, který vznikal 

na přelomu 17. a 18. století v západní Evropě. Už několik antických a středověkých děl 

vykazuje prvky, které jsou pro něj charakteristické: V Homérově  Odysei  jsme svědky 

vývoje  Odysseova  syna  Telemacha.  Za  předchůdce  bývá  označován  i  středověký 

arabský román Živý, syn bdícího z 12. století, filozofické dílo Ibn Tufajla, které popisuje 

život  chlapce  odkojeného  gazelou,  jak  sám  sebe  učí  a  poznává  svět  kolem  něj  na 

neobydleném ostrově, až dojde k plnému sebeuvědomění a poznání. 

      Moderní počátky bildungsromanu se spojují s preromantickou Anglií, respektive se 

dvěma díly:  Život a názory blahodárného pana Tristrama Shandyho  (Laurence Stern, 

1759  –  1767)  a  Tom  Jones  aneb  Historie  nalezence  (Henry  Fielding,  1749)5. 

V kontinentální Evropě se pak váže převážně k  francouzskému didaktickému románu6 a 

německé tradici, která také přišla s termínem bildungsroman a kde se také v pozdější 

době  hojně  vyskytoval.  7 Jedny  z prvních  německy  psaných  děl  tohoto  žánru  jsou 

Goetheova  Viléma  Meistera  léta  učednická  (1795-1796)  a  Viléma  Meistera  léta  

tovaryšská (1821), která ještě nesou prvky výchovného románu.

 

5 Slovník literární teorie. Redigoval Štěpán Vlašín. 2. vydání, s. 407
6 Především Rousseauův Emil aneb O výchově (1762) 
7 Slovník literární teorie. Redigoval Štěpán Vlašín. 2. vydání, s. 407
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     Základní dějovou charakteristikou bildungsromanu je vývoj hlavního hrdiny, od 

dětství  či  adolescence  až  po  moment  popisující  jeho určitou  zralost,  nové místo  ve 

společnosti. Hrdina se často vlastním rozhodnutím vylučuje ze společnosti, staví se proti 

ní, nebo v ní nedokáže najít své místo. Proměna charakteru hlavního hrdiny se často 

odehrává na popisu sociálně-kulturního prostředí, ve kterém se pohybuje8. 

     V devatenáctém století se s bildugsromanem můžeme setkat u mnoha významných 

autorů tohoto období.  Jane Austenová a Charlotte Brontëová se pravděpodobně jako 

první věnovaly proměnám a vývoji ženského charakteru, jmenovitě jde o romány Emma 

(1815) a  Jana Eyreová  (1847). Stendhal zpodobnil  úpadek ambiciózního syna tesaře 

Juliána Sorela v Červeném a černém (1830). Rovněž Charles Dickens ve svých dílech 

David  Copperfield  (1849)  a  Nadějné  vyhlídky  (1861)  zachytil  proměnu  z dítěte  na 

dospělého. 

     Ve  století  dvacátém  se  bildungsroman  rozšířil  do  většiny  národních  literatur, 

v angloamerickém  prostředí  se  však  usídlil  s pravděpodobně  největším  dopadem. 

Najdeme zde množství zásadních a úspěšných děl:  Portrét umělce v jinošských letech 

Jamese Joyce (1916),  Kouzelný vrch Thomase Manna (1924),  Kdo chytá v žitě  J. D. 

Salingera (1951),  Jako zabít  ptáčka  Harper Leeové (1960) nebo Irvingova díla  Svět  

podle Garpa (1978) a Pravidla moštárny (1985). Ve druhé polovině 20. století můžeme 

prvky bildungsromanu vidět i u tehdy okrajového žánru sci-fi, například v Duně Franka 

Herberta (1965) nebo Enderově hře Orsona Scotta Carda (1985). 

2.2 „Coming of age story“ ve filmu

     Film, jakožto podstatně mladší médium, prošel daleko rychlejším vývojem v rámci 

žánrů a stylů vyprávění. Obsahově film nemusel urazit tisíce let vývoje jako literatura, 

protože základní vyprávěcí formy už byly dány ještě předtím, než vznikl celuloid. James 

Monaco ve své knize „Jak číst film“ říká: 

8 Slovník literární teorie. Redigoval Štěpán Vlašín. 2. vydání, s. 407
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     „Narativní potenciál filmu je tak značný, že své nejsilnější pouto vytvořil nikoliv 

s malířstvím,  dokonce  ani  s dramatem,  ale  s románem…Cokoli  se  dá  říci  slovy 

v románu, může zhruba být zobrazeno nebo řečeno ve filmu“.9

     Film je už svou podstatou samozřejmě omezenější než literatura, vzhledem k práci 

s reálným časem, tedy tím, že divák musí okamžitě vstřebávat to, co vidí. Román má 

daleko rozlehlejší  hřiště,  film tedy nedokáže při  své průměrné délce téma zpracovat 

natolik komplexně, jako román. 

     Takzvaná „coming of age story“ je filmovou podobou bildungsromanu, většinou ale 

operuje s kratším časovým úsekem. Mnoho z filmů tohoto žánru ve svém scénáři proto 

pracuje s jednoduchým, ale účinným řešením: zachycují často jen jediný den v životě 

skupiny mladých lidí,  který ale většinou nese události,  které je (byť nevysloveně, či 

neviditelně) ovlivní na celý život nebo je vedou k opuštění statutu quo. Hned několik 

zásadních z nich sleduje právě tuto podobnou premisu: Americké graffiti (George Lucas, 

1973), Snídaňový klub (John Hughes, 1985), Dazed and Confused10 (Richard Linkater, 

1993)  nebo  Mladí  muži  za  pultem  (Kevin  Smith,  1994).  Zmíněné  filmy  mají  často 

kultovní status,  který je do jisté míry dán dvojím účinkem: ztotožněním a nostalgií. 

Zejména  Americké graffiti  a  Dazed and Confused  jsou primárně nostalgické návraty 

režisérů/autorů do dob vlastního dospívání.11 

     Zmíněné filmy daly  později  základ teenagerovským komediím,  které  od půlky 

devadesátých let doslova bombardovaly nejen americká kina. Snímky ze série American 

pie  a další, jim podobné filmy ale vyměnily melancholii za hrubozrnné gagy a každý 

další  snímek  v podstatě  jen  přicházel  s novými  ukázkami  zneužití  tělních  tekutin 

v rámci kanadských žertů a trapasů, kterými hrdinové12 trpěli při cestě ke ztrátě panictví. 

Komplexnější či vážnější témata v těchto snímcích bohužel chybí. 

9 MONACO, James. Jak číst film: svět filmů, médií a multimédií: umění, technologie, jazyk, 
dějiny, teorie. Praha: Albatros, 2004, s. 41.
10 Český překlad distributora zní „Omámení a zmatení“, i v českém prostředí se ale častěji používá 
původní anglický název
11 Americké graffiti z toku 1973 se odehrává v roce 1962, Dazed and confused (1993) pak v roce 1976.
12 A v drtivém množství případů právě hrdinové, ženské postavy (s výjimkami) plnily úlohu objektů 
fyzické tužby
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     Tím ovšem nechci výše zmíněné příklady hodnotit jako vážená umělecká díla, jen 

jim neupírám výpovědní hodnotu, kterou nesou, ať už o době, kterou zobrazují, tak o 

psychologickém vyobrazení hlavních hrdinů. Právě transformace chování hrdiny, nebo 

ztvárnění událostí, které k nim povedou, je hlavním rysem těchto snímků. 

     Filmy o dospívání a mladých lidech samozřejmě vznikaly už dříve, reálný předobraz 

„coming of age stories“ ale můžeme vysledovat až v padesátých letech, zejména u dvou 

snímků:  Rebel  bez  příčiny  (Nicholas  Ray,  1955) a  Nikdo  mne  nemá rád  (Francois 

Truffaut, 1959)13. Oba snímky nesou v podstatě stejný motiv: za „narušenou“ mládež 

může  nezájem  generace  poválečných  rodičů.  Rebel  bez  příčiny je  bezpochyby 

brutálnější  a  násilnější,  než  Truffautův  snímek,  hlavní  hrdina  v podání  ikonického 

Jamese Deana se stal symbolem vzdoru proti středostavovské morálce pro celé další 

generace.  Truffautův  kus  je  daleko  více  poetický,  jeho  protagonistovi  schází  zájem 

rodičů naléhavěji, i vzhledem k jeho věku. Oba snímky ale nesou stejně podstatný obraz 

o době padesátých let, zároveň ukazují principielní důvody mezigeneračního konfliktu 

v proměnlivé době, kdy rodiče postižení válkou jen těžko chápou v jejich očích směšné 

problémy svých dětí, kteří žijí současností. 

     V následujících letech bylo natočeno mnoho dodnes obdivovaných a citovaných 

snímků  s touto  tematikou:  Nicholsův  Absolvent (1967),  nostalgicky  vzpomínající 

Amacord  (Federico  Fellini,  1973)  a  již  zmíněné  Americké  graffiti. Osmdesátá  léta 

přinesla  doslova  příval,  zejména  komedií,  o  dospívajících:  Snídaňový  klub,  Sixteen 

Candles (John  Hughes,  1984)  a  Stůj  při  mně  (Rob  Reiner,  1986)  patří  mezi  ty 

s největším kulturním dopadem i obsahovou hodnotou, doplňují je pak spíše přímočaře 

komediálně ražené snímky jako Volný den Ferrise Buellera (John Hughes, 1986) nebo 

Zlaté časy na Richmond High (Amy Heckerling, 1982).

     Pokud pomineme vlnu započnutou sérií  American Pie, filmy o dospívání nebyly 

naplněné  jen  vidinou  prvního  sexu14.  Clerks  jsou  působivým  ztvárněním  proměny 

„devadesátkové“ mládeže – ani před třicítkou si často nejsou jisti, co se životem, jejich 

motivace se ztratila v nudě maloměsta a v zájmu o popkulturu – probírat fikční světy 

13 V originále Les quatre cents coups, jedna z ukázek hloupých názvů českých distributorů
14 Tuto motivaci samozřejmě úplně nevylučuji, ale mluvíme o snímcích, kde netvoří leitmotiv
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Hvězdných válek a komiksů je pro důležitější, než životní jistoty. Film funguje i jako 

odraz tehdejší „slacker“15 kultury, se vším latentním nihilismem a nadsázkou. 

     V roce 1994 debutoval na festivalu v Sundance s krátkometrážním snímkem Bottle  

Rocket Wes  Anderson,  režisér,  který  se  tématu  dospívání,  ve  všech  jeho  podobách, 

věnuje bezmála ve všech svých filmech.  Už celovečerní  verze  Bottle  Rocket  (1996) 

ukazuje i přes zápletku nevydařené bankovní loupeže jeho hlavní motivy: hledání místa 

ve světě, dosahování vnitřní dospělosti a melancholický pohled na život. Film nesklidil 

takový úspěch jako jeho krátkometrážní předchůdce, nicméně ustanovil Andersona jako 

režiséra, od kterého se čekaly velké věci. Jeho další film,  Rushmore  16(1998), je pak 

čistou ukázkou „coming of age story“. Nedospívá v ní pouze hlavní hrdina Max Fischer, 

student soukromé chlapecké školy,  který sice nevyniká ve studiu, ale bezmezně žije 

školními  aktivitami,  ale  i  jeho  –  zprvu-  protějšek  a  sok  v lásce,  místní  průmyslník 

Herman  Blume.  Oba  se  během  soupeření  o  přízeň  Maxovy  učitelky  konfrontují 

s vlastními  chybami  a  náturou  a  nakonec  oba  stanou  jako  rovnocenní,  plně  si 

uvědomující své priority, přestože je Max ve výsledku jediný, komu bylo ublíženo. 

Royal  Tenenbaums 17(2001) sleduje  rozličnou rodinu Tenenbaumových,  otce Royala, 

šarmantního podvodníčka, milující matku Etheline a tři bezmála geniální děti: Chase, 

Margot  a  Richieho,  které  už  v útlém  věku  dokázaly  víc,  než  oba  jejich  rodiče 

dohromady. Royal od rodiny brzy odejde, aby se o dvacet let později snažil navázat 

znovu pouto předstíraje rakovinu, a přestože se ve chvíli, kdy dojde k jeho odhalení, 

dočká jen minimálního soucitu, pomůže jeho jednání ke stmelení celé rodiny. 

     Posledním filmem Wese Andersona,  který zmíním, je  Život  pod vodou (2004). 

Anderson poprvé ve větší míře přichází s výrazně stylizovaným vizuálem, který ovlivnil 

především vzhled dokumentů a posádky proslulého oceánografa Jacquese Cousteaua. 

Film ale jde mnohem dál. Steve Zissou, který v sobě z Cousteaua nese jen odlesk, je 

narcistický i bezohledný dobrodruh, jehož sláva je už pomalu na ústupu. Po smrti jeho 

mentora  Estebana  čelistmi  žraloka  Jaguářího  (jeden  z mnoha  smyšlených  druhů 

v příběhu) se vydává na další expedici za nalezením zmíněné paryby, a na otázku, jaké 

15 Marrian-websterův slovník definuje pojem „slacker“ jako: „a person and especially a young person 
who is perceived to be disaffected, apathetic, cynical, or lacking ambition“
16 Opět volím původní anglický název, protože český titul „Jak jsem balil učitelku“ ve všech směrech 
film degraduje
17 I zde se distributor vyznamenal: distribuční název v české republice zní „Taková zvláštní rodinka"
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je vědecké opodstatnění výzkumu druhu, který nikdo, kromě samotného Zissoua nikdy 

nespatřil, odpovídá: „Pomsta“. 

     Motiv dospívání je ve snímku dvojí. Na scénu přichází Steveův dospělý (a přece 

dětský), nemanželský syn Ned a těhotná novinářka Jane. Zissou syn i otec v ní vidí 

romantický objekt, Ned si ve vztahu s Jane nahrazuje i matku, která mu poměrně brzy 

zemřela, což citlivě znázorňuje scéna, ve které Jane předčítá před spaním jak svému 

nenarozenému potomkovi, tak Nedovi. 

     Druhým motivem dospíváním je relativní nedospělost Neda i Stevea. Ned, který 

nikdy netoužil po ničem jiném, než aby na něj byl jeho dětský hrdina Zissou pyšný, 

střízliví při pohledu na jeho soukromou verzi. Steve oproti tomu dospěje až ve chvíli, 

kdy Ned tragicky zemře.

     Snímek  se  setkal  s rozporuplnými  reakcemi,  za  což  může  i  specifická  nálada 

dobrodružství, které působí nepatřičně pro ty, kteří se dospělosti oddali natolik, že jejich 

dětství  už není  ani  vzpomínkou. Doslova ztělesněná je  ve scéně,  kdy Zissou a jeho 

věrná společnost probíhá bažinou a Zissou všechny upozorní,  aby se prohlédli  kvůli 

pijavicím. Nikdo jimi napadený není, on sám je jimi posetý odshora dolů. Jde o přesné 

vykreslení  hlavního  hrdiny,  pro  nějž  je  dobrodružství,  které  prožívá,  daleko  více 

romantické a „dobrodružné“, než pro jeho blízké, kteří prožívají reálné důsledky jeho 

chování:  zranění,  zlomená  srdce,  nebo  smrt.  Závěr  filmu,  ve  kterém  Steve  dojde 

k setkání  s vrahem  jeho  mentora,  je  pro  hlavního  hrdinu  rozhodující:  truchlící  pro 

Nedovu smrt se rozhodne žraloka nechat na pokoji a posádky své ponorky se se slzami 

v očích zeptá: „Myslíte, že si mě pamatuje?“. 

     Žánr „coming of age story“ je takřka nevyčerpatelný, v horizontech filmového média 

ale často zabíhá do rutinní filmařiny. V nedávné době ale vznikl ojedinělý projekt, totiž 

snímek  Chlapectví (2014),  který  režisér  Richard  Linkater  totiž  točil  se  stejným 

obsazením každý rok po tři  až  čtyři  týdny celých dvanáct  let.  Výsledek je  zdařilou 

mozaikou  ze  života  jedné  rodiny  a  zachycuje  vývoj  chlapce  od  dětství  až  po  jeho 

dospělost.  V takové  formě  se  pak  film  nejvíce  blíží  bildungsromanu,  respektive 

románové formě umožňující zachycení proměn fyzickým i psychologických v průběhu 

dlouhého časového úseku. Ne každý snímek lze samozřejmě natáčet touto cestou. 
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3. Maggie a Hopey, Enid a Rebecca: Ztracené dívky americké 
popkultury 

3.1 Ženy v komiksu

     Už  Little Lulu, komiksový strip „Marge“ Lyman Handerson vycházející v letech 

1935 - 1944 v novinách The Saturday Evening Post předznamenal, že ženské postavy i 

tvůrkyňě mají ve světovém komiksu své místo. I tak ale komiksové scéně dominovali 

muži – ženské stereotypy byly podporovány, postavám byly připisovány spíše vedlejší, 

ploché role,  zejména v mainstreamové produkci Marvelu a DC. Superhrdinské týmy 

jako X-Men nebo Avengers  sice  ženy obsahují,  nikdy ale  nejsou zrovna v  popředí. 

Jednou  z  mála  výjimek  je  určitě  Wonder  Woman,  i  když  o  kvalitě  jejího 

psychologického profilu můžeme pochybovat.  

     V sedmdesátých  letech  s  rozšířením undergroundového  komiksu  vzniklo  hned 

několik  magazínů  a  antologií,  které  produkovaly  výlučně  ženy:  Wimmen’s  Comix, 

Twisted Sister nebo  Tits & Clits.  První dva sborníky byly spjaty převážně se jmény 

Trina  Robbins  a  Aline  Kominsky  (později  Kominsky-Crumb)  a  zaměřovaly  se  na 

feministická témata, homosexualitu i sexualitu obecně a často mívaly autobiografické 

prvky. Nutno dodat, že Twisted Sister vznikl až po rozpadu Wimmen‘ Comix, který byl z 

velké části dán negativním vztahem Triny Robbins k Robertu Crumbovi, manželi Aline 

Kominsky. 

3.2. Punkové hnutí a Riot Grrrl

     Pro vznik  Love & Rockets  (a přeneseně i  pro  Ghost World)  byl ovšem daleko 

důležitější příchod subkultury, která původně sice vznikla v USA, skutečný dopad měla 

na americkou mládež ale až po svém návratu v britském exilu - tedy punk. Amy Spencer 

ve své knize DIY: The Rise of Lo-Fi Culture píše: 

     „Až  do  šedesátých  let  ženy  jen  výjimečně  zastávaly  role  hudebnic.  Většinou 

vystupovaly  jako  zpěvačky  –  interpretky  písní,  které  pro  ně  napsal  někdo  jiný. 

Samozřejmě existovaly výjimky, ale obecně byly ženy považovány za sekundární figury 
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s omezeným počtem funkcí. Mohly být fanynkami nebo citlivými zpěvačkami, ale jen 

zřídka mohly být viděny na pódiu s elektrickou kytarou. Punk v sedmdesátých letech 

tyto stereotypy nabourával, s příchodem kapel jako například The Slits, Siouxie and The 

Banshees, The Raincoats, X-Ray Spex, Delta 5, The Au Pairs nebo The Adverts“.18

     Hnutí hippies, přes mnohé naděje, v podstatě nic nedokázalo, kromě toho, že posílilo 

kult rockové hvězdy spjatý s drogami,  alkoholem a nevázanou sexuální stylizací. Už 

koncem  šedesátých  let  v dělnických  oblastech  amerických  měst  ale  začaly  vznikat 

undergroundové  kapely,  které  se  jak  hudebně,  tak  politicky  k hnutí  hippies  stavěly 

antagonicky.  Řeč  je  zejména  o  Detroitu,  městu  soulového  vydavatelství  Motown, 

známého jako Motor City. A dvě kapely, které měly významný vliv na vznik punku, jsou 

MC5 a The Stooges. Obě kapely daly této subkultuře materiál, na kterém mohly stavět: 

The Stooges s Iggy Popem, který svým vlivem daleko přesáhl hranice punku, energii, 

frustraci  a  nihilistickou  sebedestruktivní  povahu,  MC5  pak  radikálně  politickou 

angažovanost. U MC5 sice nešlo výhradně o vymezení se hippie hnutí, protože sami 

vycházeli i z poetiky beatnické generace, jako spíš o radikálně levicové názory, které 

prezentovali, společně se silným protirasistickým cítěním. Jejich manažerem byl John 

Sinclair,  který  kapelu  zainteresoval  ve  White  Panther  Party,  marxisticky  smýšlející 

organizaci, která si kladla za cíl sdružovat bílé obyvatelstvo podporující Černé pantery. 

Ještě než punk exiloval na britské ostrovy, definoval se na východním pobřeží. CBGB’s, 

legendární newyorský klub, hostil všechny vlivné kapely a interprety té doby: Ramones, 

Talking Heads, Television, Patti Smith a mnohé další. 

     Rok 1976 v Anglii pak byl ve znamení exploze – nejen Londýn se zmítal v rasových 

problémech, sociální podmínky byly pro mnoho lidí neuvěřitelně problematické. Britská 

mládež už byla unavená stadionovým rockem kapel jako Pink Floyd a Rolling Stones.19 

Ze všeobecné frustrace se punk rozšířil s nebývalým rozsahem – skupin a následovníků 

18. Překlad autora práce, originální znění textu: „Until the 60’s, women had rarely been seen in the 
role of musician within the industry. Instead they were generally singers – performing songs written for 
them by someone else. Of course there were exceptions, but generally women were regarded as secondary 
figures, occupying limited roles. They could be fans, glamorous or sensitive singers, but were rarely seen 
performing at the front of the stage with an electric guitar. Punk challenged these preconceptions in the 
70’s, with the arrival of The Slits, Siouxsie and the Banshees, The Raincoats, X-Ray Spex, Delta 5, The 
Au Pairs and The Adverts among others“[in]: DIY: the rise of lo-fi culture. 2nd ed. New York: 
Marion Boyars, 2008, s. 207
19 GILBERT, Pat. Passion is a fashion: the real story of the Clash. London: Aurum, 2005, s. 100-
101.
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hnutí byl najednou plný nejen Londýn, ale i všechna větší města. The Clash, Sex Pistols, 

The Damned, Buzzcocks, Wire nebo The Stranglers – všechny tyto kapely vydaly svá 

debutová alba v roce 1977, ale už předchozího roku se etablovaly a noviny začaly plnit 

titulky informující o nové hrozbě pro britskou mládež. Druhá vlna punku pak zasáhla 

v daleko větší míře i USA a velkou roli sehrálo i sebedestruktivní (a poslední) turné Sex 

Pistols. 

     Rocková muzika byla od svého začátku dominantně mužskou záležitostí. Ačkoliv se 

ženy jak v mainstreamové, tak v undergroundové muzice objevovaly, většinou zastávaly 

roli interpretek, které zpívaly písně složené muži. Zejména v šedesátých a sedmdesátých 

letech byla rocková muzika přeplněná macho chováním, které stereotypní postavení žen 

umocňovalo v textech a prezentaci kapel. Jon Savage, britský hudební novinář popsal 

změnu, kterou nabízel punk, následovně: 

     „Jednou z věcí, která mě na punku přitahovala, že v něm bylo jen málo z rockového 

machismu… Přitahovala mě punková sexualita, bezradní kluci a dominantní ženy, to 

byla, myslím, příjemná změna“.20

     Mnoho punkových muzikantů v linii rockových hvězd pokračovalo, nicméně na 

periferiích, kde být punk neznamenalo upsat se velkému labelu, ale ctít myšlenky DIY 

kultury a vystupovat proti establishmentu, začaly do aktivních pozic pronikat i ženy. 

