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AbstraktAbstraktAbstraktAbstrakt    

Autor sa vo svojom príspevku zaoberá transformovaním filmovej predlohy do komiksu. 
Všíma si spôsob adaptovanie pretextu, štruktúru takto vzniknutého komiksu, jeho 
kompozíciu. Poukazuje na zhody a rozdiely medzi textom a pretextom, resp. i na príči-
ny vzniku týchto rozdielov. 
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VVVV ostatnom čase sa komiksy pomerne často stávajú predlohou na vytvorenie 
hraných celovečerných filmov. Internetová stránka Komiksfilm1 uvádza až 64 
filmových titulov, ktoré vznikli na základe komiksov, pričom neberie do úvahy 
početné hrané či animované seriály. Nie je celkom jasné, čo iniciovalo takýto 
komiksovo-filmový boom. David Thompson2 tvrdí, že je to spôsobené nedostat-
kom nápadov hollywoodských scenáristov a strachom riskovať zo strany filmo-
vých štúdií. Z toho dôvodu tvorcovia radšej využívajú už existujúce zaujímavé 
príbehy, ktoré vznikali počas mnohých rokov a ich autori v nich vylepšovali 
postavy hrdinov, ktorí museli vyhovovať meniacemu sa vkusu recipienta. 
V dobe, keď marketingové koncerny ovládajú hlavný prúd svetovej kinemato-
grafie, sa len ťažko odoláva lákadlu známych archetypálnych postav, ktorých 
loga a „hlášky“ sú už vymyslené a len čakajú, kým sa ich niekto ujme, aby ich 
mohol transformovať na veľké plátno. 

Filmové adaptácie vďaka svojej početnosti a často i vďaka známosti (v porov-
naní s ich komiksovým pretextom) vzbudzujú značný záujem u laikov i odbor-
níkov skúmajúcich problematiku komiksu. Väčšina z nich sa pokúša odhaliť 
vhodný spôsob takejto adaptácie, pričom kladú dôraz na zachovanie poetiky 
pôvodného diela, zachovanie vernosti postáv, prostredia či príbehu alebo na-
opak uvažujú o istých posunoch, ktoré by mali filmové dielo oproti komiksu 
čímsi obohatiť, odlíšiť, inovovať.3 
 

                                                      
1  Uvádzané podľa: Pekárek, 2005. 
2  Uvádzané podľa: Pekárek, 2005. 
3  „... hodnocení kvality adaptace může vyvolávat protichůdné názory. Diváci mají tendenci porovnávat film 

s předlohou a určovat, nakolik jí zůstal ‚věrný‘. Často se však může stát, že například z filmového hlediska 
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Oveľa menej pozornosti, či už zo strany tvorcov, alebo aj zo strany komikso-
vých odborníkov, sa však venuje opačnému postupu transformácie, keď sa pre-
textom stáva film, na základe ktorého je vytvorený komiks. Ako príklad môže-
me uviesť aspoň komiksy, ktoré sa objavili na českom a slovenskom trhu: Xena,4 
Indiana Jones,5 Star Wars,6 Predátor,7 Vetřelci,8 Star Trek9 a pod. Ide o diela, 
ktoré sú viac-menej voľne inšpirované existujúcimi filmami alebo seriálmi, pri-
čom zachovávajú charakter hlavnej postavy (hlavných postáv) i vedľajších po-
stáv, ale fabula je oproti prototextu nová, iná. 

Tieto komiksy môžu predstavovať prequel k filmovému dielu, v ktorom sa 
vysvetľuje prehistória filmovej fabuly, resp. môžu rozvíjať vedľajšiu epizódu, 
ktorá je vo filmovej fabule len naznačená, resp. pokračujú v dobrodružstve 
hlavnej postavy a vytvárajú jej paralelnú komiksovú históriu. 

Z hľadiska prequelu je zaujímavý počin televíznej stanice HBO, ktorý bol 
realizovaný na začiatku vysielania televízneho seriálu True Blood.10 V roku 
2008 bol účastníkom Comic-Conu rozdaný komiksový zošit (True Blood – The 
Great Revelation) – prequel seriálu True Blood. V danom minikomikse (18 strán 
komiksu + rozhovor s tvorcami + imaginárne reklamy na produkt Pravá krv) 
upír Lamar rozpráva recipientovi o tom, ako výrobok TruBlood (syntetická krv) 
vznikol a ako bol prijatý upírmi. Na jednom mieste si Lamar kladie otázku, či 
TruBlood urobí svet bezpečným pre upírov alebo bude svet chrániť pred upírmi, 
čím vlastne predznamenáva základný tematický konflikt televízneho seriálu. 
Táto prequelová epizóda sa vo filmovom spracovaní nikdy nevyskytla a existuje 
len jej komiksová verzia. Zároveň spolu s odvysielaním seriálových epizód True 
Blood, televízna stanica HBO iniciuje aj vydávanie rovnomenného komiksové-
ho seriálu, ktorý reflektuje televízne epizódy. 

