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Abstrakt
KOJNOK, Michal: Historické témy v komiksovej tvorbe. [Bakalárska práca]. Žilinská
univerzita v Žiline. Fakulta humanitných vied; Katedra mediamatiky a kultúrneho
dedičstva. Školiteľ: MVDr. Miloš Jesenský, PhD. Stupeň odbornej kvalifikácie:
Bakalár knižničnej a informačnej vedy. Žilina: FHV, 2016. 82 s.
Hlavným cieľom práce je poukázať na formu komiksu ako účelného a atraktívneho
nástroja pri komunikácii historických tém. V rámci pedagogiky, tak ako aj
v metodike historických vied, sa na Slovensku zatiaľ nevenovala pozornosť tvorbe
takzvaných edukačných komiksov, ako je to napríklad bežné v susednom Poľsku.
Dôležitým zámerom záverečnej práce je tiež aj zameranie sa na dôvody vzniku
didaktických, ale aj sci-fi komiksov, postáv, myšlienok a situácií v nich. Podstatnú
úlohu zaujme aj povšimnutie si napohľad nepodstatných symbolov na pozadí
komiksu a následne z nich vyčleňovať reálne znaky. Čiastkové ciele budú
napríklad: riešenie špecifických prístupov pri tvorbe a používaní edukačných
komiksov, poukázanie na štylizáciu a odôvodnenie, čo bolo v komiksoch
s historickou tematikou pozmenené od reálnych historických faktov respektíve
mýtov a aké archetypy a klišé boli vytvorené a zaužívané v komiksovej produkcii.
Pri práci budú využité metódy komparácie, analýzy a syntézy. Predpokladaným
výsledkom bude formulácia argumentov svedčiacich v prospech zaradenia
komiksov medzi originálne prostriedky múzejnej pedagogiky. Závery takejto práce
bude možné priamo využiť pri vytváraní edukačného komiksu s historickou
tematikou.
Kľúčové slová: komiks, história, historický komiks, edukačný komiks

Abstract
KOJNOK, Michal: Historical themes in comic book creation. [Bachelor thesis].
University of Žilina. Faculty of Humanities; Department of Mediamatics and
cultural heritage. Supervisor: MVDr. Miloš Jesenský, PhD. Professional degree:
Bachelor of Library and Information Science. Žilina: FHV, 2016. 82 p.
The main objective of this work is to show the form of comics as an attractive and
effective tool in communication of historical themes. In the range of education, as
well as in the methodology of the historical science, in Slovakia has not been paid
attention to the formation of so-called „educational comics“, as it is common, for
example, in the neighbour counrty Poland. An important goal of the final work is
also the focus on the reasons of didactic, but also science fiction comics, characters,
ideas and situations in them. The essential role will pay the attention also to the
noticing seemingly insubstantial symbols in the background of comics and
following the selected real characters. The partial goals are for example: solving
the specific approach to the production and use of educational comics, pointing out
the wording and reasoning, which was in the comics with historical themes
changed from the real historical facts respectively myths and which archetypes
and clichés have been created and established in comic productions. At this work,
there will be used methods of comparison, analysis and synthesis. The expected
result will be formulating of arguments, indicating to an advantage of classification
comics to the original resources in Museopedagogy. The conclusions of this work
will may be possible to use directly at the creating of the educational comic book
with a historical theme.
Keywords: comics, history, historical comics, educational comics
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Úvod
Zhromaždené texty predložené v tejto záverečnej práci sa v prvom rade venujú
hodnoteniu hodnovernosti komiksov s historickými námetmi a zároveň poukazujú
na to, že komiks ako osobitný druh literatúry a umenia v jednom, sa môže
považovať za nemenej dôveryhodný nástroj v oblasti historickej didaktiky
v komparácii s inými edukačnými materiálmi. Aj napriek tomu, že komiks obvykle
neznázorňuje podrobné detaily scén a postáv z reálnej, historickej doby, grafické
stvárňovanie vzhľadu určitej epochy považujeme spojenie obrazu a slova do
jedného celku v podobe komiksu za viac než prijateľné. Vďaka forme ikonického
textu si môžu konzumenti komiksov lepšie priraďovať významné dejinné figúry do
zložitej mozaiky.
Úvodná kapitola práce je venovaná všeobecnému prehľadu o problematike
komiksu. Od jeho charakteristiky, cez vznik a históriu komiksového média až po
definíciu historického komiksu. Ďalšia kapitola len okrajovo pojednáva o svetovej
histórii

stvárnenej

formami

komiksu,

pretože

aj

napriek

všeobecne

sformulovanému názvu bakalárskej práce, sa v nej zameriame konkrétnejšie len na
históriu Čiech a Slovenska.
Spletité cesty histórie, ktoré môžu komiksy obsahovať, dokážu nútiť človeka k
zamýšľaniu sa nad nimi. A na rozdiel od niektorých encyklopédií, učebníc,
odborných publikácií alebo podobných výskumných a vzdelávacích materiálov,
môžu komiksy stvárňovať nielen jednoduchšiu a zábavnejšiu cestu k poznatkom,
ale v mnohých prípadoch aj omnoho efektívnejšiu. Komiksový žáner však už zo
svojej podstaty nemôže vo všetkých prípadoch napĺňať nároky historikov a ich
žiadosti na objektivitu. Aj v prípade, že je komiks znázornený formou karikatúr,
reálne postavy sú vsadené do úplne nového, vymysleného sveta, alebo že sa po
našej planéte v dávnejších časoch pohybovali bytosti, ktoré do našej histórie
nepatria, komiks s obsahom akejkoľvek historickej témy čitateľa prinajmenšom
donúti zamýšľať sa nad históriou. A aj to je jeden z dôvodov, prečo by mala naša
slúžiť ako motivácia ku tvorbe ďalších ikonicko-textových diel a k správnemu
využitiu komiksov s historickým obsahom, ktoré doposiaľ boli vydané.
10

Aj niektoré, na pohľad provokatívne vyobrazenia reálnej udalosti fikciou, môžu
skrátka znamenať len istú zložitosť minulosti, ktorá je sama o sebe buď nositeľkou
veľkých skutkov, alebo v inom prípade aj neľudských zločinov. Autori komiksov so
zameraním na dejiny by nemali príležitostné tragické udalosti zľahčovať či
zosmiešňovať. Naopak, pokiaľ by sa jednalo o konkrétny prípad nejakého komiksu
s mladou cieľovou skupinou čitateľov, práve takáto metóda fiktívneho prerobenia
danej udalosti pripadá na zvládnutie takejto úlohy ako najakceptovateľnejšia.
Metaforickými zobrazeniami je doposiaľ riešená podstatná časť reálnych vecí
prevedených do komiksového prostredia a to poskytuje aj dospelým čitateľom,
ktorí už majú utvorený nadhľad nielen zaujímavý zážitok z napínavých príbehov,
ale rovnako tak aj objasnenie historických javov, nech sa už jedná o postavy,
dejiská, spoločenské, politické a iné historické situácie, alebo aj o prípadne
uvedené konkrétne roky a udalosti v dejinách.
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1 Metodika práce
Počas celej dĺžky zostavovania bakalárskej práce sme v nepravidelných intervaloch
navštevovali tematické internetové stránky za účelom hľadania nových informácií
súvisiacich s našou témou. Podobné postupy sme dodržiavali aj pri zhromažďovaní
literatúry vo fyzickej podobe. Prvými krokmi bolo vyhotovenie rešerše v knižnici
a následná výpožička dostupnej literatúry z rôznych slovenských ale aj českých
knižníc. Každý mesiac sme sa snažili dostať k novým knihám prípadne iným
zdrojom vhodným na použitie. Niektoré výtlačky, ktoré bolo možné vypožičať si
len prezenčnou formou alebo na krátku dobu, nám knižnica ústretovo
preskenovala a niektoré krátke články a úryvky nám vytlačili. Neodmysliteľnou
súčasťou sa stala aj investícia do kúpy vlastných materiálov v podobe komiksov
a literatúry o komiksoch, ktoré neboli dostupné na vypožičanie z príčiny absencie
komiksovej literatúry v knižničných inštitúciách.
Po zahájení práce a zhromaždení potrebnej literatúry sme sa rozhodli zamerať sa
bližšie na históriu Česka a Slovenska v komiksovej tvorbe. Z dôvodu malého
množstva zdrojov odborného charakteru k danej téme, tento dokument obsahuje
podstatné množstvo vlastných analýz a rozborov vybraných historických
komiksov. Proces vytvárania záverečnej práce bol založený na čítaní odbornej
literatúry o definíciách, charakteristike, stavbe, zložení a histórii komiksov, čo sa
týka hlavne prvej kapitoly a vytváranie zvyšných kapitol prebiehal formou
prezerania a študovania konkrétnych komiksových publikácii s následným
extrahovaním

dôležitých

informácií

a overovanie

historických

faktov

a poslednými
použitých

krokmi

v komiksoch

boli

kontrola

(mená,

roky)

a porovnávanie vyobrazenia konkrétnej doby v komikse s reálnymi fotografiami,
resp. dobovými zobrazeniami.
Vybavovanie praktickej časti záverečnej práce začalo 2. septembra 2015 a to
vycestovaním do Prahy s cieľom navštíviť komiksové múzeum a vyzistiť nejaké
informácie ohľadom problematiky komiksu v múzejníctve. V tomto prípade sa
jednalo konkrétne na českú komiksovú tvorbu na čele s Kájom Saudkom, po
ktorom múzeum nesie meno.
12

Prehliadka múzea: zoznámenie sa so sprievodcom a oboznámenie ho s hlavným
motívom návštevy, dvojhodinový výklad o živote Káju Saudka a komiksovej tvorbe
v Čechách a na Slovensku, priestor na naše otázky, prehliadka výstavnej siene,
kúpa suvenírov.
Po návšteve múzea sme ostali so sprievodcom v kontakte prostredníctvom emailu,
kde nám ochotne poskytol mimo iných materiálov aj kompletný výklad z múzea
v elektronickej podobe doplnený o niekoľko informácií, na ktoré sme apelovali
počas osobného stretnutia v Prahe. Vzhľadom na to, že on sám je scenárista
a kresliar komiksov, využili sme to v práci a obohatili praktickú časť o rozhovor
s praktizujúcim tvorcom komiksov.
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2 Komiks
Úvodná časť práce je venovaná predovšetkým charakteristike komiksového média.
„Definície komiksu, ktoré nájdeme v slovníkoch a encyklopédiách, ale rovnako tak
v odborných dielach, sú z pravidla nedostačujúce“ (Groensteen 2005, s. 25).
Jednotná encyklopedická definícia uvádza komiks ako ,,umelecké médium, v ktorom
sú za sebou chronologicky usporiadané kresby alebo iné zobrazenia, s prípadným
sprevádzajúcim textom v cielených sekvenciách. Dohromady teda vytvárajú celok,
najčastejšie príbeh“ (Ládek a Pavelka 2010, s. 5).
Vzhľadom na početnosť definícií a ich rôznorodosť, v žiadnej sa nenachádza
akákoľvek informácia o vyslovenej nutnosti textových bublín (anglicky speach
balloon). Bubliny, ktoré majú okraje v tvare obláčika, vyjadrujú myšlienky postavy,
elipsoidné bubliny označujú priamu reč a pokiaľ majú obdĺžnikový tvar, resp.
hranaté okraje, znamená to reprodukovaný hlas (Groensteen 2005). V literatúre sa
dá často naraziť aj na pomenovanie komiksu – komix. Komix s písmenom x na
konci nie je žiadny preklep ani chyba, ale len v prípade, že sa v dokumentoch jedná
o undergroundovú ikonicko-textovú tvorbu 70. rokov v Amerike (Mazur a Danner
2014).

2.1 Charakteristika komiksu
Na otázku, čo to vlastne komiks je, sa dá natrafiť na mnohých miestach. Či už na
fórach a blogoch na internete, v literárnych dielach významných aj menej známych
autorov, alebo aj v kruhoch známych ľudí, pokiaľ sa niekto vo vašom okolí o túto
tematiku zaujíma. „Komiks je svojské umelecké dielo, nie odborná práca“ (Kroupa
2011, s. 179).
Ako sme sa dočítali v encyklopédiách zameraných na komiksovú tvorbu, ale
napríklad aj v knihe, ktorá sa venuje zaradeniu komiksov do výučby, pomenovanie
komiksu pochádza z anglického slovného spojenia comic strip, ktoré bolo pôvodne
preložené ako obrázkový pásik, a vedľa obrazu je jedným z najstarších druhov
ikonického textu, pretože jeho stopy môžeme vysledovať už u pravekých lovcov,
14