Jedním z důvodů je  určitě  i  fakt,  že  k tomu,  aby se  člověk  stal  dobrým punkovým 

hudebníkem, nemusí být dobrým hudebníkem obecně.

     V sedmdesátých a osmdesátých letech vznikla řada skupin, které založily ženy a 

hrály v nich vůdčí úlohu: The Slits, Siouxie and the Banshees, X-Ray Spex, X nebo The 

Advets. Patti Smith, Exene Cervenka, Poly Styrene, Siouxie Sioux, Kim Gordon (Sonic 

Youth) jsou jen jedny z příkladů silných ženských figur vzešlých z punkového hnutí, 

které  ovlivnilo  v devadesátých  letech  vznikající  hnutí  Riot  Grrrl,  které  i  přes 

feministického  ducha  punkových  myšlenek  vnímalo  hardcorepunkovou  americkou 

scénu jako  stále  dominovanou  muži  a  ženy  fungující  v alternativní  scéně  se  začaly 

20 Překlad autora eseje, původní znění textu: „To me one of the things I liked about punk was that it 
wasn’t like the old machismo…I liked punk’s sexuality, I liked the hopeless boys and dominating women, 
I thought that was a neat twist“ [in]: GILBERT, Pat. Passion is a fashion: the real story of the Clash. 
London: Aurum, 2005, s. 186
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sdružovat, zakládat kapely a vydávat ziny. Anti-korporátní, DIY a také amatérský duch 

punkového  hnutí  tak  dodal  mnohým  ženám  sebejistotu  dovolující  jim  veřejně 

vystupovat. 21

3.3 Jaime Hernandez a série Love and Rockets 

     Bratři  Hernandezovi,  konkrétně  Jaime,  Gilberto  a  Mario,  potomci  mexických 

imigrantů  do USA,  začali  počátkem osmdesátých let  pomalu  vyrývat  svá  jména do 

silného kmenu americké (a světové) komiksové historie. Fenomén jménem Alan Moore 

teprve začal ve sborníku Warrior vydávat na pokračování  V jak Vendetta,  Maus  Arta 

Spiegelmana už zvolna získával pozornost na stránkách RAW Magazine, komplexnější 

styl  vyprávění  a  vážnější  témata  do  komiksu  ale  zatím  jen  začínala  pronikat. 

S nadsázkou lze říci,  že stačilo přijít  s dobrým nápadem, který překračoval zavedené 

stereotypy média, a přes noc se z něj stala senzace. 

     Zní to sice nadsazeně, přesně tohle ale je případ bratrů Hernandezových. Vychovaní 

v Oxnardu v Kalifornii matkou, která podnítila jejich zálibu v komiksech, a ovlivnění 

estetikou a zásadními myšlenkami punkového hnutí, tedy DIY (Do-It-Yourself), začali 

vytvářet své první komiksové příběhy.  Mario, nejstarší z bratrů, si všiml, že v práci jeho 

sourozenců  Jaimeho  a  Gilberta  se  začíná  projevovat  čím  dál  víc  invence,  jak  po 

kreslířské, tak po scenáristické stránce, a v roce 1981 je motivoval k vydání vlastního 

komiksového  zinu,  který  financovali  z dědictví  po  mrtvém otci.  Magazín  se  snažili 

propagovat na komiksových srazech, kde se leckdy setkali s výsměchem kvůli – pro 

tehdejší zaběhnuté tvůrce – jistému amatérskému přístupu. Gilberto jednu kopii poslal 

do  redakce  The  Comics  Journal,  jehož  šéfredaktorem  byl  Gary  Groth,  zakladatel 

Fantagraphics Books22 Ten téměř okamžitě projevil o práci Jaimeho a Gilberta zájem a 

v roce 1982 vydal reprint původního zinu s barevnou obálkou – a všechna následující 

čísla až k dnešnímu dni. Příběhy ze světa Love and Rockets vycházejí už neuvěřitelných 

35 let, a nevypadá to, že by se Jaime a Gilbert chystali přestat. 

21 DIY: The Rise of Lo-Fi Culture. 2nd ed. New York: Marion Boyars, 2008, s. 254-255. 
22 SOBEL, Marc, VALENTI, Kristy (eds.). The Love and Rockets Companion: 30 years (and counting). 
s. 33. 
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     Vniknout do světa  Love & Rockets   je  zpočátku lehce komplikované, zvlášť když 

uvážíme formu, jakou bratři Hernandezovi zvolili. Oba23 se věnují vlastním příběhovým 

linkám,  které  se  odehrávají  ve  stejném  světě,  nicméně  žijí  vlastním  životem.  Na 

stránkách  magazínů  jsou  jejich  příběhy  vedle  sebe,  většinou  se  střídají.  K označení 

jednotlivých kanonických a ucelených příběhových linek se ujaly názvy Locas (Jaime) a 

Palomar (Gilberto). Snad i pro lepší orientaci začalo Fantagraphics Books v roce 2007 

ucelené omnibusy, které jednotlivé linie sledují chronologicky. V této eseji sledujeme tři 

z nich, česky vydané Mechanická Maggie (BB Art, 2008) a Holka z H.O.P.P.E.R.S. (BB 

Art, 2009) a americké vydání Perla La Loca (Fantagraphics, 2015), které uzavírá první 

část Locas. 

3.3.1. Mechanička Maggie, punkerka Hopey a všichni ostatní

     Svět Locas je bohatě rozvrstvený, leckdy těžko (alespoň zpočátku) srozumitelný a 

nejednoho čtenáře může z dnešního pohledu komplikovaný začátek celé série snadno 

odradit. Hned první strana prvního příběhu,  Mechan-X, představí obě klíčové postavy 

celé  série,  totiž  Maggie  (celým  jménem  Margarita  Louisa  Chascarrillo),  a  Hopey 

(Esperanza Leticia Glass) i se základním nástinem jejich společenského a kulturního 

pozadí:  neudržovaný  byt,  špatná  práce,  alkohol,  pravděpodobně  udržují  milenecký 

poměr, Maggie se zdráhá vrátit k povolání mechaničky, pro které má nadání, ale Hopey 

ji dokáže skrze představu dosažení pozice protosolárního mechanika povzbudit k tomu, 

aby  se  přece  jenom  vrátila  k této  práci,  do  které  posléze  odjíždí  na  vznášedle.  To 

všechno se dozvíme hned z první strany a tento výchozí nástin je pak v celém prvním 

svazku série s názvem Mechanická Maggie24 rozvíjen. 

23 Na mysli máme Jaimeho a Gilberta. Mariův přínos pro sérii je hlavně ve vlivu na bratry a počáteční 
motivaci k publikování, jeho příběhy se na stránkách objevují velmi sporadicky
24 V originále vyšel první omnibus pod názvem Maggie the Mechanic, tedy „Mechanička Maggie“. 
Změna v českém názvu byla zapříčiněna psaním bez diakritiky v emailové komunikaci mezi editorem a 
vydavatelem
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(Obr. 1.) Historicky první políčko série Love and Rockets z příběhu Mechan-X

     Mechan-X  na svých osmi stranách připomíná leccos ze zlaté éry dobrodružného 

komiksu.  Sci-fi  prvky jsou zastoupeny prakticky na každé straně,  ať už v explicitní 

přítomnosti  vznášedel,  raket  a  jiných  vzdušných  plavidel,  nebo  v náplni  práce 

protosolárího mechanika a jeho slovníku: roboti, hydropistole nebo šokátory. Dynamika 

vyprávění  taky  na  krátkém  prostoru  zvládne  obsáhnout  plnohodnotný  „pilot“,  tedy 

úvodní  epizodu,  ve  které  se  kromě  do  jisté  míry  uzavřeného  příběhu  seznámíme 

s vedlejšími  postavami  a  jejich  počátečními  motivacemi.  Konkrétně  jde  o Maggiino 

seznámení  se  slavným  mechanikem  Randem  Racem  a  jeho  týmem,  vypořádání  se 

záporákem, který chce využít Maggiino nadání pro opravování k útěku z planety, jeho 

poražení a také „cliffhanger“, který slibuje „pokračování příště“. 

     Při opakovaném čtení série Locas je až k neuvěření, jakým vývojem prošel vyprávěcí 

styl  Jaimeho Hernandeze a jeho stoupající  kvality demonstruje i přirozenost,  s jakou 

dokázal od lehce naivního dobrodružného vyprávění se sci-fi prvky přejít až k v realitě 

ukotvenému a uvěřitelnému příběhu. Už ale v Mechan-X můžeme vidět důvody, proč se 

celý  proces  povedlo tak lehce provést.  Předně jde  o to,  že  ačkoliv  sledujeme první 

dobrodružství protosolárních mechaniků, které ohrožuje zločinec s lehce vampýrskými 

rysy snažící  se  použít  roboty k opuštění  planety,  cítíme pod nohama dotek reality  a 

pocitu, že se děje něco výjimečného, a jde především o formát, jakým je příběh popsán 

–  první  a  poslední  strana  jsou  situovány  mimo  Maggiin  dobrodružný  svět,  v jejím 

domácím  prostředí  mezi  nejbližšími  přítelkyněmi,  Hopey  a  Penny  Century,  kterým 

běžným jazykem teenagera vypráví o předešlém dni. 

     Maggie, středobod veškerého dění v Locas, je sotva sedmnáctiletá dcera mexických 

přistěhovalců,  která žije odloučená od rodiny ve smyšleném předměstí  Los Angeles, 
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takzvaném Hoppers.  Má výjimečné nadání  pro povolání  mechaničky a jen těžko se 

vyhýbá trapným situacím, do kterých se dostává vlastní nešikovností. Její přítelkyně-

milenka Hopey je punkový živel, věčně připravená rebelovat, ani ne z důvodů odporu 

k systému,  jako  spíš  z povahy,  kterou  punkové  principy  a  stereotypní  chování  jen 

katalyzují.  Tohle  je  výchozí  bod  charakterového  pozadí,  které  Hernandez  v prvních 

číslech vykresluje, a které se v dlouhých letech života postav rozvětví do neuvěřitelně 

komplexního popisu života obou „locas“25. 

     V několika následujících dílech, konkrétně  Jak zabít…(Napsala Isabel Ruebens), 

Locas Tambien aneb holky bláznivý a Penny Century, máš padáka se ansábl vedlejších 

postav  bohatě  rozšiřuje  od  Izzy,  nejstarší  Maggiinu  přítelkyni,  Joeyho,  Hopeyina 

mladšího bratra, Speedyho Ortize, místního frajírka a Maggienu platonickou lásku nebo 

o H. R. Costigana,  rohatého (doslova) miliardáře, který se snaží vydržovat si Penny 

Century (usilující o kariéru superhrdinky). Širší popis by byl v tuto chvíli vyčerpávající 

a  zbytečný,  nicméně  už  po  několika  krátkých  epizodách  Hernandez  představuje 

množství  postav,  které  v následujících  letech  žijí  vlastním  životem.  Postupem  času 

zaplnil  svůj  svět  několika  desítkami,  snad  stovkou  charakterů,  z nichž  minimálně 

polovina je zapamatovatelná a životně důležitá pro celý příběh. 

3.3.2 Dinosauři, muzika, láska a rakety

     Příběhové motivy v Locas se v průběhu let  sice měnily,  v centru ale stojí vztah 

Maggie a Hopey, který je přinejmenším komplikovaný. Hernandez ale nestaví sérii jen 

na těchto dvou postavách, vzhledem k rozsahu série a též faktu, že kontinuálně vychází 

už  pětatřicet  let,  by  se  narativní  složka  musela  nutně  zploštit  nebo  autora  dohnala 

k závěru. Nejedná se jen o množství postav, jimiž zaplnil Hoppers a Dairytown (česky 

Mlíkařov,  kde  žije  Maggiina  sestra  a  též  působiště  gangu  konkurujícího  výrostkům 

z Hoppers), ale také témata, kterým se Hernandez věnuje. Vedlejší postavy s postupem 

času  získávají  na  důležitosti,  zásadně  ovlivňují  ústřední  dvojici,  ať  už  chováním 

v současnosti,  nebo  bohatým  dokreslováním  charakterového  pozadí  prostřednictvím 

flashbacků,  což  je  princip,  který  Hernandez  používá  poměrně  často  k prohloubení 

motivací  a  vztahů mezi  postavami.  Navíc  tak může i  uvozovat  rozhodnutí,  která  se 

25  Španělský výraz do češtiny přeložitelný jako „bláznivé holky“
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rozhodl v minulosti  udělat,  novými informacemi,  doplněním příběhu a podobně. Jak 

říká sám autor: 

     „Když udělám rozhodnutí, kterého později lituji, můžu ho většinou opravit později. 

To je výhoda komiksu na pokračování. Vždycky je nějaké příště“. 26

     V Locas se bohatě promítají vlivy, kterým byl Hernandez v průběhu let  vystaven. 

V prvních částech série  Mechanici, věnujících se Maggině pouti s týmem prosolárních 

mechaniků do fiktivní Zimbodži, kde stále žijí brontosauři a kde se celá operace zdá být 

nesmyslná,  Hernandez  promítá  dobrodružné  komiksy  z 50.  let,  jak  vizuální,  tak 

obsahovou stylistikou.  Do příběhu vstupuje legendární Rena Titañon, bývalá wrestlerka 

(s  nevyřízenými  účty  s Maggiinou  tetou  Vicki,  rovněž  wrestlerkou)  a  současně 

dobrodružka, která napomáhá malým revolucím v jižní Americe. Jedna taková probíhá 

na  Chepanu,  ostrově,  který  ovládá  Maggiin  zaměstnavatel  doktor  Beaky,  mocenský 

protivník H. R. Costigana,  miliardářského přítele Penny Century.  Během událostí  na 

Chepanu se projeví jak blízký vztah Randa Race vůči Maggie, tak její vzájemný vztah 

s Renou Titañon. Zároveň však Hernandez zdánlivě bezstarostné dobrodružství zatěžuje 

politickým podtextem odkazujícím na paravojenské organizace a diktátorství ve Střední 

a   Jižní  Americe.  Doktor  Beaky  během  potlačování  vzpoury  na  Chepanu  používá 

zatýkání,  informační  embargo,  vykazuje  novináře  a  místní  obyvatelstvo  podrobuje 

teroru. 

     Relativní velkolepost série Mechanici plnou scifi prvků Hernandez záhy vyměnil za 

daleko civilnější  tón komiksu. Autor přiznává,  že psát sci-fi komiks byl jednoduchý 

způsob,  jak  zaujmout  čtenáře,  a  Locas,  tedy  civilní  příběhy  hlavních  hrdinek,  ho 

zajímaly daleko víc už od prvního čísla. V Mechanicích se, alespoň co se týče science 

fiction, vyčerpal.27

     „Sci-fi mi začalo stát v cestě ve chvíli, kdy jsem se začal zajímat víc o reálný život. 

Můj vlastní život mi začal připadat zajímavější, než to, co jsem si přečetl v komiksech. 

26 Překlad autora. Z rozhovoru pro tuto esej, dostupné v příloze. Původní znění textu:  Usually, if I make 
a choice I regret, I can correct it later. That's the advantage of doing a serialized comic. There's always a 
next time.
27 SOBEL, Marc, VALENTI, Kristy (eds.). The Love and Rockets Companion: 30 years (and counting). 
s. 36.
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Taky jsem chtěl položit větší nároky na mé čtenáře. Chtěl jsem ukázat, že můj komiks 

stojí za přečtení i bez fantasy příkras. Věřil jsem, že to moji čtenáři pochopí, a většina 

jich na to přistoupila“.28

     S přesunem od Mechaniků k Locas se tedy vytrácí prvky science fiction a Hernandez 

se  zaměřuje  na  civilní  témata,  z nichž  velkou  část  nastínil  už  v počátcích  komiksu, 

nicméně až poté se rozvíjejí v širších důsledcích. 

     Punkrocková  horečka  zasáhla  západní  pobřeží  intenzivně,  a  punk  se  tady 

transformoval do agresivnější, někdy i násilnější formy. Hernandez sám žil punkem a 

jeho principy, kromě vlastních komiksů pracoval i na plakátech na klubové koncerty. V 

komiksu  je  specifická  punková  estetika  všudypřítomná:  od  koncertů,  oblečení,  v 

nediegetickém ztvárnění muziky až po snadno přehlédnutelné detaily v pozadí. Punkové 

pozadí není zvoleno jako efektní kulisa, autor prostě reflektuje svojí vlastní realitu - a 

jeho interpretace je uvěřitelná, nehraje na efekt a příběhu neslouží, jako ho spíš uvozuje. 

Chování sotva plnoletých punkerek a punkerů nemá nic společného s velkodušnými a 

idealistickými  proslovy  velkých  punkových  osobností,  ale  zobrazuje  přímočarou 

přitažlivost a důvody, proč se tolik lidí na punk dalo: hudební revolta, identifikovatelný 

vzdor vůči rodičům a establishmentu skrze oblečení, účesy a spínací špendlíky v uších. 

Punk  navíc  shodil  všechny  dřívější  hudební  bohy  do  hlubin  trapnosti  a  hudebníky 

postavil na úroveň posluchačů. Každý tak měl možnost něco dokázat, udělat to sám, bez 

sponzorů a výjimečného talentu, pokud do toho dokázal dát duši. 

     Jen málo z postav v  Locas není součástí punkové scény, nebo jí na chvíli nebylo 

okouzleno. Hopey je ukázkový případ - i bez svých vlastních démonů by ji její rebelská 

povaha do náruče punku dříve či později vehnala. Její vyhraněné chování vůči autoritám 

- školním, policejním, rodičovským - je pro ni samozřejmé, ale ne neopodstatněné, i 

když  často  hledáme  důvody  jejího  chování  v  prosté  infantilní  radosti  z  chaosu.  V 

kapitole Locas, v hlavní roli Hopey jsme svědky takového chování - Hopey přirovnává 

svůj „absťák“ z toho, že dlouho neposprejovala žádnou zeď, k volání kapitána Achaba v 

Bílé velrybě. Maggie a Izzy všemožně pomáhají sehnat peníze na sprej, aby jí udělaly 

28 Překlad autora. Z rozhovoru pro tuto esej, dostupné v příloze: „Basically, the sf started to get in the 
way as I started to get more interested in the real life stuff. I thought my own life was more interesting 
than what I was seeing in comics. I also wanted to challenge my readers. I tried to show my comics could 
be still be worth reading without  fantastic trappings. I trusted my readers could handle it and most did“
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radost  (Maggie  kvůli  ní  dokonce  podstoupí  neurčitý,  zřejmě  ponižující,  incident  s 

mužem, který jí sprej koupil).  V den rituálně pojatého sprejování Hopey před čistou 

stěnou najednou neví, co napsat, a ve chvíli, kdy se ozve hlas policisty, který jí už v 

minulosti několikrát stíhal, se šťastně usměje se slovy „Ten hlas…“29 .

     Velká část vedlejších motivů odráží mexickou kulturu, potažmo kulturu mexických 

přistěhovalců  a  jejich  potomků.  Hernandezova  fascinace  především  ženským 

wrestlingem se  odráží  hned v  několika  postavách:  zejména  v  Reně Titaňon,  bývalé 

mistryni světa, která v současnosti pomáhá bořit autoritativní režimy v Jižní Americe, a 

Maggiině  tetě  Vicki,  která  Reně  titul  sebrala  během  zápasu,  který  je  v  sérii  často 

diskutován i postavami, které žádnou souvislost s wrestlerkami nemají, protože ve světě 

Locas   jsou v podstatě světoznámé. Ačkoliv jde o silné ženské modely (hlavně Reňa 

Titaňon),  Hernandez  na  nich  zkoumá  mnoho  polidšťujících  motivů,  včetně  boje  s 

vlastním stárnutím a ubýváním sil, pýchy, rasismu, netolerance jiné sexuality a podobně. 

     Pozornost je věnována i ozbrojeným gangům, které nesmyslně ochraňují své území a 

kvůli dívce jsou schopní zabít. To neplatí jen o mužských, macho charakterech, ale i o 

gangu tvrdých Mexičanek, které si říkají Las Vdovas (a ke kterým patřila i Izzy). To, že 

je  Maggie  sestřenicí  jedné  z  členek  gangu  ji  nejednou  bezmála  zachránilo  život. 

Zobrazení násilností mezi gangy motivované osobními záležitostmi eskaluje v kapitole 

Smrt Speedyho Ortize, jedné ze zásadních kapitol celé série. 

3.3.3 Ženství, sexualita a její důsledky

     Ženské charaktery jsou absolutním středobodem celé série  Locas. Hernandez už 

dlouhou dobu předtím, než začal pracovat na  Love and Rockets,  vytvořil  charaktery 

Maggie  a  Hopey,  které  kreslil  v  různých  situacích,  ale  jen  těžko  věděl,  jak  s  nimi 

naložit.  Rozhodnutí  psát  komiks  s  ženskými  hrdinkami  podle  autora  pramenilo  z 

respektu a platonické lásky k nim: předobrazem mu byla směsice dívek a žen, které 

potkával v rámci punkové scény v Los Angeles.30 

29 HERNANDEZ, Jaime. Mechanická Maggie: kniha Love and Rockets. Praha: BB/art, 2008, s. 153.
30 SOBEL, Marc, VALENTI, Kristy (eds.). The Love and Rockets Companion: 30 years (and counting), 
s. 38-39
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     Hernandez ale respekt nikdy nenechal dojít do extrému. I ve svých výstředních 

momentech (ve kterých často figuruje Penny Century) nikdy nespadá do karikování a 

jeho svět tak získává důležitou hodnotu, tedy realističnost. Ta není dána opuštěním od 

science fiction témat a zaměřením na reálný život, ale především věrným vytvářením 

charakterů,  které  dokážou  žít  vlastním  životem  i  po  zavření  knihy  -  osudy  Locas 

dokážou v hlavě rezonovat dlouho po jejich dočtení. Jednak protože se Hernandez snaží 

reflektovat reálný život co nejvíce, a jednak proto, že vám na hrdinech jednoduše záleží. 

Ženství má v Locas mnoho podob a Hernandez neváhá hrdinky a hrdiny konfrontovat s 

vážnými  situacemi  a  jejich  důsledky.  Díky  formátu  komiksu  a  jeho  dlouhodobému 

vývoji se totiž jen málokdy stane, že by jednání charakterů nemělo své důsledky. 

