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Detský rozprávač v komikse 

 

Mária KLAPÁKOVÁ 

 

Úvod 

Rovnako ako v literárnom texte, tak aj v komikse vytvára kategória rozprávača, spolu 

s postavou a dejom, základnú kompozičnú líniu. Teda aj napriek tomu, že „komiks 

predstavuje synkretický druh umenia vychádzajúci zo štyroch umeleckých foriem (literatúry, 

výtvarného umenia, filmu a drámy)“ (Karpinský, 2008, s. 259), budeme pri vymedzovaní 

kategórie rozprávača vychádzať najmä z literárnej teórie. V komikse totiž „ide predovšetkým 

o konštituovanie spoločného kódu literárneho a výtvarného umenia“ (Karpinský, 2008, s. 

259), čo znamená, že práve koherenciou medzi textovou a obrazovou zložkou sa komiks stáva 

špecifickým druhom umenia. Kombinácia obrázku a textu dáva literárnej, ale aj výtvarnej 

zložke nový priestor na realizáciu a umožňuje ich vzájomné dopĺňanie. A keďže v teórii 

komiksu je narátor, ako samostatná kategória, málo spracovávaný, pokúsime sa o priblíženie 

tejto problematiky, s konkrétnym zameraním na detského rozprávača.  

Podkladom pre našu prácu je autobiografický komiks iránskej výtvarníčky Marjane 

Satrapiovej, Persepolis1. Tento príbeh sa odohráva  v období autorkinho detstva, keď v Iráne 

zvíťazila revolúcia, ktorá oslobodila ľud od prozápadne orientovaného kráľa. Príbeh však 

vypovedá aj o rokoch po revolúcii, teda o čase vojny Iránu s Irakom. Komiksový román 

Persepolis odzrkadľuje autorkinu empíriu, ktorá je vyobrazená prostredníctvom jednoduchej, 

no v tomto prípade efektívnej, čierno-bielej kresby. Kontrast, ktorý je vďaka tejto 

„nefarebnosti“ dosiahnutý, nielenže umocňuje zážitok z jednotlivých situácií, ale vďaka 

jednoduchej kresbe dochádza aj k účinnejšiemu „zobrazovaniu krutosti a zla, ktoré nás 

v reálnom svete obklopuje“ (Karpinský, 2007, s. 217). Obrázky sú, podľa McCloudovho 

rozdelenia (2008, s. 70 – 72), segmentované najčastejšie prechodom z akcie na akciu 

(konkrétna postava je v rôznych štádiách aktivity), zo subjektu na subjekt (prechod medzi 

rôznymi pohľadmi na jednu scénu alebo myšlienku), či zo scény na scénu (dochádza k posunu 

                                                            
1  Domnievame sa, že komiks je pomenovaný podľa mesta v južnej časti Iránu, ktoré nechal vybudovať 
perzský kráľ Dareios okolo roku 512 pred naším letopočtom. Asi dve storočia nato bol však Persepolis, za vlády 
Alexandra Veľkého, vypálený, čím sa stal ľahko zraniteľným. To využili Arabi a neskôr aj Mongoli, ktorým sa 
podarilo obsadiť celý Irán na niekoľko storočí. Taktiež po víťazstve Islamskej revolúcie uvažovalo 
duchovenstvo o likvidácii Persepolisu, keďže mesto symbolizovalo predislamskú dobu. Vlastenci však obránili 
staroveké ruiny Persepolisu, a tak zabránili jeho zničeniu. Názov komiksu je teda, vzhľadom na tieto 
skutočnosti, možné chápať ako symbol histórie a prechodu medzi jednotlivými politickými zriadeniami, ktoré sa 
v Iráne vystriedali. Taktiež môže predstavovať víťazstvo človeka nad systémom, ku ktorému došlo po revolúcii.  
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v čase alebo priestore). Textovú zložku tvoria dialogické texty v bublinách, mierne odlíšené 

sú myšlienky (bublina je s postavou „prepojená“ menšími bublinami), alebo zvýšenie 

intenzity hlasu postáv (bublina nemá zvyčajný tvar elipsy, ale je „roztrieštená“). Do 

obrázkových polí sú často zapojené aj onomatopoje (napr. HA!, BUM!, HYJÉ!...), no najmä 

komentár rozprávača. A práve kvôli originálnemu spracovaniu kategórie rozprávača sme sa 

rozhodli analyzovať tento komiks. 