ktorí na steny jaskýň vykresľovali svoje príbehy. Samozrejme, do podoby v akej
poznáme komiks dnes, sa vykryštalizoval až koncom 19. storočia, kedy začali
komiksové príbehy vychádzať v nedeľných prílohách amerických novín (Vítovec
2009).
Na Slovensku a v Čechách je obvykle možné naraziť na rôzne označenia komiksu.
Bežné sú pomenovania ako grafická novela, grafický román, kreslený seriál,
obrázkový seriál, alebo obrázkový príbeh. Podľa akademického slovníka cudzích
slov je komiks vysvetlený ako súhrn obrázkových seriálov s dobrodružnými nebo
komickými príbehmi, ktoré sú eventuálne sprevádzané textom príhovorov,
vytláčané v časopisoch (Kraus 2005). Pri tak veľkom množstve komiksov, ktoré
doposiaľ boli vytvorené a stále nezastaviteľne pribúdajú, sa dá pri takomto hľadaní
odpovede na položenú otázku pomýliť tak ľahko, že si to človek ani nemusí
uvedomiť. Sústredený človek hľadajúci takúto odpoveď, určite natrafí na 4 prvky,
ktoré bez výnimky vykazujú všetky komiksy. Táto štvorica predstavuje tri
nemenné prvky a tým štvrtým sú vzťahy medzi nimi, ktoré ich všetky vzájomne
spájajú. Sú to prvky, ktoré bez výnimky vytvárajú vnútornú štruktúru každého
komiksu, a tá podmieňuje a predstavuje všetky vonkajšie rozdiely. Do troch prvkov
vnútornej štruktúry sú zaradené: naratívnosť, syntéza obrazu a slova a
juxtapozíciu tejto syntézy. Vzťahy medzi spomínanými prvkami, bez ktorých by
táto štruktúra nebola možná, sú vzťah vzájomnej podmienenosti, vzájomnej
závislosti a funkčnej zaťaženosti.
Taktiež sme mali možnosť dočítať sa v predhovore k prvému vydaniu
komiksového magazínu Crew z roku 1997, na ktorý sme raz náhodou narazili a
Ondřej Neff v ňom predkladá názor, že komiks je vlastne samostatný typ
autonómneho umenia. Píše sa tam: „Komiks nie je ochudobnená literatúra alebo
obohatený obraz. Je to špecifický druh umenia. Je to priesečník literatúry, filmu a
výtvarného umenia a aj to je blbo povedané. Je to úplne komplementárne umenie,
celkom samostatné. (…) Komiks ďaleko lepšie než akékoľvek iné médium vyhovuje
dnešnému bleskovému pochopeniu podstaty veci. Pretože komiks, to je konglomerát
pohľadu na vec, slová a dynamiku vývoja. To žiadny iný žáner nedokáže“ (Neff 1997,
s. 3).
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V prípade že si vystačíme so všeobecnejšou definíciou komiksu, stačí nám obrátiť
sa na zahraničnú odbornú literatúru. Totižto Scott McCloud predstavuje komiks
ako zámernú juxtaponovanú sekvenciu kreslených a iných obrazov, určenú k
zdieľaniu informácií, alebo k vyvolaniu estetického zážitku (McCloud 2008). Pri
tejto definícií je dôležité pripomenúť aj časovú juxtapozíciu, vďaka ktorej je možné
do definície zahrnúť tiež komiksy na pokračovanie, ktoré sa vyskytujú v rôznych
periodikách. Groensteen má na definíciu komiks tiež vlastný názor. Podľa neho je
komiks v skratke len naratívny druh s vizuálnou dominanciou (Groensteen 2005).
Definícií tohto pojmu je však také množstvo, že si zaujatý človek nemôže byť už ani
tak úplne istý, či tomu správne rozumie. Uvádzame preto jeden ďalší zmienky
hodný príklad, na ktorý sme počas pátrania po informáciách natrafili. „Komiks je
priemyselný výrobok, objednaný a vnútený zhora, a funguje podľa pravidiel skrytého
presvedčovania, predpokladá u čitateľa únikový postoj, ktorý zas okamžite rozbieha
paternalizmus výrobcov. Autori sa tomuto stavu vecí väčšinou prispôsobia, čo
znamená, že komiksy vo väčšine prípadov zrkadlia implicitnú pedagogiku systému a
súčasne utvrdzujú platné mýty a hodnoty“ (Eco 2006, s. 251). Tento problém, ktorý
sa vyskytuje pri definovaní komiksu sa mimo iného ukazuje aj v tom, že názory a
dohady na históriu komiksu nie sú totožné. Faktom je, že žiadny žáner umenia sa
nedostal do povedomia ľudí zo dňa na deň. Pre komiks platí presne to isté.
Väčšina obrazov od Rodolpha Töppfera, alebo aj tapiséria z Bayeux sa dajú
prinajmenšom považovať za komiksových predchodcov, vzhľadom na ich podiel na
dnešnom vzhľade komiksov. Existujú však dve najpodstatnejšie teórie. Podľa
niektorých autorov sa dajú za prvé komiksy považovať už prehistorické maľby na
stenách jaskýň, ako aj podľa vyššie spomenutého Ondřeja Vítovce a egyptské
hieroglyfy. Druhá skupina ľudí naopak tvrdí, že počiatok komiksu ako žánru by sa
mal datovať až na koniec 19. storočia, keď v Amerike prišiel na trh komiks Yellow
Kid (viď Obrázok 1 na strane 17), ktorý napísal a nakreslil Richard Felton Outcault.
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Obrázok 1 Yellow Kid. Názorná ukážka komiksu z roku 1898 od Richarda F. Outcaulta
(Turkey 2013)

2.2 História komiksu
V nasledujúcich riadkoch sa vyskytujú informácie v prvom rade o histórií komiksu,
ktoré už boli naznačené v predošlej podkapitole. Rovnako ako aj v ostatných
umeleckých žánroch, aj v komikse sa prejavuje miesto a čas jeho vytvorenia
a zároveň aj ideológia, ktorá v danej dobe prevládala na mieste vzniku komiksu.
Vzhľadom na fakt, že je táto práca zameraná hlavne na komiksy zobrazujúce
historickú tematiku, je nutné poznamenať, že v historickej komiksovej tvorbe platí
táto skutočnosť dvojnásobne. Pokiaľ sa jedná o starodávne umelecké prejavy,
ktorými sú napríklad prehistorické jaskynné maľby alebo egyptské hieroglyfy,
pozorovateľom týchto pradávnych svedectiev je v podstate predložený doklad
z prvej ruky o tom, aká bola situácia v danej dobe a je nad slnko jasné, že
pravdovravnejšie dokumenty z týchto dôb neexistujú. Pozrime sa bližšie na
staroveké, egyptské, obrázkové nápisy: „Z jedného obrázku je ľahké pochopiť
umelcov postup. Podobnú metódu používajú často aj deti. Ale Egypťania dané metódy
aplikovali omnoho dôslednejšie než deti. Všetko sa muselo znázorniť z
najtypickejšieho zorného uhlu. (...) Držali sa pravidla, ktoré im dovoľovalo začleniť
všetko čo považovali za dôležité, do tvaru ľudského tela. (...) Egyptské umenie nie je
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založené na tom, čo by umelec mohol v danom okamihu vidieť, ale na tom, o čom
vedel, že to patrí k danému človeku alebo k danému výjavu“ (Gombrich 2003, s. 4647).
Posunieme sa o pár rokov dopredu. Nahliadneme do stredoveku a bližšie sa
pozrieme na diela, ako sú napríklad Tapiséria z Bayeux, Trajanov stĺp, obraz
Utrpenie svätého Erasma, niekoľko obrazov od Williama Hogartha ako napríklad
Dráha prostitútky a Dráha zhýralca a obrázky v Biblii Svätého Štefana Hardinga.
Nedá sa to považovať za všeobecne platné a uznávané fakty, no v prípade
niektorých skeptikov je možné datovať počiatky komiksu práve od tejto doby len
vďaka týmto dielam. Za jeden z výraznejších artefaktov zo stredoveku, ktorý je
dosť podobný komiksu, sa považuje výtvor s názvom Parížske zlomky Dalimilovej
kroniky, inak známej aj ako Kronika Boleslavská, viď Obrázok 2.

Obrázok 2 Parížske zlomky Dalimilovej kroniky - Kronika Boleslavská (Exner 2012)

Je to veršované náboženské dielo, ktoré bolo preložené aj do češtiny a popri
písanom texte sa tam miestami vyskytujú rôzne obrázky, ktoré úzko súvisia s tým,
čo sa píše vedľa nich. Predpokladá sa, že bola vytvorená v štrnástom storočí, jej
autor nie je známy a prívlastok – Dalimilova sa po prvýkrát objavil až
v sedemnástom storočí (Tatíček 2002).
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O niekoľko storočí neskôr, ako nám v knihe predkladá aj Thierry Groensteen, keď
Švajčiar Rodolphe Topffer koncom roku 1820 vynašiel „príbehy v rytinách“
podnietil tým, aby sa začalo teoretické skúmanie tohto, vtedy nového spôsobu
vyjadrovania príbehov. Počet diel, ktoré boli venované fenoménu komiksu bol však
obmedzený a aj napriek tomu, že vo Francúzsku boli komiksy legitimované na
takzvané deviate umenie, literatúre s touto tematikou sa nepodarilo rozmnožiť.
Ďalej sa histórií komiksu venuje až dielo Davida Kunzleho – The Early Comic Strip,
ktorého cieľom bolo pokryť celú históriu komiksu od roku 1450 do roku 1825.
Zhromaždené sú v ňom aj anonymné a ľudové obrázkové tvorby, ale aj cykly
malieb a rytín od známych umelcov, ako Callot, Rubens a Hogarth, aby boli
spomenutí aspoň niektorí. Kunzle formuluje štyri podmienky, podľa ktorých môže
byť forma obrázkového rozprávania považovaná za komiks (Groensteen 2005).
Komiks sa musí prezentovať ako sekvencia oddelených obrazov, obraz v ňom
nemusí prevládať nad textom, musí byť vytvorený so zámerom reprodukovania
a objaviť sa na nosiči určenom pre masové šírenie a sekvencia musí vyjadrovať
príbeh súčasne myslený a aktuálny (Kunzle 1973).
Keď preskočíme niekoľko ďalších dekád, konečne sa dostávame k historicky
prvému komiksu, ktorý je komiksom na slovo vzatým. Už na posledných stranách
knihy The Comics z roku 1947 od Coultona Waugha môžeme vidieť prognózu že
v komiksových knihách je možné zhmotnenie nefalšovanej literatúry, poézie a tiež
historických faktov (Mazur a Danner 2014). Vzhľadom na to, že americká história
trvá len niekoľko storočí a Američania sa z nej snažia vydolovať čo sa dá, existuje
dosť prvenstiev, ktoré sú pripísané práve im. A tento prípad platí aj pri komikse.
Prvý komiks nesie názov Yellow Kid (Žlté dieťa) a šestnásty február v roku 1896 sa
oficiálne považuje za Deň zrodenia komiksu. Pomerne rýchlo sa ujal, každý deň sa
začal tlačiť na poslednú stranu časopisu New York World a zanedlho sa objavil aj
vo farebnom prevedení v nedeľňajšej prílohe. O rok neskôr boli príbehy o žltom
dieťati vydané už ako samostatná príloha magazínu Sunday Journal. A je to práve
Žlté dieťa, ktoré rozbehlo masovú tvorbu komiksov. Viď Obrázok 1 na strane 17.
Najrozšírenejšia však bola undergroundová produkcia, populárna hlavne kvôli
svojej rôznorodosti a pre objavovanie sa tém ako sex, drogy, výstredné obliekanie
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a politika v satirickom podaní. „Boom undergroundového komiksu skončil náhle
v roku 1973, a postaralo sa o to niekoľko vplyvov“ (Mazur a Danner 2014, s. 40).
Jedna vec bola, že komiksové obchody boli pod tlakom kvôli častým protidrogovým
opatreniam a zároveň aj u ľudí poklesol záujem o rebelské prístupy, dovtedy
zobrazované v komiksoch. Do povedomia sa začala dostávať viac komiksová
literatúra faktu a venovali sa jej prevažne len autori, ktorí už mali v tomto žánri
vybudované nejaké meno. Najlepšie sa uchytili v sedemdesiatych rokoch
nebeletristické komiksy, v ktorých absentovala akákoľvek fikcia a jednalo sa
zväčša o autobiografické, historické a politické komiksy (Mazur a Danner 2014).
Nech sa už pozrieme na akúkoľvek literatúru venujúcu svoju pozornosť histórii
komiksov, alebo aj na súčasný stav záujmu o tento typ obrázkovej literatúry,
približne od polovice osemdesiatych rokov až dodnes si najväčšiu popularitu držia
rôzne mainstreamové a alternatívne komiksy. Jediný výrazne viditeľný prevrat
sme zaznamenali, až keď sme sa v literatúre prepátrali na koniec dvadsiateho
storočia a následne do počiatkov dvadsiateho prvého storočia. Je ním pokles
v dopyte po kreslených seriáloch na pokračovanie a nárast interesu o grafické
romány.
„Ku koncu desaťročia bolo jasné, že zošitové komiksy a antológie umeleckých
komiksov začínajú byť pre nezávislých vydavateľov ekonomicky nevydateľné.
Mainstreamoví vydavatelia si tradičný komiksový formát zachovali, ale brali ho skôr
ako „oddelenie výskumu a vývoja“ pre svoje omnoho ziskovejšie obchody s filmovými
a televíznymi licenciami. Pravidelne vydávané alternatívne komiksy jeden po druhom
mizli z regálov a mnohé hlavné postavy nezávislého komiksu osemdesiatych
a deväťdesiatych rokov sa stávali súčasťou širšie pojatej množiny „autor grafických
románov“ (Mazur a Danner 2014, s. 294).

2.3 Historický komiks
Historický komiks je doposiaľ jeden z najosobitejších foriem ikonického textu
a jeho rozbor vyžaduje v podstate úplne nové prístupy. Vzhľadom na to, že je
nosičom informácií o nejakej historickej udalosti, najbližšie má k tomu analýza, aká
sa používa aj pri analyzovaní verbálneho textu. Historický komiks rozdelil Hans
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Jurgen Pandel v knihe Lernbox Geschichte: Das Methodenbuch na päť základných
typov, ktoré aj bližšie zadefinoval. Jednotlivé typy študoval a rozoberal z viacerých
uhlov pohľadu, mimo iných aj z hľadiska vhodnosti, čo sa týka zaradenia komiksov
do vyučovania dejín na školách. Typy historických komiksov podľa Pandela sú:
Funnies (zábavný komiks)
Quellencomic (komiks ako forma historického prameňa)
Comicroman (komiksový román)
Epichencomic (epochálny komiks)
Comic-History (historický komiks)
Zábavný komiks je jediný z typov historických komiksov, ktorý nie je braný ako
adekvátny prostriedok na vyučovanie dejín, respektíve ako relevantný zdroj na
zobrazovanie histórie edukatívnym spôsobom. Aj keď to sú komiksy, ktoré
obsahujú odkazy na históriu, metódy, ktorými sú v nich vyobrazované historické
fakty, nie sú správne formulované na didaktické účely. Jedná sa prevažne o
dejinné stereotypy a klišé.
U Quellencomics je vznik takéhoto historického dokumentu najdôležitejší. V tomto
prípade niet pochýb o dobe vzniku jeho obsahu a aj čo sa týka pomeru fikcie a
fakticity, rozhodne má čo ponúknuť či už pri výskumoch histórie, alebo jej výučby.
Keď sme analyzovali komiks tohto typu, najpodstatnejšie bolo zameranie sa na
okolnosti, za ktorých bol určitý historický prameň vo forme komiksu napísaný.
Skutočnosť sa má tak, že aj keď nie je možné aby tento typ komiksu slúžil ako
prehľad udalostí, ktoré sa udiali v minulosti, môže poslúžiť ako jedno z
najrelevantnejších svedectiev danej doby.
V komiksovom

románe

hrá

najdôležitejšiu

úlohu

vyzistenie

skutočných

historických detailov. Keďže sa jedná doslova o román tak predpokladáme, že
príbeh má nejakú hlavnú postavu, ktorá je pravdepodobne vymyslená. Avšak nič
nebráni faktu, že je zasadená do reálnej historickej udalosti. Čo sa týka tohto typu
komiksu, nie je vylúčené, že v pozadí sa budú vyskytovať skutočné postavy z danej
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doby. Pri rozbore tohto typu historického komiksu treba brať ohľad hlavne na
skutočnosti podložené faktami a neskúmať dielo ako jeden celok. V každom
prípade je nutné vyvarovať sa prikladaniu vyššieho významu vymysleným prvkom
v tomto druhu komiksu pri konkrétnych historických udalostiach.
Čo sa týka typu Epochencomics, sú podstatné základné skutočnosti, ktoré vykazujú
fakty o opisovanej dobe. Nevystupujú tu žiadne historické postavy, ktoré sa
nachádzali v dejinách, lenže skutky a myslenie vymyslených postáv napomáhajú k
pochopeniu situácií v minulosti a z tohto hľadiska sú ako didaktický materiál
akceptovateľné. Fiktívne postavy v takýchto typoch historickej literatúry sú totižto
jedineční sprostredkovatelia na dočítanie sa o niečom takom, ako napríklad
spoločenská situácia, nech sa už jedná o čokoľvek. Či už o spoločenských vrstvách
v určitej dobe, komunikácií medzi ľuďmi, o prostredí v ktorom postavy žili a aký
mali životný štýl a podmienky pre život. A to je odôvodnenie relevantnosti
takéhoto zdroja.
Zostal nám už len posledný typ na predstavenie a tým je historický komiks na
slovo vzatý. Je to jediný typ z vyššie uvedených, ktorý obsahuje všetky absentujúce
znaky, aby spĺňal podmienky na to, byť najadekvátnejším študijným a výskumným
materiálom. Zahŕňa nielen skutočné postavy z minulosti, ale aj presné zobrazenie
vtedajšieho obdobia, reálií a historických situácií. Jeho prínos je z pohľadu
historikov, pedagógov a tiež aj laických záujemcov neoceniteľný a dá sa podotknúť
aj skutočnosť, že v mnohých prípadoch obsahuje podstatnejšie údaje a metodiku
ich vykreslenia, než iné zdroje informácií. Biografie a autobiografie sú najčastejšie
sa objavujúce verzie historického komiksu, ale príležitostne sa objavujú aj diela,
vyobrazujúce celú históriu ľudstva práve prostredníctvom historického komiksu
(Gracová a Labischová 2008).
Zhodneme sa, že obrovskou slabinou v komiksoch s účelom pre edukačné
využívanie je predovšetkým nadmieru používaná fikcia. Nie je to však jediný
handicap, ktorý je v týchto textovo-obrazových dielach zavádzajúci od reality.
V porovnaní so svojimi predchodcami, ako sú už na začiatku práce spomínané
hieroglyfy a jaskynné maľby, mávajú komiksy nezriedka dosť dlhú štruktúru.
Väčšina komiksov sa rozkladá na viac než na jednu stranu či už knihy alebo
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internetového zdroja a je potrebné a vyžadujúce dedikovať nejaký čas na to, aby sa
čitateľ oboznámil s celým príbehom, resp. situáciou v predloženom diele.
Skracovanie