Sexualita v Locas není zkoumána, ale je podávána jako skutečnost, bez většího patosu 

nebo zbytečného vysvětlování.  Už od prvních  setkání  s hrdinkami  Maggie  a  Hopey 

tušíme,  že jejich vztah funguje kromě přátelské i  na rovině sexuální  bez jakýchkoli 

explicitnějších náznaků. Sexualita obou hrdinek se postupem času vyjasňuje  - Maggie 

se snadno nechává okouzlit muži: ať už romantickou aurou mechanika Randa Racea 

nebo hispánským machismem Speedyho Ortize, se kterým vyrůstala, až po Raye, který 

se snaží vyrovnat Hopey. Maggie trpí adolescentní láskou, kterou provází trapné situace, 

snaha o zaujetí opačného pohlaví a platonická vazba na vysněného muže, na druhou 

stranu  ale  sexualitu  ke  stejnému  pohlaví  vnímá  daleko  přirozeněji.  Její  přátelství 

s Hopey zahrnuje i občasný sexuální styk, který je na rozdíl od navazování kontaktu 

s mužskými  protějšky  přirozený  a  uspokojující.  Hopey  je  naopak  téměř  výhradně 

přitahována ženami, ačkoliv se v sérii objeví několik momentů, které ukazují, že spává i 

s muži.  V jednom případě  jde  o  políčko  z Mechaniků,  kteří  předcházejí  Locas,  kde 

Hopey čte dopis od Maggie a v posteli vedle ní leží milenec – v rané práci Hernandez 

ještě pravděpodobně neměl některé otázky úplně vyjasněny. Podruhé k podobné situaci 

dojde, když se Hopeyina kapela během turné rozpadne a ona a kamarád Tex najdou 

útočiště v paláci H. R. Costigana, kde bydlí Penny Century. Během schovávání v jedné 

z místností si čas ukrátí sexem, který – zprvu popisovaný jako čirá zábava – později 

přinese těžké důsledky. Jak Penny, tak Hopey totiž otěhotní. 

Motiv těhotenství se v komiksu objevuje několikrát a týká se tří postav. Penny Century 

si těhotenství užívá, její aura archetypální sexbomby jde kupodivu ruku v ruce s jejím 

mateřským  pudem.  V první  části  Locas  otěhotní  hned  dvakrát,  s Texem  a  se  svým 

bodyguardem. V obou případech dokáže její přítel, letitý miliardář Costigan, přivřít oko. 
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Hopeyino těhotenství naopak skončilo potratem- v její situaci si jen těžko představíme, 

že by vychovávala dítě. 

     Tematika těhotenství je hluboce zpracována v příběhové lince s Isabel Ruebens, 

neboli  Izzy.  V jádru  Locas je pro ostatní dívky kmotrou, starší  a zkušenější  oporou, 

součástí punkové scény a pro místní děti kvůli svému zevnějšku obávanou čarodějnicí. 

Bývalá  členka  obávaného  gangu  Las  Vdovas  se  po  zatčení  a  pobodání  ve  vězení 

rozhodne  vrátit  na  univerzitu  a  studovat  literaturu.  První  manželství  s univerzitním 

profesorem  ale  končí  potratem  a  Izzy  se  stahuje  do  sebe.  Velkou  roli  také  hraje 

mexicko-katolická  tradice,  ve  které  vyrůstala,  a  narůstající  výčitky  svědomí 

z podstoupení potratu se podepisují na jejím psychickém stavu. V kapitole  Mouchy na 

stropě sledujeme Izzyinu cestu do Mexika.  Jednostránkový prolog nám ukazuje  vše 

důležité, co k ní vedlo: rozbité manželství, potrat,  výčitky svědomí, rozpory s otcem, 

pokus o sebevraždu. Snad v touze po vykoupení, nebo prostém osamocení se vydává do 

Mexika. Tady se seznámí s vdovcem, pro kterého začne pracovat jako chůva a nakonec 

se do sebe i zamilují, ale ďábel, který Izzy pronásleduje, jí nedopřává oddechu. Svoji 

nově nabytou radost a rodinu opouští poté, co se dozví o smrti svého otce. 

(Obr. 2.) Montáž Izzyina potratu a vizí, jimiž je pronásledována

     Příběhy  s Izzy  jsou  do  jisté  míry  protipólem  vyprávění  o  jejích  mladších 

přítelkyních.  Všeobjímající  beznaděj,  okultismus,  kruh  utrpení,  ze  kterého  nejde 

vystoupit. Hernandez zřejmě odkazuje na důsledky katolické výchovy – i když je Izzy 

součástí  punkové  scény  se  vším,  co  k tomu  patří  (sex,  alkohol,  drogy),  křesťanská 
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nauka,  satan  a  peklo  jsou  v ní  pevně  zakořeněné  a  v kombinaci  s psychickou 

nevyrovnaností až zničující. 

     Sexuální motivy jsou pro Locas esenciální. Pomocí nich dokáže Hernandez zkoumat 

své charaktery do ještě větší hloubky. Ať už jde o finančně motivovanou jednorázovou 

prostituci  nebo  zapletení  se  do  perverzně  deviantního  harému  zestárlé  herečky,  na 

hrdinkách to zanechává stopy, které nejdou vymazat další stránkou nebo kapitolou. Už i 

proto jsou  Locas  nejen v rámci komiksové literatury dílem, které komplexností svých 

charakterů převyšuje drtivou většinu ostatních. 

3.3.4 Literární styl

     Hernandezův vypravěčský styl se v průběhu série viditelně vyvíjel.  Od výrazně 

dobrodružně  stylizovaných  počátků  v Mechanicích se  přesunul  k realistické  poloze, 

která prolíná několik různých poloh. Celá skládanka  Locas nemá jednoho vypravěče, 

respektive, do příběhu nepronikáme skrze pohled jedné postavy. Hernandez s každým 

dalším dílem doplňuje nebo naopak rozšiřuje štědře rozvržený svět o nové postavy nebo 

pomocí flashbacků vysvětluje předchozí události. 

Narativní složka je opřená především o Maggie a Hopey, ale vedlejší postavy žijí svým 

vlastním životem, i když na ně nemálo dopadá stín hlavní dvojice. Hernandez si toho je 

dobře  vědom  a  své  vlastní  vykreslení  postav  reflektuje  v zatím  nejdelší  kapitole 

Wigwam  Bam.  Ta  se  mimo  jiné  soustředí  na  absenci  Maggie  a  Hopey  v Hoppers. 

Přestože se hrdinky ve své čtvrti už dlouho neukázaly a nejde o její jediné obyvatelky, 

hovor  se  na  ně  často  stáčí  –  Izzy,  která,  jakkoliv  obě  miluje,  už  jejich  neustálou 

přítomnost  i  přesto,  že  ani  jedna  z nich  ve  městě  není,  těžko  snáší  a  snaží  se  jim 

uniknout. Brzy ale zjistí, že kamkoliv přijde, jakkoliv daleko od domova se ocitne, o 

Maggie a Hopey nepřímo zakopává na každém místě. Autor si tak pohrává s podstatou 

hlavních  a  vedlejších  postav,  dostává  se  do  „meta“  roviny,  kdy  si  samy  postavy 

uvědomují, že tenhle příběh není o nich.  

„Meta“ momentů je v sérii více, hlavně prostřednictvím takzvaného nabourávání čtvrté 

stěny31.  Postavy  oslovují  čtenáře,  v nadpisech  jednotlivých  dílů  autor  sám  často 

čtenářům  sděluje,  pravděpodobně  nedůležité,  sdělení.  Hernandez  někdy  používá 

31 Proces, ve kterém hrdina díla přímo oslovuje čtenáře či diváka, vystupuje tak z reality díla
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promluvy  postav  ke  čtenářům  jako  připomínku  možných  důsledků  jejich  chování: 

v části,  kdy Maggie a  Hopey bydlí  u  Terry,  kytaristky kapely  Ape Sex,  která  je  do 

Hopey zamilovaná, se Maggie s Hopey milují a z posledního políčka nahá Terry sděluje 

čtenáři: „Nebojte, já to Maggie nepokazím. Koneckonců je na řadě“32. 

Locas nejsou  komiks,  který  by  jako  například  Z pekla  Alana  Moora  a  Eddieho 

Campbella mazal hranici mezi komiksem a klasickou literaturou. Svůj původ nezapírá. 

Hernandez  dokáže  jednu  kapitolu  věnovat  těžké  duševní  katarzi  a  v druhé  sázet 

slapstickové gagy nebo po vzoru Peanuts ukázat hrdiny z Hoppers z pohledu dětí. 

Mnohé o hlavních hrdinkách se dozvíme z úst  vedlejších postav,  deníkových zápisů, 

dopisů nebo z doslechu. Hernandez nechává hrdinky nadlouho zmizet, rozdělí je, věnuje 

se vedlejším postavám, které k Maggie nebo Hopey mají zdánlivě nulový vztah, aby se 

komplikované a rozvětvené vyprávění protkala na nečekaném místě, na chvíli zvolnila a 

uzavřela další kapitolu ze života Locas. Jde o post-moderní způsob vystavění děje, který 

s maximální účinností zapadl do proměňujícího se komiksového světa a Hernandez si 

jím vydobyl věčný respekt. 

3.4 Daniel Clowes a Ghost World 

     Paralel  mezi  Locas  a  grafickým románem  Ghost  World  je  hned  několik.  Oba 

komiksy jsou o dospívajících dívkách, v obou hraje jistou roli punk rocková muzika, 

oba patří mezi milníky média. Jeden z prvních komiksů Daniela Clowese s příběhem o 

noirovém  detektivovi  Lloydu  Llewellynovi  byl  jako  promo  materiál  publikován  ve 

třináctém  čísle  magazínu  Love  and  Rockets33,  a  později  jako  samostatná  série  u 

Fantagraphics books vycházel. 

    Daniel Clowes na sebe všeobecný zájem strhl sérií  Eightball, kterou Fantagraphics 

books začalo vydávat v roce 1989. Ze série později sebral několik grafických románů: 

Like a Velvet Glove Cast In Iron (1993), Pussey! (1995) nebo právě Ghost World (1997). 

Známý  je  také  pro  svoji  spolupráci  s hudebním vydavatelstvím  Sub  Pop,  pro  které 

vytvářel přebaly alb a také pro vizuální stránku hudebního videoklipu k písni „I Don’t 

32 HERNANDEZ, Jaime. Holka z H.O.P.P.E.R.S.: kniha Love and Rockets. Praha: BB/art, 2009, s. 
65
33Comics.org [online]. [cit. 2017-04-04]. Dostupné z: https://www.comics.org/issue/212399/
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Want To Grow Up“ legendární newyorské punkové kapely Ramones. Několikrát také 

ilustroval obálku magazínu The New Yorker. 

     V češtině vyšly pouze dvě Clowesovy knihy. Již zaniklé Aldente v roce 2007 vydalo 

Jako  sametová  rukavice  odlitá  ze  železa,  surrealistické  vyprávění  plné  bizarních  a 

deviantních  prvků  s atmosférou  podobnou  filmům Davida  Lynche,  jako  představení 

českému čtenáři možná ne úplně nejlepší volba. V roce 2016 pak i díky kampani na 

crowdfundingovém  portálu  Hithit.cz  vydavatelství  Trystero  vydalo  téměř  současně 

s originálem  Dívku  jménem  Patience.  Jde  o  doposud  nejdelší  Clowesův  opus, 

halucinogenními barvami naplněný příběh o lásce, cestování časem a sobectví. 

     Ghost World se stal téměř kultovní záležitostí. Do velké míry za to může i jeho 

filmová adaptace, na které Clowes pracoval s režisérem Terry Zwigoffem34 a hlavních 

rolí Enid a Rebeccy se chopily nastupující hvězdy Thora Birch a Scarlett Johansson. Za 

scénář byl Clowes nominován na Oscara a na ceremoniál vzpomíná tak, jak by se od 

autora podobného komiksu dalo čekat: 

     „Bylo  to  hrozné.  Jako  bych  byl  zpátky  na  střední,  jen  s  mnohonásobně 

populárnějšími  spolužáky.  Místo  tyranů  a  roztleskávaček  tam  byl  Russell  Crowe  a 

Nicole Kidman“.35

     Clowes má k filmu blízko, respektive jeho scénáře zjevně režiséry indie snímků 

přitahují:  s Terry Zwigoffem36 oživili ještě jeden příběh z Clowesovy série  Eightball, 

Art School Confidential37. V době vzniku této práce navíc jde do kin adaptace dalšího 

autorova komiksu Wilson (Drawn & Quarterly, 2010) v režii Craiga Johnsona s Woody 

Harelsonem v hlavní roli a zároveň na konci roku 2016 společnost Focus Films koupila 

práva k jeho nejnovějšímu grafickému románu Dívka jménem Patience. 

34  Natočeno v roce 2001, česky jako Přízračný svět
35 Překlad autora eseje, původní znění: „It was awful. It was just like being back on high school but with 
exponentially more popular kids. Instead of jock and a cheerleader there was…“ Meet Daniel Clowes. 
Diablomag.com [online]. [cit. 2017-04-04]. Dostupné z: http://www.diablomag.com/April-
2012/Meet-Daniel-Clowes/
36 Hodí se zmínit, že Terry Zwigoff byl přítelem a kapelním spoluhráčem Roberta Crumba a o něm a jeho 
rodině natočil v roce 1994 dokumentární film Crumb
37 2006, česky jako Umění musí bolet 
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 3.4.1 Generace X

     Nejen Ghost World, ale i další světy Dana Clowese bývají často spojovány s pojmem 

„generace X“. Výraz v podstatě pojmenovává generaci zrozenou z poválečného baby 

boomu, mezi začátkem šedesátých a koncem sedmdesátých let. Ekonomy je generace 

charakterizována jako zadlužená,  ekonomicky nestabilní,  s nejistotou a apatií  v jádru 

jejich každodenní zkušenosti. „Generace X získala zejména negativní nálepky flákačů 

(slackers), kňouralů (whiners) a darmošlapů (drifters) a starší generace se začaly bát, 

kdo bude jednou financovat jejich starobní důchody“.38 Pojmenování vychází z názvu 

románu Douglase Couplanda Generace X:Vyprávění pro akcelerovanou kulturu, knihy, 

která v podstatě zprostředkovává kulturní zkušenost části této generace. 

     Kultura Generace X z velké části staví na punkových kořenech, je v podstatě post-

punkovou kulturou. Koncem osmdesátých a začátkem devadesátých let dospívali lidé 

narození v šedesátých a sedmdesátých letech, na které čekalo zařazení do korporátního 

soukolí USA, a zároveň se vzedmula druhá velká vlna punku. Kytarová scéna v okolí 

Seattlu jí dala název grunge – a ten se stal, alespoň podle médií – muzikou Generace 

X.39 Na filmových plátnech se „hacker“ kultura odrážela v práci Kevina Smithe (Clerks,  

1994), Richarda Linkatera (Slacker,1992, Dazed and Confused, 1993) nebo i Quentina 

Tarantina v jeho filmech Reservoir Dogs z roku 1992 nebo Pulp Fiction (1994). 

3.4.1 Přízračný svět adolescence

     Ucelená narativní linka  Ghost Worldu je v přímém kontrastu k proměnlivému a 

neustále se vyvíjejícímu vyprávění o Locas. Na osmdesáti stranách ale Clowes bez větší 

epičnosti  dokázal  napsat  komiks,  který  silně  reflektuje  dospívající  v devadesátých 

letech, kteří se dají kategorizovat pod Generaci X, se vší svojí post-popkulturní apatií a 

pseudointelektuálním chováním. 

38 BYSTŘIČAN, Ivo. Od punku k marketingu: Podivná identita Generace X. Blisty.cz [online]. 
[cit. 2017-04-04]. Dostupné z: http://blisty.cz/art/16795.html
39 DIY: The Rise of Lo-Fi Culture. 2nd ed. New York: Marion Boyars, 2008, s. 169
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     Enid Coleslaw (původně Cohn) a Rebecca Doppelmeyer, čerstvé absolventky střední 

školy v nejmenovaném americkém předměstí,  se potýkají s nudou maloměsta tím, že 

cynicky  komentují  jakoukoliv  jeho  část,  zatímco  se  snaží  oddálit  rozhodování  o 

změnách,  které  jim  přináší  poslední  středoškolské  léto.  Jednoduchá  zápletka,  jejíž 

rozuzlení čtenář tuší už od začátku, umožňuje Clowesovi ignorovat gradaci a eskalaci 

děje a soustředit se na konverzační stránku věci. Ta je pro dílo naprosto fundamentální, 

protože děj v podstatě neexistuje a je těžké ho vyprávět někomu dalšímu. Do jisté míry 

tak funguje podobně jako tematicky příbuzní filmaři devadesátých let: hrdinové filmu 

Clerks Kevina Smithe v průběhu filmu zažijí jen velice málo, o to víc ale rozvinou své 

teorie  o  stavbě  Hvězdy  smrti  ve  Hvězdných  válkách  a  počtu  mužů,  kterým  jejich 

přítelkyně  poskytly  orální  sex.  Absence  živějšího  vyprávění  je  typická  i  pro  Jima 

Jarmushe nebo Richarda Linkatera. 

     Epizodická,  respektive  situační  výstavba  Ghost  Worldu  má  své  opodstatnění. 

Zkušenost  z četby  je  založena  především na  zkoumání  charakteru  Enid  a  Rebeccy. 

Clowes  takřka  dokonale  vystihuje  stereotyp  (který  je  ale  velmi  často  platný) 

devadesátkových  středoškoláků  povýšených  nad  své  okolí,  přesvědčených  o  své 

intelektuální  nadřazenosti.  Tyto  intelektuální  schopnosti  nepramení  z dosaženého 

vzdělání,  ale  z vymezení  se  vůči  většinové  kultuře.  Jednání  hlavních  hrdinek,  a 

především Enid,  je  stejnou  měrou  povrchní,  elitářské,  nevyrovnané  a  bezcitné  jako 

zábavné a hlavně uvěřitelné. Právě realistické pojetí dialogů a chování postav je pro 

Ghost  World naprosto  klíčové  –  kniha  se  vyhýbá  gagům,  slapstickovým  situacím. 

Veškerá „divnost“ pramení z jevů, se kterými se leckdo setkal, jen jsou kumulované na 

území jednoho předměstí. Panoptikum čítá údajně satanistický pár, číšnika z restaurace 

Hubba Hubba, který vypadá jako komik Weird Al Yankovic,  bývalý spolužák, který 

nenávidí  všechno  a  všechny  a  píše  fanouškovské  dopisy  masovým vrahům,  bývalý 

katolický kněz, kterému hypermoderní počítačová grafika umožňuje naplnit pedofilní 

fantazie  a  v neposlední  řadě  obstarožní  astrolog  Bob  Skeetes,  ke  kterému  si  Enid 

vypěstuje skoro až obsesi. 
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(Obr. 3.) Bývalý kněz vypráví Enid o dětské pornografii generované počítačem

     Kniha  je  napěchována popkulturními  odkazy,  které  výpověď o  jedné  generaci 

zasazují  do  širšího  kontextu.  Posedlost  televizní  kulturou  je  zřejmá,  na  televizi  se 

hrdinky  dívají  často  –  a  leckdy  to  vypadá,  že  se  kvůli  ní  ani  nevnímají.  Začátek 

devadesátých  let  byl  také  zlatou  érou  stand-up  komiků  a  nočních  speciálů  jim 

věnovaných  a  Clowes  si  pro  Ghost  World  vytvořil  vlastního  –  nervózního a  uměle 

odlišného Joeye McCobba. Jeho ubohý vzhled a vtipy Enid a Rebeccu přitahují, ať už 

sarkasticky, nebo z prostého zájmu oslavovat vše netradiční. 

     V lehkých, ale účinných náznacích je odkazováno i na hudební scénu devadesátých 

let. Enid ve svém pokoji poslouchá The Ramones během jejího „punkového dne“, kdy si 

odbarví  vlasy  na  zeleno  a  prochází  se  po  městě  v kožené  bundě  a  se  zavíracím 

špendlíkem v uchu. Jde o čistou pózu, podloženou lehkou znalostí punkových nahrávek 

ze sedmdesátých let. Punková fanzinová estetika je přítomná v podobě obchodu Zin-o-

phobia, ve kterém pracuje John Ellis, fanoušek všeho od nacizmu po cirkusové zrůdy. 

Ten sám vydává fanzin Mayhem, ve kterém publikuje dopisy masovým vrahům nebo již 

zmíněné počítačem vytvořené kresby s dětskou pornografií. Dobovým důkazem toho, že 

alternativní, řekněme grungeová, kultura byla součástí mainstreamu, je časopis  Sassy, 

který na začátku knihy Enid kritizuje: 
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     „Nesnáším tenhle debilní časopis! Všechny tyhle holky si myslí, jak moc jsou cool,  

ale jsou to jen trendy blbky z přípravky, co si myslí, že jsou v obraze, jenom proto, že 

znají Sonic Youth!“40

     Přestože je děj výrazně epizodický, existuje v něm průběžný motiv, totiž nejistá 

budoucnost  vztahu  Enid  a  Rebeccy.  Enid  se  napůl  potají  na  popud  otce  hlásí  na 

univerzitu  a  ani  ona,  ani  Rebecca  zcela  netuší,  jak  se  se situací  vyrovnat.  Všechny 

konverzace,  všechno  zabíjení  času  jen  oddaluje  neodvratitelnou  událost-  překročení 

prahu dospělosti.  Napětí,  které z nejistoty z vlastní existence pramení,  se promítá do 

určitého  soupeření  mezi  oběma  kamarádkami,  minimálně  o  pozornost  společného 

kamaráda Joshe. I když si navzájem ublíží,  dokážou se usmířit,  i  když ne nadlouho. 

Jejich  vztah  se  nakonec  rozpadá,  ne  z důvodu velkolepé  hádky,  ale  tak,  jak  mnoho 

středoškolských přátelství končí – vyšumí do prázdna. Enidiny plány odejít z města na 

univerzitu a konečně najít osobu, kterou by chtěla být, nepočítají s přítomností Rebeccy, 

která to zjevně snáší o dost hůř, než samotná Enid, přestože zrovna ona je ta mentálně 

stabilnější. I přesto, že se Enid na univerzitu nedostane, z města odchází, bez ohlášení, 

rozloučení, v perfektně citlivém, nejasném a hořkém závěru, ve kterém málem dostihne 

pachatele oněch graffiti s nápisem Ghost World. 

     Onen „přízračný svět“ je pro hrdinky Clowesova grafického románu tím, který je 

pronásleduje,  kterému chtějí  uniknout,  a  přece  tuší,  že  z něj  vede daleko náročnější 

cesta, než jsou ochotny podstoupit. Ke skutečným problémům přistupují apaticky, ale 

dokážou  se  rozběsnit  nad  trendy  časopisem  pro  hipstery.  Místo  toho,  aby  reálně 

prožívaly  svět  „tam  venku“,  komentují  jej  z pohledu  generace  vychované  televizí, 

generace,  která  je  nejvíce  závislá  na  popkultuře.  Jejich  vnímání  světa  je 

zprostředkované,  cynické  a  beze  studu,  jako  by  se  reality  dotýkaly  přes  gumové 

rukavice,  které lze sundat jen za podmínky, že se postaví zády ke všemu, co dosud 

vyznávaly.  Přízračná  je  také  minulost,  v osmnácti  letech  doposud  nedávná.  Člověk 

sexuálně vyspělý je na rozmezí dvou světů, z jednoho se snaží vymanit a do druhého se 

bojí vstoupit. Hledání svého místa ve světě se nese ve znamení pózy, cynismu, nechuti i  

střídavými záchvaty potřeby zůstat dítětem nebo naopak dokázat si vlastní vyspělost. A 

přináší nutnost rozhodnutí, která mají potenciál změnit celý jeho následující život. 