 

1. Rozprávač v komikse 

Hoci funkcia rozprávača v komikse a v literárnom diele sa na prvý pohľad výrazne nelíši, 

nemôžeme tieto dva rozdielne druhy umenia, ani z hľadiska tejto kategórie, stotožniť. 

V komikse totiž dôležitú úlohu zohráva nielen literárny, ale aj výtvarný kód, ktorý do veľkej 

miery ovplyvňuje a čiastočne aj „obmedzuje“ možnosti narátora. V literárnom texte má totiž 

rozprávač viac priestoru na opis či už prostredia, signifié aj signifiantu postáv, alebo na 

monológy. Z tohto hľadiska by sa mohlo zdať, že väčšie pole pôsobnosti sa narátorovi otvára 

v literárnom diele. Podľa Mikušťákovej však i v komikse môže rozprávač, aj napriek svojej 

sekundárnej funkcii, vystupovať predovšetkým ako prostriedok dejovej retardácie či 

dynamizácie (1993, s. 36). Jeho prehovory teda nemusia neslúžiť len na pasívne 

komentovanie deja, ale môžu doň aj priamo zasahovať, hoci s použitím len malého počtu 

slov, resp. nahradením reči narátora obrázkom. A práve obrázkové naračné pole vnímame ako 

výraznú výhodu komiksu, ktorá sa prejavuje predovšetkým v zobrazovaní ťažko 

verbalizovateľných javov, ako sú emócie, myšlienky, fantázia alebo negatívna skúsenosť. 

Narátor komiksu môže práve v takýchto prípadoch využiť obrázkové pole a nemusí sa 

obávať, že by istá časť výpovede bola sentimentálna alebo redundantná. Výhodu „vizualizácie 

emócií“ vnímame o to výraznejšie, že aj literatúra často zachytáva podobné situácie vo forme 

obrazov. Ďalšia interpretácia je už na recipientovi a na jeho schopnosti odčítať daný obraz, 

bez ohľadu na to, či ide o literatúru alebo komiks. „Obrázkový narátor“ sa často vyskytuje aj 

v komikse Persepolis, kde ho autorka uplatňuje predovšetkým na opise predstáv hlavnej 

hrdinky, či už o vojne, smrti alebo Bohu. Napríklad v situácii, keď si Marij myslí, že jej otca 

zastrelili vojaci. Na obrázku sa objaví tvár otca, ktorá je unášaná prúdom „vetra“ smerom k 

hlave Boha. Špecifikom tohto obrazu nie je len zachytenie negatívnej emócie, ale hlavne jej 

detské poňatie. Predstava, že sa mŕtvy človek po smrti dostane do neba a stretne sa s Bohom 

je jednou zo zvyčajných detských predstáv a vďaka tomuto videniu nepôsobí ani negatívna 

emócia tragicky. Tento rozprávačský postup sa využíva aj v prípade opisov, v ktorých býva 

pásmo rozprávača často nahradené vizuálnym zobrazením v rámci obrazového poľa 
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(Karpinský, 2008, s. 259). Napríklad pri opise prostredia alebo signifiantu postáv. Obrázky 

teda môžeme rozdeliť na tie, ktoré slúžia ako priestor na výpoveď a komentár narátora, 

pričom práve obrázok „nahradí“, resp. zastúpi text. V druhom prípade ide o obrázky, 

v ktorých dochádza k posunom v rámci deja, alebo zachyteniu výzoru, gest a mimiky postáv. 

Takéto zobrazenie je výhradne záležitosťou obrázku, pričom v literatúre túto úlohu preberá 

rozprávač. Na komiks by sme teda mohli uplatniť Barthesovu teóriu (cit. in Krausová, 1972, 

s. 53-54), podľa ktorej „rozoznávame iba dve formy rozprávania: naráciu a opis.“ Ako  

naráciu vnímame reč rozprávača, resp. aj „obrázkového rozprávača“ a taktiež reč postáv. 

Pojem narácia teda obsiahne celú textovú zložku komiksu (aj spolu s obrázkami, ktoré 

„vypovedajú bez slov“) a obrázkové polia, v ktorých sa odohráva dej, považujeme za opis. 

Hoci Bathers pôvodne aplikoval toto svoje rozdelenie na literatúru, podľa nášho názoru je táto 

teória lepšie uplatniteľná na komikse, keďže jeho dve základné zložky, literárna a výtvarná, 

sú ľahšie odlíšiteľné, ako v literárnom texte. 