komiksu

akýmkoľvek spôsobom len

za

účelom zrýchlenia

informačného procesu pripadá len v minime prípadoch do úvahy, no keď sa taká
situácia vyskytne, môžeme odporučiť napríklad zameranie sa len na kľúčové javy,
alebo vyselektovanie najpodstatnejších častí komiksu.
V súčasnej dobe je komiks často používaný ako prostriedok k prebudeniu záujmu o
históriu, ale funguje to v opačnom smere, a síce, že komiks z tohto záujmu
prosperuje. Napríklad v českej knižnej produkcii sú historické témy v komiksovom
prevedení podstatne populárnejšie, ako obvyklé science fiction. V slovenských
akademických kruhoch, naopak stále prevláda nedôvera a skepsa k takémuto
žánru a uprednostňuje sa literárna forma. Na druhej strane v zahraničí sú takýmto
naratívnym

zložkám

otvorení

a berú

ich

na

vedomie

s oveľa

väčšou

samozrejmosťou. Zároveň sa pripúšťa, že obrazom a slovom je možné mnohokrát
vyjadriť inak značne zložité vzťahy vo svete (Urbanová 2010).
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3 Svetová história v komikse
Existuje nemalé množstvo komiksov s obsahom historického či mytologického
kontextu. Dejiny prevedené do formy grafického románu zahŕňajú prakticky celú
časovú líniu ľudstva. ,,Národné motívy sa výraznejšie alebo skryte objavujú v
komikse už od jeho začiatkov“ (Karpinský 2009, s. 111). Od biblického príbehu
o Noemovi a stavaní archy, rímskych a gréckych bohov a polobohov, cez
vyobrazenie druhej svetovej vojny svetoznámymi komiksami ako sú kapitán
Amerika alebo Maus, až po vojnové a povojnové obdobie v USA zobrazené
vo farebných stránkach série komiksov Watchmen (viď Obrázok 3), pri ktorých to
však ani zďaleka nekončí.

Obrázok 3 Watchmen. Obrázok z filmu od Zacka Snydera. V pozadí vidieť plagát prezidenta
Nixona (The Grapist 2008)

Na základne skúmania dostupnej literatúry sme dospeli k záveru, že za historický
komiks môže byť považované akékoľvek ikonicko-textové dielo, vyobrazujúce
udalosti, miesta, osobnosti, alebo sociálne či politické situácie, ktoré sú dnes
považované za minulosť. A to napríklad aj v prípade komiksu Noe (viď Obrázok 4
na strane 25).
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Obrázok 4 Babylonská veža v podaní komiksu Noe (Růžička 2014)

Síce sa jedná o fiktívnu predlohu k fiktívnemu filmu s Russelom Crowom z roku
2014 a vyobrazenie pradávnej doby je doplnené mýtickými bytosťami ako sú
mimo iných obri so šiestimi rukami, historické motívy sú v rámci normy v diele
použité. Dávne boje, Babylon a Babylonská veža sú v komikse vyobrazené
v podstate rovnako, ako v akejkoľvek inej učebnej alebo dejepisnej publikácií.
Jeden z citátov v komikse Noe: „A povedal Boh Noemu: „Rozhodol som sa skoncovať
so všetkým tvorstvom, lebo zem je plná ľudského násilia. Zahladím ich aj so zemou.
Urob si archu z gofrového dreva“ (Genesis 6:3). Vzhľadom na skutočnosť že
náboženské prvky obsahuje história väčšiny svetových kultúr, ani spracovanie ako
je toto preto nie je možné vylúčiť zo zoznamu historických komiksov. V každom
prípade treba brať do úvahy, že sa jedná o nereálny príbeh, ale to neznamená, že
všetky údaje predložené v komikse musia byť nesprávne a vymyslené autormi.
V prípade tohto komiksu - grafické znázornenie pradávnej doby dodáva celému
príbehu kvalitnú autentickosť.
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3.1 Fiktívne prvky v reálnej histórií
Sherlock Holmes. Neodlúčiteľná postava britských dejín. „Sherlock Holmes naozaj
existoval... Koncom päťdesiatych rokov si to prinajmenšom myslela viac než polovica
obyvateľov Veľkej Británie, ak máme veriť výsledkom prieskumu prevedeného BBC“
(Brunschwig 2014, s. 75). Dnes je síce už takmer všetkým jasné že sa jedná len
o fiktívnu postavu detektíva, lenže z hľadiska zaoberania sa historickými prvkami
v komikse o Sherlockovi nám môžu byť poskytnuté minimálne vyobrazenia
dobovej situácie, odievania a vzhľadu Londýna či iných oblastí Veľkej Británie. Viď
Obrázok 5.

Obrázok 5 Holmes. Ukážka z knihy od Brunschwiga (Stravonsky 2014)

Ďalší z príkladov spadajúcich do tejto kategórie je napríklad jeden z najznámejších
komiksov od svetoznámej spoločnosti Marvel – kapitán Amerika, vlastným menom
Steven Rogers. História vzniku tohto komiksového hrdinu siaha až do obdobia
druhej svetovej vojny, presnejšie do roku 1939, keď sa Amerika čerstvo spamätala
z krízy a dnešný Marvel bol ešte len malé vydavateľstvo menom Timely Comics.
Ako náhle vypukla vojna, scenáristi vymysleli prototyp archetypného amerického
vojaka, ktorý symbolizoval, že superhrdinovia sú americkí vojaci a sám zosobňoval
hrdinstvo hlavne tých, čo bojovali v prvých líniách. Je nutné pripomenúť, že v
novodobých dielach, ktoré sa týkajú kapitána Ameriky, sa prevažná časť príbehov
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odohráva v prítomnosti, pretože hlavný protagonista bol počas druhej svetovej
vojny zmrazený a kým ho našli, ubehli desiatky rokov. Príbehy kapitána Ameriky
však obsahujú množstvo retrospektívnych prvkov, ktoré vyobrazujú jeho
minulosť. Najčastejšie využívané sú hlavne udalosti a situácie z druhej svetovej
vojny, ale často sa v komiksoch objavujú aj správne použité roky kedy a čo sa dialo,
alebo historické miesta v Amerike a Európe. Provokatívnym prvkom v jednom
z historických vydaní bola myšlienka zobrazená aj na titulnom liste komiksu, že
kapitán vtrhne do nepriateľskej základne a napadne Hitlera (viď Obrázok 6).

Obrázok 6 Titulná strana prvého komiksu Captain America (AgentOfAsgard 2015)

„Príbeh Steva Rogersa pozná každý. Chudý chlapec, ktorý vyrastal na New Yorkských
uliciach za veľkej krízy... Poznal to najlepšie aj najhoršie z Ameriky. Videl nacistov
pochodovať Európou a snažil sa dostať do armády“ (Brubaker 2012, s. 5).
Nereálne prvky zasadené do historického kontextu sa objavujú aj v knihe Útek
z Berlína. Grafická časť je vyobrazená formou karikatúry a obohatená sci-fi
elementmi, textová časť či už v bublinách alebo iných nápisoch na obrázkoch zasa
obsahuje značnú dávku irónie a cynizmu. Útek z Berlína sa preto za historický
komiks považovať nedá. Avšak za zmienku v práci určite stojí, keďže sa jedná o
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obdobie búrania Berlínskeho múru. Aj napriek tomu že sa jedná o zámerne fiktívne
dielo vytvorené predovšetkým za účelom zábavy (viď Obrázok 7).

Obrázok 7 Titulná strana knihy Útek z Berlína (Bobo 2010)

3.2 Reálne prvky vo fiktívnych komiksoch
Do rúk sa nám dostala kniha Logikomiks – Hľadanie absolútnej pravdy. Tento
neobvyklý grafický román pojednáva o prvom období života filozofa Bertranda
Russella a o jeho vášnivom hľadaní pravdy. Behom jeho strastiplnej púti za
absolútnou pravdou sa Russellove cesty krížia s cestami legendárnych mysliteľov,
ako sú Gottlob Frege, David Hilbert a Kurt Gödel, a jeho vášnivým študentom sa
stáva veľký Ludwig Wittgenstein. Logikomiks je nielen historickým románom, ale
aj zrozumiteľným úvodom do dôležitých myšlienok matematiky a modernej
filozofie. Prostredníctvom bohatých charakteristík a expresívneho výtvarného
prejavu so špecifickou atmosférou tieto myšlienky vplieta do strhujúceho
rozprávania. Táto prenikavá a mnohovrstevná kniha vrhá svetlo na Russellove
vnútorné boje a súčasne ich vsádza do kontextu oných večných otázok, na ktoré po
celý život hľadal odpovede (Doxiadis 2009). Komiks začína rozpravou autora
o časoch, v ktorom sa má nasledovný príbeh odohrávať a celé naratívum
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historického komiksu je prelínané komiksovým vyobrazením autorových
poznámok. . Počiatok deja je uvedený do doby blitzkriegu (bleskovej vojny) 1.
septembra 1939, kedy Hitler napadol Poľsko (viď Obrázok 8).

Obrázok 8 Ukážka z knihy Logikomiks. Autor je vykreslený na stránkach knihy a rozpráva o
historickej udalosti (Růžička 2012)

Síce len na malom zlomku príbehu je vykreslený obraz z doby 2. svetovej vojny,
ďalej však tento komiks ponúka prierez veľkého množstva situácií zo života
Bertranda

Russella.

Jeho

prednášky

zobrazujúce

aj

vzhľad

a postoje

obecenstva, interiéry prednáškovej haly a ďalších nehnuteľností, či zmýšľanie
významných aj bežných ľudí formou dialógov, alebo monológových myšlienkových
pochodov.
Bertrand ako sekundárny rozprávač príbehu v knihe postupne odhaľuje vlastnú
minulosť a jeho hľadanie odpovedí, pričom sa dejová línia celého komiksu
pohybuje nie len v súčasnosti formou rozprávania autora komiksu a vo vojnovom
období kedy Bertrand prednáša o svojom živote, ale dej sa premiestňuje aj na
koniec 19. storočia, kde je vyobrazená mladosť ,,rozprávajúceho“ filozofa a s akými
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situáciami sa pri hľadaní pravdy dostával do styku. Konkrétne táto komiksová
kniha má v každom prípade čo ponúknuť z hľadiska historických poznatkov, aj
napriek oznámeniu autorov v závere knihy že ich zámerom nebolo vytvoriť
historické dielo, ale grafický román.
Na posledných stranách knihy sa nachádza sekcia s názvom poznámkový blok,
v ktorej sa nachádzajú podrobnejšie informácie o niektorých myšlienkach
a osobách z reálnej histórie, ktoré boli v príbehu spomínané, alebo môžu
vyjadrovať doplňujúce informácie. Vysvetlivky a historické údaje demonštrujú
napríklad mená ako Aischylos, Aristoteles, George Boole, Gottlob Frege, Giuseppe
Peano, Alan Turing a John Von Neumann a vysvetlenia pojmov typu Algoritmus,
Axiom, Logika, Russelov paradox, teória množín či Viedenský kruh.
Maus (viď Obrázok 9 na konci strany). Z dôvodu že sme sa počas práce nedostali
priamo k tomuto historickému komiksu využijeme ku krátkemu oboznámeniu sa
s témou knihy slová autora Mikuláša Kroupu. „Spomínam si, ako som asi pred
desiatimi rokmi ležal štrnásť dní v nemocnici a brat mi priniesol legendárny
komiksový príbeh Maus od Arta Spiegelmana. Do tej doby som si myslel, že komiks je
druhoradé a ľahké čítanie, ale Spiegelmanova kniha ma naprosto uchvátila. (...) Keď
sme potom s kresliarmi pracovali na „našich“ príbehoch, často krát som sa ku knihe
Maus vracal. Nie preto, že by som si myslel, že urobíme „niečo podobné“, alebo že by
sme mali nafúkané ambície vydať rovnako dobrú knižku. Ale predovšetkým preto, čo
Art Spiegelman ukázal: aj v komikse je možné zmysluplne uchopiť vážnu tému
a osobné svedectvo“ (Kroupa 2011, s. 179).

Obrázok 9 Maus. Protagonisti z obdobia druhej svetovej vojny sú v komikse zobrazení ako
zvieratá. Napríklad židia sú myši a nemeckí vojaci mačky (Isolemnlyswear 2015)
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4 Česká história v komikse
Dejiny sú v dnešnej dobe zaznamenané mnohými spôsobmi. Pomocou písaného
textu, zvukových či filmových záznamov a veľmi často aj prostredníctvom
obrázkov, v širokom zmysle slova. Jedna z takýchto možností je aj komiks.
V Čechách je toto médium populárne už niekoľko desaťročí a to až takým
spôsobom, že Česi začali do formy komiksu zaznamenávať aj ich skutočnú históriu
a tak sa u nich do povedomia čím ďalej tým viac dostávajú historické komiksy,
alebo inak povedané aj komiksy s historickou tematikou. Len okrajovo pre lepšiu
predstavu zmienime knihu s názvom Obrázky z českých dejín a povestí, ktorá je
veľmi zaujímavým príkladom komiksu s obsahom českej histórie. Tento zväzok sa
skladá z krátkych príbehov českých dejín, povestí a legiend. Autori v ňom
sformulovali do komiksovej podoby okrem iných, aj historické subjekty ako Ján
Amos Komenský, príbeh o kráľovi Svätoplukovi, Habsburgovcov, Karola IV.,
Tatároch na Morave, ale aj postavu zo židovskej mytológie - golema. V knihe tiež
nechýbajú vyobrazenia slávnych spisovateľov, hudobných skladateľov, vedcov a
vynálezcov. História zachytená v tejto knihe končí vznikom Československej
republiky v roku 1918. Príloha H obsahuje doplnkový prídavok k tejto kapitole –
rozbor komiksu s historickými motívmi s názvom Prokletí.