40 Překlad autora eseje, původní text: „I hate this fucking magazine! These stupid girl think they’re so 
hip, but they’re just a bunch of trendy stuck-up prep-school bitches who think they’re cutting edge 
because they know who Sonic Youth is!“ [ in ] CLOWES, Daniel. Ghost world. London: Jonathan 
Cape, 2000, s. 9. 
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     Komplikovaný vztah Enid a Rebeccy má v s čtenářovým odstupem jen malou šanci 

na to, aby skončil šťastně pro obě z nich. V jejich dialozích často zjišťujeme, že ani 

jedna tu druhou vlastně neposlouchá a váže je k sobě hlavně prázdnota jejich životů. 

Všichni kolem nich mají reálné cíle, práci, vizi, zápal – i když jde mnohdy popravdě o 

cíle pochybné, bezpáteřní nebo zvrácené. Nicméně, ani jedna neví, co si v budoucnu 

počít. Střední škola zaručující rutinu i volný čas k zabití je vlastně jediným možným 

útočištěm, ve kterém jejich vztah může fungovat a zároveň ho zachovává. Ve chvíli, kdy 

mají čelit vlastnímu rozhodování ve smyslu existenčních i existencionálních záležitostí, 

se  křehká  vazba  rozpadá  a  každá  musí  jít  svou  vlastní  cestou.  Clowes  použil 

jednoduchou symboliku: Rebecce se zhorší zrak a pořídí si brýle, Enid nechá město za 

sebou a nasedá do autobusu neznámo kam. Rozuzlení se nedočkáme, a to je přesně ten 

pocit, který zažívá mnoho lidí v jejich věku. A také důvod, proč si Ghost World získal 

takřka kultovní status. 

4. Jimmy Corrigan a Oskar Ed: Otec, beznaděj a sny

     Hrdinové grafických románů Jimmy Corrigan – Nejchytřejší kluk na světě a Oskar 

Ed: Můj největší sen mají mnoho společného – oba se cítí (a jsou) sociálně vyloučení, 

oba  mají  komplikovaný  vztah  s otcem,  utíkají  do  snového  světa,  který  není  o  nic 

přívětivější,  než  ten  reálný.  I  jejich  autory,  Chrise  Warea  a  Branko Jelinka,  spojuje 

zvýšená sebekritika k vlastní práci a důkladnost, kterou do ní vkládají: tvorba Jimmyho 

Corrigana  i  Oskara  Eda  trvala  zhruba  osm  let.  Přesto  oba  vypovídají  o  stejných 

tématech jinak, z jiné perspektivy. Roli hrají nejen zdánlivě jiné kulturní prostředí, ale 

hlavně fakt, že vnitřní krajina každého jedince je unikátní a nezaměnitelná – i přesto, že 

odráží  témata,  která  jsou v umění  přítomny po staletí:  vztahy mezi  otcem a synem, 

beznaděj a sny. 
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4.1 Chris Ware, nejchytřejší kluk na světě

     Chris  Ware  je  jedním  z autorů,  díky  kterým se  na  komiksy  přestalo  pohlížet 

pejorativně. Komplexnost jeho světů, obsahová a vizuální, dala mnoha pochybovačným 

kritikům důvěru v médium, které pro ně znamenalo novinové stripy a bláboly pro děti. 

Jde také o erudovanost, samotu, všeobjímající depresi a neštěstí, ale i nadsázku a vtip, 

které do svých děl dokáže promítnout. Ware neodmítá pozornost médií, zároveň se jim 

málokdy vystavuje, a rozhodně nikomu nedopřeje potěšení z nahlédnutí do jeho duše. 

V rozhovorech působí plaše,  trochu výstředně,  ale nikdy zle.  Jeho sebeprezentace je 

značně nadsazená, cynická a skromná. Můžeme jen hádat, nakolik je schopný a ochotný 

nechat veřejnost pronikat do jeho historie, nicméně na přebalu jeho Acme Novelty Date  

Book:  1986-1995,  první  ze  série  jeho  chronologických  skicářů,  uvádí  na  graficky 

znázorněné časové lince střípky událostí svého soukromého života, doplněné o dobový 

kontext. Nutno podotknout, cynicky vtipným způsobem. Zde je několik záznamů:

     „Jediný kamarád se stěhuje pryč, 6 let; Poprvé nazván hňupem a ponechán samotný 

u oběda, 7 let; Pol Pot a Rudí Khmerové přebírají kontrolu nad Kambodžou, duben; 

První  láska  rozumně hledá  společnost  jinde,  20  let; Manželka  (a  poslední  skutečná 

láska) rozumně hledá společnost jinde, 35 let.“.41

     Wareovi  hrdinové (můžeme-li  je  tak nazvat)  nikdy nedisponovali  nadáním pro 

hrdinské činy nebo alespoň prostý, bezstarostný život. Jejich největším úspěchem je to, 

že si z bloumání v bludném kruhu duševního utrpení ještě nesáhli na život. 

     Osudy hrdinů Chrise Warea nejsou osudy výjimečných osobností a jejich činů. Ware 

se místo toho snaží popisovat komplexnost „malých životů“. Zjednodušeně řečeno, na 

stejném  prostoru,  který  by  jiný  autor  využil  k epickému  popisu  událostí  válečného 

konfliktu,  se  dokáže  věnovat  myšlenkovým  pochodům  člověka  při  ranní  hygieně, 

zachovává pableskování myšlenek jedince s detailní přesností. Událost pro něj není jen 

něco, co se reálně děje, probíhá, ale i veškeré asociační procesy lidského myšlení. Tento 

41Překlad autora eseje, původní znění: „Only friend moves away; Age 6., First called ‚dork‘ and left to 
eat alone in school lunchroom;age 7., Pol Pot and Khmer rouge seize control of Cambodia;april., First 
love wisely seeks companionship elsewhere; age 20., Wife (and last real love) wisely seeks 
companionship elsewhere; age 35“ [in]:WARE, Chris. The acme novelty date book: sketches and 
diary pages in facsimile, 1986-1995. Montreal, QC: Drawn and Quarterly, 2003. ISBN 978-1-
896597-66-9.
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přístup je založen na samotě, respektive osamocenosti jedince ve světě. Ne nutně ve 

smyslu  sociální  izolovanosti,  ale  v poukázání  na  fakt,  že  každý  člověk  je  neustále 

konfrontován sám se sebou, se svou duchovní krajinou. Samota je společností vnímána 

jako něco nepřirozeného, pro člověka by měl být život ve skupině přirozený, nicméně se 

zapomíná na to,  že život  neprobíhá jen  v interakci  s okolním světem.  A to je  právě 

oblast, kterou Ware ve většině svých děl zkoumá, a která pro něj má význam i ve vztahu 

autora a čtenáře. 

     „Jednou z věcí, které mám na komiksech rád je, že pokud ho někdo bude číst, bude 

sám, nikdy to nebude více lidí naráz. Jde o velmi samostatnou, soukromou zkušenost“. 
42

     Ware s tvorbou komiksů začal na univerzitě v Omaze ve státě Nebraska. Jeho strip 

pro  studentské  noviny  Daily  Texan upoutal  pozornost  Arta  Spiegelmana,  který  mu 

nabídl  čtyři  stránky  v magazínu  Raw.  Ware  se  ke  svým  raným  pracím  staví  se 

zahanbením, ale už tehdy z nich byla znát motivace ze zavedených konvencí vybočovat 

a  snažit  se  hranice  média  posouvat  dál.43 Ve  stripech  pro  Daily  Texan  se  začala 

objevovat postava Quimby the Mouse, která byla později součástí Wareovy série ACME 

Novelty Library vycházející od roku 1994 dodnes v nakladatelství Fantagraphics. V sérii 

Ware  publikoval  základ  všech  svých  zásadních  prací,  z nichž  ty  zásadní  vyšly 

v samostatném vydání v podobě grafického románu: Jimmy Corrigan je nechytřejší kluk  

na světě (česky BB Art,  2003),  Quimby The Mouse  (Fantagraphics/  Jonathan Cape, 

2005)  nebo  Building  Stories  (Pantheon  Books/  Jonathan  Cape,  2012).  V případě 

Bulding Stories jde o unikátní počin připomínající portfolio. Komiks vyšel v podobě 

krabice obsahující přes desítku provázaných příběhů vytištěných v různých formátech, 

do kterých jde vstoupit v jakémkoli pořadí, a přece ve výsledku tvoří jednotný příběh 

obyvatel činžáku na předměstí Chicaga. 

42 Překlad autora eseje, původní znění: „One of the things I like about comics is that I know that 
whoever is going to read it, if anybody reads it, it’ll just be one person, it’s not gonna be a lot people at 
once. That’s very solitery, kind of private experience.“ [in]: Graphic Novelist, Chris Ware. In 
Youtube [online]. 18. 5. 2012. [cit. 2017-04-08]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?
v=W4MOYCvgEmw&t=498s. Kanál uživatele Fear No Art with Elysabeth Elfrano.
43 BALL, David M. a Martha B. KUHLMAN (eds.). The comics of Chris Ware: drawing is a way of 
thinking. Jackson: University Press of Mississippi, c2010, s. 13. 
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4.2 Jimmy Corrigan: Nejchytřejší kluk na světě 

     Kniha,  se  kterou  Ware  vystoupil  z okruhu  zájmu  několika  málo  komiksových 

nadšenců do světa mezinárodního uznání,  je  hned jeho první  sebranou prací.  Jimmy 

Corrigan:  Nejchytřejší  kluk  na  světě  je  bezpochyby  důležitým  dílem  pro  celou 

komiksovou obec: jako první komiks získal v roce 2001 prestižní cenu časopisu The 

Guardian za debutovou knihu roku a dočkal se také většiny čistě komiksových cen, 

včetně  Eisnerovy  i  Harveyovy  ceny.  Kniha  sleduje  zdánlivě  jednouché  paralelní 

vyprávění o setkání Jimmyho Corrigana s nikdy neviděným otcem a dětství jeho stejně 

odcizeného  dědečka.  Způsob,  jakým  k látce  Ware  přistupuje,  ale  ohýbá  komiksové 

médium do tvarů do té doby nevídaných. 

4.2.1 Styl

     Syntéza formy a obsahu v Jimmy Corriganovi je nejen výjimečná, ale pro dílo také 

nezbytná. Ware jako kreslíř a scenárista zároveň se snaží obě složky pojmout způsobem, 

který  rozšiřuje  vnímání  čtenáře  do  všech  směrů  a  nutí  ho  ne  jen  laxně  číst  zleva 

doprava,  ale  pečlivě  studovat  každý  detail,  otáčet  knihu  vzhůru  nohama,  vytváří 

asociace zprvu těžko sledovatelné,  které znovu vyvstanou na mysl o několik desítek 

stran později. Ware čtenáři rozhodně nic neusnadňuje, snaží se naopak klást ty nejvyšší 

nároky.  Už  samotný  rozložitelný  přebal  je  uměleckým  dílem  s určitou  výpovědní 

hodnotou, navozuje atmosféru knihy a více než jakákoliv jiná publikace vypovídá o 

svém hrdinovi ještě předtím, než má čtenář šanci knihu otevřít. Wareova až chorobná 

slabost  pro detail  prostupuje  celou  knihou – ikonografické ztvárnění  vztahů,  detaily 

běžných předmětů a krajiny, někdy lyrické, jindy syrové, jsou přehledně přítomny i na 

vnitřních deskách knihy, v takzvané „Corrigandě“, která na první pohled nedává smysl, 

a popravdě ani smysl dávat nemusí, ale uceleně vypovídá o autorově cynické nadsázce a 

upřímné lásce k detailu.

     Cit pro vizuální detail je v pevném objetí s obsahem. Ware se místo hladkého plynutí 

děje zastavuje na místech zkoumající psychiku obou Corriganů, vnuka a děda, nechává 

je  čelit  traumatům a snovým sekvencím. Narativ  doplňuje na první pohled hravými 

vystřihovánkami, upomínkovými kartičkami a dalšími mimo čas postavenými motivy, 
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které v jistém slova smyslu rozvíjejí plastičnost grafického románu. Přesahuje tak běžný 

román principem, který naplno rozvinul v Building Stories: dovoluje čtenáři do světa 

nahlížet několika způsoby, nechává jeho pozornost, aby se upínala na detaily, nebo jen 

lehce sledovala základní děj. Zážitek z četby je tak pokaždé jiný. 

4.2.2. Nekončící kruh deprese a zklamání

     Jimmy Corrigan,  ať už v podobě hlavního hrdiny či  jeho dědečka,  není  veselý 

člověk. Život, který žije, je prázdný, tichý a za rohem nikde nečeká ani záblesk něčeho 

lepšího.  Už  čtyřstránkový  prolog  z Jimmyho  dětství  na  skromném prostoru  uvozuje 

první  trauma:  televizní  představitel  superhrdiny,  na  jehož  vystoupení  v druhořadém 

obchodním  centru  pro  minimum  zájemců  se  malý  Jimmy  s těžko  potlačitelným 

nadšením vydává, stráví noc s jeho matkou. Jimmy tak zažívá deziluzi a zklamání, po 

nepřítomnosti  biologického otce už v druhém mužském vzoru.  Ve chvíli,  kdy je  děj 

přenesen  do  současnosti,  se  motiv  superhrdiny  vrací  v krátkém  okamžiku,  kdy  se 

maskovaný muž na střeše budovy naproti Jimmyho pracoviště chystá vzlétnout. Muž 

Jimmymu mává, ten, možná přemožen dětskou inklinací k superhrdinům, mu nadšeně 

mává zpět. Magický moment je tvrdě stažen zpátky do reality, muž skokem z budovy 

páchá sebevraždu, ponechán na chodníku apatickými kolemjdoucími. Smrt superhrdiny 

je nekompromisní připomínkou dospělosti.  Krátký moment Jimmyho naděje ve svět, 

který není tak černobílý, je nemilosrdně a brutálně ukončen hned v zárodku. Nejde jen o 

vykreslení traumatu, ale i o explicitní vymezení se proti superhrdinskému žánru – Ware 

Supermana  nejen  staví  na  okraj  zájmu,  ale  rovnou  ho  zabíjí,  ne  brutálně  epickým 

způsobem, ale realistickým a veskrze smutným. 
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(Obr. 3.) Wareův Superman páchá sebevraždu

     Hlavním motivem v knize je Jimmyho setkání s nikdy nepoznaným otcem, který jej 

kontaktuje  prostřednictvím  dopisu  na  prvních  stranách  knihy.  Jimmy  s návštěvou 

nervózně  souhlasí  a  vše  tají  před  svou  přehnaně  starostlivou  matkou.  Sociálně 

dysfunkčního a osamělého Jimmyho mimořádná situace vhání do světa představ, které 

jsou jen zřídkakdy veselé:  obrněn kovovým krunýřem robota se setkává s lítostivým 

otcem bez kalhot, v ocelové vzducholodi vyhlíží záblesky možného života s otcem, aby 

se  ponořil  do  představy  alternativní  minulosti  vyrůstání  na  farmě  s brutálně 

despotickým otcem, který jemu ani jeho vysněnému bratrovi bezmála usiluje o život. 

Jimmyho potlačená nechuť k setkání s otcem se projevuje jen v jeho představách. Při 

čekání na letišti a následném prvním pohledu do tváře otce si ho opět vykresluje ve 

vlastní  hlavě  –  při  sexu s jeho  matkou,  po  kterém ho bez  milosti  zabije  prázdným 

půllitrem.

     Během prvotních pokusů o vzájemné sblížení, které jsou stejně naplněné trapností, 

jako uvěřitelné, se neurotický Jimmy jen těžko brání projektovaným představám o tom, 

jaký by jeho  život  byl,  pokud by otec  byl  jeho  běžnou součástí.  Během večeře  ve 

fastfoodu  jeho  otci  ukradnou  auto  –  a  Jimmy se  neubrání  představě,  ve  které  tuto 
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historku vypráví svému (v reálném životě neexistujícímu) synovi. Jeho představivost a 

mysl  ho ale  nenechají  jen při  hořkosladké projekci,  zavedou ho opět  až  za  okraj  – 

k oknu ložnice Jimmyho syna přiletí Superman, zvětší se, odnese dům do vzduchu a 

Jimmy sbírá  údy svého syna  po  zemi,  aby pak ukončil  trápení  jeho hlavy bez  těla 

úderem tvárnice. Hned na to se objeví další výjev, vracející se k despotickému otci a 

bratrovi,  ve  kterém je  Jimmy nucen  zastřelit  svého  miniaturního (ale  živého)  koně. 

Jedná se o emocionálně nejbrutálnější výjev, který je i po několikerém přečtení stejně 

silný.  Ware nejenže hlavnímu hrdinovi nedovoluje štěstí  v jeho sociálním životě,  ale 

navíc obchází klišé snové krajiny, do které jedinci utíkají před šedivým světem. Jimmy 

před světem kam utíkat nemá, jeho myšlenky ho samy přivádějí do ještě větší deprese. 

S hlavním motivem setkání s otcem se prolíná linka Jamese Corrigana. Ten v protikladu 

k Jimmymu vyrůstal bez matky, pouze s otcem, který pracoval jako dělník při stavbě 

Chicagské světové výstavy v roce 1893. Paralela mezi oběma Corrigany je zřejmá, ale 

ukazuje, že přítomnost či nepřítomnost otce nehraje v jejich bujné fantazii roli. James se 

v zašlých  barvách  konce  devatenáctého  století  vyrovnává  s přísným  dozorem  otce, 

stářím a smrtí babičky, stěhováním a v neposlední řadě s absencí matky. Náhradu za ni 

sice nehledá,  ale  jeho vztah  k zrzavé  spolužačce se nese v duchu snahy najít  osobu 

opačného pohlaví, která by mu byla oporou. Linka s Jamesem je citlivě nenostalgickou 

sondou  do  dospívání  plného  křivd,  iracionálního  strachu,  krutých  vrstevníků  a 

nechápajících rodičů pohlcených prací. Ware ani jeho nenechá prožívat příliš radosti – 

ten  jediný  moment  štěstí  v dílně  italského  výrobce  hraček  je  přerušen  příchodem 

rozhněvaného otce. 

     Vnuka a děda Corriganovy spojí až vážný stav Jimmyho otce. Nejde však o sblížení, 

jen  o  krátký  záchvěv  porozumění,  vytušení  duševní  podobnosti.  Ware  totiž  tolikrát 

upozaděný a pozastavený proud času nechává znovu rozběhnout a smrt otce Jimmyho 

vrátí od tolik vytoužené rodiny v podobě nevlastní sestry zpátky na začátek, do nechtěné 

náruče matky a denní rutiny. 

     V „Corrigendě“ na vnitřní straně desek knihy Ware kromě tradičního poděkování 

připojil i několik odstavců nadepsaných „Omluva“, ve kterých vysvětluje vznik knihy a 

poměrně zásadní událost, která podle jeho slov nemá na výslednou podobu knihy vliv, 

ale spíš doplňuje její náladu. Wareovi se totiž po pěti letech práce na knize ozval muž, 

který se představil jako jeho otec. Ware popisuje, jak se přes počáteční nedůvěru snažili 
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sblížit:  po dokončení  knihy chtěl  Ware  otci  jeden výtisk věnovat,  jeho ale  otec  ale 

mezitím zemřel.

     „Přesto přese všechno, když jsem projížděl poslední korektury této knihy a smykem 

klouzal  kolem  svých  chyb,  opomenutí  a  omylů,  napadlo  mě  po  zavření  desek 

s rukopisem, že těch necelých pět hodin, které mi čtení zabralo, je takřka přesně stejně 

dlouhá  doba,  jakou  jsem  strávil  se  svým  otcem,  ať  už  osobně  nebo  na  telefonu. 

Vydávám se všanc obvinění z melodramatičnosti, ale musím dodat, že kniha samotná 

má takřka stejný objem jako černá krabička či urna, před níž jsem v lednu toho roku 

krátce  stál,  pod barevnou fotografií  člověka,  jehož popel  urna alespoň podle nápisu 

obsahovala“.44

4.3 Bezčasí Branka Jelinka

     Před českou komiksovou scénou stojí velké věci. Ochotu práh překročit zatím příliš  

autorů nesebralo a k opravdovému výbuchu je třeba početnější podpory. Komiksů sice 

vychází stále více, často se ale jedná o zakázkové publikace s minimálním významem. 

Čas  od  času  narazíme  na  komiks,  který  se  tematicky  snaží  vykročit  z žánrových  a 

formálních  dogmat  panujících  v českém  prostředí,  málokdy  se  ale  povede  naplnit 

ambice, nebo ambice alespoň mít. V nakladatelství Lipnik v roce 2016 vyšel nejnovější 

počin Branka Jelinka, Oskar Ed: Můj největší sen, který má potenciál katalyzovat vývoj 

českého komiksu.

     Branko Jelinek,  slovenský autor  usazený  v Praze,  je  v komiksové obci  dlouho 

známou a uznávanou figurou. Jeho trilogie Oskar Ed, vycházející v letech 2003 – 2006 

v již neexistujícím nakladatelství Mot, se setkala s vřelým přijetím, přestože se Jelinek 

teprve  na  velké  věci  připravoval.  Svého  „herce“  Oskara  Eda,  jak  o  něm autor  rád 

hovoří,  za  posledních  patnáct  let  obsazoval  do  větších  i  menších  příběhů,  které  se 

objevovaly ve sbornících jako Aargh!,  nebo dokonce v kultovním americkém Heavy 

Metalu.  Branko Jelinek ke své tvorbě přistupuje se značnou sebekritikou a pokorou, 

zároveň je z jeho práce znát jasná disciplína, vykoupená principem založeným na nudě: 

44 WARE, Chris. Jimmy Corrigan, aneb, Nejchytřejší kluk na světě. Praha: BB art, 2004. 
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     „Musím hrozně dlouho nekreslit a propadnout absolutní nudě. Sáhnout si na dno 

plýtvání časem. Opravdu totální nuda, kdy člověk na nic nesáhne a to ho vyburcuje 

k nějakému novému začátku. Ta nuda může trvat x měsíců, půl roku, možná i rok, ale 

když to člověk překoná, přijde ten hlad po tvorbě.“45

     Na aktuálním opusu  Oskar Ed: Můj největší sen Jelinek pracoval přes osm let, a 

přístupem i zpracováním se jedná o dílo, které bude v širším kontextu a s odstupem času 

s největší  pravděpodobností  vnímáno jako dosavadní autorský vrchol československé 

produkce.  Oskar Ed: Můj největší sen byl oceněn dvěma cenami Muriel,  za nejlepší 

původní scénář a nejlepší původní knihu.46 Rozsah publikace s více než třemi stovkami 

stran  nepokrývá  velkolepé  vyprávění  nabité  epikou,  ale  naopak  putuje  do  nitra 

prepubescentního chlapce Oskara, který je svědkem a zároveň hromosvodem manželské 

krize svých rodičů. 

     „Na nějakých 344 stranách by někdo dokázal procestovat galaxie, ale osobně jsem se 

snažil najít si tempo, při kterém můžu na pěti stranách nakreslit, jak si někdo vaří čaj. 

Dostat se do hloubky, ne jenom klouzat po povrchu.“47

4.3.1. Oskar Ed: Můj největší sen

     „Myslíte, že když se roztrháme na malé kousky, bude nás bolet každý zvlášť?“48

     První slova malého Oskara ze zadního sedadla automobilu neoslovují jen jeho rodiče 

vepředu, ale i čtenáře samotného. Existencionální slova prepubescentního chlapce do 

velké míry předesílají atmosféru a ražení celé knihy. Úzkostlivá povaha hlavního hrdiny 

je hlavním spojovacím článkem mezi knihou a jejím čtenářem – Jelinek Oskara nepouští 

z dohledu ani na chvíli, nedopřává mu oddechu či východiska z monotónní linky jeho 

pochmurného života. 