Z pôvodných česko-slovenských komiksov, ktoré vznikli na základe filmov, 
možno spomenúť len jediný – Příběhy majora Zemana (scenár: Jaroslav Weigel 

                                                                                                                                       
skvělý snímek není věrný původnímu komiksu, naopak věrná adaptace může být po filmové stránce kata-
strofálním počinem. Je složité onu věrnost určit. Snaha zkoumat film a jeho komiksovou předlohu je lá-
kadlem pro mnohé grafomany, kteří tak mohou využít možnosti a část po části porovnávat a sepisovat vše, 
co je odlišné nebo co odpovídá originálu.“ (Pekárek, 2005) 

4 Praha: Barlow, 2000. 
5 Praha: BB Art 2011, 2012. 
6 Praha: BB Art 2010 – 2012. 
7 Praha: BB Art 2011. 
8 Praha: BB Art 2011. 
9 Praha: BB Art 2012. 
10 Seriál vznikol na základe knižnej série The Southern Vampire Mysteries od Charlaine Harrisovej. 
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– kresba: Kája Saudek), ktorý vychádzal v rokoch 1977 – 1978 v časopise Pio-
nýrská stezka.11 

 
Komiksy, ktoré vznikli na základe filmov, môžeme pracovne rozdeliť na také 

adaptácie, ktoré predstavujú takmer „doslovné“ a presné prekreslenie filmu12 
(Příběhy majora Zemana), respektíve fungujú ako filmový prequel (True Blood 
– The Great Revelation), prípadne ako pokračovanie, či rozvíjanie filmu (India-
na Jones, Star Wars).13 Popri týchto typoch sa ako pomerne zaujímavý fenomén 
javia komiksy, ktoré síce vznikli podľa konkrétneho filmu, ale na druhej strane 
bol tento film pôvodne adaptáciou komiksového prototextu. Ide teda o akúsi 
dvojnásobnú transformáciu: 

 

KOMIKS → FILM → KOMIKS 

 
V našom príspevku sa chceme venovať práve tomuto druhu komiksov, pri-

čom všímať si budem hlavne pravú časť diagramu, teda transformáciu filmu do 
komiksovej podoby a zameriame sa na morfológiu tejto transformácie. Na ana-
lýzu sme si vybrali komiksovú adaptáciu filmu Batman & Robin. 

Analyzovaný komiks je označený ako oficiálna adaptácia filmu štúdia War-
ner Brothers a jeho autormi sú Dennis O’Neil (scenár) a Rodolpho Damaggio 
(kresba), v českej mutácii ho vydalo vydavateľstvo Unicorn, s. r. o. v Brne 
v roku 1997. 

Film Batman & Robin, podľa ktorého vznikla adaptácia, mal premiéru v roku 
1997 a režíroval ho Joel Schumacher. Je štvrtým batmanovským filmom, ktorý 
vznikol v štúdiu Warner Bros. Batman & Robin predstavuje voľné pokračovanie 
predchádzajúcej snímky Batman Forever (Batman navždy) z roku 1995. Oproti 
predchádzajúcej časti série sa v tomto filme mení predstaviteľ hlavnej postavy. 
Namiesto Vala Kilmera hrá Batmana/Brucea Waynea herec George Clooney. 

                                                      
11 V roku 1978 bol seriál napriek svojmu námetu a napriek tomu, že bol tvorený pod priamou kontrolou 

Ministerstva vnútra ČSSR, zakázaný. Na rozdiel od televízneho seriálu sa v komikse objavila len tzv. bla-
hovská sága, teda diely opisujúce osudy Zemanovho protivníka Pavla Blahu, bývalého vojnového pilota 
RAF, neskôr nadporučíka Národnej bezpečnosti, ešte neskôr agenta Britskej SIS. Ale ani táto miniséria nie 
je v kreslenej podobe kompletná. Chýba diel Kliešte, ktorý sa časovo odohráva medzi Krížovou cestou 
a Koncom veľkej šance a zaoberá sa Blahovou plastickou operáciou, jeho zotavovaním sa v Karlových Va-
roch a opätovným stretnutím sa s Inkou Čadkovou. 

12 V takomto prípade paralelu s opačnou transformáciou, teda komiksu na film, môžeme vidieť napríklad 
v snímkach Sin City či 300, ktoré sa snažia verne zachytiť všetky aspekty komiksového pretextu a preniesť 
ich do filmu. 

13 Podrobnejšie pozri napr. Karpinský, 2003. 
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V pôvodnej úlohe zostáva Chris O’Donnell ako Robin, Pat Hingle ako komisár 
Gordon a Michael Gough ako komorník Alfred Pennyworth. 

Batman & Robin po svojej premiére 20. júna 1997 bol okamžite ohodnotený 
množstvom negatívnych recenzií. Rok po jeho uvedení bol kritikmi vyhlásený 
za jeden z najhorších filmov všetkých čias. Za rok 1997 získal 11 nominácií na 
cenu Razzie Awards, vrátane nominácie na najhoršiu snímku. Po tomto neúspe-
chu štúdio Warner Bros zrušilo doteraz nerealizovaný projekt Batman 
Triumphant (Batman víťazí) a pokračovanie filmovej série napokon reštartoval 
až v roku 2005 režisér Christopher Nolan s filmom Batman Begins. 