4.1 Kde domov můj, aneb 20. století a Československo
Za ukážkový príklad a ako pomôcku pri všeobecnom rozbore českej histórie sme sa
rozhodli zvoliť publikáciu - Kde domov můj, aneb 20. století a Československo,
ktorá vznikla za účelom inovácie výučby českých a československých dejín 20.
storočia a je to projekt predstavujúci sprievodcu zložitými dejinami českých území
a Československa v 20. storočí.
Úvod komiksovej publikácie napísaný vedúcim autorského kolektívu, ktorý
pracoval na učebnici slúžiacej ako predloha pre vydanie komiksového spracovania
zahŕňa aj informáciu, že v stovke obrazov sa prelínajú motívy takzvaných veľkých
dejín s odkazmi na udalosti a javy z politiky, spoločnosti, kultúry a technologických
premien a k nim dodatočne pristupujú ešte aj kulisy každodenného života (Lach
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2013). Každá z ilustrácií v uvádzanej publikácií, z didaktických dôvodov nadväzuje
na učebnicu České zeme a Československo v 20. storočí, ktorej úryvky sú pri
grafických ukážkach v publikácii používané. Keď vezmeme do úvahy, že dokument
obsahuje na každej strane ukážku práve jedného roku z histórie týkajúcej sa Čiech
(až na pár výnimiek, kde sa na jednej strane nachádza vykreslenie dvoch rokov),
tak od roku 1900 až do roku 2000 nám kniha ponúka približne sto strán
relevantných informácií. Aby sme sa zbytočné nezaoberali veľkým množstvom
niektorých konkrétnych historických údajov, vytiahli sme z tejto publikácie len
niekoľko historických faktov za účelom názornej ukážky toho, akým didaktickým
prostriedkom môže byť aj dokument, vytvorený na báze komiksu.
Ako prvý sme zvolili rok 1903. „Známy český zápasník Gustav Frištenský sa stal
amatérskym majstrom Európy v grécko-rímskom zápase, a potvrdil tak telovýchovnú
zdatnosť českého národa. Technik, vynálezca a konštruktér František Křižík
vybudoval prvú elektrickú železnicu v Rakúsko-Uhorsku, konkrétne na trati Tábor–
Bechyně“ (Bednařík 2013, s. 6). Aj z tejto krátkej citácie je zrejmé, že ak sa niekto
chce venovať štúdiu histórie dopodrobna, komiks mu až takúto možnosť nedokáže
poskytnúť a v prípade týchto dvoch elementárnych faktov z minulosti je ich
eventuálne využitie vhodné predovšetkým pre stredné školy, pre ktoré boli
vytvorené obe publikácie, či už sa jedná o spomínanú učebnicu, alebo jej neskôr
vydané, komiksové prevedenie.
O niečo rozsiahlejší úryvok sme zvolili na ukážku z pôvodnej učebnice „Novo
vzniknutá československá štátna idea sa preto javila ako aktívna obrana proti
tušenému nebezpečenstvu, nech už zo strany Nemecka, či Ruska. Plány a myšlienky,
formulované a v priebehu vojny upresňované najmä Tomášom Garykom Masarykom,
sa zdali byť dlho veľmi obtiažne realizovateľné. Výsledky svetovej vojny však
víťazným mocnostiam umožnili Masarykom ponúkaný koncept „novej Európy“ prijať
a presadiť. Idea samostatného československého štátu sa v októbri 1918 zmenila na
skutočnosť. Vznikol nový štát, ktorý česká spoločnosť prijala za svoj. Jeho budovanie
vo vojnou narušenej Európe však nebolo zďaleka ľahké“ (Lach 2013, s. 17). Len
posledné tri vety tohto výňatku z učebnice sú použité ako ukážkový fragment
histórie v komiksovom prevedení. Ako je možné vidieť, pasáž použitá v komikse sa
opiera o historické poznatky priamo z publikácie, ktorá je venovaná štúdiu histórie
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Čiech a nie je ničím prifarbovaná ani pozmenená. Dostávame sa preto znova
k záveru, že komiks môže byť aj takouto formou zužitkovaný na didaktické
zámery.
Nasledujúcimi citáciami uzavrieme rozbor tohto komiksového výtvoru. „Nejasnosti
okolo podoby prestavby v Československu viedli aj k istému štiepeniu vo vnútri
komunistickej strany, ktoré sa prejavilo v personálnych zmenách na najvyšších
postoch straníckej a vládnej hierarchie. Zatiaľ čo najvyšší stranícky post zaujal v roku
1987 po G. Husákovi konzervatívny politik Milouš Jakeš, predsedom federálnej vlády
sa v roku 1988 stal priaznivec hlbších reforiem Ladislav Adamec“ (Lach 2013, s.
118). V komiksovom prevedení sa za týmito vetami nachádza ešte ďalšia
informácia o udalosti z daných rokov, ktorá je tiež prevzatá z originálnych textov
v učebnici a znie: „V roku 1987 vznikol program pre kutilov s názvom Receptár nie
len na nedeľu, ktorý uvádzal Přemek Podlaha“ (Lach 2013, s. 112). Nie je nutné
podotýkať, že v komikse sú formou textu uvedené fakty zároveň sprevádzané a
obohatené o patričné grafické vyobrazenia a čitateľom sa tak naskytuje
dôveryhodnejšie pôsobiaci obraz o danej situácií z minulosti, viď Obrázok 10.

Obrázok 10 Ukážka z publikácie Kde domov můj. Komiksové vyobrazenie vypuknutia 1.
svetovej vojny (Lach 2013)
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4.2 Historické povesti Šluknovska (v komiksovom prevedení)
Počas písania tejto kapitoly sme sa na internete dopátrali k užitočnému článku,
ktorý pojednáva o subjekte vhodnom na použitie zmienených informácií
v záverečnej práci. Komiksy o histórii Šluknovska (viď Obrázok 11) bolo možné až
do marca 2016 vidieť v Dome Českého Švajčiarska v Krásné Lípě. Dvanásť
príbehov na dvadsiatich výstavných paneloch bolo možné si prezrieť na schodisku.
Výstava chcela priblížiť históriu hravou formou hlavne mladšej generácií. Texty pri
obrazoch sú na viac dvojjazyčné (Pilařová 2016). „Myšlienka priblížiť históriu
mladšej generácií kreslenou formou napadla historičku Kláru Mágrovú“ (Pilařová
2016). Mágrová ďalej hovorí o tom ako oslovila Rosťu Křivánka - autora viacerých
textov, dosť spolu spolupracujú a vedela že má k dispozícií Petra Herolda, ktorý je
schopný kresliť.

Obrázok 11 Ukážka komiksovej histórie na výstave (Křivánek 2016)

Do komiksovej podoby sa dostalo celkovo 12 povestí týkajúcich sa Šluknovska až
na jednu výnimku a tou je útek do Egypta. „Je to prepracované úplne do detailu, za
prvé je to komiks, za druhé nie je to písané takou veľmi spisovnou češtinou – je to
prispôsobené, takže to môže tie deti baviť. To si myslím, že bol jeden z najlepších
ťahov od autorov“ (Mágrová 2016). Podľa slov Kláry Mágrovej že výstava nie je len
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edukatívna, sa môžeme odvolávať v tejto kapitole na fakt, akým je rozrastajúca sa
popularita a záujem o historické témy zobrazené v komiksovom prevedení a
skutočnosť, že sa táto expozícia bude počas celého roka premiestňovať po
miestach ako sú Varnsdorf, Lipové, Česká Lípa a Šluknovský zámok je dostatočne
relevantným dôkazom toho, že aj komiksy môžu zaujať svoje miesto či už
v múzejníctve, alebo iných expozičných činnostiach. „Výstava je nie len edukatívna,
(...) Spolu s tou výstavou putuje šanon s kresbami. Keď príde škola na prehliadku, tak
potom tie deti si to spätne nakreslia, alebo napíšu svoju verziu povesti“ (Mágrová
2016).

4.3 Ve jménu Husa
Dôležité obdobie v českej histórii ponúka aj kniha s názvom Ve jménu Husa. Aj
napriek pomerne netradičnej forme spracovania tento komiks zoznámi čitateľa s
historickými faktami a pospája určité súvislosti, aj keď sa zameriava predovšetkým
na mládež. Toto dielo je mimoriadnym nástrojom na pripomenutie si obdobia
husitskej revolúcie a troch významných osobností, ktoré v tej dobe žili a podľa
ktorých je celkové dielo rozdelené na viac komiksových príbehov.
Jeden príbeh rozpráva o Jánovi Husovi, presnejšie o jeho životnom príbehu, kázaní
a smrti. V ďalšom je ústrednou postavou kráľ Václav štvrtý. Príbeh je o jeho
korunovácií, vladárskych povinnostiach, komplikovanom vzťahu s Jánom Husom,
husitskom hnutí a jeho smrti. Príbeh venovaný Jánovi Želivskému približuje témy
a udalosti ako kázanie, nepokoje v Prahe, defenestrácia (viď Obrázok 12), jeho rola
v husitskej revolúcii a následná poprava sú kľúčové príhody v tomto rozprávaní.

Obrázok 12 Defenestrácia. Ilustrácia z knihy Ve jménu Husa (Ležák 2015)
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Textová časť knihy interpretuje posolstvo majstra Jána Husa, význam Karlovej
univerzity, pápežský koncil, protestantskú reformáciu, ale aj bežný život ľudí
v stredoveku. Vďaka tomu, že kniha obsahuje aj strany, kde sa nachádza len písaný
text bez obrázkov, nestvárňuje de facto komiks ako ho poznáme, rozhodne však
v týchto častiach nenájdeme len suché fakty, ako napríklad v učebniciach dejepisu.
Predstavíme len jeden vzorový príklad vyňatý z knihy pre názornú ukážku, akým
spôsobom môže byť v komiksovej kreácii zobrazená história.
„Martin V. bol v dobe svojej voľby v plnej sile, mal 48 rokov. Patril rovnako ako pápeži
Alexander V. a Ján XXIII. k siedmim rímskym kardinálom, ktorí sa o desať rokov
skôr postavili proti svojmu vtedajšiemu pápežovi Gregorovi XII. a vyvolali koncil
v Pise. Tiež na kostnickom koncile bol kardinál Colonna jednou z hlavných postáv.
Z nášho českého pohľadu je jeho meno neslávne známe, pretože to bol práve on, kto
dva a pol roka pred svojim zvolením pápežom predsedal súdu nad majstrom Jánom
Husom a kto sa do značnej miery „zaslúžil“ o jeho smrť v plameňoch. Ako pápež
Martin V. potom poslal do Čiech všetkých päť krížových výprav proti kališníkom“
(Ležák 2015, s. 34).

4.4 Češi
Komiksu nikdy nie je dosť. Tím tvorcov nového seriálu, ktorý vysiela Česká
televízia - České století sa rozhodol, že deväť historických udalostí o ktorých seriál
pojednáva, spracuje aj netradičnejšou, komiksovou formou. Ako prvý diel z cyklu
Češi bol vydaný zväzok s názvom Jak Masaryk vymyslel Československo a na jeho
stranách sú zmapované udalosti od vzniku Československa až po jeho rozpad.
Konzumentom českej histórie sa v prípade komiksu na rozdiel od seriálu dostáva
omnoho viac irónie a humoru, no súčasne aj nadhľadu. V prípade niektorých
historických osobností je to pomerne riskantný krok, ale autori - či už scenárista
alebo ilustrátori, si držia primeraný odstup od prehnanej kontroverznosti.
V rozhovore pre Českú televíziu sa vyjadril scenárista a historik Pavel Kosatík o
tom ako predpokladá, že komiksové spracovanie osloví hlavne mladšie
„facebookové“ publikum, avšak neznamená to, že sú v ňom myšlienkové pochody
akokoľvek zjednodušené (Kosatík 2013). „Nie je to redukcia, ani pre retardovaných
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ľudí. Ja sám som mal čo robiť, aby som autorom dokázal odpovedať na faktické
otázky a pomôcť im so strihovým videním. Tam som si uvedomil, že je to veľmi
poctivé remeslo a v tých špičkách pochopiteľne umenie“ (Kosatík 2013).
Ako stručné príklady o čo sa v knihách vlastne jedná, sme sa rozhodli uviesť štyri
výtlačky komiksov Češi a vzhľadom na fakt, že každú knihu ilustroval niekto iný,
kompletná zbierka tohto cyklu okrem pravdivých historických príbehov ponúka aj
širokospektrálny prierez rozmanitými typmi grafických prejavov.

4.4.1 Češi 1918 (prvý diel)
Debutové dielo s názvom Ako Masaryk vymyslel Československo nakreslil
ilustrátor

a príležitostný

grafik

Petr

Novák

(pseudonymom

Ticho762).

Zaujímavosťou v knihe je, že príbeh Masaryka sa miestami prepletá s príbehom
boxera Karla Vávru. Keď Masaryk vedie významné politické dialógy s osobnosťami
s ktorými si navzájom oponujú, je to zobrazované ako súboj dvoch boxerov, pre
väčšiu autenticitu inzultácie rozhovorov.
Historické medzníky v tomto komiksovom diele sú sprevádzané obrázkami
zodpovedajúcimi skutočnému obrazu doby aj postavám, no od čisto reálneho
vyobrazenia sú príležitostne diferencované nereálnymi prvkami. Dobrým
príkladom je napríklad reťazec obrázkov rozhovoru Masaryka a Beneša v
Chotkovych sadoch v Prahe, kde ich pozoruje sova, ktorú možno vnímať ako
nejaký odposluch a na stranách kde Masaryk hovorí o tom ako prezrel a ako sa mu
vybavuje veštba kňažky Libuše o budúcej sláve Prahy, sa nad scenériou objavuje
ako božské znamenie obraz mystickej ženy (viď Obrázok 13 na ďalšej strane).
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Obrázok 13 Češi 1918. Masaryk a Beneš v Chotkovych sadoch (Kosatík 2013)

Podobné úkazy sú ilustrované aj v ďalších častiach komiksu ako napríklad oko na
obraze nad posteľou umierajúcej Masarykovej ženy, víla na stene pri jej posteli,
alebo oko v trojuholníku nad hlavou Masaryka keď na obrázku v Rotterdame
oznámil, že prichádza robiť vojnu. Na nasledujúcej strane po jeho zmienke o vojne
Masaryk hovorí v krajanskom spolku Svätopluk v Zürichu pri príležitosti 500.
výročia Husovej smrti: „Dúfajme, že táto veľká svetová vojna tiež povedie náš národ
k slobode a že sa dožijeme českej samostatnosti“ (Kosatík 2013)! Značí to o tom, že
čitateľ sa má v komikse dozvedieť informácie aj o iných útržkoch z histórie.
Záver prvého diela je obohatený o textovú časť s informáciami o niektorých
významných rokoch v danom období a čo sa v nich udialo, plus poznatky
o dôležitých ľuďoch, ktoré boli kľúčové nielen v komikse, ale celej v ňom
vyobrazenej histórií.