 

2. Rozprávač v komiksovom románe Persepolis 

V komikse Persepolis sa vyskytuje priamy rozprávač. Tento typ narátora Nora Krausová 

definuje ako „ja-rozprávajúce, ktoré je (...) identické s ja-prežívajúcim“ (1972, s. 60). 

Priameho rozprávača bližšie špecifikuje Tibor Žilka, podľa ktorého sa tento typ narátora 

„využíva na opis udalostí v prvej osobe. Rozprávač charakterizuje svoje vnútorné stavy (...), 

ale u ostatných postáv ho zaujímajú iba vonkajšie znaky. Sústreďuje sa na seba, preto sú časté 

reflexie a striedanie časových rovín“ (1984, s. 85). 

2.1.  Monológy 

Rozprávač vstupuje do textu prostredníctvom monológov. Z literárno-teoretického 

hľadiska ide o monológ vypovedaný alebo vnútorný. Vypovedaný monológ môžeme 

ilustrovať na časti textu, v ktorej do deja vstupuje Marijin strýko Anuš. Prednedávnom vrátil 

z vezenia a teraz rozpráva svoj životný príbeh: //Anuš: /„Tak začínám: bylo mi 18 let, když 

mu�j strýc Ferejdún s přáteli vyhlásil nezávislost v iránské provincii Ázerbájdžán...“/, 

/Marij: „Paráda!“/ //, // Ferejdún se  jmenoval v nové maličké republice ministrem 

spravodlivosti. Ferejdún: /„Pánové, spravedlnost je základem demokracie. Lidé si před 

zákonem musejí být rovni.“/ //, //Přidal jsem se k němu, protože jsem měl stejné názory. 

Naopak tvu�j dědeček zu�stal věrný šáhovi. Anušov otec: /„Mu�j syn a zrádce, hru�za! 

Jdi, jen si jdi za tím mým pitomým bratrem!“/ //, //Stal jsem se Ferejdúnovým tajemníkem. 

Byla to doba plná snu� a nadšení.// (s. 54). Priamy detský narátor (pôvodne Marij) sa stáva 

poslucháčom a úlohu rozprávača preberá iná postava, ktorá vedie monológ (strýko Anuš).  
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Vnútorný monológ nachádzame v dvoch rôznych formách. Prvá, keď sa Marij 

dozvedá, že vláda nechala zatvoriť všetky univerzity: //Univerzity fuč... A já chtěla studovat 

chemii. Chtěla jsem být jako Marie Curieová.//, //Chtěla jsem být vědkyní, emancipovanou 

ženou. Chtěla jsem si pro dobro vědy naočkovat rakovinu.//, //Zase se mi zhroutil jeden sen. 

Marij: /„To je děs! Ve věku, kdy jela marie Curieová studovat do Francie, budu já mít nejspíš 

deset dětí...“/ // (s. 72). V druhom prípade ide o akýsi improvizovaný „vnútorný monológ“ 

(vedený formou dialógu). Ako príklad môžeme uviesť  dialóg Marij s Bohom, po tom čo 

v škole povedala, že v budúcnosti chce byť prorokom. Keď sa jen na to ale pýtali rodičia, 

všetko poprela a tvrdila, že sa chce stať lekárkou: //Ale já jsem cítila, že jsem se před Bohem 

provinila. Boh: /„Co se to dozvídám? Ty chceš na medicínu? A já si myslel...“/ //, //Marij: 

/„Ale ne, budu prorokem, jen to nesmí vědět!“/ //2 (s. 8). Boh je teda akýmsi svedomím 

hlavnej postavy, je skutočnosťou, ktorá existuje len vo vedomí (a podvedomí) detskej 

hrdinky. Preto považujeme aj toto spracovanie za vnútorný monológ. No keďže na obrázku je 

Boh zobrazený ako reálne jestvujúca postava (pričom táto forma zobrazenia je podmienená 

detským vnímaním Boha ako „rovnocenného partnera“ na diskusiu), môžeme chápať tento 

rozhovor aj ako (fiktívny) dialóg.      

        

3. Detský narátor  

V analyzovanom komikse je priamym rozprávačom 10-ročné dievčatko, Marij. 

S prihliadnutím na detský aspekt možno hovoriť o rozmere odlišnom a nezlučiteľnom 

s vnímaním dospelého. Ten totiž pozná skutočnosť, rozumie jej a dokáže ju interpretovať 

podľa svojho presvedčenia a racionálne, bez ohľadu na to, či je dobrá, alebo zlá. Pohľad 

dieťaťa ale dokáže upozorniť aj na veci, ktoré sú pre dospelého recipienta už 

zautomatizované, a preto ich nepovažuje za dôležité, dokonca si ich prestáva uvedomovať. 