Našou úlohou však nie je hodnotiť kvalitu filmu Batman & Robin, ale zame-
riame sa na spôsob jeho adaptácie do komiksovej podoby, z toho dôvodu nám 
nebude prekážať nízka axiologická úroveň snímku, pretože sa budeme venovať 
len systémovým záležitostiam transformácie. 

Fabula filmu i komiksu je takmer identická. Batman (George Clooney) 
a Robin (Chris O’Donnell), ktorí sa snažia zastaviť protivníkov Mr. Freezea (Ar-
nold Schwarzenegger), Poison Ivy (Uma Thurman) a Banea (Robert Swenson) 
pokrývajúcich Gotham City ľadom a bujnou vegetáciou, sa zároveň pokúšajú 
prekonať krízu vo vzájomnom priateľstve. Obom hrdinom napokon prichádza 
na pomoc neter komorníka Alfreda (Michael Gough) – Barbara Wilson (Alicia 
Silverstone), ktorá vystupuje v maske Batgirl. 

Charakteristickým znakom analyzovaného komiksu je, že autori komiksu 
viac-menej dôsledne zachovali podobnosť komiksových postáv s ich filmovými 
predlohami (hercami), čím proklamovali pevnú väzbu medzi komiksom a jeho 
filmom ako pretextom. 

Sujetové spracovanie príbehu v komikse a vo filme sa na rozdiel od podob-
ností vo fabule čiastočne líši. Napríklad, zatiaľ čo film na začiatku v prestrihoch 
pod titulkami zachytáva obliekanie sa oboch hlavných postáv do kostýmov a ich 
príchod do batmanovskej jaskyne, v ktorej sú uložené batzbrane a batmobil, 
komiks uvádza recipienta do príbehu in medias res, využívajúc pri tom ilúziu 
filmového štúdia.14 Prvé obrazové pole (s. 1) v prvom pláne zachytáva režiséra 
(podľa dlhých šedivých vlasov by to mohol byť Joel Schumacher) a kamerama-
na, pred nimi stojacich technikov a v zadnom pláne postavy Batmana a Robina 
pred zeleným kľúčovacím pozadím. 

                                                      
14 Upozornenie na vzťah komiksovej adaptácie na pôvodný film, filmovanie a premietanie je využité aj 

v komikse Batman, ktorý je oficiálnou komiksovou adaptáciu prvého batmanovského filmu. Úvodná pasáž 
je umiestnená do filmového pásu, ktorý sa rozvíja na pozadí hľadiska plného divákov. 
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Režisér cez megafón vydáva príkaz: „A... začínáme!“ (s. 1), po ktorom Bat-
man a Robin začínajú textovať. Batman: „Batcomputer sleduje obrovský nákla-
ďák s vrtačkou, která vrtá tunel pod městem Gotham. Tunel vede k muzeu, kde 
právě probíhá výstava Druhé slunce Sudánu.“ Robin: „Samozřejmě ukradne ten 
obrovský diamant.“  

V dialógu medzi Batmanom a Robinom sú prerozprávané základné informá-
cie potrebné na pochopenie situácie. Recipient sa dozvedá, že príbeh sa odohrá-
va v meste Gotham, je oboznámený so situačnou zápletkou (prenasledovanie 
vŕtacieho mechanizmu) a predznamenaný je parciálny konflikt (ukradnutie 
diamantu). 

Vo filme sa o útoku na múzeum divák dozvedá cez hlásenie policajného šéfa, 
ktorý túto skutočnosť oznamuje Batmanovi sediacemu v batmobile, no zmienka 
o vŕtacom stroji tam absentuje. Úvodná pasáž filmu, na rozdiel od úvodu komik-
su, do istej miery signalizuje aj začínajúci sa spor medzi Batmanom a Robinom 
a zároveň ponúka pohľad na plačúceho komorníka Alfreda (divák netuší prečo 
postava plače). 

Druhá strana komiksu v prvom obrazovom poli zachytáva vŕtací stroj vyná-
rajúci sa z podlahy múzea a repliku: „Mr. Freeze přichází.“ Podobnú repliku: 
„Ledový muž přichází.“ vysloví postava Mr. Freezea aj vo filme, keď kráča dole 
schodmi múzea. (00:04:10). Po tomto entrée postava puškou zmrazí niekoľkých 
strážcov. Boj so strážcami v komikse chýba – tvorcovia z hľadiska obmedzeného 
priestoru (takmer dvojhodinový film transformovali do 62 strán komiksového 
textu) vypúšťajú redundantné scény, ktoré pre základnú fabulu nie sú podstatné. 

