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Historia



Od prakomiksu do komiksu

Charles H. Ross, UK 1867Rodolphe Töpffer, Szwajcaria 1846



Technologia i komiks

Więcej: Sławomir Zajączkowski, „Komiks i my” #12

Do XVIII wieku ilustracje drukowano osobno w 
nakładzie do 500 egz. i wklejano do książek.
W 1790 r. Thomas Bewick wynalazł drzeworyt 
sztorcowy (druk wypukły). Ilustracje i tekst - np. 
podpisy - można było odbić na jednej maszynie.
Metalowe odlewy klocków drzeworytniczych 
wędrowały później po całej Europie. Ta sama 
ilustracja mogła być drukowana w kilku gazetach 
jednocześnie.
Pierwsze prakomiksy wydawane były w 
litograficznych albumach, ale nie wytrzymały 
konkurencji z tańszą prasą ilustrowaną.



Richard F. Outcault, USA 1895

Symboliczne narodziny

Bracia Lumière, Francja 1895



Czas eksperymentów

USA 1902 USA 1914



Kształt ostateczny

USA 1926 USA 1928



Europejskie początki

Alain Saint-Ogan, Francja 1925 Hergé, Belgia 1929



USA 1931 Europa 1932

Inwazja Disneya



UK 1915 UK 1939

Wielka Brytania – zawsze pod prąd



Underground i Nowa Fala

USA 1968 Francja 1974



Zmierzch magazynów komiksowych



Formy komiksu współczesnego

pasek

manga

powieść
graficzna

zeszyt

album

webkomiksy
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Definicja



Komiksy bez ramek, bez tekstu itd.



Definicja poprzez inne media

Jerzy Szyłak i Janusz Dunin w: „Słownik literatury popularnej”
KOMIKS - Fabuła opowiedziana za pomocą sekwencji obrazków, 
zwykle uzupełnionych tekstami słownymi. […] 
Istotę komiksu stanowi, że jest opowiadaniem narysowanym. […]
Komiks jest swoistym naśladowaniem literatury za pomocą tworzywa 
wizualnego, komponowanego dzięki montażowi kadrów, 
charakterystycznemu dla twórczości filmowej.

Kapral: „Komiks – literatura dla leniwych”, blog „Na plasterki!!!”
Komiks to opowieść, w której część zdań zastąpiono ilustracjami, 
dążąc do nadania lekturze tempa zbliżonego do ujęć filmowych. 



Komiks jako adaptacja

Rafał Skarżycki: „Kilka banałów o scenariuszu komiksowym”,
magazyn KKK #14

Przede wszystkim trzeba wyraźnie powiedzieć, że scenariusz z 
konieczności poprzedza komiks jako gotowy produkt. Najpierw musi 
być wiadomo co i - mniej więcej - jak narysować, zanim się zacznie to 
robić. Już słyszę jak w tym momencie cała rzesza rysowników podnosi 
zgiełk, że to jakaś bzdura, bo oni przecież rysują swoje komiksy "na 
gorąco", nie wiedząc co będzie dalej, jakie będzie rozwiązanie komiksu, 
ani nawet nie planując jak będzie wyglądał następny kadr, czyli że 
scenariusz w ich wydaniu powstaje równocześnie z rysunkami. Na tego 
typu zarzut odpowiadam prosto - kochani, tworzone w ten sposób 
komiksy NIE MAJĄ SCENARIUSZA, za to MAJĄ HISTORIĘ.



Pole
adaptacji

Komiks jako adaptacja

spójna

niespójna

wierna niewierna

Wojciech Birek, „Z teorii i praktyki komiksu. Propozycje i obserwacje”

optymalna polemiczna

mechaniczna chybiona



Krystyna Wójcik, „Potop”

Literatura dla leniwych



Literatura dla leniwych

Jarosław Miarka, Jerzy Ozga, „Quo vadis”



Jerzy Wróblewski, „James Hart”

Magia komiksu
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Elementy języka



(kadr)

(kadr)

(kadr)

(kilka kadrów)

scena

scena

ujęcie

ujęcie

ujęcie

ujęcie

Kadr komiksowy =/= kadr filmowy



wyjątek – dymki „bez dymków”

dymek z ogonkiem – wypowiedź

dymek elektryczny (głośnik)
z ogonkiem lub bez

Tekst w komiksie

dymek z ogonkiem – wypowiedźdymek z ogonkiem – wypowiedź



Tekst w komiksie

dymki „bąbelkowe” – myśli bohatera



Tekst w komiksie

podpis

funkcje:

komentarzskrótwyjaśnienie (archaizm)



Nie dajmy się nabrać!

caption

narrator

podpis



Nie dajmy się nabrać!

podpisy
udające
dymki



Tekst w komiksie



Tekst w komiksie

dymki z offu – zazwyczaj przemyślenia bohatera
(zastępują archaiczne podpisy)



Tekst w komiksie
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Schemat



W prawo i w dół

dymek – kadr – plansza



Uwaga na rozkładówki



Łamańce



Łamańce



1 2 3
4
5 6

7
8

9

Połączone dymki 



Żeby nie było zbyt łatwo…



Żeby nie było zbyt łatwo…



Manga - w dół i w lewo 
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Praca tłumacza



Dymki nie są z gumy

We are going to come back for her, Nathan. That’s what your father is trying to say--
Na pewno po nią wrócimy, Nathan. Twój ojciec właśnie usiłuje ci to powiedzieć…

Something killed her.
Coś ją zabiło.

Jen’s dead.
Jen nie żyje.

No Shawn. No lies.
Nie Shawn, dosyć kłamstw.
Daj spokój, Shawn.