45 Branko Jelinek: Absolutní nuda přináší hlad po tvorbě. Rozhlas.cz [online]. [cit. 2017-04-
16]. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/radiowave/kultura/_zprava/branko-jelinek-
absolutni-nuda-prinasi-hlad-po-tvorbe--1659725
46 Ceny Muriel jsou předávány od roku 2007, v porotě zasedá odborná veřejnost složená z komiksových 
teoretiků, novinářů, grafiků či překladatelů
47 Z rozhovoru s autorem, dostupné v příloze 
48 JELINEK, Branko. Oskar Ed: můj největší sen. Praha: Lipnik, 2016, s. 21.
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     Jelinkovo vizuální ztvárnění titulní postavy, totiž Oskarova holá, beznosá, bezuchá a 

bledá  lebka,  je  paradoxně  účinným  nástrojem  pro  větší  emociální  identifikace  se 

čtenářem.  Jde  o  McCloudem  popsanou  univerzalitu  komiksovou  kresbou 

zjednodušených obličejů: čím víc je obličej hrdiny zjednodušený, čím víc se drží jen 

základních rysů, tím více lidí se v něm dokáže projektovat.49 Univerzálnost Oskarova 

zevnějšku je v přímém protikladu s realisticky nakreslenými obličeji jeho rodičů i všech 

ostatních postav. Díky tomuto jednoduchému principu je tak snadné identifikovat vlastní 

asociace s Oskarovým příběhem.  Fyzická  alienace  hlavního hrdiny není  v samotném 

příběhu  tak  důležitá,  jeho  okolí  ji  ani  nebere  v úvahu.  Čtenáři  ale  dovoluje  víc  se 

soustředit na jeho psychologický profil. 

     Už prolog, zprvu se tvářící jako zákopové drama z první světové války, vypovídá o 

dětském traumatu. Vojáci v zákopu si povídají o neurčité věci, proti které bojují, jeden 

cynický veterán, druhý smířlivý nováček, klišovité osazenstvo válečného filmu hovoří o 

podstatě nepřítele, kterým je Oskarova ruka, hrající si vojáčky. Detailně vykreslený svět, 

který si Oskar vytvořil na zadním sedadle automobilu jeho rodičů, je nejen bezútěšná 

válečná zóna, ale také skrytý odpor vůči symbolu ruky: ať už jeho vlastní ve smyslu 

snové  krajiny,  kterou  si  vytváří,  nebo  jako  otcovská  metafora  trestu  a  ponížení  a 

vnitřního souboje, který Oskar svádí. Dostat se z područí bolesti, kterou mu otec přináší, 

je  pro  něj  takřka  nemožné  a  přelétá  od  odevzdaného  přijetí  své  situace  k hledání 

opodstatněných východisek. 

     Ve chvíli, kdy se čtenáři rozprostře rámcový děj, zachycující Oskara a jeho otce a 

matku cestou na zatím neurčené místo, se koncepce knihy ustaluje na dvou rovinách: 

realistické a snové. Obě jsou však prostoupeny beznadějí hlavního hrdiny, neustálým 

soupeřením o morální převahu mezi jeho rodiči a úzkostí ze světa, který má pro Oskara 

jen málo pochopení. Rozdíl mezi realitou a sněním se v těch nejvypjatějších momentech 

smazává – to když cíl jejich cesty dostává jasnější obrysy – a čtenáři zároveň pomalu 

dochází, že výlet, který otec pro rodinu naplánoval, nemá za úkol obnovit rovnováhu a 

důvěru  v pokřiveném vztahu k jeho synovi  a  ženě,  ale  že  jde  o  Oskarovu projekci, 

odmítnutí toho, že jeho matka při vážné nehodě svým zraněním podlehla. 

49 MCCLOUD, Scott. Understanding comics: [the invisible art]. New York: William Morrow, 
1994, s. 31.
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(Obr. 4.) Oskar Ed předčítá před třídou svůj referát

     Předposlední kapitola odkrývá druhý rámec románu – Oskar čte  Můj největší sen 

před  celou  třídou  v rámci  referátu,  kterým  si  chtěl  opravit  známku,  aby  se  setkal 

s nepochopením a výsměchem učitelky i spolužáků. Učitelka navíc zpochybňuje smrt 

jeho  matky.  Jelinek  ale  v epilogu  její  smrt  znovu  zmiňuje,  stejně  jako  Oskarův 

retrospektivní pohled na funkci rodiny a dopad, jaký na něj měla ta jeho:

     „Rodinu jsem si vždy představoval v podobě živé bytosti. Pronásledovala mě všude, 

kam jsem se pohnul, držíc mě ve svém pevném sevření. Cítil jsem v jejích nelítostných 

pahýlech slabé,  zvolna se vytrácející  záchvěvy, proudící vzpomínky na šťastné časy, 

které jí kolovaly v žilách. Dlouhé roky jsem sledoval, jak v ní tato životodárná tekutina 

vysychá. Víc, než jí jsem se začal bát chvíle, až mě navždy opustí. Dětství jsem strávil 

v jejím područí a život jsem si nedokázal představit bez její nekompromisní nadvlády. 

Její  konec ale  všechno změnil.  Prázdnotu,  která  ve mně zůstala,  se mi léta nedařilo 

ničím naplnit. A tak jsem šel tam, kde jsem naposledy pocítil její těsné objetí. Na místo, 

kde  jsme  byli  naposledy  všichni  spolu.  Místo,  kde  jsme  s otcem  rozprášili  mámin 

popel.“. 50

50 JELINEK, Branko. Oskar Ed: můj největší sen. Praha: Lipnik, 2016, s. 340 – 341.
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     Působivosti  Jelinkova  grafického  románu  také  pomáhá  bezčasí,  ve  kterém se 

odehrává. Autor se rozhodl vyprávění zasadit do světa, který je na jednu stranu naprosto 

známý, ale jen těžko se dá uchopit a aplikovat na existující místní reálie. Objevuje se 

zde neurčitá krajina, jak venkovská, tak městská, tuzemsky působící ulice a autobusové 

zastávky  doplňují  bistra  v čistě  americkém stylu,  uniformy  policistů  nenesou  žádné 

konkrétní znaky. Do jisté míry tak prostředí své knihy vykresluje stejně jako fyzickou 

podobu Oskara Eda. 

     „Jsou tam místa, která se objevují v mém rodném městě, Bánské Štiavnici, neurčitá 

americká jídelna…možná jsem si říkal, že když to oprostím od reálií, když se to nebude 

odehrávat  v Praze,  na  Slovensku,  v New  Yorku,  tak  to  nebude  nijak  zavazovat, 

omezovat  ty  kulisy,  nebo  naopak  omezovat  mě,  abych  se  mohl  víc  soustředit  na 

vyprávění. Podle mě je příběh dokonalý ve chvíli, kdy ho dokážeš odvyprávět v holé 

místnosti.“51

     Surreální  prostředí  Oskarových představ  je  vzdálené  prostému dětskému útěku 

z reality. Je psané s odstupem dospělého autora, který dokáže dětské obrazy únikového 

světa reflektovat s porozuměním jejich širšímu kontextu. Podobně komplexní způsob, 

jakým se Branko Jelinek své knihy zhostil,  je zatím v českém komiksovém prostředí 

unikátní – a v dlouhodobějším důsledku i zásadní. 

51 Z rozhovoru s autorem, dostupné v příloze 
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5. Zobrazení dospívání a nemoci v tvorbě Charlese Burnse a 
Davida B.

     Černou díru Charlese Burnse a Padoucnici Davida B. rozděluje celá řada odlišností, 

nicméně jsou spojeny tématem vyrovnávání se s nemocí. V prvním případě jde o nemoc 

smyšlenou,  metaforický  mor,  který  se  šíří  mezi  adolescenty  na  předměstí  Seattlu, 

projevuje  se  nelidsky  a  zvráceně,  v případě  druhém  jde  o  epilepsii  osoby  blízké 

hlavnímu  hrdinovi,  velmi  lidskou  a  reálnou.  Série  Davida  B.  je  autobiografická, 

zprostředkovává nám zkušenost autorova dospívání s epileptickým bratrem. V Černé 

díře  jde spíše o symbolický způsob zachycení  prahu dospělosti,  trapnosti  a  těžkosti 

dospívání,  stejně  jako  o  reminiscenci  vlny  AIDS.  V obou  případech  jde  o  intimní 

narativ,  ve kterém oba autoři  reflektují  své zážitky z mládí,  ať už s větší  uměleckou 

ambicí, nebo s pokorným referováním o jednoduchých skutečnostech. A také disponují 

nenuceně  naléhavým  hlasem,  který  všem  čtenářům,  kteří  měli  dětství  a  dospívání 

podstatně jednodušší než hrdinové Černé díry a Padoucnice, nepříjemně vniká do nitra. 

5.1. Noční můry Charlese Burnse

     Podobně jako několik dalších autorů zastoupených v této práci, i  Charles Burns 

vstoupil v prominenci skrze nabídku Arta Spiegelmana na spolupráci v jeho magazínu 

Raw.  Burns  měl  blízko  k seattleské  hudební  scéně,  jeho  ilustrace  se  objevovaly 

v magazínu hudebního vydavatelství Sub Pop, ilustroval také přebal alba Brick by Brick 

punkového matadora Iggyho Popa. Z jeho prací u nás vyšly kromě Černé díry (BB Art, 

2008) souborně vydané krátké povídky z let 1982 – 1999 ve svazcích El Borbah a Na 

oko  (obojí  Aldente,  2005).  Od roku 2010 do 2014 vycházela  série  X’ed Out,  která 

vizuálně odkazuje na Hergého Tintina.

     Jen těžko zaměnitelný vizuál Burnsových komiksů se nese ve znamení převážně 

černobílé  kresby s výraznými linkami a  design  prostředí  často  odkazuje na šedesátá 

nebo sedmdesátá léta. Atmosférou jeho příběhy často připomínají práci režiséra Davida 

Lynche: pulpové prostředí televizních seriálů a laciných námětů kombinuje s bizarními 

výjevy  a  zápletkami.  Přestože  se  na  první  pohled  může  zdát,  že  jsou  tyto  výjevy 

49



prvoplánově tvořeny na efekt,  dostává se Burns  často do nepředpokládané hloubky: 

zkoumá  perverznost  skrytou  za  předstíranou  dokonalostí  a  čistotou,  kterou  byla 

Amerika  padesátých  a  šedesátých  let  plná.  Na řadu  přicházejí  antifeminismus  nebo 

posedlost  a  vliv  necírkevních  náboženských  kazatelů.  Příběhy  Charlese  Burnse  sice 

zavánějí lacinou perverzností, na patře ale zanechávají lepkavý a satirický povlak, který 

jde dolů jen velmi těžko. 

     Rovněž dospívání v období střední školy je pro Burnse tématem, ke kterému se často 

vrací. Autor sám na toto období nevzpomíná nejlépe, jak také uvádí v rozhovoru z roku 

1992:

     „Střední škola pro mě byla do jisté míry smrtící a myslím, že to tak je pro spoustu  

dospívajících. Cítil jsem se jako v pasti… Nebyl jsem úplný nerd, ale ani jsem mezi 

spolužáky nebyl nijak oblíbený.“52

5.1.1 Černá díra v předměstském vesmíru

     Černá  díra  je  Burnsův  dosavadní  vrchol.  Jako  série  vycházela  na  různých 

platformách  v letech  1995  –  2004.  První  čtyři  čísla  vydalo  Kitchen  Sink  Press,  po 

zastavení  činnosti  sérii  přebralo  Fantagraphics,  které  ji  také  v roce  2005  vydalo 

v souborném hardbacku. Burns si zachoval cit pro bizarní prostředí, ale příběhově se 

zaměřil na daleko osobnější a realističtější téma dospívání a pocitu vyloučenosti, který 

ho často provází. 

     Své vyprávění zasadil do předměstí Seattlu v polovině sedmdesátých let, kdy mládež 

žije  všudypřítomnými  drogami,  muzikou,  večírky  a  nočními  projížďkami  autem. 

Výchozí  situace  v lecčems připomene film Richarda  Linkatera  Dazed and Confused 

z roku  1993,  nostalgickou  náladu  posledního  středoškolského  léta  ale  nahrazují 

důsledky blíže nespecifikované pohlavně přenášené choroby napadající jen teenagery. 

Té se přezdívá mor  a  projevuje se  fyzickým znetvořením,  které  má různý rozsah a 

52 Překlad autora eseje, originální text: „High school was kind of deadly for me. I think it was deadly for 
a lot of kids.Going to school was like a trap…I wasn’t a total nerd, but I wasn’t a big, socialy popular 
kid.“ The Charles Burns Interview by Darcy Sullivan: From The Comics Journal #148 (February 
1992). Tcj.com [online]. [cit. 2017-04-17]. Dostupné z: http://www.tcj.com/the-charles-burns-interview-
by-darcy-sullivan/
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podobu: od plovacích blan mezi prsty, přes odlézající kůži až po celkovou deformaci 

obličeje, která postižené naprosto vylučuje ze společnosti. 

     Burns  se  soustředí  na  poměrně  úzkou  skupinku  spolužáků,  jejichž  vztahy  se 

překrývají:  do krásné a  oblíbené Chris  je zamilovaný Keith i  Rob, každý z nich ale 

udržuje  sexuální  vztah  jinde:  Rob se  svou  přítelkyní  Lisou,  Keith  ztrácí  panictví  a 

zároveň je  nakažen morem po sexu s Elizou,  zneužívanou spolubydlící  jeho dealerů 

marihuany. Chris se morem nakazí od Roba, který se jí sice snaží varovat, ale i tak k 

sexu dojde. Rob tak infikuje už druhou dívku a jen ztěžka se snaží nést následky. 

Všudypřítomný mor se na každém postiženém projevuje jinak – pro ty, kterým projevy 

nemoci  dovoluje  zakrývat  oblečení,  je  zpočátku  skrývání  zahanbující  anomálie 

jednodušší, ale nakonec stejně jako ti těžce a viditelně postižení končí odvrhnutí přáteli, 

rodinou a veřejností. 

     Pocit vyloučenosti a potřeba izolovat se od společnosti „čistých“ lidí ale není dána 

vyslovenou nechutí z řad přátel a rodiny. Postavy v knize nikdy nejsou konfrontovány 

vlastními blízkými špatně,  jde spíš  o  jejich vlastní  pocit  studu,  zahanbení  a  strachu 

z reakcí okolí, který je nutí dobrovolně utíkat od civilizace. Ale přestože blízcí většinou 

mají pochopení, v širším okolí se postižení setkávají s odporem a výsměchem. Burns 

věrně vystihuje středoškolskou šuškandu a krutost vrstevníků, pokud jde o odlišnost: 

zprávy se roznášejí rychle a dotyčný často ani netuší, proč se k němu ostatní staví zády. 

(O

br. 8.) Chris nechává rodičům dopis na rozloučenou 
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     Strach z osamění vyloučených adolescentů je svádí do společné komunity v lese, 

daleko od centra. Jen těžko se mohou pro zásoby vydávat do města, pomoc nachází 

nejen v Keithovi, který jim zřejmě bezelstně pomáhá přežít, ale i v dalších příchozích. 

Se svým nově nabitým postižením se zde objevuje Rob, Chris a další.  Sounáležitost 

v nemoci je ale i tak jen předstíraná, roli hraje i viditelný rozsah nemoci – a vyloučení 

se objevují i mezi vyloučenými. 

     Spojení začínající sexuální aktivity, změn, které přináší dospělost a důsledků, které 

sebou nese nakažlivý mor, je společně se sociálním vyloučením pro mladé hrdiny knihy 

přetěžkou zkouškou. Ne všichni ji zvládají – když se k jeho současnému stavu přidá 

také neopětovaná láska ke Chris, je Dave na konci udržitelné příčetnosti. Sama Chris ve 

vzpomínkách pamatuje na Davea jako na „nerda“, ke kterému měla jako v kolektivu 

oblíbená takřka odpor. Dave se po tom, co se nemoc projeví u ní, snaží chopit iniciativy: 

nechává zabít Roba, ale po Chrisině odmítnutí sám zabíjí několik dalších vrstevníků, 

aby nakonec spáchal sebevraždu.

     Mor  má  v knize  dva  hlavní  významy:  symbolizuje  jak  dospívání  obecně,  tak 

odkazuje na vlnu onemocnění AIDS, která se podobně jako mor v grafickém románu 

objevila znenadání a zprvu neměla jasnou příčinu. V rámci symboliky dospívání Burns 

dokázal  vystavět  a  explicitně  zhmotnit  těžkosti,  které  toto  období  provázejí,  nebo 

provázely  jeho osobně.  Symptomy provázející  mor  přímo zosobňují  fyzické  změny, 

které s dospělostí přicházejí, samozřejmě v umělecky vyhraněné formě, která ale o to 

víc umocňuje důsledky toho procesu. 

     Právě zhmotnění  dospívání  v podobě moru a  jeho projevů napomáhá Burnsovi 

postihnout  všechny  základní  archetypy  příběhů  o  dospívání:  pocit  vyloučení, 

nepochopení rodičů, útěk z domu, boj s vlastní jinakostí, vyrovnání se koncem dětství, 

lásku a bolest s ní spojenou. V neposlední řadě (připomeňme například  Ghost World) 

jde o téma opuštění rodného města. V tomto případě se centrální postavy knihy (Chris, 

Keith, Eliza) město konečně rozhodnou opustit po masakru, kterého se dopustí Dave. 

Spálení mostů za dětstvím tak není jen symbolické, ale přímo explicitní. 

     Výrazné surrealistické pasáže, ať už snové či iluzorní, doplňují děj o myšlenkové 

pochody  hlavních  hrdinů.  Všechny  obavy  a  denní  problémy  se  v nich  míchají  a 
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vytvářejí  nesnesitelně  nepropustný oceán,  jehož hladinu se hrdinové neúnavně snaží 

protnout. Burnsovy rozmáchlé snové vize ale do velké míry odpovídají na konzumaci 

drog a alkoholu – Chris se pitím snaží vyrovnat s Robovou smrtí i vlastním postižením, 

marihuana a LSD jsou u ostatních běžným způsobem zábavy, halucinogeny zostřené 

smysly jejich myšlenkové výjevy ale jen umocňují. 

     V případě,  že by Burns zasadil  knihu do striktně realistického prostředí,  zbavil 

vyprávění  surreálního nádechu, by emoční síla knihy byla jen poloviční.  Přítomnost 

moru, sice neviditelného, ale s nepřehlédnutelnými následky, několikanásobně zvyšuje 

čtenářovu sounáležitost  s postavami,  promítá  mu vlastní  strach  z mytické dospělosti, 

neznámé krajiny,  která  se  otvírá  za jejím prahem. Přes  všechny těžkosti,  kterými si 

člověk  při  dospívání  prochází,  se  může  dočkat  štěstí  a  čerstvého  vzduchu  vlastní 

odpovědnosti – stejně jako hrdinové Černé díry. 

5.2. Pierre-François Beauchard a jeho život ve stínu epilepsie

     Francouzský autor vystupující pod pseudonymem David B., vlastním jménem Pierre-

François  Beauchard,  vešel  v celosvětovou  známost  především  svou  osobní, 

autobiografickou sérií Padoucnice (česky Mot, 2000 – 2007). Je jedním ze zakladatelů 

L’Association,  francouzského  komiksového  nakladatelství,  které  kromě  kmenových 

autorů jako je Lewis Trondheim (česky vyšla jeho série se Joannem Sfarem  Donžon 

nebo  filozofický  experiment  Jen  čtvrt  vteřiny  na  život  s J.  C.  Menuem,  obojí 

v nakladatelství  Mot)  vydává  i  díla  Marjene  Satrapi  nebo  Jima  Woodringa  a  Guye 

Delisleho.  Nakladatelství  vzniklo  v roce  1990  a  přineslo  novou  vlnu  autorského 

komiksu, který se ve frankofonních zemích snažil předvést komiks v osobnější, autorské 

rovině. 

     David B. vyrůstal se dvěma sourozenci, mladší Florence a starším bratrem Jeanem-

Christophem, v umělecké rodině, oba rodiče byli profesory kresby53. Rodinné zázemí je 

pro jeho práci podstatné, protože série Padoucnice je hluboce autobiografická. Rodina 

v ní vystupuje, a svůj tvůrčí proces s ní i v rámci díla často probírá. Autobiografické 

motivy se objevují v jeho práci často, před Padoucnicí a v poslední době se ale věnoval 

53 B., David. Padoucnice. Praha: Mot, 2000, s. 11.
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širšímu spektru  témat.  Nakladatelství  Baobab nedávno vydalo jeho další  dvě knihy: 

Král Špunt (2015) o dětském kapitánovi lodi mrtvých, založené na povídce Pierra Mac 

Orlana a Zahrada ve zbrani (2015), inspirovaná středověkem a jeho pověstmi. Dvě ze 

tří povídek v knize se odehrávají v husitské době v Čechách. 

     Beauchard před rokem 2007 z nakladatelství L’Association odešel kvůli neshodám 

s J.C. Menuem. Krátce po něm odešli i Lewis Trondheim a Joann Sfar. V rozhovoru pro 

časopis Týden, popisuje rozpad původně přátelského spolku takto: 

     „…je  pravda,  že  nakladatelé,  kteří  předtím  o  naše  práce  ani  nezavadili,  se 

v posledních  letech  velice  snaží  buď  vydávat  přímo  naše  tituly,  nebo  alespoň  díla 

podobného druhu. Já jsem na to hrdý, protože komiks jako svébytný druh umění pro 

dospělé inteligentní čtenáře jsme prosadili právě my. Dokonce v takové míře, že začalo 

být zajímavé i pro největší francouzské vydavatelské doby…Nestěžuji si. Mohu si dělat, 

co chci a jak chci, navíc za to dostává, dobře a pravidelně zaplaceno, takže už nemusím 

kreslit  na zakázku jako dříve. Dost možná, že se L‘ Association v té podobě, v jaké 

fungovalo, trochu přežila. Zestárli jsme, změnili se, změnilo se i prostředí kolem nás. 

Svou bitvu o autorský komiks jsme vyhráli, teď by možná měla přijít další generace.“54

     Změna ve vnímání autorského komiksu ve Francii  přišla zevnitř, na popud autorů, a 

David B. stál u ní. Podobné hnutí u nás zatím chybí, stejně jako ucelenější autorská 

komunita, která by se na osobitý autorský komiks soustředila. Vezmeme-li v úvahu, že u 

boomu angloamerického alternativního komiksu stál (auto)biografický  Maus  a u toho 

frankofonního Padoucnice,  potažmo její autor, možná by podobný impuls potřebovala i 

česká scéna. 