Ďalšie pokračovanie príbehu v komikse i filme je takmer identické. Mr. Fre-
eze rozbíja kryt nad diamantom a svoje počínanie komentuje slovami: „V celém 
vesmíru je pouze jedno jisté. // Všechno... // ... někdy zmrzne.“ (s. 2). Aj štruktú-
ra záberov je podobná – Mr. Freeze kráčajúci k rozbitému krytu, Mr. Freeze 
držiaci v rukách veľký drahokam. V súlade s kompozíciou komiksu je v tejto 
sekvencii využitá obrazová a dejová elipsa. Zatiaľ čo film zachytáva aj scénu, 
keď sa Mr. Freeze načahuje po diamante a berie ho do ruky, v komikse sa táto 
časť stáva súčasťou „medziobrazového priestoru“, ktorý si recipient na základe 
vlastných skúseností musí doplniť sám.15 

                                                      
15 Tvorca komiksu automaticky počíta s tým, že recipient vie, že ak niekto drží v ruke nejaký predmet, ktorý 

pred tým v ruke nedržal, musel ho logicky najprv uchopiť a zodvihnúť z podložky. Vďaka tomu sa sek-
vencie a obrázky zachytávajúce takúto akciu v komikse považujú za zbytočné (samozrejme okrem prípa-
dov ak sú sémanticky zaťažené) a z textu sa vypúšťajú. 
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Umberto Eco v diele Skeptikové a těšitelé tento vzťah následnosti obrazo-
vých polí v komikse nazýva zákonom strihu a kladie ho do opozície ku kontinu-
ite záberov vo filme: 

 
„Vztah mezi následnými záběry dokazuje existenci jakési zvláštni syntaxe, lépe řečeno sé-
rie zákonů střihu. Použili jsme sice výrazu ‚zákony střihu‛, ale pro tuto souvislost s filmem 
bychom neměli zapomínat, že komiksy ‚střihají‛ po svém, třeba jen proto, že řadu nehyb-
ných záběrů nemusí sestavovat do neustáleho toku, jako je tomu ve filmu, ale vytvářejí ja-
kousi ideální kontinuitu s pomocí faktuální diskontinuity. Komiks láme continuum na ně-
kolika málo podstatných prvků. Čtenář si je pak ve své představivosti sesadí a nazírá je 
prostě jako continuum...“ (Eco, 1995, s. 162). 
 
Scott McCloud v knihe Jak rozumět komiksu medziobrazový priestor, časť 

medzi dvoma obrazovými poliami, nazýva „škarpa“: 
 
„I když tento výraz zní dost neuctivě, tahle škarpa je zdrojem kouzel a tajů, které jsou sa-
motným srdcem komiksu! V prázdnotě téhle škarpy lidská představivost vezme dva oddě-
lené obrázky a promění je v jedinou myšlenku. K vidění není mezi těmi dvěma panely nic. 
Zato zkušenost nám říká, že se tam něco stát muselo! Komiksové panely rozdělují na 
zlomky jak čas, tak prostor, čímž vzniká nepravidelný, staccatový rytmus nespojitých 
okamžiků. Jenže ucelení nám umožňuje tyhle okamžiky spojit a v duchu si vykonstruovat 
spojitou, jednotnou realitu.“ (McCloud, 2008, s. 66 – 67). 
 
Podobným systémom, t. j. pomocou obrazovej a dejovej elipsy, je realizovaná 

takmer celá komiksová transformácia filmu Batman & Robin. 
V pokračovaní príbehu, po získaní diamantu Mr. Freezeom do múzea vpad-

nú Batman spolu s Robinom. Vo filme je ich príchod stvárnený akčnejšie 
a dramatickejšie a na rozdiel od komiksu každý z hrdinov prichádza sám. Bat-
man preletí cez sklený svetlík, sklo sa triešti, Mr. Freeze dvíha hlavu k stropu 
a Batman elegantne pristane na hrote stĺpu, pričom prenesie ironickú vetu: 
„Zdravíčko, jsem Batman.“ (00:04:54). V komikse ja táto niekoľko sekundová 
scéna „vtesnaná“ do jedného obrazového poľa, v ktorom sa nachádza letiaci 
Batman, Robin kráčajúci po traverze (vo filme Robin prichádza na motorke) 
a v detaile zdvihnutá hlava Mr. Freezea. 

Trieštiaci sa svetlík, ktorý vo filme spôsobuje moment prekvapenia, je 
v komikse zachytený len vo forme padajúcich sklenených črepín a pomocou 
onomatopoje: „Keeeesh“. Lakonická Batmanova „hláška“ chýba, namiesto nej 
Mr. Freeze recipientovi „predstaví“ obe prichádzajúce postavy prekvapeným 
zvolaním: „Batman a Robin!“ (s. 3). V komikse chýba aj bitka medzi Batmanom 
a Mr. Freezeom, ktorá je z hľadiska fabuly substituovaná útekom Mr. Freezea 
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k jeho vŕtaciemu stroju. Prehovor postavy je však veľmi podobný: „Vy mě do 
chládku nedostanete!“ (s. 3). 