38

4.4.2 Češi 1942 (tretí diel)
Podtitul Ako v Londýne vymysleli atentát na Heydricha si nesie tretí diel komiksu
Češi a práve tento sme zvolili ako ďalšiu ukážku toho, ako zodpovedajúco realite
môže byť história znázornená v komiksovej tvorbe. Len názov sám o sebe
vypovedá o temnom období, nehovoriac o tom, že v roku 1942, ktorý je pre toto
vydanie kľúčový, ešte prebiehala druhá svetová vojna. Komiks je ilustrovaný
Marekom Rubecom a po porovnaní s prvým dielom sa od neho podstatne líši
najmä v tom, že neobsahuje fantasy, resp. domyslené prvky, akými oplýval prvý
diel z cyklu Češi (viď Obrázok 14).

Obrázok 14 Češi 1942. Názorná ukážka formy ilustrácie v knihe (Zýková 2015)

Vizuálny obsah zväzku pozostáva prevažne z obrazov dobového Londýna a keďže
je táto kapitola zameraná na históriu týkajúcu sa Českej republiky, dôležité sú
z tohto pohľadu hlavne postavy, ich monológy a dialógy, ktorými oplýva celá kniha.
Za zmienku však stojí, že v komikse sa nachádza aj originálna prvá sloha britskej
patriotickej piesne, ktorej text napísal James Thomson.
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„When Britain first, at Heaven's command
Arose from out the azure main;
This was the charter of the land,
And guardian angels sang this strain:
Rule, Britannia! rule the waves:
Britons never will be slaves“ (Thomson 1763, s. 191).
Rovnako ako v prvom vydaní, aj tu sa v závere knihy nachádzajú informácie o
významných udalostiach a rokoch, v ktorých sa udiali a zoznam aktérov s menami,
ako napríklad Winston Churchill a Reinhard Heydrich.

4.4.3 Češi 1952 (piaty diel)
Ako Gottwald zavraždil Slanského - v poradí piate vydanie cyklu, má za úlohu
predložiť

čitateľovi

v prvom

rade

život

Klementa

Gottwalda

a závažné

rozhodnutia, uskutočnené v zobrazovanom úseku českých dejín. Vojtěch Mašek sa
ujal role ilustrátora a ako je uvedené aj na vnútri obálky knihy, je to jeden z
najtemnejších príbehov novodobej českej histórie a chýbajú v ňom kladní
hrdinovia (Kosatík 2014). Celý štýl vyobrazenia komiksu dosť pripomína noirový
literárny žáner a naviac je prevedený do čierno-bielej podoby, čo tomu dodáva
autentickosť noiru aj z estetického hľadiska (viď Obrázok 15).

Obrázok 15 Češi 1952. Ukážka z knihy
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Noir je literárny žáner, úzko súvisiaci s detektívnym žánrom, s rozdielom, že
protagonista nie je detektív, ale namiesto toho je to buď obeť, podozrivý, alebo
páchateľ. Ďalším spoločným znakom sú sebadeštruktívne vlastnosti hrdinu.
Typický protagonista noir fikcie sa zaoberá právnymi, politickými alebo inými
systémami, ktoré sú skorumpované ako sám páchateľ a protagonista je buď
obetovaný, alebo musí obetovať niekoho iného (Tuttle 1994). Pre porovnanie viď
Obrázok 16.

Obrázok 16 Sin City. Ukážka zo známeho komiksu v štýle noir od slávneho autora komiksov Franka Millera (Leighton 2008)

Celý príbeh v komikse sa nesie pod heslom, ktoré autor cituje na úvodnej strane
knihy: „Násilie je nutné k nastoleniu poriadku, v ktorom násilie už nebude“ (Jean
Paul Marat). Ako sme zistili aj v predošlých číslach z cyklu Češi a ako je u komiksov
známe, najpodstatnejšiu časť pri dozeraní na historické fakty tvoria dialógy. Keď
sa však zameriame na grafickú stránku komiksu, je možné z neho vyťažiť materiál,
ako napríklad vizuálne prevedenie Pražského hradu, alebo skutočnosť o tom, ako
bolo v tej dobe takmer všetko odpočúvané resp. inak kontrolované. Aj napriek
tomu, že podstatná časť zobrazených postáv nemá odhalenú tvár (chýbajúce oči,
nos, ústa), namiesto uší majú objekt v tvare baraních rohov, ktorý má obrazne
vyjadrovať odpočúvacie zariadenia alebo sú na obrázkoch nakreslené s inými
deformáciami, nie je možné tvrdiť, že to uberá na hodnote čo sa týka historického
obsahu. Každý nereálny prvok v tomto komikse má svoj dôvod a zámer
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metaforicky vyjadrovať úlohu daného človeka v predvedenej oblasti českých
novodobých dejín.

4.4.4 Češi 1989 (ôsmy diel)
Posledný ukážkový komiks predstavuje len 27 rokov staré udalosti s hlavným
motívom zameraným na to, Ako sa Havel stal prezidentom, čo stojí aj v podtitule
knihy. Na rozdiel od predošlých vydaní je vizuálne prevedenie ôsmej časti v
typickom komiksovom štýle a za grafickým prevedením stojí ilustrátor a
komiksový tvorca Vojtěch Šeda.
Príbeh v komikse pojednáva o Havlovi z čias, keď bol ešte spisovateľ, ktorý sa
nikdy nechcel stať politikom, ale jeho alterego – v komikse vyobrazené ako tieň, ho
k tomu nabádalo. Ako príklad toho, akým spôsobom môže komiks lepšie než čisto
písaná literatúra znázorňovať nejaké udalosti z histórie, uvádzame prvú schôdzku
vlády s vedením občianskeho fóra z 26. novembra 1989. Vďaka forme dialógov
medzi Václavom Havlom a Ladislavom Adamcom sa pre čitateľa stáva minulosť
akoby dočasnou prítomnosťou a to nastoľuje pocit, akoby sa sám v danej diskusii
nachádzal. „Celý život som odporcom tej kabinetnej politiky. A nakoniec uzavriem
tajnú dohodu s komunistickým úradníkom! Ale inak to nejde“ (Havel 1989).
Zaujímavo sú v knihe vykreslené aj rôzne časti Prahy, ktorá sa za tých pár rokov
síce nejako výrazne nezmenila, no v prípade že tento konkrétny komiks bude
vnímaný ako materiál s adekvátnym historickým obsahom, tak tieto nákresy
prinajmenšom dopĺňajú dobovú atmosféru. Komiks sa uzatvára rozhovorom
Václava Havla a Alexnadra Dubčeka, v ktorom sa jedná o výmene prezidentského
postu a miesta na hrade.
„29. decembra bol Václav Havel zvolený za československého prezidenta. Poslanci
federálneho zhromaždenia sa za neho vyslovili jednomyseľne. Proti zvoleniu z nich
nebol ani jediný... Alexander Dubček už neskôr na prezidenta nikdy nekandidoval“
(Kosatík 2015). Aj takýto report o historickom dianí sa spolu s ďalšími nachádza
v komikse, čo znova potvrdzuje skutočnosť, že komiksový formát literatúry môže

42

zaručiť platnosť dejepisných informácií a slúžiť ako vhodný didaktický
prostriedok.

4.5 Ještě jsme ve válce – Příběhy 20. století
Za jeden z najprínosnejších zdrojov pri tvorbe záverečnej práce považujeme knihu
Ještě jsme ve válce. Po nami vykonaných komparáciách vybraných komiksov
rôznych druhov sme dospeli k záveru, že toto dielo môže slúžiť ako príkladný vzor
komiksovej tvorby, čo sa týka graficko-textového prezentovania histórie.
Traja scenáristi, trinásť špičkových českých a slovenských výtvarníkov, trinásť
komiksov nakreslených podľa rozprávania trinástich skutočných ľudí a trinásť
strhujúcich príbehov z vojnového frontu, koncentračných táborov, komunistického
kriminálu aj prostredia Štátnej bezpečnosti (Kroupa 2011). Táto stručná
charakteristika knihy hovorí za všetko a vyjadruje jej najpodstatnejšie črty a obsah.
„Príbehy v tejto knihe vychádzajú zo skutočných osudov skutočných hrdinov. Ich
vyprávanie zaznamenali dokumentaristi z neziskovej organizácie POST BELLUM v
rozmedzí 2001-2011“ (Kroupa 2011, s. 179).
K vytvoreniu tejto zbierky historických komiksov bola nutná práca s pamäťami
a spomienkami ľudí, čo vyžaduje diferentnejšiu metodiku a prístupy, ako napríklad
pri práci s archívnymi dokumentmi. Každé jedno svedectvo má pre nás a možno aj
pre českú resp. slovenskú spoločnosť zmysel, ich prostredníctvom spoznávame
minulosť a aj to, ako sa premietla do individuálneho života. Hlasové nahrávky,
fotografie a ďalšie informácie je možné nájsť na www.pametnaroda.cz. Táto kniha
je spoločný projekt POST BELLUM-u, Ústavu pre štúdium totalitných režimov
a Českého rozhlasu.
Každý jeden príbeh prevedený do knihy na komiksovú podobu má z dôvodu iných
ilustrátorov rozličné vyobrazenie (viď Obrázok 17 na nasledovnej strane), čo je
možné všimnúť si aj v historicko-komiksovom cykle Češi. Čo sa týka historických
faktov, ich pravdivostnú hodnotu dokladujú poznámky za každým príbehom.
Pri prvom príbehu zo života generála Tomáša Sedláčka autor s výtvarníkom údajne
strávili u pamätníka skoro tri hodiny. Podľa slov autora knihy sa okrem iných
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prípadov zasekli napríklad pri tom, či mala zámorská loď Viceroy of India dva,
alebo 3 komíny, no podľa fotky ktorú neskôr našiel, mala len dva (Kroupa 2011). Aj
ostatné príbehy majú čo ponúknuť z historického hľadiska. Život a práce v Gulagu
a koncentračných

táboroch,

obviňovanie

a transport

ľudí,

správanie

sa

militaristických jednotiek k bežným občanom alebo ľuďom židovského vyznania,
uniformy nemeckých či ruských vojakov, odevy pracovníkov v koncentračných
táboroch aj obrazy táborov ako takých, atmosféra v židovských rodinách
a protižidovské zákazy, gestapo, partizáni, nacistickí vojaci a tiež je tam obsiahnutý
aj skrátený a zjednodušený životný príbeh Anny Frankovej. Kniha obsahuje aj
doplnky akými sú aktuálne fotografie rozprávačov ale aj z ich mladých čias
z obdobia príbehov.

Obrázok 17 Ještě jsme ve válce. Ukážka dvoch typov grafického zobrazenia z dvoch
rozdielnych príbehov
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5 Slovenská história v komikse
So zreteľom na náležite rozmanitú históriu na Slovensku je značne náročné,
miestami takmer nemožné dopátrať sa k nejakej literatúre s historickou
tematikou, ktorá by sa dala považovať aspoň za dielo podobné komiksu,
eventuálne na komiks ako taký. „Slovenská komiksová tvorba nemá takú bohatú
tradíciu ako tvorba komiksu v USA či v krajinách západnej Európy, preto ani
komiksy,

ktoré

u nás vychádzali, nevyužívali všetky

možnosti zobrazenia

a spracovania národných motívov“ (Kaprinský 2009, s. 117).
Keď sa pozrieme na tvorbu historického prehľadu s nami susediacich národov ako
sú napríklad Poliaci a Česi, určite natrafíme na prierezy ich vlastnou históriou,
vyobrazené buď formou grafických románov, o niečo kratších magazínov, alebo len
nejakým úsekom z minulosti, zobrazeným na krátkom, jednoduchom, komiksovom
páse. Prenášanie historických udalostí z čisto textového charakteru do vizuálnej
podoby sa v oboch uvedených krajinách stalo tak populárnym, že v prípade záujmu
o získanie historických informácií týchto štátov, môže po takejto literatúre siahnuť
patrične početnejšia skupina ľudí, napríklad aj z vekového hľadiska.
Ako dôkaz o popularite historických komiksov, uvádzame konkrétne deviata časť
komiksovej knihy od spisovateľa Pavla Kosatíka Česi, s podtitulom - Jak Mečiar
s Klausem rozdělili stát, ktorá bola vydaná v roku 2015. Ako je uvedené na
vnútornej obálke spomínaného diela, cieľom autora a výtvarníkov nie je výklad
dejín alebo rekonštrukcia histórie. Ich úmyslom je poskytnutie pôsobivého
pohľadu do rozhovorov určujúcich významné medzníky v histórií, nahliadnutie do
myslí jednotlivých aktérov a na momenty ich pochybností, konfliktov, odvahy
a krokov, ktoré o niečom rozhodli (Kosatík 2015). Keďže sa jedná prevažne
o históriu Čechov, nebudeme sa v tejto kapitole venovať hlbšiemu rozboru tohto
vydania. A aj to je ďalším dôvodom, prečo sme ako príklad vybrali práve titul Jak
Mečiar s Klausem rozdělili stát. Keďže sa tam jedná o Československú republiku, je
zrejmé, že sa obsah tohto komiksu priamo dotýka aj našej – slovenskej histórie.
Počas výskumu sme teda prišli na to, že nejaké časti našich historických koreňov sa
nachádzajú na komiksovom podklade a aj napriek tomu že diel tohto typu nie je
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veľa, môžeme tento fakt zhodnotiť ako pozitívne zistenie nielen pre tvorbu obsahu
záverečnej práce, ale aj ako potencionálne dobrý začiatok pre zavedenie
historických komiksov do skupiny didaktických prostriedkov.
„Až po roku 1989 môžeme začať výraznejšie uvažovať o výskyte komiksov, v ktorých
sú prezentované motívy viažuce sa na slovenskú národnú identitu. Najčastejšie išlo
o komiksy inšpirované národnými dejinami zamerané predovšetkým na dva hlavné
tematické okruhy: jánošíkovskú tradíciu a obdobie Veľkej Moravy“ (Karpinský 2009,
s. 117). Jedny z prvých komiksov ktoré vznikali v období po zmene štátneho
zriadenia v roku 1989, boli venované téme veľkej Moravy. Ide o komiksy Gorazdov
posol a Zbraň pre Svätopluka od tvorcov Repka a Mráza (Karpinský 2009).
Aby sme však predišli len kritickému pohľadu na vec, do rúk sa nám dostali aj iné
diela, vyobrazujúce historické obdobia a udalosti, ktoré zahŕňajú aj Slovenska sa
týkajúce dejepisné reálie. Konkrétne sa jedná o knihu Dušana Taragela a Jozefa
Giertliho

(pseudonymom

Danglár)

s názvom

Jánošík!

Pravdivý

príbeh

legendárneho zbojníka a jeho družiny (ďalej už len Jánošík!) a historický komiks
Medzi modlou a krížom od Aleša Mrázka, ktorý tento príbeh sprevádzaný
obrázkami nielen napísal, ale sám aj ilustroval. A aby sme predišli nedostatku
výskumného materiálu, siahli sme aj po komiksovej tvorbe venovanej pre cieľovú
skupinu nižšej vekovej kategórie. Napríklad aj publikácia Jánošíka v detskom
prevedení alebo kniha slovenských obrázkových povestí nám dopomohli
k získaniu

detailnejších

informácií

týkajúcich

sa

problematiky

histórie

v komiksoch. Pretože je množstvo komiksovej literatúry týkajúcej sa histórie
Slovenska a Slovákov mizivé, dovolili sme si uskutočniť a predložiť v tejto práci
podrobnejšiu analýzu vyššie uvedených diel.