5.2.1 Těžký život s Padoucnicí 

     Padoucnice je jasným pokusem autora o vystavění bariér mezi ním a osudem jeho 

bratra, postiženého těžkou epilepsií. V šesti svazcích vycházejících původně ve Francii 

v letech 1996 – 2003 popisuje přes třicet let souboje s touto nemocí – ne jen souboje 

54 MANDYS, Pavel. Beauchard, David (in Týden). Iliteratura.cz [online]. [cit. 2017-04-18]. 
Dostupné z: http://www.iliteratura.cz/Clanek/36005/beauchard-david-in-tyden

54



jeho bratra, ale převážně s důsledky, které jeho stav měl na jeho nejbližší okolí. Jeho 

bratr Jean-Christoph totiž není popisován jako bezmocná oběť, ale jako nevyrovnaný a 

slabý člověk, který se svým osudem nesmířil, ale místo toho se do něj ponořil a udělal  

z něj nástroj, díky kterému není odkázán sám na sebe. Jean-Christoph je totiž příliš líný 

nebo slabý na to, aby s epilepsií bojoval, na rozdíl od svých rodičů, kteří v podstatě celý 

svůj dospělý život věnovali zlepšení jeho stavu, který se v období, zachyceném v sérii, 

podstatným způsobem nezlepšil. 

     Životní cesta rodiny Beauchardových, tak jak ji popisuje David B., začíná v jeho pěti 

letech, v roce 1964 v Orleánsu. Jeho staršímu bratrovi je sedm let, když se u něj projeví 

epilepsie.  Začátek  prvního  svazku  má  téměř  nostalgickou  náladu  Goscinnyho 

Mikulášových  patálií,  autor  útržkovitě  popisuje  dětská  dobrodružství,  představuje 

základní charaktery (tedy členy své rodiny) a v lehkých náznacích dokáže vystihnout 

základní dobové charakteristiky: politické a sociální klima spojené s prezidentem De 

Gaullem, válkou v Alžírsku, rasismem a antisemitismem a také v té době nerozvinuté 

neurologické zdravotnictví.

     Kritika  léčby  epilepsie  je  jedním  z hlavních  motivů  knihy.  Rodiče  se  zprvu 

rozhodnou Jeana-Christopha léčit tradiční západní medicínou, která celou rodinu svým 

teoretickým  a  chladným  přístupem  děsí,  a  proto  rodiče  začnou  hledat  jakoukoli 

alternativní  cestu:  David  B.  na  ploše  celé  série  dopodrobna  popisuje  celou  řadu 

esoterických, makrobiotických i okultních způsobů, kterými se rodiče Beauchardových 

snažili synovi jeho úděl ulehčit. S postupem času ale přicházejí s čím dál zoufalejšími a 

bezcennými pokusy, které Jean-Christopha unavují, nevěnuje jim energii, a oba mladší 

sourozenci jimi trpí s ním. Ne snad z pocitu lítosti nad bratrem, jako spíš kvůli tomu, že 

jejich vlastní dětství a dospívání trpí stínem pozornosti, kterou na Jeana-Christopha jeho 

rodiče upínají na úkor jich. 
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(Obr. 9.) Sourozenci Beauchardovi před branami makrobiotické komunity

     Odcizení, které se mezi epileptickým chlapcem a jeho sourozenci rozvine, je z velké 

části  dáno  samotným  Jeanem-Christophem.  Těžko  říct,  jestli  by  jeho  charakter  a 

myšlení  zůstaly  stejné  i  bez  nemoci,  ale  svým bratrem Davidem je  v průběhu série 

vykreslován  stále  negativněji.  Z velké  části  se  v jeho  popisu  projevuje  frustrace: 

bratrovi se snaží pomáhat, ale nedokáže snést jeho slabost a vypočítavou sebelítost, se 

kterou k nemoci přistupuje. Zároveň se k němu snaží chovat jako ke zdravému, dráždí 

ho způsobem, jaký je mezi sourozenci běžný. 

     Jean-Christoph je zpočátku úplně běžný chlapec odpovídající svému věku: trochu 

zlý,  závistivý  a  ambiciózní.  V průběhu nemoci  ale  začne  jeho už tak  lenivá povaha 

stagnovat  úplně,  i  když  zpočátku  alespoň  jeví  zájem  o  literaturu  a  vlastní  tvorbu. 

Nepochopení okolí pro jeho nemoc má za následek, že se svojí nemoci odevzdává a 

využívá ji k přitahování pozornosti matky. Také rodiče jsou na nátlak sousedů nuceni se 

odstěhovat z Orléansu. Jean-Christoph jakoby proplouval většinou pokusů o zlepšení 

jeho stavu s nezájmem a apatií, upíná se ke svému stavu, poddává se mu. Zdá se, že je 

velmi zmatený a často mění názory, respektive, neuvědomuje si kontext a souvislosti. 

V dětství si na stěnu pokoje vylepí vlastnoručně kreslenou svastiku, kterou na nátlak 

kamarádů a  rodiny odstraní,  v pozdějším věku se ale  okouzlení  silnými a  mocnými 

osobnostmi jako je Hitler a Stalin objevuje znovu: David to popisuje jako marné hledání 

vnějšího řádu skrze osobní chaos.55

55 B., David. Padoucnice 6. Praha: Mot, 2007, s. 36.
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     Série působivým způsobem zvolna mění charakter scénáře a dialogů jednak podle 

změny vnímání dospívajícího Davida, tak i kvůli temnější atmosféře, do které rodina 

vlivem nemoci Jeana-Christopha upadá. Autor se zároveň začíná víc soustředit na svůj 

příběh – vidíme počátky jeho vášně ke kreslení a psaní příběhů, kterou zpočátku sdílí 

s bratrem  i  sestrou,  i  přetvářku,  kterou  maskoval  svoji  depresi  z života,  který  mu 

bratrova choroba přinesla. Zášť k bratrovi neskrývá, popisuje jejich komplikovaný vztah 

a zvětšující se propast mezi nimi bez příkras a zároveň lyricky. V jeho osobě i práci je 

znát silná spiritualita, která je dána jednak tím, že jeho rodiče sami přinášeli nové a 

nové vlivy, tak i jeho vlastním zájmem o literaturu a duševno. Dokud se nepřestěhoval 

v rámci  studií  do  Paříže,  v podstatě  neměl  přátele  a  komunikoval  pouze  s kruhem 

duchů, které si vytvářel kvůli vlastnímu osamění. 

     Florence, nejmladší sourozenec, se v knize objevuje sporadicky, zastíněna oběma 

bratry.  I  její  pokus o sebevraždu autor,  snad v rámci taktu,  odbývá skoro mezi řečí. 

Přesto je důležitou osobou v jeho životě. Možná i kvůli jejímu relativnímu odstupu od 

pouta mezi bratry ji David B. požádal, aby pro jeho sérii napsala úvod a doslov. Oba 

útvary  z jejího  pera  jsou  intimní,  dojemné  a  uvozující,  dodávají  dílu  naléhavost  i 

bezprostřední poetiku a přes všechnu tragičnost, kterou autor sérii naplnil, potvrzují, že 

všechny problémy, které rodina měla, neměnily nic na velké lásce mezi všemi jejími 

členy. 

     Fakt, že je Padoucnice autobiografická a autor neustále připomíná její realističnost, 

je důvodem její naléhavosti. David B. během její realizace hledal vlastní identitu, snažil 

se vyprostit ze stínu, který na něj i v dospělosti vrhala nemoc jeho bratra, shledával že 

mu  ale  nikdy  neunikne.  Konec  série  se  nese  v tónu  hořkého  smíření  s bratrem  i 

objevování  nového  životního  kruhu  bez  jeho  přítomnosti.  Duch  neuchopitelnosti 

bratrovy mysli a chování ale stále žije, jak v autorovi, tak v celé jeho rodině. Zdá se , že 

David B. vybudoval mezi sebou a svým bratrem vysokou bariéru, s malým okénkem, 

který oběma dovoluje jednou za čas zjistit, jak se tomu druhému vede. 
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6.  Autobiografické  komiksy  Craiga  Thompsona  a  Chestera 
Browna s motivy dospívání, náboženství a sexu

     Autobiografie byla v komiksu dlouho opomíjeným žánrem. První průlom prakticky 

přišel až s Mausem Arta Spiegelmana, který se navíc autobiografické stránce věnoval 

jen  zčásti.   Ani  od  té  doby  se  ale  autobiografický  komiks  na  scéně  ve  velké  míře 

neobjevoval.  Nejznámější  díla  žánru  vycházela  i  v české  distribuci:  Padoucnice1-6 

(Mot, 2000-2007) Davida B.,  Pod dekou  (BB Art, 2005),  Persepolis (BB Art, 2006) 

nebo Marzi (Plus, 2012) polské autorky Marzeny Sowy. 

     Počátky autobiografického komiksu, alespoň v rámci angloamerické tradice, se váží 

hlavně k dílu Binky Brown Meets The Holy Virgin Mary56 Justina Greena z roku 1972, 

vydaného nakladatelstvím Last-Gasp Eco Funnies. Komiks se řadí do undergroundové 

scény sedmdesátých let, označované také jako „comix“. Z třetí osoby vypráví příběh o 

sexuálním vývoji Binkyho Browna, Greenova alter ega trpící obsedantně-kompulzivní 

chorobou. I přesto, že Green příběh svého dospívání a sexuálního osvícení navzdory 

katolické  církvi  a  obecné neinformovanosti  vykresluje  dosti  ponuře,  je  komiks plný 

explicitního  humoru  zbaveného  dvojsmyslů.  V úvodním slovu čtenáři,  na  kterém je 

dospělý Green vyobrazen nahý, spoutaný a s perem v ústech, vedle kalamáře nesoucího 

nápis „Otcova krev“, se autor do jisté míry ospravedlňuje a nabízí čtenáři návod, jak 

chápat  jeho chování  a  rozhodnutí  popsaná  v knize,  včetně  jeho odluky od katolické 

církve. Dílo je obecně přijímáno jako fundamentální základ autobiografického komiksu 

celou řadou významných tvůrců.

     Pozvolné začlenění žánru autobiografie do komiksu rozhodně přispívá k validitě jeho 

hodnoty a přitahuje pozornost i literárních teoretiků – jedná se totiž o žánr, který ve své 

podstatě  slibuje  silnou  osobní  výpověď,  a  jeho  audiovizuální  forma  tedy  může 

vzbuzovat pochyby.

56 Volně přeloženo jako Setkání Binkyho Browna s Pannou Marií 
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6.1. Sekularizace v tvorbě Craiga Thompsona

     Craig Thompson se podobně jako David B. ke kreslení dostal v útlém věku a stejně 

tak svoje nadšení sdílel s bratrem. Vyrůstal ve městě Traverse ve Wisconsinu v poměrně 

silně věřící protestantské rodině.  S církví se rozešel po nevydařeném středoškolském 

vztahu v prvním roce univerzitního studia, přesto stále věří v Boha a Ježíšovo učení. 

Autorovo dospívání a odklon od církve jako takové je zcela zásadní pro jeho zlomové 

dílo Pod dekou. 

     Ve čtyřiadvaceti letech vydal svůj první grafický román, Good-bye Chunky Rice (Top 

Shelf Productions, 1999), sledující těžké vkročení želvy Chunky Rice do nové životní 

fáze a její loučení s blízkými. Thompson na sebe okamžitě přitáhl pozornost, kniha byla 

oceněna  Harvey  Award  pro  objev  roku.  Druhým  románem  Pod  dekou (Top  Shelf 

Productions, 2004, česky BB Art, 2005) vešel ve všeobecnou známost. Kniha získala 

kromě dalších hned několik cen Harvey Award a Eisner Award, včetně těch za nejlepší 

knihu a scénář. 

     Česky vyšla  ještě  jedna  Thompsonova práce,  šestisetstránkový grafický román 

Habibi  (BB  Art,  2011).  Rozsáhlé  alegorické  vyprávění  na  pozadí  arabské  kultury 

odkazuje  jak  na  Pohádky  tisíce  a  jedné  noci,  tak  na  fundamentální  podobnosti 

křesťanského a islámského učení. Mimo jiné, k napsání komiksu z islámského prostředí 

Thompsona motivovala snaha o polidštění islámské kultury a náboženství – podle jeho 

slov ani nešlo o rezonanci islámu v kontextu současných událostí, ale v posledních šesti 

tisících letech.57 Kniha byla přijata kladně, i když s jistou kontroverzí kvůli sexuálnímu 

násilí a vykreslení Arabů a jejich kultury. 

6.1.1. Pod dekou křesťanské víry

     Pracovat  jako  v pětadvaceti  letech  jako  v podstatě  neznámý  autor  na  svém 

autobiografickém  příběhu,  navíc  ve  formě  grafického  románu,  může  působit  lehce 

pošetile. Craigu Thompsonovi ale risk vyšel: Pod dekou se stalo jedním ze zásadních 

děl světového alternativního komiksu. 

57 Interview: Craig Thompson Pt. 1 (of 2). Thedailycrosshatch.com [online]. [cit. 2017-04-20]. 
Dostupné z: http://thedailycrosshatch.com/2007/05/07/431/
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     Jedním z bezprostředních dojmů, který kniha po přečtení vyvolává, je pocit absolutní 

upřímnosti. Způsob, jakým Thompson popisuje důležitý úsek svého (tehdy ještě pořád 

krátkého)  života,  nepůsobí  v žádném směru  jako  nadnesený či  vykonstruovaný.  Děj 

plyne velmi zlehka, Thompson se soustředí jen na dva základní motivy, takže si může 

dovolit zdánlivě bezvýznamné momenty opříst osobní lyrikou. 

     Svoje  vyprávění  začíná  příběhem o  sdílení  dětské  postele  s mladším bratrem. 

Uvozuje tak nejen nutně blízký vztah s bratrem, tak rodinnou situaci – na další postel 

jako děti  nárok neměli,  navíc se v jejich pokoji  střídal díky špatné konstrukci domu 

chlad v zimním období s nesnesitelným vedrem v letním. Když si mladší bratr stěžoval 

na  nedostatek  místa,  otec  ho  na  noc  zamknul  v přístěnku  plném  pavouků  a  krys. 

Traumatizující  zkušenost  Thompson  nepopisuje  jako  tragickou,  v dlouhodobějším 

hledisku měla spíš za následek přijmutí celé prostorové situace. 

     Kvůli  sociálnímu  postavení  rodiny  umocněnému  bigotním protestantismem se 

Thompson setkával se šikanou.  Jeho samotářský a tichý charakter se církevní výchovou 

jen  prohluboval  a  kreslením  se  snažil  vytvořit  svět,  který  mu  pomáhal  na  všední 

problémy zapomenout.  Nedělní  škola  mladého  Thompsona  přivedla  i  k  potlačování 

traumatizujících  zážitků,  jako  například  zneužívání  jeho  a  jeho  bratra  dorostencem, 

kterého si jejich rodiče najali na hlídání. Přestože se jedná o vážné téma, Thompson mu 

nevěnuje příliš pozornosti – sází na efekt samotné přítomnosti zneužívání a nechává ho 

doznívat v pozadí. 

     Velký dopad měly na Thompsona zimní křesťanské tábory,  na které byl  rodiči 

posílán. V mladším věku byl vystaven ponížení vrstevníky, ať už kvůli nedostatečnému 

(v tom věku samozřejmě předstíranému) sexuálnímu cítění nebo kvůli finanční situaci 

jeho  rodiny,  která  mu  neumožňovala  lyžovat  s ostatními.  Právě  tyto  zážitky  v něm 

zasely  první  pochyby o víře  v Boha.  Na jednom z táborů,  který navštívil  už během 

střední školy, se setkává s Rainou, dívkou, která je jeho první láskou i zklamáním. Jejich 

vztah  se  během  krátké  doby  omezené  délkou  tábora  stane  pro  oba  první  citovou 

zkušeností. Během odloučení si volají, posílají dopisy a živí svou adolescentní lásku, 

která  přirozeně  eskaluje  v sexuální  touze.  Thompson  detailně  popisuje  svou  údajně 

první a poslední středoškolskou masturbaci, která je pro něj, bojujícího s křesťanskou 

naukou, neveselou zkušeností.  Svůj vztah k Raině a vlastní sexuální myšlenky často 
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propojuje s citacemi z Bible, hledáním ospravedlnění jednání, které dogmatický postoj 

jeho okolí neschvaluje. 

     Nepřirozené potlačování sexuality náboženským učením se v knize objevuje hned 

několikrát, od zahanbujícího vyšetřování rodičů ohledně kresby nahé ženy, kvůli které 

ho nutí před obrazem Krista k lítosti až po vnitřní konflikt před prvním (a posledním) 

milováním s Rainou. Thompson si uvědomí, že sebemrskačská a celibátní nauka jeho 

rodičů a církevních vychovatelů je nepřirozená,  není ale tím hlavním důvodem jeho 

odklonu  od  institucionalizované  víry  –  tím  je  až  rozchod  s Rainou,  během kterého 

odmítá  svou  bolest  a  rozčarování  otupovat  modlitbami  a  náboženským utěšováním. 

Jeho  první  citové  vzplanutí  bylo  přerušeno  rodinnými  důvody,  místní  vzdáleností  i 

zjištěním, že jen citem vztah živit nejde. Církevní výchova a její vztah k dospívání a 

sexualitě jsou nicméně stále jedním z hlavních důvodů nezdaru tohoto vztahu. Výčitky 

vyvolané hrozbami a potlačovanou přirozeností měly za následek Thompsonův sociální 

deficit, izolovanost a zdrženlivost, se kterou k sexualitě přistupoval.

(Obr. 5.) Thompsonovi rodiče reagují na jeho kresbu nahé ženy

     Hlavní  devízou  knihy  je  bezpochyby  všudypřítomná  lyrika,  kterou  Thompson 

vyprávění podkresluje. Od událostí, které v knize popisuje, v době, kdy ji psal, příliš 

času neuběhlo: vzpomínky to byly živé, zabarvené chemií dospívání i vlastní povahou 

inklinující  k romantickému  vnímání,  nejen  ve  vztahu  k opačnému  pohlaví,  ale  i 

k rodině, přírodě a životu. Jeho nedospělá láska k Raině a citovost, se kterou k ní oba 
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přistupují, je zachycena prostým a působivým způsobem, jako například v části, kdy po 

prvním sexu Raina šeptem zpívá text písně Just Like Heaven kapely The Cure.58

I když je kniha mezi řádky kritikou přístupu církve k dospívání a sexualitě, je dřevně 

jednoduchým vyprávěním o rodině a první lásce. Nenese v sobě těžký, depresivní tón, 

spíš  se  hořkosladkým  způsobem,  bez  větších  výčitek,  ohlíží  za  prožitou  kapitolou 

života, který nekončí, ale naopak se teprve začíná rozbíhat. Právě pomalé tempo, které 

ale  nepostrádá  dynamiku,  a  všudypřítomná  lyričnost  činí  knihu  tak  důležitou  a 

oblíbenou. 

     „V  Pod  dekou jsem  reagoval  na  explozivní  charakter  komiksu  jako  žánru. 

Alternativní  komiks  se  vůči  tomuhle  myslím nějakou  dobu vymezoval.  Já  jsem ale 

zároveň nechtěl udělat nic cynického a nihilistického, jak bývá u alternativního komiksu 

zvykem.“59

6.2. Chester Brown a jeho osudové setkání s časopisem Playboy

     Neustále se vyvíjející  a proměňující  se styl  Chestera Browna vychází  z tradice 

amerického undergroundového komiksu šedesátých a sedmdesátých let. Podobně jako 

Thompson,  i  Brown  vyrůstal  v náboženské  výchově,  přesněji  řečeno  v baptistické. 

Kontradikce jeho sexuality a víry, od které se na rozdíl od Thompsona nevzdal, je o to 

více paradoxní. O své víře a náboženské doktríně nicméně polemizuje. V jeho zlomové, 

původně vlastním nákladem vydávané sérii Yummy Fur kromě grafických románů jako 

The  Playboy  nebo  I  Never  Liked  You,  později  souborně  vydaných  nakladatelstvím 

Drawn & Quarterly, publikoval i vážné, komiksové ztvárnění evangelií svatého Marka a 

Matouše. 

     Jedinou prací vydanou v češtině je kontroverzní komiksová esej Sex není zadarmo 

(Argo, 2015), ve které popisuje rozpad svého monogamního vztahu. Absenci sexu se 

rozhodl  řešit  navštěvováním prostitutek,  kterých  je  v knize  zastoupeno  přes  dvacet. 

58 THOMPSON, Craig. Pod dekou: ilustrovaný román. Praha: BB/art, 2005, s. 426. 
59 Překlad autora eseje, původní znění: „I was reacting against all of the over-the-top, explosive action 
genre—I guess alternative comics have been doing that, for a while. But I also didn’t want to do anything 
cynical and nihilistic, which is the standard for a lot of alternative comics.“ Interview: Craig Thompson 
Pt. 1 (of 2). Thedailycrosshatch.com [online]. [cit. 2017-04-20]. Dostupné z: 
http://thedailycrosshatch.com/2007/05/07/431/
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Brown  stylem  komiksových  stripů  popisuje  jednotlivé  zážitky  s placeným  sexem  a 

pokládá mnoho etických otázek vztahujících se prostituci. 

6.2.1. The Playboy aneb skrytá láska k četbě

     The Playboy původně vycházel v průběhu roku 1990 v Brownově komiksové sérii 

Yummy Fur   v číslech 21-23. Na necelých sedmdesáti stranách autor autobiograficky 

nabírá  hned  dvě  podoby:  sám  sebe  v patnácti  letech  a  svoji  dospělou,  moralizující 

karikaturu  v podobě okřídleného skřítka,  snad odkazujícího  na  strážného anděla,  ale 

s monstrózním vzezřením. 

     První sešit  Yummy Fur  s příběhem  The Playboy (#21) na vnitřní straně přebalu 

uvozuje nadcházející příběh o devíti panelech a třech vzpomínkách s názvem Racism. 

Brown v něm popisuje svoje dětské zkušenosti s rasismem kolem něj: učitelku čtvrté 

třídy  vyprávějící  o  oblastech  na  americkém  jihu,  kde  si  černoši  pořád  nemohou 

v autobuse  sednout  vedle  bělochů  následovanou  jeho  vlastní  motlitbou,  v níž  prosí 

Boha, aby černoši nadále čelili rasovým problémům, se kterými by jim rád pomohl, až 

vyroste,  a  tvrzení,  že  by se oženil  s černoškou,  kdyby jí  miloval,  které  šokuje jeho 

sourozence.  Poslední vzpomínka na spolužáka,  který ponižujícím způsobem křičí  na 

černošského chlapce, končí odsuzujícím komentářem: „Co jsme čekali? Jeho otec byl 

Američan.“60

     Samotný  grafický  román  The  Playboy  otvírá  okřídlená  podoba  Browna  coby 

vypravěče oslovujícího čtenáře. Detailně provází krátkým obdobím v květnu 1975, kdy 

si jeho mladší já koupilo svůj první výtisk časopisu The Playboy a odstartovalo tak 

obsesi  trvající  až  do  dospělého  věku.  Brown  několikrát  připomíná  stud  a  strach 

z odhalení jeho hříšné rozkoše a na konci komiksu si uvědomuje, že čtenáři jeho série se 

přečtením o Playboyi dozví, čímž dochází ke smíření.