Skrátením a vypustením časti scény sa však stráca aj humor obsiahnutý vo 
filme, vďaka čomu sa z komiksu miestami stáva len stručné „prerozprávanie“ 
obsahu. Napr. pri príchode do múzea Robin neubrzdí motorku a vrazí do stoja-
nu s vázou, váza vyletí, ale Batman ju chytí. Robin ho pochváli: „Máš postřeh.“, 
na čo Batman odpovedá: „Nechci ji platit.“. (00:05:38). V komikse sa táto scéna 
pravdepodobne ako redundantná a pre dej nepodstatná nevyskytuje. 

Podobne sa z komiksu stráca aj „hokejový zápas“ s diamantom, ktorý si po-
mocníci Mr. Freezea – pekelní hokejisti – prihrávajú hokejkami, pričom kamera 
niekoľkokrát sníma v detaile kĺzajúci sa diamant. Komiksový text na absenciu 
tohto motívu reaguje zmenou prehovoru postáv. Zatiaľ čo vo filme Batman pri-
kazuje Robinovi: „Ty diamant, já toho chlapa!“ (00:06:43), v komikse tento prí-
kaz znie: „Pochytej ty ostatní darebáky. Já se postarám o Freeze!“ (s. 3). Po ta-
komto rozdelení úloh je v komikse na dvoch obrazových poliach znázornená 
bitka Robina s pekelnými hokejistami. 

Oproti filmu sa v komikse naopak vyskytuje krátky humorný dialóg medzi 
Batmanom a Mr. Freezeom. Batman: „Ahoj, Freezi.“, Mr. Freeze: „Je hezké, že si 
se stavil.“ (s. 4). Humor vyplýva z protikladu formy, ktorá by evokovala stretnu-
tie dvoch priateľov, a pravej podstaty vzťahu medzi Batmanom a Mr. Freezeom, 
ktorý je nepriateľský. 

Po tomto dialógu Mr. Freeze stláča štartovací mechanizmus a jeho stroj sa 
dáva do pohybu. Vo filme štartu stroja predchádza pomerne dlhá a dramatická 
pasáž zápasu medzi pekelnými hokejistami a oboma hrdinami, ako aj zmrazenie 
a roztrieštenie exponátu dinosaura. Tieto scény sú z komiksu vypustené. 

V stroji, ktorý sa mení na raketu, sa v komikse opäť vyskytne dialóg nena-
chádzajúci sa vo filme. Batman: „Byl jsi velkým vědcem, neplýtvej svým géniem 
na zlo...“, Mr. Freeze: „Nenávidím, když mně někdo poučuje.“ (s. 4). Informácia 
o tom, že Mr. Freeze bol vedcom, je síce pre recipienta nová, ale z hľadiska deja 
duplicitná, pretože genéze vzniku postavy Mr. Freezea sa Batman venuje 
v osobitnej scéne. 

Počas dialógu Mr. Freeze zo svojej zbrane vychŕli ľad a pripúta ním Batmana 
k stene. Vo filme sa táto udalosť odohrá bez slov. 

Ďalšia pasáž – zachránenie Batmana Robinom sa vo filme i v komikse viac 
menej zhodujú, oproti filmu je v komikse rozprávanie príbehu úspornejšie 
a kondenzovanejšie. Vo filme sú scény, ako Mr. Freeze opúšťa raketu a ako sa 
Robin šplhá po plášti rakety, zobrazené v dvoch samostatných záberoch, ktoré 
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po sebe nasledujú. V komikse sú tieto dve scény spojené do jedného veľkého 
obrazového poľa, v ktorého centre sa nachádza telo rakety. Vľavo je situovaný 
Mr. Freeze vylietajúci z otvoru a vpravo na rakete Robin, ktorý sa za Mr. Free-
zeom obzerá. Takáto kondenzácia sa v komikse objavuje aj v prípade dialógov. 
Pokým vo filme kamera v prípade prehovoru sníma raz jednu postavu a potom 
sa presúva na druhú, pričom dialóg sa z hľadiska následnosti replík realizuje 
v reálnom čase, v komikse môžu byť prehovory oboch postáv súčasťou toho is-
tého obrazového poľa a recipient ich môže vnímať súčasne, resp. rýchlejšie než 
vo filme. Napr. v situácii príchodu Robina do rakety – kamera najprv sníma pri-
pútaného Batmana, ktorý hovorí: „Měl jsi raději v muzeu honit ničemy.“, ná-
sledne sa „oko kamery“ otáča a sníma Robina hovoriaceho: „Rád tě vidím.“. 
(00:11:00). V komikse je táto situácia komprimovaná do jedného záberu, 
v ktorého prvom pláne sa nachádza hlava Robina a v druhom pláne pripútaný 
Batman. Obe repliky dialógu sú situované do jedného obrazového poľa. Batman: 
„Myslel jsem, že budeš v muzeu.“, Robin: „Co takhle: ‚Jsem rád, že tě vidím, že 
jsi tady.‛“. (s. 5). 

Kondenzácia je jedným zo základných znakov komiksovej výpovede. Na 
jednej strane sa prejavuje vypúšťaním, resp. nezobrazovaním redundantných 
častí akcie, spomínaná obrazová a dejová elipsa, a na druhej strane sa realizuje 
pomocou komprimovania reálneho času. 