Túto schopnosť detského narátora využila aj autorka komiksu Persepolis. Retrospektívne 

podanie vlastnej skúsenosti z obdobia Iránskej revolúcie a aj vojny Iránu s Irakom3 tak 

                                                            
2  Pri prepisoch textov budeme, v zhode s Karpinským (2008, s.260), označovať koniec textového poľa 
znakom / a ukončenie textového i obrazového poľa znakom //. 
3  V Iráne od roku 1925 vládla dynastia Pahlaví, pod ktorej vedením sa aj pôvodný názov Perzia, zmenil 
na Irán. Táto dynastia, za vlády šacha Mohammada Rezú Pahlavího, v roku 1951 znárodnila ťažbu obrovského 
množstva ropy, ktoré sa v Iráne nachádzalo, čím politika krajiny presunula svoju orientáciu predovšetkým na 
západ. Zásah USA  a Veľkej Británie do iránskych záležitostí upevnil moc šacha, ktorý, za peniaze získané 
vďaka rope, začal modernizovať krajinu v západnom štýle. Tieto zmeny vyvolali moslimský odpor, ktorý po 
neustálych ľudových protestoch a demonštráciách, vyvrcholil vo februári 1979 Islamskou revolúciou. Šach sa 
revolúciu ešte snažil potlačiť prostredníctvom teroristických útokov, ktoré pripisoval revolucionárskym vodcom 
(napr. podpálenie kina plného civilistov). Ani to však nezabránilo jeho pádu a vo februári 1979 bol šach nútený 
opustiť palác a emigrovať do Egypta (keďže Veľká Británia mu odmietla poskytnúť exil). 11. februára 1979, 
bola v Iráne vyhlásená republika pod vedením šiitskeho náboženského vodcu ajatolláha Chomejního, ktorý 
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nadobudlo na hodnovernosti a tiež aj téma zla, ktorú autorka spracovala, dostala vďaka 

detskému narátorovi (ktorý je súčasne aj hlavnou postavou) nový rozmer. Vidíme to 

v situáciách, keď sa tragické udalosti a motívy vojny sa prelínajú s „obyčajnými“ detskými 

problémami či už v škole, rodine alebo medzi priateľmi. Prostredníctvom detského narátora 

totiž v literárnych textoch, ale aj v komiksoch,  

 

„najčastejšie (...) dochádza ku konfrontácii témy či motívov zla zobrazovaného v komikse 

a detského aspektu vnímania sveta. Cez optiku tejto postavy či rozprávača sa recipientovi 

‚podáva informácia‘ o istých negatívnych udalostiach, zážitkoch alebo emóciách, resp. sa 

tieto javy cez postavu dieťaťa sprítomňujú“ (Karpinský, 2008, s. 273). 

 

Motívy zla prostredníctvom detskej postavy, alebo narátora, strácajú svoju prirodzenú 

negatívnu resp. agresívnu podobu. Na druhej strane sa však  toto zlo môže prejaviť ako istý 

druh detskej krutosti, zloby alebo pomsty, ktorá pramení zo zlej spoločenskej situácie. 

Stretávame sa s tým napríklad v situácii, keď sa Marjane spolu s kamarátmi rozhodne pomstiť 

chlapcovi, ktorého otec počas šachovej vlády zabíjal ľudí: //Pro rodiče už boje skončili, ale 

pro nás ne. Chlapec: /„Táta říkal, že Raminu�v otec byl u Savaku.4A zabil milion lidí!“/, 

Marij: /„Milion?“/ //, //Marij: /„Ve jménu milionu mrtvých musíme dát Raminovi pořádně za 

vyučenou. Mám nápad...“/ //, //Napadlo mně, že si mezi prsty místo boxeru dáme hřebíky 

a Ramina zbijeme//, //deti: /„Raamine! Ramine! Vylez ven ty hade! Pomsta tě nemine!“/ // (s. 

44). Toto konanie v prípade dieťaťa však, na rozdiel od dospelého, nie je podmienené „túžbou 

po pomste“. Je to skôr detské vnímanie zmyslu pre spravodlivosť, ktoré ale môže pôsobiť 

agresívne. Ide totiž o napodobňovanie správania dospelých, čo je prirodzenou detskou 

vlastnosťou, prejavujúcou sa v mnohých situáciách, rovnako pozitívnych, ako aj negatívnych. 