     Objevování sexuality je popsáno nebývale přímo a podrobně: Brown popisuje své 

mladší já v kostele během mše, jak není schopno opustit myšlenku na Playboy, cestu na 

kole přes celé město pro jeho výtisk, skrývání časopisu před sousedy a neuhýbá ani 

60 BROWN, Chester. Racism [in]: Yummy Fur #21. Ontario, Kanada: Vortex Comics, 1990. 
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tehdy, kdy popisuje vybírání obrazového materiálu k masturbaci. Právě v tom momentě 

si  s odkazem  na  úvodní  povídku  Racism uvědomuje,  že  jeho  celoživotní  odpor 

k rasismu má své meze: s údem v ruce, jen se svým svědomím si uvědomuje vlastní 

nechuť a lítost nad tím, že dívkou tohoto čísla je žena tmavé pleti. Podivný způsob, 

jakým  je  masturbace  vyobrazena,  totiž  za  pomocí  sepnutých  rukou,  v jakémsi 

obráceném gestu modlitby, je nejspíš Brownovou připomínkou zmatenosti sexuálního 

chování v náboženské výchově. 

(Obr. 6.) Brownovo „andělské“ alter ego spílá svému mladšímu já 

     Pocit viny a znechucení po masturbaci ho vede k tomu, že výtisk Playboye uschová. 

Za  krátký  čas  je  ale  k časopisu  opět  přitahován,  a  začne  si  ho  pravidelně  kupovat. 

Přiznává, že nad ním masturbuje spíš ze setrvačnosti a časem v něm objeví i zajímavé 

články, které s chutí čte. Nicméně, sbírání výtisků nadále probíhá v tajnosti, nejen před 

rodinou,  ale  i  kamarády.  Jeho  vnitřní  boj  mezi  pudy  a  zahanbením  je  neustálým 

koloběhem zbavování  se  inkriminujícího  časopisu  (v  krbu,  ve  skrýších)  a  nutkavou 

potřebou jím opět  disponovat.  Obsesi Brown zdůrazňuje v pasáži,  kde popisuje  svůj 

návrat k jedné ze skrýší a následným zjištěním, že časopis se po dvoutýdenním pobytu 

pod dřevěnou deskou rozpadl. Jenom mimochodem, explicitně mimo panel, se zmiňuje, 

že během čtrnáctidenních prázdnin zemřela jeho matka. Teprve s odchodem z rodného 

domu se zdlouhavě zbavuje rozsáhlé sbírky časopisů.  Během stěhování  kamarádovy 

komody zjistí, že je plná čísel časopisu Penthouse, které se kamarád pokoušel utajit. 
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Pocit zahanbení, které dva dospělé muže nutí fetišistickou zálibu skrývat, je popisem 

utajované stránky tajné sexuality každého jedince. 

     Brown  je  v The  Playboy přímý,  bez  obalu  referuje  o  věcech,  které  kousavě 

připomínají  vlastní tajnosti  a neochotu sdílet trapnost dospívání a objevování vlastní 

sexuality. Navíc, vina a zahanbení je jen násobeno náboženskou výchovou. Obě témata, 

tedy  sex  a  náboženství,  které  v The  Playboy Chester  Brown  otevřel,  jeho  tvorbu 

provázejí dodnes. 
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7. Mediální ohlas alternativního komiksu v českých médiích 

     Počet  čtenářů alternativního komiksu se v tuzemsku stále  pohybuje  maximálně 

v řádu několika stovek. Záleží samozřejmě na medializaci daného titulu, na způsobu, 

jakým se jeho rezonance  v zahraničí  promítla  u  nás.  České  komiksové publikum je 

z velké části „vychováno“ časopisem Crew, které se od svých počátků v devadesátých 

letech  většinou  soustředí  na  klasický  superhrdinský  komiks,  potažmo  několik 

alternativních titulů z divizí  velkých nakladatelství a menších nakladatelských domů, 

jako  jsou  Vertigo  nebo  Dark  Horse  Comics.  V českých  oficiálních  médiích  se 

komiksové knihy recenzují zřídkakdy. Některé fanouškovské komunity na internetu se 

ale postupem času vyvinuly v seriózní weby s pravidelnými příspěvky recenzentů. Jde 

například  o  weby  Komiksárium,  Fantasy  Planet  nebo  Komiks.cz.  Poslední  dva 

jmenované jsou ale v zásadě méně erudované,  spíše nadšenecké servery,  které  svým 

nadšením  nedokážou  převážit  velkou  míru  amaterismu  v přístupu  k recenzování 

komiksových  titulů.  O  zásadních  událostech  ze  světa  alternativního  komiksu  ale 

informují  i  specializovanější  média:  časopisy  A2  a  Host  přinášejí  čas  od  času 

kontextuální recenze, stejně tak Reflex a Respekt. Přesto je však míra mediálního ohlasu 

světového  i  českého  alternativního  komiksu  stále  na  okraji  zájmu.  V následujících 

odstavcích  je  představena  část  mediálního  ohlasu  na  díla  analyzovaná  v této  práci, 

kromě těch  titulů,  které  v české  distribuci  k dispozici  nejsou,  konkrétně  tedy  Ghost  

World Daniela Clowese a The Playboy Chestera Browna.61

7.1. Mechanická Maggie a Holka z H.O.P.P.E. R.S.

     První  dva  omnibusy  nekonečné  série  bratří  Hernandezových  na  českém  trhu 

trestuhodně zapadly – ještě dlouho po vydání jsou oba díly na pultech knihkupectví, i po 

dlouhém období, kdy byly za minimální cenu k dostání v řetězci Levné knihy. Důvody, 

61 V nedávné době ale byly v českém překladu vydány díla obou autorů, konkrétně Dívka jménem 
Patience Davida Clowese a Sex není zadarmo Chestera Browna, a obě se setkala s kladným přijetím. 
V případě Dívky jménem Patience šlo dokonce o poměrně (na podobný titul) široký mediální zájem, který 
se dá připsat buď zvýšenému zájmu o alternativní komiks, nebo pravděpodobněji dobré práci 
vydavatelství Trystero.
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proč například série Love and Rockets v tuzemsku nemá příliš velkou šanci na úspěch, 

popsal ve své recenzi na serveru Aktuálně.cz Tomáš Matějíček: 

     „Několik desítek let se klenoucí propast mezi vývojem v zahraničí a u nás BB Art 

(ale  nejen  on)  překlenuje  díly,  která  jsou  stále  aktuálními  položkami  v katalozích 

uznávaných alternativních nakladatelů“.62

     V době českého vydání prvních dvou sborníků Love and Rockets ale byly obsažené 

příběhy staré  už  skoro  třicet  let  a  i  když je  série  kontinuální,  do  české  komiksové 

komunity si nikdy cestu nenašla. 

     Ani recenze Petry Stránské, publikovaná na serveru denik.cz, se nevyhnula strohému 

představení autora a nástinu děje knihy, respektive jejích hlavních postav a místo hlubší 

analýzy disponuje odbytě působícím popisem děje.63

     Přestože jsou recenze pochvalné, jen málo ukazují čtenářům význam díla a neudávají 

rozumné důvody ke koupi. Přestože BB Art koupil práva i pro třetí omnibus Perla La 

Loca,  po neúspěšném pokusu o představení  Hernandezova světa  českému čtenáři  se 

jeho vydání nezdá být realistickým. 

7.2. Jimmy Corrigan : Nejchytřejší kluk na světě

     Průlomové dílo Chrise Warea na český trh v roce 2004 přišlo s reputací, kterou si 

vydobylo  v zahraničí.  Množství  cen,  jimiž  bylo  oceněno,  přitáhlo  pozornost  i  těch 

čtenářů, kteří se četbě komiksů normálně nevěnovali. Pověst, kterou dílo mělo, rovněž 

přinesla zvýšený respekt domácích recenzentů, například Richarda Klíčníka: 

     „Nakladatelství  BB Art  opět  přišlo  s něčím velmi zásadním, s něčím,  s čím asi 

spousta lidí nebude souhlasit,  ale v žádném případě to nemůže popřít a přejít to bez 

62 MATĚJÍČEK, Tomáš: Mechanická Maggie je zatraceně živá a sexy holka. Aktuálně.cz [online]. [cit. 
2017-05-11]. Dostupné z: https://magazin.aktualne.cz/kultura/umeni/mechanicka-maggie-je-zatracene-
ziva-a-sexy-holka/r~i:article:627580/?redirected=1494529430
63 STRÁNSKÁ, Petra. Mechanická Maggie to umí výborně nejen se šroubovákem. Deník.cz [online]. 
[cit. 2017-05-11]. Dostupné z: http://www.denik.cz/umeni/maggie_kniha_hernandez20090112.html
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povšimnutí.  Jimmy Corrigan  je  totiž  nejchytřejší  kluk  na  světě.  A k tomu je  velmi 

milý.“64

     Pochvalné recenze vyšly i v denících Hospodářské noviny a Mladá fronta DNES: 

     „Ostatně Chris Ware - který komiks považuje spíše za dílo ke čtení než k dívání - se 

nechal kdesi slyšet, že Jimmy Corrigan bude pro mnoho čtenářů "troufalý experiment", 

co ještě vydrží. V tomto ohledu je kniha zajímavým příspěvkem do nekonečné - a patrně 

nikdy nerozhodnuté - diskuse, zda komiks může být ještě řazen do škatulky literatury, či 

zda je jen pouhým prostředkem zábavy“.65

     „Ware nezřídka z děje přechází do nadějí a tužeb svých hrdinů – jejich iluze se však 

odhalí,  až  když  je  realita  rozprskne  jako  mýdlovou  bublinu; stejně  snadno  postavy 

vysílá do snových dobrodružství. Výsledkem je empatický styl, v němž má své místo 

pochopení  pro  dětskou  duši,  soucítění  s osamělými,  sladkobolná  laskavost 

všednodenních ústrků i cit pro manévry lidských vztahů“.66

7.3. Oskar Ed: Můj největší sen

     Branko Jelinek je už poměrně etablovaný „domácí“ autor, který svým posledním 

dílem, o kterém bylo nemálo referováno už v průběhu jeho vzniku, poskytl  důležitý 

základ nové vlně domácího alternativního komiksu, která má kromě výtvarné stránky co 

nabídnout i ze scenáristického hlediska. Kromě recenzí kniha rezonovala i na vlnách 

Českého rozhlasu nebo Událostech v kultuře na České televizi. 

     „Koktejl výčitek, ukřivdění a sebelítosti by lépe nenamíchal ani terapeut manželské 

poradny. Z běžných rodinných situací extrahuje autor děsivé souboje o moc, slizkost 

64 KLÍČNÍK, Richard. Ware, Chris: Jimmy Corrigan: Nejchytřejší kluk na světě. ILiteratura.cz [online]. 
[cit. 2017-05-11]. Dostupné z: http://www.iliteratura.cz/Clanek/15577/ware-chris-jimmy-corrigan-
nejchytrejsi-kluk-na-svete

65 MATĚJKA, Ivan. Superman pro všední den. Ihned.cz [online]. [cit. 2017-05-11]. Dostupné 
z: http://archiv.ihned.cz/c1-14151380-superman-pro-vsedni-den
66 MATĚJÍČEK, Tomáš. Komiks o Corriganovi je je výjimečné dílo. Idnes.cz [online]. [cit. 2017-
05-11]. Dostupné z: http://kultura.zpravy.idnes.cz/komiks-o-corriganovi-je-vyjimecne-dilo-
dyi-/literatura.aspx?c=A040505_102918_literatura_kot
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zrady i přetvářku konvencí – a vizualizuje je do obludných řek temnoty, milionů embryí 

či obřích housenek. Podobně jako slavný Američan Daniel Clowes – který je nicméně 

víc ponořený do reality maloměsta - dokáže Jelinek v každodenním balastu vyhmátnout 

okamžiky, jež nás nenávratně (de)formují, a z nich zrodit pestré fantazmagorie“.67

     Recenze  Kateřiny  Čopjakové  z Respektu  je  důležitým  ukazatelem  toho,  že 

alternativní  komiks  domácí  produkce  překračuje  meze  své  dosavadní  působnosti: 

Jelinek  jednoduše  napsal  a  nakreslil  věc  tak  kvalitní  a  vybočující  z tuzemského 

stereotypu, že si zaslouží pozornost médií, které normálně (alespoň domácí) komiksové 

scéně pozornost nevěnují. 

     Připojme ještě citaci z recenze v Magazínu Uni: 

     „Není těžké dobrat se, jaký je Oskarův „největší sen“. Respektive jaký mohl být. 

Těžší  je  najít  v  současném  českém  komiksu  pro  Jelinekův  výkon  konkurenci.  Na 

příbuzné  notě  rozvíjejí  své  práce  Vojtěch  Mašek  &  Džian  Baban  pod  hlavičkou 

„monstrkabaretu Freda Brunolda“. Jisté spojnice, zejména ve výtvarné rovině, se dají 

najít i u Karla Jerieho – viz jeho a Kosatíkův titul Češi 1968: Jak Dubček v Moskvě 

kapituloval. A dál? Branko Jelinek prostě napsal a nakreslil výjimečnou knihu. Bude se 

o ní mluvit letos na cenách Muriel. Bude se o ní mluvit za deset let“.68

7.4. Černá díra

     Charles Burns je v rámci alternativního komiksu v Česku jedním z nejznámějších 

zahraničních  autorů.  Jeho  pastišové  sešity  Na  oko  a  El  Borbah vyšly  v roce  2005 

v nakladatelství Aldente a setkaly se poměrně vřelým přijetím (včetně recenzí v Hostu), 

proto  byl  překlad  Černé  díry  z roku  2008  doslova  očekáván.  Hlavní  podíl  měly 

samozřejmě  extatické  zahraniční  ohlasy.  Kniha  byla  poměrně  dobře  propagována, 

recenzí ale příliš nevyšlo. Vyčnívá příspěvek na radiu Wave, který je sice pochvalný, ale 

zároveň strohý a málo analytický: 

67 ČOPJAKOVÁ, Kateřina. Uhrančivá traumata. Respekt. 2016, roč. 27, č. 31, s. 56 
68 KOPÁČ, Radim. Branko Jelinek: Oskar Ed - Můj největší sen. Magazinuni.cz [online]. [cit. 2017-05-
11]. Dostupné z: http://magazinuni.cz/literatura/branko-jelinek-oskar-ed-muj-nejvetsi-sen/#more-27599
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     „Charles  Burns si  dal  na  svém díle  doopravdy záležet.  Brilantně zachází  jak  s 

textovou,  tak  s  obrazovou  složkou.  Kresby  jsou  temné,  stejně  jako  děj,  ponurost 

prostředí je často podtrhována deštěm. Příběh je okořeněn zobrazením nočních můr a 

halucinací hlavních postav. Dalo by se tak říct, že celý komiks je dotažen k dokonalosti,  

menší mouchy bychom ale mohli najít ve vyobrazení ženských postav. Ne, že by nebyly 

pěkné -  akorát jsou si  až příliš  podobné a na první pohled občas nevíte,  o koho se 

jedná“.69

7.5. Padoucnice

     Davidu B. byla velká pozornost věnována v roce 2007, kdy přijel do Prahy v rámci 

Komiks Festu. Padoucnice byla jedním z prvních zahraničních alternativních komiksů, 

který v česku vyšel – a vydavatelství Mot patří respekt za to, že během sedmi let sérii 

vydalo kompletní. Recenzí ovšem nevycházelo velké množství – celkový narativ je totiž 

rozdělen  do  šesti  svazků  a  recenzovat  jednotlivé  díly  nemá  velký  smysl.  Shrnující 

recenze vyšla v roce 2008 na serveru Komiksárium, autor Martin Přibyl v ní porovnával 

poslední dva díly česky vydané Padoucnice s italským projektem Babel, ve kterém se 

David B. na stejnou látku podíval s odstupem, očima dospělého: 

     „Autor se také začíná pouštět do zobrazování svých snů, které hojně používá i mimo 

svoji autobiografickou tvorbu. Změny ve vyprávění jsou však již natolik patrné, že je 

dobře, že Padoucnice šestým dílem končí. Opravdu končí? Vždyť život Davida B. i jeho 

nemocného bratra jde stále dál. Autor jen uzavírá jednu kapitolu, jeden pohled na svůj 

život“.70

7.6. Pod dekou

69 PÍŠA, Ondřej. Charles Burns - Černá díra. Rozhlas.cz [online]. [cit. 2017-05-11]. Dostupné z: 
http://www.rozhlas.cz/radiowave/kultura/_zprava/charles-burns-cerna-dira--479150

70 PŘIBYL, Martin. Recenze: Padoucnice a Babel. Komiksarium.cz [online]. [cit. 2017-05-12]. 
Dostupné z: http://www.komiksarium.cz/index.php/2008/02/recenze-padoucnice-a-babel/
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     Craig Thompson se svým autobiografickým vzpomínáním na svoji první lásku a 

bigotně křesťanskou výchovu trefil i do vkusu českého čtenáře. Pod dekou je v českém 

překladu už delší dobu beznadějně vyprodaný titul, který koluje na bazarech a aukčních 

portálech  často  i  za  čtyřnásobek  původní  ceny.  Mediální  pokrytí  titulu  bylo  na 

komiksový román opravdu velké, odpovídalo všeobecnému zájmu o knihu v zahraničí. 

Recenzenti  se také kromě obecného představení  díla  pustili  do analýzy jednotlivých 

narativních složek Pod dekou, jako například Vojtěch Čepelák v časopise Host:

     „V obsahové  složce  díla  lze  rozeznat  dvě  hlavní  roviny.  Popisná  přesnost 

v myšlenkových hnutích postav a totéž při rozboru prostředí, v němž se děj odehrává. 

Od začátku víme, že hlavním hrdinou je sám autor (jeho jméno je v knize odhaleno 

velmi brzy).  Takto sám sebou odzbrojen stojí  před námi a dává nám nahlédnout  do 

svého nejintimnějšího života. Provádí nás svými obavami ze života a ilustruje kresbou 

i slovem milostný cit, jemuž je vystaven. Jeho preciznost nám skutečně dává pochopit 

jeho  pohnutky,  zároveň  však  svou  délkou  přirozeně  není  pro  každého.  Musíte  mít 

osobní zájem se tohoto vyprávění účastnit, jinak jde o zbytečnou snahu“.71

     Jiří G. Růžička ve své recenzi pro A2 poukázal na propagaci nakladatelství BB Art, 

která v kontextu díla s odstupem času působí lehce úsměvně, stejně jako jeho odpověď: 

     „Přestože nakladatel knihu před Vánocemi inzeroval jako vhodnou pro dospívajícího 

muže,  jde  spíš  o knihu  pro  dospívající  dívku.  Abych parafrázoval  doporučení  Neila 

Gaimana na obalu, myslím si, že tento grafický román je nejlepším autobiografickým 

dílem od Padoucnice, jejíhož dokončení se snad v tomto roce dočkáme“.72

     Richard Klíčník pak ve svém příspěvku pro Aktuálně.cz pochyboval o možnosti 

ztotožnění českého čtenáře s Thompsonovou knihou: 

71 ČEPELÁK, Vojtěch. Pod dekou - skrytý život lidský. Host. 2005, roč. 21, č.10, s. 59-60.
72 RŮŽIČKA, Jiří. Ilustrovaná kritika křesťanství. Advojka.cz [online]. [cit. 2017-05-12]. 
Dostupné z: https://www.advojka.cz/archiv/2006/1/ilustrovana-kritika-krestanstvi
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     „Český čtenář sice může mít potíž ztotožnit se s prostředím, ale na druhou stranu se 

jedná o skvělé sondy do lidských duší, které kolem sebe vytvářejí světy zcela odlišné od 

těch našich“.73

     Mediálnímu ohlasu na komiksy a grafické romány v česku chybí hlubší vhled do 

problematiky.  Recenze  na  internetu  většinou  píší  komiksoví  nadšenci,  kteří  sice 

projevují  zápal,  ale  většinou nedovedou dílo  zhodnotit  analyticky a  v kontextuálním 

zasazení. Kvalitní recenze a ostatně i teoretické práce jsou v mnoha případech z rukou 

autorů Centra pro studia komiksu, tedy Martina Foreta, Michala Jareše, Pavla Kořínka a 

Tomáše Prokůpka. Poslední jmenovaný se jako autor recenzí objevuje nejčastěji. 

Nedostatečná úroveň a kvantita mediálního ohlasu na světovou a domácí komiksovou 

tvorbu byla jedním z podnětů pro tuto diplomovou práci, která si klade za cíl poskytnout 

u vybraných děl hlubší obsahovou analýzu a zasazení do širšího kontextu. 

73 KLÍČNÍK, Richard. Pod dekou se toho děje víc, než je vidět. Aktuálně.cz [online]. [cit. 2017-
05-12]. Dostupné z: https://magazin.aktualne.cz/kultura/umeni/pod-dekou-se-toho-deje-
vic-nez-je-videt/r~i:article:3779/
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Závěr

     Komiks je médium, které má i díky své relativně krátké historii svoji renesanci ještě 

před  sebou.  Některé  teoretické  práce  stále  pracují  s jistou  obhajobou  komiksu  před 

ostatními uměleckými formami,  snaží se co nejpřesněji  a nejobšírněji  definovat jeho 

mechanismy  a  podstatu.  Akceptace  komiksu  jako  umělecké  formy  srovnatelné 

s literaturou je ale nevyhnutelná, protože odborná veřejnost si je vědoma zlomu, který 

nastal v osmdesátých letech: po prvních pokusech undergroundových autorů šedesátých 

let  a  sedmdesátých  let,  jako  byli  například  Robert  Crumb  nebo  Justin  Green,  se 

v osmdesátých letech zrodil alternativní komiks – do média vnikla závažná témata jako 

například  holocaust  (Maus  Arta  Spiegelmana),  komiksový  narativ  začal  být 

komplikovanější, objevila se díla, která smazávala rozdíl mezi klasickou literaturou a 

komiksem (Watchmen-Strážci a především Z pekla  Alana Moora). Vznikl tak grafický 

román, útvar, který cílil na dospělého čtenáře. Publikem najednou nebyli jen školáci a 

nerdi, ale i běžní dospělí čtenáři. Komiks se tak redefinoval, podobně jako před ním 

film – z laciné zábavy pro nenáročné publikum na plnohodnotný způsob uměleckého 

vyjádření. 

     Díla probíraná v této práci jsou většinou brána jako milníky komiksového média, a 

některá se dokonce řadí po bok klasické literatury.  Jimmy Corrigan: Nejchytřejší kluk  

na světě se často vyskytuje na žebříčcích nejlepších knih dvacátého století. Práce Chrise 

Warea je hluboce analyzována v knize  Drawing as Way of Thinking: The Comics of  

Chris  Ware.  Publikace  je  jednou  z mála,  která  k jedinému  autorovi  přistupuje  čistě 

z akademického hlediska. I práci Jaimeho Hernandeze je věnována odborná publikace 

s názvem  The  Art  of  Jaime  Hernandez,  vyšla  také  kniha  rozhovorů  s bratry 

Hernandezovými, kde jeden z rozhovorů vedl Neil Gaiman, a která je dobrým zdrojem 

informací jak o autorech, tak o celé sérii  Love and Rockets. Zdroje neustále přibývají, 

stejně tak se zvyšuje zájem o literaturu o komiksu. 