Čas sa v komikse stáva autonómnym a nezávislým od dĺžky skutočného času 
zobrazovanej udalosti (oproti reálnemu času danej udalosti môže byť v komikse 
čas udalosti pomocou strihu skrátený alebo naopak pomocou fázovania obrazu 
predĺžený).16 Taktiež recepčný čas komiksu je na rozdiel od filmového recepč-
ného času riadený samotným recipientom a nie režisérom či scenáristom. 

Rozdiel medzi pôvodným filmom a jeho komiksovým spracovaním 
z hľadiska času sa javí aj v spôsobe zachytenia pohybu.17 Komiks ako dvojroz-
merný a relatívne statický druh umenia má na rozdiel od filmu občas problémy 
so stvárnením rýchlych a akčných scén. To sa prejavilo aj v tejto adaptácii. Za-
tiaľ čo vo filme je scéna zmrazenia Robina postavená práve na rýchlosti 
a prekvapení – Robin vtrhne do miestnosti a Mr. Freeze ho okamžite zmrazí 
svojou zbraňou, Robin zmrzne akoby vo výskoku, celé jeho telo stvárňuje prud-
ko zastavený pohyb. V komikse je táto scéna „spomalená“. Batman a Robin spo-

                                                      
16 Vo filme je tiež možné spomaľovaním alebo zrýchľovaním pohybu meniť vzťah času prezentovaného 

a času zobrazovaného, vzniklo by však nebezpečenstvo parodizácie výpovede. 
17 Pričom pohyb vnímame ako jav nevyplývajúci len zo zmeny polohy, resp. miesta v priestore ale aj 

v spojení s realizovaním tejto zmeny v čase. 
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lu vchádzajú do miestnosti a sú svedkami, ako sa cez stenu prebúrava vŕtací 
stroj, až potom Mr. Freeze bežiac k stroju vyťahuje zbraň a zmrazí prekvapené-
ho Robina. Obom situáciám síce nechýba motív nebezpečenstva vyplývajúci 
z ohrozenia Robinovho života, no v takto koncipovanej komiksovej transformá-
cii absentuje akčnosť typická pre dobrodružný film, resp. pre dobrodružný prí-
beh ako taký. 

Na druhej strane však nemožno tvrdiť, že by sa komiksoví tvorcovia vyhýbali 
akčným scénam a nesnažili sa v obrazových poliach zachytiť pohyb. Napríklad 
na s. 35 je zobrazená bitka medzi Batmanom a Mr. Freezeom. Rýchle pohyby 
rúk a nôh sú naznačené nie len posturikou tela postáv (zodvihnutá noha do vý-
kopu, napriahnutá ruka a zvrátená hlava po údere a pod.), ale aj pomocou gra-
fických znakov, akýchsi vzduchových vĺn, ktoré sa tiahnu za pohybujúcou sa 
rukou, či nezreteľnosťou obrazu končatiny, ktorá je spôsobená jej rýchlym po-
hybom. Prípadne ako doplnok informácie tu funguje i onomatopoja zachytáva-
júca zvuk úderu: „Wack!“, „Thok!“. 

Zaujímavým spôsobom je zmena prebiehajúca v čase znázornená pri zániku 
Banea. (s. 38). Potom, ako mu Robin z masky vytrhol hadičku s toxínom, ktorý 
ho robil mocným, sa Bane začína meniť a padať na zem. Jednotlivé štádia zmeny 
sú nakreslené na jednej komiksovej strane, pričom medzi nimi nie sú naznačené 
hranice (čiarou obvykle rozdeľujúcou jednotlivé obrazové polia). Štádia zániku 
tak zdanlivo tvoria jedno (resp. dve obrazové polia).  

Z hľadiska kompozície obrazových polí využíva táto komiksová adaptácia na 
niektorých miestach podobnú štruktúru, aká bola použitá vo filme. Napríklad, 
keď Batman prikladá na stenu rakety nálož, komiks i film túto akciu zobrazujú 
pomocou detailu na hrdinovu ruku, resp. keď Batman a Robin na klzákoch vy-
skakujú z rakety, komiks i film to zobrazili vo veľkom zábere, ktorý zachytáva 
obe postavy v pozadí s vybuchujúcou raketou. 

