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Studnice poznání. Broskvový sad. Zen. Není jednoduché se orientovat v komiksu o mistru Džosuovi, který svým studentům, a nejen jim, rozdává moudra zenového učení. Nečetl jsem ani knihu Václava Cílka „Mrtvá kočka“ na jejíž motivy je komiks Jaroslavou Kočovou zpracován. Na druhou stranu si ale myslím, že „až tak“ důležité to není. Komiks je zpracován formou mini-příběhů, ve kterých jsou vesměs studentům položeny podivuhodné hádanky nebo jsou postaveni do nestandardních situací, aby dosáhli poznání jaksi přirozenou cestou.
     Náboženství, tedy potažmo zen buddhismus, je námět jako „každý jiný“, není se tedy co divit, že i toto téma si našlo své zastoupení v komiksu. Nehodlám zde filozofovat, zda mi je bližší komiksové zpracování zenový příběhů a pouček, či jestli mi je mnohem milejší obrázková forma biblických příběhů, nebo já nevím čeho všeho ještě. Je mi jasné, že tohle téma si mezi fandy Wolverina či Batmana moc příznivců nenajde, ale ani si nemyslím, že to byl účel. Ono ani nakladatelství Dokořán není nějakým „hráčem“ na komiksovém poli. Ale myslím si, že toto spojení je dobré pro komiks jako takový! Čtenáři, kterým je vydavatelská činnost nakladatelství blízká, možná podlehnou vábení této knihy, aby vzápětí zjistili, že i komiksem se dá vyjádřit forma či žánr jim blízký. Že od doby, kdy na nižším stupni základní školy zálibně listovali Čtyřlístkem a na vyšším stupni pak hltali poslední stránku z „ábíčka“ se vyvinuli nejen oni, ale také komiks. Možná se pak začnou pídit po dalších komikových dílech, které by jim mohli rozšířit obzory. A to je podle mě dobře. 
     Ale zpět ke knize samotné. Jaroslava Kočová není nějakou „kreslířkou komiksu na zakázku“, jak by se některým mohlo dle vydavatele a tématu knihy zdát. Má mnohem širší záběr než jen komiks a tak se s jejími ilustracemi můžete setkat ledaskde. Stručné profesní informace jsou samozřejmě na přebalu knihy a já bych z nich jen vypíchnul, že má vystudovanou soukromou školu mistrovského designu, obor – loutka, hračka, maska. Což podle mě v tuzemské „komiksové branži“ moc obvyklé není. S jejími kresbami se také můžete setkat třeba na plakátech upozorňujících na vystoupení reggae kapely ExT (http://bandzone.cz/ext), kde sama třímá basu a zpěv. Co se týče komiksu, tak známější je v současné chvíli spíše jako překladatelka (Sex Pistols, Miluju Led Zeppelin, Mechanická Maggie, La Perdida atd.). A pokud si máme trochu přihřát polívčičku, tak s ní i s mistrem Džosu jste se mohli setkat ve třetím čísle BubbleGunu, který je věnován ženskému komiksu. 
    V krátkých příbězích, které v knize najdete, vás krom poučení a vesměs nečekaných zenově-logistických závěrů bude určitě bavit i samotná kresba. Ta se pyšní skvělou linkou a citem pro detail. Zvláště u obličejů je to velice patrné. Navíc snadno získáte pocit, že kresba musela vzniknout někde v asijských zemích, protože rysy jednotlivých postav jsou naprosto věrohodné a autentické. Je zde odvedena velice dobrá práce a tomu prospívá i celkové grafické zpracování knihy. Čtvercový tvar není pro komiksové knihy běžný a i tím získáváte pocit, že v rukou třímáte něco výjimečného. 
    Pokud v komiksu hledáte něco jiného, než je vesměs předkládán, pokud toužíte po něčem nestandardním, co je navíc doplněno výbornou kresbou, pokud se chcete zamyslet na nad jednotlivými příběhy a chvíli nad nimi hloubat, pak nezbývá, než mistra Džosu doporučit!