5.1 Mezi modlou a křížem
Nasledovný rozbor je venovaný životom solúnskych bratov - Konštantína a Metoda
a tiež dobe a udalostiam, v ktorej sa podľa historických prameňov vyskytovali.
„Téma Veľkej Moravy je súčasťou slovenskej kultúrnej tradície už od obdobia prvých
oficiálnych pokusov národnej identifikácie sa Slovákov a rovnako aj v súčasnosti
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predstavuje jeden z nosných motívov využívaných v prípadoch dokazovania
historických koreňov, a teda i starobylosti slovenského národa, ako aj jeho kultúrnej
vyspelosti a náboženských tradícií“ (Karpinský 2009, s.117).
Dielo Medzi modlou a krížom je krátky historický komiks v brožovanej väzbe,
ktorého strany sú prevedené výhradne v bielo – hnedých farbách, viď Obrázok 18.
Už len táto skutočnosť napovedá o zrejmom historickom formáte, minimálne
z aspektu estetiky.

Obrázok 18 Mezi modlou a křížem. Náhľad na vizuálne prevedenie diela (Vachuda 2015)

Do príbehu nás uviedla informácia zobrazená na prvom obrázku, na prvej strane –
Solún – l.p 827. „Solún bol v tej dobe druhým najväčším mestom Byzancie, ktorej
vládol cisár Michael II. A bol taktiež hlavným mestom Macedónska, ktorý spravoval
cisárov miestodržiaci, nazývaný Strategos“

(Mrázek

2013,

s.

1).

Texty

reprodukované v kolónkach, ako je možné vidieť aj citáciách, prednášajú čisté
historické informácie. „Solún bol veľkým mestom. Žili tu pomiešané vedľa seba
najrôznejšie národy. Bolo tu možné počuť mnoho jazykov a medzi nimi prevládala
gréčtina a jazyk Slovanov. Tieto dva jazyky veľmi dobre poznali aj Metod s
Konštantínom“ (Mrázek 2013, s. 3).
Predložili sme zatiaľ len niektoré výňatky z prvých troch strán, ale už podľa nich je
zrejmé, že v prípade tejto brožúrky sa jedná o veľmi solídny materiál s obsahom
údajov výhradne historickej hodnoty. Nasledovné strany komiksu sú venované
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udalostiam ako úmrtie byzantského cisára Theofilosa v roku 842, potlačenie
vzbury peloponézskych Slovanov a napríklad aj znovuzavedenie kultu svätých
obrazov čo malo za príčinu aj ukončenie ikonoklastického hnutia. Poukazujeme na
to, že tento historický komiks sa naozaj venuje relatívne širokej škále udalostí v
histórií, ktorá zahŕňa Slovenské (resp. Slovanské) dejiny. Od predstavenia dejiska
na ktorom sa zobrazovaný dej odohrával, až po život solúnskych bratov. Od ich
narodenia až do bodu kedy sa od seba odlúčili, prezentuje dielo Mezi modlou
a křížem znamenité množstvo historických faktov, ktoré sa počas všetkých rokov
ich života odohrávali.
„Po smrti Konštantína – Cyrila pokračoval jeho starší brat Metod v Božom diele na
Veľkej Morave. Aj cez veľké protivenstvá pri ktorých sa odvážny Metod dostal aj do
väzenia, sa svetlo evanjelia neprestalo šíriť medzi slovanskými národmi, ktoré žili do
tej doby v temnote modlárstva a pohanstva“ (Mrázek 2013). Až na zadnej strane
obalu knižky stojí doslov hovoriaci o smrti jedného z bratov a v skratke o tom, čo
sa po nej ešte dialo.
V závere komiksu sa nachádza okrem slovníčka pojmov a použitej literatúry aj
tabuľka, ktorá predkladá zoznam symbolov celej Hlaholiky. Porovnávať tieto dva
diela, na ktorých bol prevedený stručný rozbor, by bolo z akéhokoľvek hľadiska,
okrem toho, že oba poukazujú na nejaké historické skutočnosti, absurdné. Oba
komiksy majú didakticky čo poskytnúť, avšak každý v inom ponímaní. Zatiaľ čo je
Jánošík! venovaný hlavne cieľovej skupine vyššej vekovej kategórie vzhľadom na
kontroverzné ilustrácie a expresívne výrazy v texte, komiks o Konštantínovi a
Metodovi je celkovo historicky korektný a sám o sebe môže slúžiť ako edukačná
pomôcka pri výučbe daného obdobia, aj pre nižšiu vekovú kategóriu.

5.2 Jánošík!
Komiks Jánošík! disponuje deviatimi kreslenými príbehmi zo života slávneho
zbojníka Jánošíka a jeho družiny, ktoré sú však vyobrazené moderným spôsobom
dvoch kontroverzných autorov a v celej knihe je možné identifikovať prvky
karikatúry, paródie a (mimo iných) aj čierneho humoru. V žiadnom prípade nie je
možné brať tento výtvor ako vhodný prostriedok či už na edukačné účely, alebo
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ako koncept, primeraný na využitie v oblastiach múzejníctva. Podľa slov
spisovateľa a jazykovedca Petra Karpinského: „Využitie metonymie a synekdochy je
pravdepodobne najbezpečnejší a de facto i najjednoduchší spôsob, ako sa v súčasných
komiksoch prezentujú a zobrazujú národné motívy. Najčastejším spôsobom
manifestácie národnej hrdosti, národných kvalít či národnej nadradenosti je
vytvorenie komiksovej postavy, ktorá reprezentuje národ a krajinu a je nositeľom
týchto atribútov“ (Karpinský 2009, s. 114).
Napriek všetkým týmto slabinám, vďaka ktorým sme vyradili Danglárovho
Jánošíka z kategórie vhodných didaktických prostriedkov znázorňujúcich
historickú tematiku, nie je možné definitívne ho odsúdiť, pretože len na prvej
vinete prvého príbehu sa nachádza bublina s textom, na ktorej stojí: „Rok 1711.
Slovensko trpí pod nadvládou spupných grófov a zemepánov. Zbedačený ľud drie od
svitu do mrku na panskom“ (Taragel 2006, s. 3). Už na prvý pohľad sa dajú z jej
obsahu odvodiť minimálne tri fakty. Po prvé je na nej udaný presný rok, v ktorom
sa čitateľ „nachádza“. Po druhé je text napísaný v čiastočných archaizmoch a aj tým
prispieva k vzbudeniu dojmu, že sa jedná o začiatok príbehu z historického
prostredia. A po tretie, obsah tých troch krátkych a triviálnych viet vypovedá
o dobovej situácií, v tomto prípade o skutočnosti, v akých podmienkach sa
v opisovanom období žilo. „Každý kto sa pokúsil o odpor, bol kruto potrestaný“
(Taragel 2006, s. 3). Toto je informácia nachádzajúca sa hneď na nasledovnom
obrázku, ktorá nadväzuje na už spomenutú situáciu prebiehajúcu v dobe, v ktorej
sa dej komiksu odohráva.
V prípade že sa pozeráme na toto dielo ako laici, ktorí o Jánošíkovi nikdy nepočuli,
zaručene sa dozvieme o jeho živote údaje, vďaka ktorým sa nám podarí predstaviť
si podstatnú časť dôležitých informácií z historickej perspektívy. Vyselektované
poznatky z ďalších stránok komiksu ako napríklad pôsobisko Jánošíka a jeho
družiny vo Vrátnej doline kde čakali na vozy bohatých kupcov, poloha kaštieľa
grófa Révaya v Mošovciach, miesto nad Terchovou na ktorom sa Jánošík stretával
s Aničkou – jeho milou, alebo jarmok v Kežmarku v roku 1711, sa dajú po
naštudovaní kompetentných materiálov brať ako relevantné zdroje udávajúce
lokality, v ktorých sa zobrazované historické udalosti odohrávali (Taragel 2006).
Domnievame sa že nie je nutné nejakým spôsobom detailnejšie poukazovať na
49

konkrétne grafické vyobrazovania dobových priestorov, vzhľadom na Danglárov
ilustračný prejav. Aj napriek modernému prevedeniu kresieb v diele, ostal dizajn
historického vzhľadu v rámci možností zachovaný (viď Obrázok 19).

Obrázok 19 Jánošík! Ukážková stránka z komiksu od Taragela a Danglára

5.3 Jánošík – ako sa Jurko stal zbojníckym kapitánom
Ako doplnkovú podkapitolu slúžiacu na komparatívny účel s predošlým
Taragelovym dielom o Jánošíkovi, prikladáme o niečo stručnejšiu analýzu
jánošíkovského komiksu od V. Štrica, ktorý je na rozdiel od diela Jánošík!
dedikovaný hlavne čitateľom nižšej vekovej kategórie. Pre lepší prehľad viď
Obrázok 20 na ďalšej strane. Po konfrontácii týchto dvoch literárnych subjektov
venujúcich sa rovnakej historickej tematike, je najzreteľnejší práve tento rozdiel –
forma grafického prispôsobenia vyobrazovania príbehu. Historické fakty sa však
vyskytujú v oboch dielach bez rozdielu na to, akej vekovej skupine boli spomínané
diela venované.
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Obrázok 20 Jánošík - verzia komiksu pre mladšiu generáciu od V. Štrica

Na úvodnej strane tohto komiksu sa nachádzajú 3 krátke textové odseky, ktoré
uvádzajú čitateľa do obdobia a vyjasňujú situácie, s akými sa ľudia v danej dobe
stýkali. Ako ukážku prezentovania histórie sme vybrali a citujeme prvé tri vety
z prvého odseku. „V kraji pod najmenšími veľhorami na svete žije od pradávnych
čias malý a nenápadný národ, Slováci. Nikdy sa mu nežilo ľahko, ale v sedemnástom
storočí to bolo na nevydržanie. Najprv celú krajinu drancovali turecké hordy“ (Štric
2009, s. 1).
Čo sa týka príbehu v komikse, Jánošíkov život je predložený od jeho narodenia až
do bodu, kde sa stal kapitánom zbojníckej družiny. Hneď prvé informácie ponúkajú
údaje o roku a mieste narodenia slávneho zbojníka a taktiež sa z nich dá odvodiť
meno jeho otca. „V roku 1668 na panstve cisárskeho generála a grófa Lowenburga,
v dedine Tärchova, v miestnej časti Jánošíkovci... vracal sa Martin Jánošík so
záprahom z panského poľa...“ (Štric 2009, s. 2-3).
Nasledovné strany komiksu pojednávajú zábavnou formou prevažne o detstve
a dospievaní

mladého

zbojníka.

Z hľadiska

zaznamenávania

historicky

nápomocných reálií sme z neho extrahovali niekoľko položiek. Medzi ne môžeme
zaradiť mimo iných napríklad v komikse vyobrazený dobový vidiek či oblečenie
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vyššej aj nižšej triedy obyvateľstva na území Slovenska, mapu Európy na ktorej sú
vyznačené niektoré v tej dobe dôležité mestá, spôsob dopravy pomocou kočov
a koňov a kurucké povstanie.
Zväzok Jánošík, aj napriek tomu že sa prakticky jedná o detskú literatúru, by nemal
byť odstrašujúcim príkladom v prípade pátrania po historických udalostiach.
Práve naopak – môže slúžiť ako ukážkový príklad vo vyvolávaní záujmu o dejiny
a to už od mladého veku.

5.4 Slovenské obrázkové povesti
Táto publikácia nadväzuje na predchádzajúcu zbierku Slovenských obrázkových
povestí z roku 2005, ktoré napísal Ondrej Sliacky a ilustroval Martin Kellenberger.
Zmyslom diela je príťažlivou vizuálnou formou vzbudiť u malých čitateľov záujem
o žáner, ktorý najmä v autorskom podaní J.C. Hronského, M. Ďuríčkovej a iných sa
stal významnou súčasťou slovenskej literatúry pre deti. Len niektoré z povestí
v tejto zbierke vychádzajú z motívov, ktoré zanechali spomínaní velikáni
slovenskej povesťovej literatúry (Sliacky 2014). Nejedná sa o komiks ako taký, hoci
je kniha plná obrázkov a textu v bublinách, každý príbeh je sprevádzaný osobitným
úvodným a záverečným odstavcom textu. Každý príbeh je prezentovaný na dvoch
stránkach knihy a keďže sa jedná o povesti, relevancia správnosti historických
údajov nie je v tomto prípade ničím podložená, preto sa nebudeme v tomto
prípade venovať podrobnejšej analýze a uvádzame len stručný zoznam toho, čo
publikácia zahŕňa.
V obsahu knihy je možné nájsť okrem iných povesti o hrade Beckov, Váhu,
trenčianskej studni, lietavskom hrade, hrade Šášov, kráľovi Matejovi, Kráľovej holi,
mníchovi Cypriánovi a tiež o sv. Cyrilovi a sv. Metodovi, ktorí už boli zmienení aj
v osobitnej podkapitole tejto práce.
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6 Praktická časť
Praktická časť záverečnej práce je orientovaná konkrétne na múzeum komiksov
Káji Saudka v Prahe, ktorému sa pripisuje prvenstvo v múzeu zameranom na
komiksy v Prahe. Cieľom praktickej časti bola návšteva múzea za účelom vlastného
náhľadu na alternatívu vystavovania komiksov ako muzeálnych rekvizít a
vyzistenie faktov o potencionálnom obsahu komiksov s historickou tematikou
v konkrétnom múzeu, prípadne sa dozvedieť iné využiteľné informácie.
Budova múzea sa nachádza najbližšie pri jednej z najfrekventovanejších zastávok
metra - Můstek, ktorá je stretom trás liniek A a B. Jeho vznik sa datuje na obdobie
medzi rokmi 2009 a 2010, kedy sa múzeum dobudovalo nad priestory Comics Baru
a klubu Batalion, čím sa zároveň stalo ich súčasťou. Interiér múzea prekypuje
jedinečným dizajnom a hlavným prvkom celej expozície sú samozrejme vystavené
kúsky umeleckých diel rozmanitého charakteru legendárneho tvorcu.
Kája Saudek ako najvýznamnejší komiksový ilustrátor v Českej republike mal
veľký podiel na komiksovej tvorbe umelcov nielen v Čechách, ale aj v zahraničí.
Jeho unikátna expozícia kresieb v múzeu disponuje ako známymi, tak aj
neznámymi dielami. V múzeu je možné nájsť okrem klasických a veľkoplošných
obrazov napríklad aj jeho nedokončené skice a osobné artefakty. Výstava v múzeu
však neeviduje len životnú tvorbu Káji Saudka. Súčasťou expozície sú aj kresby
a ilustrované scenáre začínajúcich resp. menej známych umelcov a obchod so
suvenírmi, ktoré je možné zakúpiť si aj prostredníctvom e-shopu. Časť fotografií
z múzea sa pre názornú ukážku nachádza v prílohe C a na CD nosiči v prílohe B je
priložený priečinok, obsahujúci všetky nafotené zábery z prehliadky. Fotografia
suvenírov a materiálov prinesených z múzea je priložená v prílohe E.