Pomerne konvenčný spôsob transformácie sa vyskytuje v scéne, v ktorej sa 
dej príbehu z Gotham City prenáša do laboratória v džungli. Vo filme je zmena 
priestoru (a možno aj času) naznačená len dramatickým hudobným motívom 
a náhlou zmenou scény – kamera sa odrazu plynulým pohybom približuje 
k impozantnej budove stojacej kdesi v džungli (džungľa je naznačená bujnou 
vegetáciou a lianami). Je noc a budova je osvetlená bleskami. V komikse je zme-
na priestoru priamo signalizovaná oranžovým textovým poľom: „Ve stejnou do-
bu někde v jihoamerické džungli.“ (s. 6). V tomto prípade recipient získava in-
formáciu nie len o zmene miesta, ale aj o tom, že dej tejto scény sa odohráva 
paralelne s dejom scény predchádzajúcej. 
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Vo filme na začiatku scény komentuje Dr. Isleyová svoj nevydarený pokus so 
skrížením orchidey a štrkáča a následne do diktafónu prezentuje svoje názory 
o tom, že príroda by sa mala dokázať brániť sama proti zásahom človeka. Na 
konci doktorka konštatuje, že jej pokusy by pokračovali rýchlejšie, ak by 
Dr. Woodru nebral jej vzorky jedu do svojho laboratória. Isleyová sa sama seba 
pýta: „Proč mně tam nechce pustit?“ (00:15:20). V komikse táto situácia nie je 
len prerozprávaná, ale je pred očami recipienta priamo inscenovaná. Čitateľ 
komiksu je svedkom, ako Dr. Woodru vstupuje do laboratória Dr. Isleyovej 
a berie do rúk akúsi nádobu: „Ale, copak to tu máme? Překrásný nový zdroj je-
du! // Tohle teď vezmu do laboratoře k dalšímu studiu.“ (s. 6). 

Počas filmovej scény, keď Dr. Isleyová nahráva svoje poznámky do diktafó-
nu, sa z doktorovho laboratória ozýva ľudský krik. Sprostredkovanie zvuku 
v komikse je dosť problematické, najčastejšie sa deje pomocou onomatopojí za-
komponovaných do obrázku, no v tomto prípade, by takýto spôsob bol dosť mä-
túci. Recipient by nemusel pochopiť, čo ten krik znamená a odkiaľ prichádza, 
preto tvorcovia túto udalosť sprostredkovali cez otázku Dr. Isleyovej, ktorú kla-
die Dr. Woodruovi: „Na čem teď pracuješ? Slyšela jsem křik...“ (s. 6). 

Po vyjadrení záujmu o prácu Dr. Woodrua sa vo filme Dr. Isleyová sama vy-
berá do jeho laboratória (napínavá cesta chodbou podfarbená dramatickou hud-
bou), v komikse je táto pasáž vypustená. Doktorka sa v laboratóriu odrazu ocit-
ne práve počas pokusu o vytvorenie dokonalého vojaka. Dr. Woodru vysvetľuje, 
že práve vďaka jej výskumu mohol uskutočniť tento projekt. V danej pasáži je 
opäť využitá kondenzácia záberov. Pokým vo filme počas dialógu kamera zaberá 
v detaile raz tvár Dr. Woodrua a raz tvár Dr. Isleyovej, podľa toho kto z nich 
hovorí a ako chce zdôrazniť ich emócie, v komikse sú obe postavy zobrazené 
z profilu v rámci jedného obrázku (Dr. Woodru drží za ramená Dr. Isleyovú) 
a ich prehovory sa nachádzajú vedľa seba bez „časového“ odstupu. Woodru: 
„Bez tvé práce bych takhle daleko nikdy nedošel. Přidej se ke mně. Když bude-
me spolupracovat...“, Isleyová: „Přidat se k tobě? Vždyť ty jsi výsledky mé práce 
zneužil pro ďábelský plán k ovládnutí světa! Psychopate!“. (s. 7). 

Takmer 40 sekundová scéna pokusu Dr. Woodrua o zabitie Dr. Isleyovej, 
ktorá nasleduje po tomto odmietnutí, je komprimovaná do jedného obrázku za-
chytávajúceho Woodrua v dramatickom rozmachu rúk a Isleyovú padajúcu na 
zem spolu s rôznymi skúmavkami a kanistrom jedu. Obrázok obsahuje aj preho-
vor Dr. Woodrua, ktorý vo filme zaznel ešte pred tým, než na Dr. Isleyovú zaú-
točil: „Dobrá. To respektuji, ale bohužel nerad slyším odmítnutí. / Obávám se, 
že musíš zemřít.“. (s. 7). 
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Ďalšia časť príbehu sa odohráva v Batmanovej jaskyni, zatiaľ čo vo filme sa 
táto scéna začína prekvapujúco, záberom na nohy namočené v horúcom kúpeli 
(divák o chvíľu zistí, že sú to Robinove nohy, ktorý sa tak zahrieva po tom, ako 
ho Mr. Freeze zmrazil), v komikse prvé obrazové pole signalizujúce zmenu prie-
storu zachytáva vo veľkom zábere časť Batmanovej jaskyne so stalagnátmi i zlo-
žitou počítačovou zostavou. Batman i Robin už nie sú oblečení v maskách. 

Podobne ako vo filme je aj v komikse prehistória Mr. Freezea ilustrovaná 
pomocou záberov priemyselnej kamery, ktoré Batman (teraz už bez masky ako 
Bruce Wayne) komentuje. Pokým vo filme zábery sledujeme ako obraz v obraze 
(obrazovka na plátne), v komikse sú zábery autonómne a ich televízny charak-
ter prezrádza len tvar obrazového poľa pripomínajúceho obrazovku a zmena 
farby – oproti ostatným farebným obrázkom sú tieto len modro-biele. 