Motív zla v tomto príbehu preto budeme vnímať ako „súčasť priestoru, v ktorom sa príbeh 

odohráva a ktorý determinuje fabulu i konanie postáv“ (Karpinský, 2007, s. 223).         

Postaviť dieťa do úlohy narátora môže predstavovať aj isté riziko: v príbehoch 

opisujúcich politické či historické udalosti, nemusí byť dieťa schopné podať percipientovi 

dostatočne presnú informáciu na to, aby dokázal pochopiť pozadie okolností, za ktorých sa 
                                                                                                                                                                                          
nechal popraviť prívržencov bývalého režimu a nastolil v Iráne vládu vybudovanú na báze islamského 
fundamentalizmu. Iránski radikáli v tomto období obsadili aj veľvyslanectvo USA, na čo západ, podporovaný 
arabskými štátmi obávajúcimi sa šírenia islamskej revolúcie, reagoval ekonomickými a diplomatickým 
sankciami. Toto napätie vyvrcholilo v roku 1980, keď Irak zaútočil na Irán a obsadil jeho územia, čo viedlo 
k osemročnej krvavej vojne. V nej mal Irak spočiatku veľkú prevahu, no postupne  stratil takmer všetky získané 
iránske územia. 18. júla 1988 ajatolláh Chomejní vyhlásil, že prijíma rezolúciu č. 598 s výzvou k ukončeniu 
vojny, ktorú rok predtým vydala OSN a do augusta 1988 boje na týchto územiach utíchli.      
4  Tajná polícia šachovho režimu 
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dej odohráva. V prípade príbehu Persepolis to však autorka vyriešila originálne, nie len tým, 

že svojej hrdinke „dala do rúk“ knihy o politike a filozofii, //Marij: /„Abych se poučila, 

nakoupili mi fu�ru knih.“/ //, //Vědela jsem všechno o palestinských dětech,//, //o Fidelu 

Castrovi,//, //o malých Vietnamcích, které zabili Američani,//, //o velkých revolucionářích mé 

vlasti...//, //Ale ze všech knížek jsem mněla nejradši komiks, který se jmenoval “Dialektický 

materilismus“.// (s. 11). Okrem toho je hlavná hrdinka zapojené do rozhovorov s rodičmi 

a príbuznými. Hovoria o veciach, ktorým dieťa nerozumie, no čitateľ je vďaka nim 

informovaný o aktuálnej politickej situácii. Týmto spôsobom sa napríklad dozvedáme aj 

o emigrácii šacha Pahlavího do Egypta, po tom, čo definitívne padla jeho vláda a víťazstvo 

revolúcie bolo nezvrátiteľné. Situáciu zachytáva šesť obrázkov, na ktorých Marjane spolu 

s rodičmi sleduje televízne správy: //moderátorka: „Americký prezident Jimmy Carter odmítl 

poskytnout šáhovi a jeho rodině azyl...“//, //otec: „Pan Carter nějak rychle zapomíná na 

přátele. Kdepak, tomu jde jenom o ropu, to je celé!“//, //moderátorka: /„...Svrženého vládce 

přijme ve své zemi Anvar Sadat...“/, Marij: /„A to je jako kdo?“ / //, //mama: „To je egyptský 

prezident.“//, //Marij: /„A proč si k sebe bere šáha?“/, otec: /“Jsou to staří přátelé. Spolu 

zradili ostatní zemně v oblasti, když uzavřeli pakt s Izraelem.“/ //, //otec: „Každopádně, tady 

na středním východě nepoznáme mír, dokud tu bude ropa...“// (s. 42). Rodičia tak 

nepribližujú politickú situáciu a jej vlastné vnímanie len svojej dcére, ale aj čitateľovi. Takto 

sa postava i recipient dozvedajú stále viac o skutočnosti dospelých.       

 

Záver 

V našej práci sme sa pokúsili o priblíženie problematiky narátora v komikse, pričom sme 

sa venovali najmä funkcii a stvárneniu detského rozprávača. Naším cieľom bolo obsiahnuť 

základné znaky tejto kategórie a názorne ich priblížiť na konkrétnom texte. Práve komiks 

Persepolis, ktorý sme si na rozbor zvolili, nám poskytol možnosť poukázať na viaceré aspekty 

a významy kategórie rozprávača v komikse. Umožnil nám tiež priblížiť problematiku 

detského vnímania sveta v nepriaznivej spoločenskej situácii. 
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