6.1 Návšteva múzea komiksov Káji Saudka v Prahe
Do praktickej časti sme si dovolili interpretovať kompletný výklad podávaný
návštevníkom múzea. V texte nie sú obsiahnuté odpovede na otázky kladené
sprievodcovi v múzeu, z dôvodu časového obmedzenia pobytu v Prahe, niektoré
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pripomienky a zodpovedané otázky sa však nachádzajú v nasledujúcej podkapitole.
Správca, ktorý je zároveň aj sprievodcom, bol ochotný celý svoj prejav pretvoriť do
textovej podoby a poskytnúť nám ho za účelom jeho využitia v záverečnej práci.
Pre dodržanie používania jazyka zvoleného v zadaní sme sa rozhodli tento výklad
preložiť z českého jazyka do slovenčiny a bez výrazných zmien ho tak
parafrázovať. Príležitostné gramatické chyby a nedokončené slová sú v tomto
prepise opravené, avšak cudzojazyčné názvy a mená sú ponechané v originálnom
znení, rovnako ako aj niektoré slovosledy a štylizácia použitých viet a fráz, pre
zachovanie autentickosti s pôvodným dokumentom. Originálne znenie v podobe
v akej sa nám dostalo (aj bez opráv gramatických chýb a iných úprav) je uvedené
v prílohe F.
Preložený výklad z múzea Káji Saudka:
Komiks, alebo aj kreslené rozprávanie, sa dá datovať už od počiatku vekov, najmä z
nástenných malieb z doby kamennej. Ako už to vo vývoji býva, aj táto forma
kresleného rozprávania prešla niekoľkými úpravami generácií, od egyptských
hieroglyfov, cez tijuánske biblie, kamasútru až ku 20. storočiu, kedy komiks začal
naberať obrátky k prepracovanejším príbehom a víziám. Medzi priekopníkov
prvých komiksov sa dajú počítať autori, ako napríklad Milton Caniff, Will Eisner a z
českých luhov a hájov to bol napríklad Bohumil Konečný, niekedy pod prezývkou
Bimba.
A keď zostaneme pri českom komikse, tak medzi tých najväčších priekopníkov
českého komiksu patrí jednoznačne Kája Saudek, ktorý svojim špecifickým
rukopisom

a

štýlom

vyprávania

príbehov

ovplyvnil

nejednu

generáciu

výtvarníkov. Kája (narodený 13.5. 1935) už od ranného detstva bol ovplyvnený
celou škálou výtvarníkov, ilustrátorov a maliarov, najviac čerpal od secesných
maliarov, ako boli napríklad Gustav Klimt a Alfons Mucha. Medzi svoje vzory radil
aj už vyššie zmieňovaného Bohumila Konečného. Po druhej svetovej vojne však
Kája objavil ďalšie kresbové vzory, ktoré nadobro ovplyvnili jeho tvorbu. Kájova
veľká časť rodiny sa presťahovala do Spojených štátov Amerických, kde niektorí
žijú dodnes. A na počiatku 50. rokov minulého storočia posielali Kájovej rodine
rôzne magazíny a časopisy, ako napríklad Life alebo Time a medzi tým boli i
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noviny, kde vychádzal kreslený seriál The Spirit od už zmieňovaného Willa Eisnera
a medzi odstrižkami sa našli i prvé výtlačky kresleného seriálu Bat-Man od Boba
Canea. Káju ich osobitý rukopis ovplyvnil natoľko, že sa začal venovať naplno
výtvarnej činnosti. Zo začiatku to bolo prekresľovanie známych a obľúbených diel,
kde Kája formoval svoj um. Dá sa s istou skromnosťou tvrdiť, že Kája bol samouk.
Robil kópie svojich obľúbencov a tým sa učil proporciu ľudského tela a kresbu
vôbec. Zo začiatku vo veku 14-15 rokov spoločne so svojim dvojčaťom Janom
vytvárali študentský magazín Tuleň, do ktorého Kája prispieval svojimi prvými
príbehmi, až sa cez toto všetko dostávame do roku 1965, kedy sa Kája výtvarne
podieľal na filme „Kdo chce zabít Jessii?" od režiséra Václava Vorlíčka. Samozrejme
veľký paradox je v tom, že všetky kresby pre tento film Kája vytvoril vo väzení. A to
bolo z dôvodu, pretože v roku 1964 previedla polícia raziu v Kájovom byte, kde
vtedy býval spoločne s Janom. Bola im zabavená všetka ich tvorba, Janove
fotografie a Kájove kresby. Obaja boli súdení, ale Jan nakoniec vyviazol s
podmienkou, na rozdiel od Káju, ktorý si bezpodmienečne odsedel 18 mesiacov so
zákazom naďalej publikovať svoju tvorbu, čo bol popud k tomu, že Kája publikoval
aj naďalej, ale pod pseudonymom Erich Toman, aby mohol uživiť rodinu. Následne
bol oslovený svojim známym, scenáristom Milošom Macourkom, ktorý bol členom
komunistickej strany od roku 1945, aby sa podieľal na vzniku filmu „Kto chce zabít
Jessii?", ale bolo to v dobe, kedy Kájovi bežal stále trest, ktorý musel odsedieť.
Macourek sa za Káju prihovoril u určitých orgánov, aby sa mohol na filme podieľať,
čo mu bolo pripustené, lenže podmienkou bolo, že Kája si musí trest odsedieť celý,
takže všetka tvorba pre tento film vznikla za mrežami.
Po úspechu filmu „Kdo chce zabít Jessii?" Káju oslovil generálny riaditeľ a
vydavateľ speleologickej spoločnosti Zlatý kůň, Dr. Pavel Nosek, a ponúkol mu
spoluprácu s celou radou autorov, scenáristov, ako bol napríklad už zmieňovaný
Miloš Macourek, Dr. Josef Nesvadba, Ondřej Neff, Jaroslav Foglar,...
Medzi tie najslávnejšie diela patrí najmä sága o doktorke Muriel, ktorá pôvodne
mala mať 12 kníh, ale vznikli len dve, a to Muriel a andělé (1969) a Muriel a
oranžová smrt (1970). Tieto príbehy boli akýmsi protestom proti okupácií
Československa v roku 1968 a scenárista Miloš Macourek, ktorý bol členom strany,
pobúrený celou situáciou, ktorá v Československu nastala, vrhol sa do písania
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týchto príbehov, ktoré Kája ilustroval. Dielo bolo samozrejme prvý krát
publikované až v roku 1991, keďže nesmelo vyjsť kvôli veľmi silnému politickému
podtextu.
Medzi Kájove ďalšie veľmi populárne dielo patrí Lips Tullian, ktorý v rokoch 19721973 vychádzal v magazíne Mladý svet. Tu ide o príbeh inšpirovaný skutočnými
osudmi Filipa z Megšteinu, ktorý v 18. storočí žil na území Česka a Saska a bol
popravený v Drážďanoch. Šlo o takého dobrosrdečného lúpežníka, ktorý bohatým
bral a chudobným dával. Jeho osudy boli prvýkrát zaznamenané v 19. storočí
akýmsi Kvidem z Felsů, z ktorého rukopisu vychádzal scenárista Jaroslav Weigel
(člen Divadla Járy Cimrmana), ktorý v tomto komikse vystupoval pod
pseudonymom Van Holten. Spoločne s Kájom vytvorili Historický komiks krížený s
psychedéliou a pop-artom, čo bola päsť na oko pre cenzorov, ktorí po 50.
pokračovaniach na nátlak vedenia Mladej fronty seriál zakázali a nesmel už ďalej
vychádzať.
Potom Kája živoril v spoločnosti Pionýrská stezka, kde s rovnakým scenáristom
prišli s neotrasiteľným námetom, a to adaptovať televízny seriál 30. případů
majora Zemana, čo sa rovnako neobišlo bez problémov a tie nastali vo chvíli, keď
Kája vytvoril epizódu „Konec velké šance", kde major Zeman (teda komunista)
zastrelí agenta Bláhu. Vtedajšej cenzúre sa to zdalo tak strašne drastické, že seriál
bol zastavený a nesmel ďalej vychádzať, a ďalšia epizóda „Bílé linky", na ktorej už
Kája pracoval, už nikdy nevyšla a dodnes z nej existujú len 4 strany.
Keďže sa v Česku bolo zložité uchytiť, tak v ranných 70. rokoch veľa Kája
publikoval svoje sci-fi komiksy v Slovenských Technických novinách, kde ich tvoril
v slovenskom jazyku. V jednom z rozhovorov sám priznal, že na Slovensku to bolo
jednoduchšie, tam sa nikto nestaral, že v Prahe má nejaký Saudek zákaz
publikovať. A tak pre Slovenské Technické noviny vznikli kreslené seriály, ako
napríklad „Tieň na hranici času", „Skáza balonu Kisibela", „Hor sa do hlbín",
„Studňa" a „Objav".
V 80. rokoch potom Kája naviazal na spoluprácu s Jaroslavom Foglarem, na trilógii
o malých chlapcoch, čo vidia svet nevinnými detskými očami. Šlo o príbehy „Modrá
rokle", „Ztracený kamarád" a „Jeskyně Saturn". V jednom z rozhovorov Kája
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priznal, že v tejto spolupráci bol pre neho záväzok, nakoľko rád vyobrazoval vo
svojich kresbách vnadné slečny v minisukniach, jazdiac super autami, dívať sa na
Foglarove scenáre detskými očami. Nakoniec to podľa jeho vlastných slov bola tá
najlepšia spolupráca, akú kedy zažil. Dielo bolo prvýkrát publikované v roku 1989.
Po Revolúcii v 90. rokoch sa Kája uchýlil od komiksov skôr k jednotlivým
ilustráciám a propagačným materiálom na rôzne reklamné akcie a pod. A tak činil
až do osudového aprílového dňa roku 2006, kedy sa mu stala osudová nehoda,
ktorá ho uvalila do 9 ročnej kómy, z ktorej sa už nevrátil a 26.6. 2015 nás navždy
opustil a odišiel do večných „kreslíšť“ (Murin Wolf 2015).
Prostredníctvom Facebooku o pár mesiacov po zaslaní predošlého výkladu nám
bol poskytnutý ešte jeden krátky doplnok ohľadom historickej témy v Saudkovej
tvorbe, ktorý po preložení znie: „Ale čo sa tej histórie týka, čo si tak pamätám z
mailu, tak ešte ku Kájovi Saudkovi, že robil niekedy v druhej polovici 70.rokov
kreslené sprievodné vyprávanie o majstrovi Janu Husovi, čo nebolo brané ako komiks,
ale sprievodné ilustrácie k textu o jeho živote a bola to jedna z jeho zahraničných
publikácií, konkrétne pre Juhosláviu“ (Murin Wolf 2016).

6.2 Rozhovor so scenáristom a ilustrátorom komiksov
Po návšteve múzea v lete 2015 sme ostali so sprievodcom, ktorý je zároveň aj
kresliarom a scenáristom v kontakte. Ochotne a ústretovo sa vždy snažil vyhovieť
mojim požiadavkám a zodpovedať prípadné otázky. Druhá sekcia praktickej časti
obsahuje výpoveď spomínaného tvorcu komiksov o tom, čo ovplyvňuje jeho
osobnú tvorbu a čo všetko sa pre neho stalo inšpiráciou. Výpoveď je preložená do
slovenského jazyka a výklad v originálnom znení sa nachádza vo forme odfoteného
emailu v prílohe G.
„K mojej tvorbe (Murin Wolf). Moja tvorba zahŕňa predovšetkým temné stránky
života a sem tam sa v nej odráža môj osobný pohľad na určité súčasné situácie či
situácie z rokov minulých. Ale väčšinou sa jedná o súčasné a predovšetkým súkromné
pocity. Najviac sa v mojej tvorbe ukazujú odkazy na staré klasické filmy, ktoré ma
veľmi ovplyvnili už v detských rokoch, hlavne horrory, čo bola moja výchova, na čo
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odkazuje moja kresba „The tomb of Mummy“, „Vyznání vlkodlaka“ alebo staré
komédie s bratmi Marxovými, na čo odkazuje kresba „You're Marx too“. A veľmi často
tak smerujem aj svoje objednávky, napríklad zákazka k narodeninám s motorkárom
a následne vianočný darček s manželským párom na motorke, bola poňatá ako odkaz
na film Mad Max - The Road Warrior. Často moje kresby odkazujú napríklad len na
názov mojich obľúbených filmov, ktoré boli inšpiráciou pre moju tvorbu, ako „The
Wolfman“, „Dracula's Daughter“, „The Mummy“ a podobne. Dosť v niektorých
ilustráciách vzdávam hold aj tvorbe Tima Burtona, čo sa veľmi odrazilo na kresbe
„Here lies Clementine“, ktorá je poctou „Beetlejuice“. O tom je prakticky celá moja
tvorba, samozrejme v komiksoch ako takých, tak sa zaoberám tým, čo sa deje okolo
mňa, kto si čo šepká a čo na mňa robí aký dojem. Svoje komiksy robím rád
improvizačne, scenáre si k nim nepíšem, idem rovno z päty, o čom svedčí aj moja prvá
publikácia s názvom „Fotograf“, ktorú som vydal na svoje náklady a pre pomerne
prekvapivý záujem som začal robiť na novom príbehu, ktorý zatiaľ držím v tajnosti. A
veľkou inšpiráciou mi rovnako bolo osobné stretnutie s Robom Zombiem v júny roku
2011 vo Viedni“ (Murin Wolf 2016).
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Záver
Po zhrnutí informácií z celého rozsahu práce a ďalších zdrojov či už spomenutých
v práci alebo študovaných pomimo sme dospeli k záveru, že stanovené ciele boli
splnené. Komiks ako forma didaktického materiálu môže slúžiť ako edukačný
prostriedok v oblasti múzejníctva, výučby dejepisu a rovnako aj ako podklad na
historicko-vedné používanie. Síce nie každý komiks je vhodný na tento účel, ale
pokiaľ