Z hľadiska kompozície tejto komiksovej adaptácie a radenie jednotlivých ob-
razových polí tvorcovia najčastejšie volia postup, ktorý McCloud nazýva „od 
akce k akci“ a vysvetľuje ho ako také prechody medzi obrazovými poliami, „na 
nichž je konkrétni postava v různých stádiích aktivity“. (McCloud, 2008, s. 70). 
Typickým príkladom je s. 13: prvý obrázok zachytáva Dr. Isleyovú (teraz už Po-
ison Ivy) ako vstáva zo zeme, druhý ako sa predvádza a koketuje s Dr. Woodru-
om, tretí (detail) ako ho bozkáva, štvrtý obrázok predstavuje zmenu optiky, po-
zornosť je zameraná na Dr. Woodrua držiaceho sa za hrdlo a dusiaceho sa, na 
piatom obrázku je opäť v detaile spokojne sa usmievajúca doktorka Isleyová/ 
Poison Ivy a na šiestom je doktorka spolu s vojakom – Baneom, ktorého 
v laboratóriu vytvoril Dr. Woodru. Obrázky tak nezachytávajú dej plynule, ale 
zobrazujú len jednotlivé akcie, ktoré sú súčasťou deja. 

Len výnimočne je v analyzovanom komikse použitá kompozícia „od chvíle 
ke chvíli“ (s. 70), ktorá zobrazuje tú istú situáciu s nepatrným časovým posunom 
a na rozdiel od predchádzajúcej opisovanej scény výraznejšie evokuje časovú 
kontinuity pohybu. Na s. 39 – 40 sa nachádza scéna zbližovania sa Robina 
a Poison Ivy. Poison Ivy ho zvádza: „Jsem ráda, že jsi přišel. Nemohu bez tebe 
dýchat.“, Robin: „Chci, abychom byli spolu, ale musím vědět, že jsi se změnila. 
Dokaž mi to.“, Poison Ivy: „Co takhle nebezpečné křivky?“, Robin: „Vysvětli mi 
plán.“ (s. 39). V ďalšej sekvencii sa počas rozhovoru Poison Ivy nakláňa 
k Robinovi, na jednotlivých obrázkoch sa vzdialenosť medzi postavami zmenšu-
je, až sa napokon ich pery spoja. Pohyb je rozfázovaný do troch obrazových po-
lí, pričom sa obrázok z polodetailu mení na detail. Takáto kompozícia oproti 
predchádzajúcim kondenzačným postupom naopak dej spomaľuje a zvyšuje je-
ho napätie. Recipient vie, že pery Poison Ivy sú toxické a tak pri ich postupnom 
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(spomalenom) približovaní sa k Robinovým perám vníma blížiacu sa tragédiu 
oveľa výraznejšie, napätie graduje. Zatiaľ čo kompozícia „od akce k akci“ zvyšu-
je akčnosť príbehu zrýchľujúc jeho plynutie, kompozícia „od chvíle ke chvíli“ 
zas podčiarkuje a zvýrazňuje jeho atmosféru. 

Podobným spôsobom by sme mohli analyzovať všetky komiksové sekvencie 
a porovnať ich koncepciu s pôvodným filmom, nazdávame sa však, že uvádzané 
príklady viac-menej vystihujú celkovú tendenciu tejto komiksovej transformá-
cie. 

V našom príspevku sme sa nesnažili nazerať na analyzovaný komiks 
z hľadiska jeho umeleckej hodnoty (hoci i tá by sa na základe spôsobu transfor-
mácie dala vymedziť), ale pokúsili sme sa na ňom poukázať na menej častý jav 
dôslednej adaptácie filmu do komiksovej podoby, resp. i na niektoré základné 
znaky kompozície a štruktúry komiksu. 
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The author in his paper deals with the transformation of the film into comic book ar-
twork. He focuses on the  adaptation method of pretext, the structure of thus formed 
comics and its composition. He points to the similarities and differences between text 
and pretext, eventually to the causes of these differences. 
 
KeywordsKeywordsKeywordsKeywords    

comics – movie – transformation – adaptation – composition 

 
Peter Karpinský (1971) pracuje na katedre slovenského jazyka ISMaKŠ FF PU v Prešove. 
Zaoberá sa dejinami a vývinom jazyka a taktiež dejinami a teóriou komiksu. Na tému ko-
miksu už publikoval niekoľko desiatok štúdií. 



Peter KarpinskýPeter KarpinskýPeter KarpinskýPeter Karpinský    
 

    

59595959    

PhDr. Peter Karpinský, PhD.PhDr. Peter Karpinský, PhD.PhDr. Peter Karpinský, PhD.PhDr. Peter Karpinský, PhD. 
 
Inštitút slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií 
Filozofická fakulta 
Prešovská univerzita v Prešove 
17. novembra 1 
080 78 Prešov 
Slovenská republika 
 
p.karpinsky@gmail.com 
 
http://www.unipo.sk/filozoficka-fakulta/peter-karpinsky 

 