     Na rozdíl od zahraničí, především anglofonního světa, je jak autorská, tak teoretická 

scéna v České republice stále na začátku. Za většinu teoretické práce je zodpovědný 

autorský kolektiv při Centru pro studia komiksu, jmenovitě jde o Martina Foreta, Pavla 
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Kořínka, Michala Jareše a Tomáše Prokůpka.  I autorská scéna se ale začíná nadechovat: 

kromě usilovné akademické práce se zdá, že se i tvůrci snaží vystoupit z nastavených 

konvencí a pokládají tak základy nové vlny českého alternativního 

komiksu, který poprvé ve své historii kvalitativně soupeří se zahraničím. Rostoucí počet 

kvalitních domácích titulů zároveň umožňuje posun teoretického zkoumání od historie a 

teoretických pramenů k obsahovým analýzám. 

     Dospívání je téma, které prostupuje uměleckou historií od jejích počátků a na které 

komiks ve větší míře začal reagovat až později, přestože byl ve zlaté éře komiksových 

nakladatelství  v padesátých  a  šedesátých  letech  soustředěný  převážně  na  dětského 

čtenáře.  Reflektivní  pojetí  dospívání  přišlo  až  ve  chvíli,  kdy  si  alternativní  scéna 

uvědomila,  že v rámci komiksu může prezentovat i  jiná,  závažnější  témata – a díky 

tomu přitahuje  pozornost  seriózní  teoretické  odezvy.  Zároveň jde  o  rámcový motiv, 

který  jde  autorsky  využít  v širokém spektru.  Autobiografická  díla  Chestera  Browna 

(The  Playboy),  Craiga  Thompsona  (Pod  dekou) a  Davida  B.  (Padoucnice) se  snad 

nemohou lišit víc: Brownovo masturbační trauma má k křehké poetice Thompsonovy 

první lásky a boji s nemocí i jejím stínem Davida B. opravdu hodně daleko. Chris Ware 

(Jimmy Corrigan: Nejchytřejší kluk na světě) a Branko Jelinek (Oskar Ed: Můj největší  

sen) téma vztahů s otcem a unikání do snového světa uchopili také každý jinak, i když 

v Jelinkově  případě  můžeme  pociťovat  silnou  inspiraci  Wareem.  Jaime  Hernandez 

v Locas odstartoval  zájem  o  dospívání  v komiksu  netradičně:  punkem,  sexuální 

otevřeností  a  životem  minorit  v USA.  Hrdinky  Ghost  World  Daniela  Clowese 

ztělesňovaly  celou  jednu  generaci  amerických  teenagerů,  zatímco  Charles  Burns 

v Černé díře zhmotnil všechna nebezpečí a nástrahy dospívání v sociálně vylučujícím 

moru.

     Účelem této práce byla snaha o hlubší obsahovou analýzu grafických románů a jejich 

kontextuální zasazení nejen v rámci komiksového média, ale kulturní oblasti obecně. 

Komiksové médium takovou pozornost nejen zasluhuje, ale zároveň potřebuje. Nejen 

kvůli jeho etablování vedle jiných mediálních platforem, ale i v rámci uznání sebe sama 

jako plnohodnotné umělecké formy. 
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SUMMARY

     Also thanks to its relatively short history, comics is the medium which still has its 

renaissance ahead. Some theoretic works still operate with certain defending of comic 

against  other  artistic  forms;  they try to  define comics’ mechanisms and essences as 

accurately and as extensively as possible.  However,  the acceptance of comics as an 

artistic form comparable with literature is necessary, with academics acknowledging the 

change in the 80s: from the first attempts of authors like Robert Crumb or Justin Green 

in the 60s and the 70s, the alternative comics was born. Serious themes began to appear, 

for  instance holocaust  (Art  Spiegelman’s  Maus).  The comics  narrative started  to  be 

more complex;  the pieces of work which erased the differences between the classic 

literature and comics emerged (such as Alan Moore’s Watchmen and From Hell). And 

thus  was  created  the  graphical  novel,  a  genre  that  aimed  at  an  adult  reader.  The 

readership was not suddenly just schoolchildren and nerds, but even the ordinary grown 

up readers. And so the comics was redefined, likewise was the film earlier – from the 

cheap  entertainment  for  undiscerning  readership  to  the  full-fledged  way  of  artistic 

expression.

     The pieces of work analyzed in this thesis are largely taken as the milestones of 

comics  medium and some of  them are  even ranked alongside  the  classic  literature. 

Jimmy Corrigan: The Smartest Kid on Earth often occurs in the rankings of the best 

books of 20th century. The work of Chris Ware is deeply analyzed in the book Drawing 

as Way of Thinking: The Comics of Chris Ware. This publication is one of the few that 

approaches to the author strictly from an academic point of view. Also the professional 

publication The Art of Jaime Hernandez is dedicated to the work of Jamie Hernández. 

There also exists a book of interviews with brothers Hernández, in which Neil Gaiman 

led  the  interview,  and  that  is  the  good  source  of  information  about  the  authors 

themselves,  as  for  the  whole  Love  and  Rockets series.  The  sources  are  growing 

constantly, as well as the interest in the comics books.

     Both the authorial and the theoretic scenes are still in the beginning in the Czech 

Republic, unlike from the foreign countries and from the Anglophone world especially. 

Nevertheless, the Czech comic scene has begun to awaken in the last few years: besides 
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the intensive academic work, it seems that even the authors themselves try to get off the 

set conventions and thus they lay the foundations of a new wave of Czech alternative 

comics,  which  for  the  first  time  in  its  history  competes  qualitatively  with  foreign 

countries. The increasing number of home titles of high quality allows at the same time 

the  shift  from the  theoretic  research  of  history  and theoretic  sources  to  the  content 

analysis.

     Growing up is the theme which permeates through the artistic history from its 

beginnings and on which the comics has responded in a larger extent later, even though, 

in the 1950s and 1960s, in the Golden era of comics publishers mainly focused on a 

child reader. Reflective conception of growing up came not until the moment when the 

alternative scene realized that even other and more serious themes could be presented 

within the comics  genre.   And thanks to  that  it  attracts  the  attention of  respectable 

response. At the same time, it is a general theme which can be used in a wide range. The 

autobiographical works of Chester Brown (The Playboy), Craig Thompson (Blankets) 

and David P.  (Epileptic) may not differ more: Brown’s masturbating trauma is from 

Thompson’s  fragile  poetics  of  first  love  or  David  B.’s  struggle  with  illness  and its 

shadow really  distant.  Chris  Ware (The Smartest  Kid on Earth)  and Branko Jelinek 

(Oskar Ed) also dealt with the theme of relationship with father and escaping into the 

dreamy world differently; although, we can feel the strong inspiration from Ware in 

Jelinek’s work. Jamie Hernández started an interest in growing up in comics unusually 

in Locas: with punk, sexual openness and the life of minorities in the United States. The 

heroines of Daniel Clowes’  Ghost World embodied a whole generation of American 

teenagers, while Charles Burns in Black Hole objectified all the risks and pitfalls of 

growing up in socially excluded plague. 

     The objective of this thesis was to make a deeper content analysis of graphic novels 

and their contextual setting not only within the comics medium, but also in the cultural 

sphere in general. The comics medium does not only deserve such attention, but it also 

needs it. Not only because of its establishing besides other media platforms, but also 

within the recognition of itself as a fully-fledged artistic form.
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PŘÍLOHY

Rozhovor s Jaime Hernandezem, autorem komiksů ze série Love and 

Rockets

Rozhovor proběhl prostřednictvím emailové komunikace, z angličtiny přeložil Radomír 

Szajter. 

Szajter:  Je  jistě  složité  o  Vás  nepřemýšlet  jako  o  kreslíři.  Upřímně,  o  svých 

oblíbených grafických románech a komiksech nikdy nepřemýšlím z hlediska toho, 

jak jsou nakresleny, ale jak dobře jsou napsány. Jedna pro mě z nejlepších věcí na 

Love and Rockets  je  ta,  že  kresba je  tak čistá  a  pořád stylová,  že  neodrazuje 

pozornost od příběhu. Jak přistupujete ke své práci? Považujete se za dobrého 

scénáristu? Dokážete od sebe oddělit proces kreslení a proces psaní?

Hernandez:  Nikdy  jsem nebyl  moc  velkým čtenářem knih.  Vyrostl  jsem hlavně  na 

komiksech a na sledování televize a filmů. Považuji se spíš za vypravěče než za kreslíře 

nebo scénáristu. Přijde mi to neúplné, když tyhle dvě věci dělám odděleně. Dokonce i 

kreslení postavy, která za sebou nemá žádný příběh, je pak pro mě takové bez života, 

jen jako čáry na papíře a jsem s tím pak jen částečně spokojen.  Kreslení vypomáhá 

psaní a psaní naopak kreslení.

Do jaké míry se v příbězích Locas objevují prvky z Vašeho vlastního dospívání? 

Vím,  že  je  považujete  jako  někoho,  koho  znáte  a  že  právě  díky  tomu  je  pak 

jednodušší přemýšlet o jejich životech. 

Snažím se do své práce vložit co nejvíce ze svého vlastního života. Částečně, protože to 

je  to,  co znám a částečně,  protože si  myslím,  že to stojí  za  vyprávění  a  protože to 

nějakým  způsobem  udržuje  moji  práci  věrohodnou  a  pravdivou.  Pokud  jsem  tedy 

samozřejmě celou dobu nelhal. Ha! 

Je pro Vás punk rock jakousi etapou v životě? Něčím, čeho se držíte, když jste 

mladý a co postupně opouštíte, když začnete myslet na svoji budoucnost? Nebo se 

stále držíte „punkového ducha“ i ve svém dospělém životě? 
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Punk pro mě nebyl  jen nějakým obdobím. I  když už  nenosím číro,  pořád se držím 

určitých idejí, které s sebou punk nese. Pokud se ti nelíbí způsob, jakým se věci dělají, 

dělej je po svém a netrap se tím, co si myslí ostatní. 

Proč jste opustil témata science fiction, která se objevovala v prvních dílech Love 

and Rockets? Pro mě to svým způsobem vyjadřovalo dospívání – fantasy věci jdou 

do pozadí, aby přenechaly místo skutečnému světu. 

Science  fiction  v podstatě  nějak  začalo  překážet,  když jsem se začal  zajímat  o  věci 

z reálného života. Měl jsem pocit,  že můj život je zajímavější  než to,  co jsem vídal 

v komiksech. A také jsem se snažil svým čtenářům ukázat, že pořád má cenu číst moje 

komiksy, i když už v nich nebudou nereálné tretky. Věřil jsem svým čtenářům, že se 

s tím nějak vypořádají a většina z nich to zvládla.

Mluvíme spolu o příbězích, které jste napsal před třiceti lety. Jak se na ně díváte 

s odstupem času? Stane se Vám někdy, že si řeknete „Ach holky, byly jste tenkrát 

tak trapný a hloupý,“ jako to většinou lidi dělávají, když se dívají zpátky na své 

staré já? 

Občas si čtu nějaké staré věci a vrátí mě to do toho, jak hulvátské a mimo jsou. A pak si  

vzpomenu, že přesně takový můj život v té době byl.

Je naprosto skvělé, že Vaše postavy dospívají a stárnou. Jejich jednání má často 

tak silné následky, že úplně cítíte jejich tíhu na svých ramenou, což Vaše příběhy 

dělá tak moc skutečné a opravdové.  Musel  jste  někdy čelit  naštvanému příteli, 

který se poznal v nějaké z Vašich postav?

Spíš ne. Většinou šlo o přátele, kteří byli nadšení, že se našli v komiksu. Nesnášel jsem 

jim říkat, že to vlastně nejsou oni.

Litujete nějakých rozhodnutí, které jste udělal při psaní Love and Rockets?

Žádných velkých rozhodnutí,  které  by měly nějaké špatné následky.  Většinou můžu 

rozhodnutí, kterých pak lituji, později opravit.  To je výhoda komiksů na pokračování. 

Vždycky je nějaké „příště“. 

Máte nějakou konkrétní představu o tom, jak celý příběh skončí?

Nic konkrétního. Možná až umře poslední postava. Ale nevím, kdo nebo kdy to bude.
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Rozhovor  s Brankem  Jelinkem,  autorem  komiksu  Oskar  Ed:  Můj  

největší sen

Rozhovor proběhl 12. dubna 2017 v Café Jedna a byl veden autorem této diplomové 

práce. 

Uvažuju o tobě primárně jako o kreslíři, i vzhledem k tvému vzdělání a zaměření. 

Kdyby sis ale musel vybrat – kresba, nebo psaní scénáře, co by to bylo? 

Branko: Uvažoval jsem o tom, respektive lidé se mě ptají, jestli někdy nenapíšu knížku. 

Komiks je ale pro mě právě v tomhle ideální propojení obojího. Mám vystudovanou 

knižní  ilustraci,  volnou  grafiku.  V době,  kdy  jsem  studoval,  jsem  docela  pohrdal 

ilustrováním knížek, připadalo mi to divné, mít k dispozici cizí text a k němu doplňovat 

obrázky, nedávalo mi to úplně smysl. Komiks pro mě představuje ideální médium pro 

to, že ve vlastním obýváku, s minimem prostředků můžeš v podstatě natočit velkofilm. 

A bez kompromisů. Jasně, tohle můžeš i psaní klasických knih, ale kdybych jen psal, 

chybí mi vizuálno, a naopak. Ale spíš jsem výtvarník. Když jsem osm let dělal na svojí 

poslední  knize,  nejdřív  jsem  ji  celou  nakreslil,  s prázdnými  bublinami,  a  teprve 

v závěrečné  fázi,  zhruba  poslední  půlrok,  jsem ty  bubliny  plnil.  Na  druhou  stranu, 

kdybych dělal komiks beze slov, měl bych pocit, že tomu upírám celou jednu vrstvu, 

která tomu může pomoct. 

Zmiňoval  jsi,  že  jsi  na knize pracoval  osm let.  Měl jsi  od začátku jasnou vizi? 

Jakým způsobem jde během takhle dlouhé doby příběh udržet, aby se nerozpadl a 

držel se v nastavené linii? 

Já nevím (smích).

Řekl sis jednoduše před osmi lety: Dobře, jdu na to a za osm let ji dokončil tak, jak 

sis předeslal?

Ta knížka je pro mě tak trochu zázrak. Když jsem pracoval na té původní trilogii, tak 

jsem byl  schopný  během  večera  rozvrhnout  třeba  sto  stran  s jasnou  představou.  U 

poslední  knížky  jsem  tušil,  k čemu  směřuju,  měl  jsem  představu  komornosti,  toho 

omezeného prostoru, chtěl jsem vědět, jestli to dokážu, s těmi minimálními výrazovými 
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prostředky, představoval jsem si to jako divadelní hru bez velkého množství postav…

fakt nevím, jak k tomu došlo (smích). V metru cestou do práce jsem si vždycky skicoval 

dvě tři strany a pomalu se sunul k cíli po pěti osmi stránkách. Osm roků je fakt dlouho. 

Kdybych nechodil do práce, tak to stihnu za dva nebo tři.  Výhoda toho, že pracuješ 

zároveň jako kreslíř i scenárista, je to, že se nemusíš nastavovat na nějakou vzájemnou 

chemii s druhým člověkem, autorem. Takhle jsem byl sám se sebou. Možná že to není o 

tom to osm let udržet, ale o tom, že jsem měl osm let čas se pozvolna nořit do té knihy.,  

uvažovat o ní. Může to být tak, že si všechny připravíš dopředu a pak pět let otrocky 

kreslíš, ale to pro mě není to dobrodružství. 

Na těch osm let jsem se ptal hlavně proto, že je to kniha bez většího množství epiky. 

Je tam rámcový příběh, který nese nějaký děj, ale většinu času se noříš do nitra 

hlavní postavy. Promítáš se v ní nějak?

Samozřejmě, když jsi autor, tak se tam tvoje osobnost alespoň trochu promítá. Já jsem 

měl šťastné dětství, nejsem zoufalec – a jestli jo, tak jsem to ještě nezjistil, možná mě 

rodiče terorizovali, ale pořád mám ještě pocit, že jsem byl šťastný (smích). V knize ale 

nepopisuju  něco,  co  jsem  zažil  já.  Generuju  si  příběh  tak,  jak  si  ho  sám  dokážu 

věrohodně představit – říkám si – jak bych reagoval v téhle situaci a podobně. 

Posuňme se ke konkrétnějším věcem. Osobně mi vadí, že spousta komiksů, ale i 

klasické literatury, se u nás i nějakých 26 let od roku 1989 pořád snaží vypořádat 

s minulostí,  obsahově,  vizuálně,  jakkoliv.  Na  Oskarovi  oceňuju „bezčasí“,  to,  že 

není  ukotvený  v určité  době,  motivy  se  nedotýkají  konkrétního  období,  nejsou 

v něm žádné místní reálie. Počítal jsi s tím od začátku? 

Počítal,  chtěl  jsem se tomu vyhnout.  Začínám být alergický na všechny popkulturní 

odkazy a  podobně. Jsou tam místa,  která  se objevují  v mém rodném městě,  Bánské 

Štiavnici, neurčitá americká jídelna…možná jsem si říkal, že když to oprostím od reálií, 

když se to nebude odehrávat v Praze, na Slovensku, v New Yorku, tak to nebude nijak 

zavazovat, omezovat ty kulisy, nebo naopak omezovat mě, abych se mohl víc soustředit 

na vyprávění. Podle mě je příběh dokonalý ve chvíli, kdy ho dokážeš odvyprávět v holé 

místnosti. V budoucnu si ty mantinely chci ještě zúžit. Ale už když jsem to kreslil, tak 

jsem si říkal: sakra, kdybych tak mohl kreslit vesmírné lodě nebo mimozemšťany. To by 

se člověk vyřádil. Kdežto já tam mám byt, auto, je to takové nezajímavé. Ten realismus 

je  na  jednu  stranu  hrozně  otravný.  Ale  slouží  příběhu.  Příště  bych  ten  prostor  rád 
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minimalizoval  ještě  víc.  Něco  jako  one-man  show,  upoutat  pozornost  s minimem 

prostředků.  V Oskarovi jsem se už o to  snažil.  Na nějakých 344 stranách by někdo 

dokázal procestovat galaxie, ale osobně jsem se snažil najít si tempo, při kterém můžu 

na pěti stranách nakreslit, jak si někdo vaří čaj. Dostat se do hloubky, ne jenom klouzat 

po povrchu. Nemám rád komiksy,  které když chtějí  říct  hrozně moc říct,  tak hodně 

časově a místně skáčou z místa na místo. Ten komiksový jazyk jim to umožňuje, čtenář 

to pochopí, ale logicky tím kloužeš po povrchu, nedostaneš se hlouběji. Popíšou, že jsi 

letěl letadlem, ale už ne to, jak ses při tom cítil. 

Český  komiks  má  podle  mě  velké  množství  kvalitních  kreslířů,  ale  jen  málo 

dobrých  scenáristů,  možná  jde  i  o  to,  že  díky  produkci  Crwe  tady  vyrostla 

generace  autorů,  kteří  jdou  hlavně  po  tom,  aby  to  bylo  „hezky  nakreslený“  a 

scénář je až druhotná věc. Jak to vnímáš? 

Tohle je podle mě mainstream. Tenhle princip se dostane k co nejvíce lidem, dokážou 

toho konzumovat hodně, nemusí nad tím tolik přemýšlet. Když jsem byl malý, tak jsem 

četl fakt kraviny, ještě na střední škole jsem si ve vlaku čítávala Mickey Mouse. Měl 

jsem hodně rád Thorgala,  četl  jsem Spidermana, Batmana a podobně. Člověk to ale 

postupem času opustí, ve čtyřiceti už by ti to moc říkat nemělo. Jasně, autoři se snaží i 

do těchto sérií dostat dospělejší témata, ale už mě to nebaví. Když jsem začal kreslit 

trilogii,  tak  jsem chtěl  dělat  komiksy,  které  jsem chtěl  číst.  Ty komiksy existovaly, 

Clowes,  Ware a podobně, ale já  jsem o nich nevěděl.  Objevoval  jsem Ameriku. Na 

univerzitě jsme v knihovně měli encyklopedii amerického komiksu, byla tam všechna 

velká jména, ale zaujalo mě jedno políčko z Jako sametová rukavice odlitá ze železa od 

Daniela Clowese. Řekl jsem si: jo, tohle je ono, to chci dělat. Takže jsem začal. Pak 

jsem samozřejmě ty komiksy četl a zjistil jsem, že jsou šestkrát lepší, než to, co kdy 

dokážu já, takže jsem byl trochu zoufalý. Teď se držím metody raději nic nesledovat a 

držet se svého. Pokaždé, když se kouknu na internet, tak vidím desetitisíce lidí, co dělají 

to samé, co já, a to mě úplně vypne. Někdy je příjemnější tu Ameriku pořád objevovat. 

Teď trochu technicky. Jak dlouho ti trvalo dodělat jednu stránku? 

Osm až deset hodin, záleží na rozvržení a podobně. Kdybych měl dělat jenom komiksy, 

tak jednu stranu denně zvládnu. Takhle by Oskar Ed netrval osm let, ale třeba rok. 
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Děláš si před prací rešerše? Dokumentaci prostředí, architektury, načítáš knihy?

Vůbec ne. Jediné, co jsem udělal, bylo, že jsem si vytisknul obrázek auta, které se mi 

vizuálně líbilo, jako předobraz toho v knize. Ani jako malý jsem si nikdy auta nekreslil, 

takže  mi  to  dělalo  trochu  problém.  Jinak  se  tomu  programově  vyhýbám.  Tvořím 

z paměti.  Kdybych si  hledal  reference,  četl  o  psychických poruchách,  tak  by mě to 

hrozně zdržovalo. Na druhou stranu, kdybych měl připravený referenční fotografický 

materiál, tak by ta kresba byla lepší. Ale i tak to hlava nikdy nevygeneruje tak, jako to je 

na fotce. 

Jsou v knize nějaké cílené odkazy? Na pár místech mi to tak připadá.

Ne, to ne. Alespoň ne vědomě, možná jsem nevědomky někoho vykradl. Tahle metoda 

se mi nelíbí. Chtěl jsem, aby kniha byla uzavřený svět. Kdybych pomrkával na nějaká 

jiná díla, tak bych to shodil. Nechtěl jsem tam žádnou satiru, žádné popkulturní odkazy. 

Co zakázkové projekty? Jak se k nim stavíš? 

Kývl jsem na  Ještě jsem ve válce, ale od té doby se tomu spíš vyhýbám. Když chceš 

s někým  spolupracovat,  musíš  hledat  chemii,  kompromisy,  strávíš  nad  tím  hroznou 

spoustu  času.  Nechci  to  ze  sebe  sypat  na  běžícím pásu,  to  ani  nemůžu.  Ale  raději 

strávím rok soustředěnou nudou, která mě zavede až na dno toho, co v ní jsem schopný 

vydržet, a pak tvořím jako zběsilý. Mám práci, která mi vydělává peníze, abych mohl 

svobodně tvořit sám. Navíc –  Můj největší sen  mi zabral osm let. Když jsem na něm 

začal pracovat, byl jsem svobodný a bezdětný. Teď mám manželku a dvě děti. Jsem 

úplně jiný člověk, než na začátku. S dětmi mi další kniha zabere třeba i deset let – teď 

mi je třicet osm, co když si pro mě přijde rakovina nebo něco podobného? To už mám 

před sebou jenom jednu knihu (smích). Takže ten čas nechci promarnit ničím jiným, než 

něčím, za čím si budu stát, něčím svým. 
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