Czasami dymki są z gumy

Wtedy tłumaczymy onomatopeje.

Dymki na oddzielnej warstwie.



Coś tu nie gra…

1

2



Coś tu nie gra…



Tłumaczenie dialogów

Staramy się zachować:
• ilość liter w dymku
• znaki interpunkcyjne ! ? ... i specjalne < > = =
• formatowanie tekstu (pogrubienie, kursywa)

Zazwyczaj używamy języka potocznego i kolokwializmów

Nie czytamy z intonacją (intonacji nie widać w dymku)

Możemy stosować wulgaryzmy (komiksów w Polsce nie czytają dzieci)

Unikamy zaimków dzierżawczych

Możemy pominąć informacje widoczne na rysunku (kontekst)

Kto mówi i do kogo? (precyzja)



Tłumacz komiksu nie widzi efektu swojej pracy, tylko go sobie wyobraża.

Specyfika pracy



ComicLife - software do tworzenia komiksów



ComicLife - software do tworzenia komiksów



ImageTrans - software do tłumaczenia mangi



ImageTrans - software do tłumaczenia mangi



Tłumaczenie komiksów vs AVT



Tłumaczenie komiksów vs AVT

AVT - przekład audiowizualny
Film fabularny

Napisy Lektor Dubbing
• Oryginał w tle
• Limit czasu
• Limit znaków

• Oryginał w tle
• Limit czasu

• Modulacja głosu

• Zastępuje oryginał
• Limit czasu
• Synchronizacja (kłapy)
• Modulacja głosu

Komiks
• Zastępuje oryginał
• Limit znaków
• Modulacja głosu (krój czcionki)
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Uniwersum



Tłumaczenie imion i nazw własnych

Asteriks

Obeliks

Idefiks

Asparanoiks

Długowieczniks

Kakofoniks

Tenautomatiks

Panoramiks

Ahigieniks



Oryginał: Pandarve

Tłumaczenie 1 i 2: Pandarw

Tłumaczenie 3: Pandarwia

Tłumaczenie imion i nazw własnych



Brzyd
(Ghast)

Psor
(Prof)

Wielorożec
(Daggerelk)

Bonzo
(Banjo/Boss)

Krwawa Łza
(Red Tear)

Wstęgorze
(Sheels)

Żar-glizda
(Fire worm)

Kafara
(Boforce)

Tłumaczenie imion i nazw własnych



Tłumaczenie imion i nazw własnych



Tytuł – decyzja wydawcy lub licencjodawcy



Tłumaczenie tytułów – komiksy amerykańskie



Tłumaczenie tytułów – komiksy europejskie



Spójność uniwersum
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Detale



Żarciki

Miotło, nieś!

O co, kurna, 
chodziło z tą
miotłą? Czytałem to w jakimś

komiksie, jeszcze jako 
dzieciak.



Zdawało mu się, że jest błyskotliwy jak Don Rickles.

Zdawało mu się, że jest dowcipny jak Chevy Chase.

Nawiązania do popkultury



Tekst też jest grafiką

akcent



Tekst też jest grafiką



Efekty dźwiękowe



Efekty dźwiękowe



Efekty dźwiękowe

UFF 

UFF 

UFF 
UCH…!

UMF…!



Przypisy



Co trzeba ustalić z wydawcą:

1. Czy komiks jest częścią dłuższej serii
2. Kto pilnuje spójności uniwersum - tłumacz czy redaktor
3. Czy licencjodawca wymagania zachowania tytułu, nazw 

własnych itp.
4. Czy komiks był już kiedyś wydany po polsku 

(porównywanie z poprzednim przekładem to dodatkowa 
praca, za którą nikt nie płaci)

5. Jakimi materiałami dysponuje wydawca (czy można 
zmieniać kolejność i długość dymków, tłumaczyć
onomatopeje)

6. Kontakt z „łamaczem dymków”
7. Sposób rozliczenia - za planszę albo za znaki
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Słowniczek



Słowniczek branżowy

dymek – speech balloon / bubble
ogonek – pointer (tail)
podpis – caption
onomatopeja – sound effect

kadr – panel (frame, box)
ramka – border (outline)
odstęp między kadrami – gutter
rząd kadrów – tier
plansza – page
… – splash
… – insert
rozkładówka – spread

prakomiks – text comic
pasek – comic strip
zeszyt – comic book
album – TPB, album
… – blank

blank

splash

insert



scenarzysta – writer
… – storyboard
rysownik – penciller (artist)
… – inker
kreska – inks
kolorysta – colorist
liternik – letterer

seria ciągła – ongoing series
miniseria – miniseries (limited s.)
… – maxiseries
… – story arc
… – run
… – one shot
… – prequel
… – sequel
… – spinoff
… – crossover
… – event

Słowniczek branżowy



Słowniczek branżowy

miniseries sequelprequel

spinoff

crossover

event

story arc

story arc
runongoing series

one shot



Słowniczek branżowy

strip

comics fumetto

tebeo

bande dessinée

sarjakuva
képregény
manga

tegneserie
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Przykłady



<W obcych językach>



<Masz przed sobą potęgę Lotpl’ka!> <A ty masz przed sobą potęgę
super-ninja-mega-blastera!>

<W obcych językach>



<Ruszcie ogony, parchate klurty!>

<Lord Krol’k czeka! Wielka matka kipi z niecierpliwości!>

<W obcych językach>



=RADE=

GUGA!

<W obcych językach>



Kiepska łacina

iunius – czerwiec
futuo - fuck

AC (ante Christum) – przed Chrystusem
AUC (ab Urbe condita) – od założenia Miasta

?



Koniec

Dziękuję. 
Powodzenia!