sa

jedná

vyslovene

o historický

komiks

podložený

pravdivými

informáciami, ktorý bol vytvorený so zámerom vyobrazenia dejín, v práci sme
poukázali na to, že v mnohých prípadoch môže poslúžiť ešte lepšie ako zvyčajne
používaná literatúra. Okrem náučných dejepisných faktov komiksy ľuďom
ponúkajú aj zábavu formou obrázkov a to je v mnohých prípadoch dôležitý krok
k vyvolaniu záujmu či už o históriu ako takú, alebo o konkrétnu udalosť opísanú
v komikse.
Dostačujúci zbežný prehľad histórie svetového rozsahu prevedenej do komiksovej
podoby v tretej kapitole potvrdzuje fakt, že historické motívy sú v komiksoch
používané často. Vo viacerých prípadoch sme zistili, že mnohokrát čitateľ ani
neregistruje že má pred sebou komiks s obsahom historických hodnôt, pretože sú
často zakomponované do nereálneho príbehu.
Požadovaný rozsah práce nás však donútil k bližšiemu zameraniu sa na dejiny
Česka a Slovenska, ktorým sú venované kapitoly 4 a 5. Počas procesu získavania
informácií k problematike znázorňovania histórie v komiksovej podobe sme zistili,
že aj napriek tomu, že komiks je kvalitným nosičom historickým poznatkov, na
Slovensku existuje len malé množstvo takýchto dokumentov. Jedná sa prevažne
o Jánošíkovskú tematiku, obdobie Veľkej Moravy a slovenské povesti a legendy.
Naopak v Čechách sa za posledné 3-4 roky vydávanie komiksov s historickým
obsahom stalo veľmi populárnym. Svoje miesto v ikonicko-textovom prevedení
majú rovnako ako na Slovensku historické povesti a komiksy zo staršieho obdobia
na území Čiech, s rozdielom že počet publikovaných komiksov je značne
rozsiahlejší. Najpopulárnejším fenoménom českej komiksovej tvorby z hľadiska
histórie sú však komiksy prevažne z 20. storočia, kde sa jedná či už o samostatný
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Český štát, alebo Československo. Ich študovaním sme sami zistili, že ako
prostriedky vyobrazujúce akékoľvek aspekty z minulosti sú práve tieto komiksy
jedným z najvhodnejších prvkov.
Záujem českej populácie o komiksy v spojitosti s históriou nám potvrdila aj
návšteva múzea komiksov v Prahe, ktorú sme absolvovali v septembri 2015.
Expozícia je tvorená prevažne z erotických a sci-fi ilustrácií a útržkov komiksov,
ale otázkami, ktoré sme kládli pomedzi rozprávanie, sme sa dopracovali k zisteniu,
že aj sám Kája Saudek za čias kým ešte tvoril, mal niekoľko výtvorov obsahujúcich
historické námety a že aj poniektoré sci-fi komiksy majú skrytý historický význam.
Napríklad, podľa slov sprievodcu v múzeu, známi oranžoví mimozemšťania zo
Saudkovej tvorby majú vyjadrovať nacistickú inštitúciu menom Gestapo.
V múzeu sme mali súčasne možnosť byť na vlastné oči svedkami toho, ako môžu
slúžiť komiksy v múzejníctve. Nie je to len grafické vyobrazovanie histórie
doplnené bublinami s textom. Prostredníctvom fotografií zo života autora
a výkladu od ďalšieho tvorcu komiksov je možné sa dozvedieť o histórii ďaleko
viac informácii, než by sa dalo pripustiť bez hlbšieho ponorenia sa do tejto
problematiky.
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Príloha A

Pojmová mapa

Obrázok 21 Príloha A - Pojmová mapa
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Príloha B

CD médium

Kompaktné disky priložené k práci obsahujú:
- kópiu dokumentu bakalárskej práce vo formáte PDF
- kópiu dokumentu bakalárskej práce v programe Word
- priečinok s fotografiami múzea Káji Saudka v Prahe z vlastného archívu
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Príloha C

Fotografie z návštevy múzea komiksov Káji Saudka v Prahe

Obrázok 22 Príloha C - Ukážka vystavených exponátov v múzeu

Obrázok 23 Príloha C - Ukážka fotiek zo života Káji Saudka a jeho tvorby, ktoré sú v múzeu
vystavené
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Obrázok 24 Príloha C - Záber na vstupnú miestnosť v múzeu. (v pozadí je sprievodca a tvorca
komiksov Murin Wolf)

Obrázok 25 Príloha C - Jeden z prezentovaných exponátov
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Obrázok 26 Príloha C - Expozícia tvorby Káji Saudka
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Obrázok 27 Príloha C - Interiér múzea

Obrázok 28 Príloha C - Ďalšie ukážky Saudkovej tvorby
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Príloha D

Obrazová príloha tvorby Murina Wolfa

Obrázok 29 Príloha D - Tvorba Murina Wolfa a jeho vlastná fotografia vystavené v múzeu

73

Obrázok 30 Príloha D - Fotografia komiksu Fotograf (Murin Wolf 2016)
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Obrázok 31 Príloha D - Ukážka ilustrácie z tvorby Murina Wolfa (Murin Wolf 2016)
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Obrázok 32 Príloha D - Kresba You are Marx too (Murin Wolf 2016)
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Príloha E

Fotografia materiálov z návštevy múzea

Obrázok 33 Príloha E - Fotografia suvenírov z návštevy múzea Káji Saudka v Prahe
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Príloha F

Originálny výklad z múzea v pôvodnom (českom) znení

KOMIKS
Komiks, nebo-li kreslené vyprávění, se dá datovat už od počátku věků,
zejména z nástěnných maleb z doby kamenné. Jak už to ve vývoji bývá, i tato forma
kresleného vyprávění prošla několika průpravami generací, od egyptských
hyeroglifů, přes tijuánké bible, kamasútru až ke 20.století, kdy komiks začal
nabírat obrátky k propracovanějším příběhům a vizím. Mezi průkopníky prvních
komiksů se dají počítat autoři, jako například Milton Caniff, Will Eisner a z českých
luhů a hájů to byl například Bohumil Konečný, někdy pod přezdívkou Bimba.
A když zůstaneme u českého komiksu, tak mezi ty největší průkopníky
českého komiksu patří jednoznačně Kája Saudek, který svým specifickým
rukopisem a stylem vyprávění příběhů ovlivnil nejednu generaci výtvarníků. Kája
(narozen 13.5. 1935) už od ranného dětství byl ovlivněn celou škálou výtvarníků,
ilustrátorů a malířů, nejvíce čerpal od secesních malířů, jako byli například Gustav
Klimt a Alfons Mucha. Mezi své vzory řadil i již výše zmiňpvaného Bohumila
Konečného. Po druhé světové válce však Kája objevil další kresebné vzory, které
nadobro ovlivnily jeho tvorbu. Kájova velká část rodiny se přestěhovala do
Spojených států Amerických, kde někteří žijí dodnes. A na počátku 50.let minulého
století posílali Kájově rodině různé magazíny a časopisy, jako třeba Life nebo Time
a mezi tím byly i noviny, kde vycházel kreslený seriál The Spirit od již
zmiňovaného Willa Eisnera a mezi odstřižky se našly i první výtisky kresleného
seriálu Bat-Man od Boba Canea. Káju jejich osobitý rukopis odvlivnil natolik, že se
začal věnovat naplno výtvarné činnosti. Z prvu to bylo překreslování známých a
oblíbených děl, kde Kája formoval svůj um. Dá se s jist skomno vrdt, že Kája byl
samouk. Dělal kopie svých oblíbenců a tím se učil proporci lidského těla a kresbu
vůbec. Ze začátku ve věku 14-15 let společně se svým dvojčetem Janem vytvářeli
studentský magazín Tuleň, do kterého Kája přispíval svými prvními příběhy, až se
přes toto všecko dostáváme do roku 1965, kdy se Kája výtvarně podílel na filmu
"Kdo chce zabít Jessii?" od režiséra Václava Vorlíčka. Ovšem velký paradox je v
tom, že veškeré kresby pro tento film Kája vytvořil ve vězení. A to bylo z důvodu,
jelikož v roce 1964 provedla policie razii v Kájově bytě, kde tehdy bydlel společně s
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Janem. Byla jim zabavena veškerá jejich tvorba, Janovy fotografie a Kájovy kresby.
Oba byli souzeni, ale Jan nakonec vyvázl s podmínkou, narozdíl od Káji, který si
nepodmíněně odseděl 18 měsíců se zákazem nadále publikovat svou tvorbu, což
byl popud k tomu, že Kája poblikoval i nadále, ale pod pseudonymem Erich Toman,
aby mohl uživit rodinu. Následně byl osloven svým známím, scénáristou Milošem
Macourkem, který byl členem komunistické strany od roku 1945, aby se podílel na
vzniku filmu "Kdo chce zabít Jessii?", ale bylo to v době, kdy Kájovi běžel stále
trerst, který musel odsedět. Macourek se za Káju přimluvil u určitých orgánů, aby
se mohl na filmu podíle, což mu bylo připuštěno, jenže podmínkou bylo, že Kája si
musí trest odsedět celý, takže veškerá tvorby pro tento film vznikla za mřížemi.
Po úspěchu filmu "Kdo chce zabít Jessii?" Káju oslovil generální ředitel a
vydavatel speleologické společnosti Zlatý kůň, Dr. Pavel Nosek, a nabídl mu
spolupráci s celou řadou autorů, scénáristů, jako byl například již zmiňpvaný Miloš
Macourek, Dr. Josef nesvadba, Ondřej Neff, Jaroslav Foglar...
Mezi ty nejslavnější díla patří zejména sága o doktorce Muriel, která
původně měla mít 12 knih, ale vznikly pouzte dvě, a to Muriel a andělé (1969) a
Muriel a oranžová smrt (1970). Tyto příběhy byly jakýmsi protestem proti okupaci
Českoslovenka v roce 1968 a scénárista miloš Macourek, jež byl členem strany,
pobouřen celou situací, která v Českoslovenku nastala, vrhl se do psaní těchto
příběhů, které Kája ilustroval. Dílo bylo ovšem poprvé publikováno až v roce 1991,
jelikož nesmělo vyjít kvůli velmi silnému politickému podtextu.
Mezi Kájvo další velmi populární dílo patří Lips Tullian, který v letech 19721973 vycházel v magazínu Maldý svět. Zde jde o příběh inspirovaný skutečnými
osudy Filipa z Megšteinu, který v 18.století žil na území Česka a Sazka a byl
popraven v Drážďanech. Šlo o takového dobrosrdečného loupežníka, který
bohatým bral a chudým dával. Jeho osudy byly poprvé zaznamenány v 19.století
jakýmsi Kvidem z Felsů, z jehož rukopisu vycházel scénárista Jaroslav Weigel (člen
Divadla Járy Cimrmana), který v tomto komiksu vystupoval pod pseudonymem
Van Holten. Společně s Kájou vytvořili Historický komiks křížený s psychedelií a
pop-artem, což byla pěst na oko pro cenzory, kteří po 50.pokračování na nátlak
vedení Mladé fronty seriál zakázali a nesměl již dále vycházet.
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Pak Kája živořil ve společnosti Pionýrská stezska, kde se stejným
scénáristou přišli s neotřesitelným námětem, a to adaptovat televizní seriál 30.
případů majora Zemana, což se rovněž neobešlo bez problémů a ty nastaly ve
chvíli, kdy Kája vytvořil epizodu "Konec velké šance", kde major Zeman (čili
komunista) zastřelí agenta Bláhu. Tehdejší cenzuře se to zdálo tak strašně
drastický, že seriál byl zastaven a nesměl dále vycháze, a další epizoda "Bílé linky",
na které již Kája dělal, již nikdy nevyšla a dodnes z ní existují jen 4 strany.
Jelikož se v česku bylo složité uchytit, tak v ranných 70.letech hodně Kája
publikoval své sci-fi komiksy ve Slovenských Technických novinách, kam je tvořil
ve slovenském jazyce. V jednom z rozhovorů sám přiznal, že na Slovensku to bylo
jednodušší, tak se nikdo nestaral, že v Praze má nějaký Saudek zákaz publikovat. A
tak pro Slovenské Technické noviny vznikly kreslené seriály, jako například "Tieň
na hranici času", "Skáza balonu Kisibela", "Hor sa do hlbín", "Studňa" a "Objav".
V 80.letech pak Kája navázal na spolupráci s jaroslavem Foglarem, na
trilogii o malích chlapcích, co vidí svět nevinnýma dětskýma očima. Šlo o příběhy
"Modrá rokle", "Ztracený kamarád" a "Jeskyně Saturn". V jednom z rozhovorů Kája
přiznal, že v této spolupráci byl pro něj závazek, jakožto rád vyobrazoval ve svých
kresbách vnadné slečny v minisukních, jezdíc superauty, dívat se na Foglarovy
scénáře dětskýma očima. Nakonec to podle jeho vlastních slov byla ta nejlepší
spolupráce, jakou kdy zažil. Dílko bylo poprvé publikováno v roce 1989.
Po Revoluci v 90.letech se Kája uchýlil od komiksů spíše k jednotlivým
ilustracím a propagačním materiálům na různé reklamní akce a pod. A tak činil až
do osudového dubnového dne roku 2006, kdy se mu stala osudová nehoda, která
jej uvalila do 9ti letého komatu, ze kterého se již nevrátil a 26.6. 2015 nás navždy
opustil a odešel do věčných kreslišť.
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Príloha G

Pôvodné znenie rozhovoru so scenáristom a ilustrátorom komiksov

Murinom Wolfom

Obrázok 34 Príloha G - PrintScreen emailu od tvorcu komiksov, v ktorom zaslal informácie o
jeho tvorbe a obrázkové ukážky
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Príloha H

Doplnková podkapitola ku kapitole 4 – komiks Prokletí

Prokletí
Komiks uvádzaný magazínom ABC s titulom Prokletí, aj napriek tomu že je plný
mágie a akcie, vychádza zo skutočnosti. Na jeho počiatku stojí bádateľ a hľadač
pokladov Zdeněk Šámal, ktorý už niekoľko rokov spolupracuje s viacerými
archeológmi, pre ktorých hľadá stratené artefakty a pohybuje sa prevažne po
území stredných Čiech. Komiks sám o sebe nemá štatút historického komiksu, ale
historické prvky ktorými oplýva, vykazujú patričnú známku relevancie pre našu
prácu. Napríklad v komikse spomenutý jav, ako nález oloveného hranolu na
ktorom bolo napísané akési magické zaklínadlo neďaleko nekonkretizovaného
stredočeského hradišťa, vykazuje prinajmenšom hodnotu archeologického
skúmania, hoci sa jedná o nereálny objekt. Podľa poznámok autora, nápis vyrytý
do hranolu je v latinčine a jeho čitateľná časť obsahuje výraz „callidi diaboli“, čo
v slovenčine znamená - pomstychtivému diablovi (Haimann 2016).
V komikse archeológ pomocou historikov prišiel na to, že nájdený kus olova je
vlastne olovený zvitok, skrútený vekom do tvaru hranola, je len časťou väčšieho
celku, ktorý sa využíval na zaklínanie a čitateľná časť textu je len úsek z celého
zaklínadla. Kliatbam vyrytým do olova sa odborne hovorí defixie. Fragment, ktorý
bol v komikse vykopaný, je prvá defixia objavená v Čechách a jej korene siahajú do
stredoveku. Olovené kliatby sa používali už v starom Ríme. Odborníci, ktorým sa
olovený zvitok dostal do rúk, zatiaľ nezistili nič bližšie. Nie je ale vylúčené že vďaka
vede bude obsah kliatby vylúštený aj bez toho, aby bol zvitok otvorený a
momentálne ho skúmajú odborníci na neurónovom tomografe (Haimann 2016).
Autor tiež podotýka, že za historickú správnosť neručí. Podotýkame, že tento
komiks bol do práce zaradený len ako príklad toho, že aj dobrodružný a akčný
komiks s fantasy prvkami, môže vykazovať reálne informácie, použiteľné na
získavanie vedomostí z dejepisných okruhov. V komikse spomínané artefakty
a miesta na ktorých boli objavené, môžu v konečnom dôsledku znamenať oveľa
vyššiu informačnú hodnotu, než by sa na prvý dojem mohlo zdať. Svoju úlohu
historických zasadení do komiksovej tvorby tým pádom spĺňajú.
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