UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD
Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Katedra žurnalistiky

Alžběta Medková

Grafický žurnalismus – komiksové reportáže
Joe Sacca
Bakalářská práce

Praha 2009

Autor práce: Alžběta Medková
Vedoucí práce: Mgr. Filip Láb, Ph.D.
Oponent práce:
Datum obhajoby: 2010
Hodnocení: ………………………..

2

3

4

Bibliografický záznam
MEDKOVÁ, Alžběta. Grafický žurnalismus – komiksové reportáže Joe Sacca. Praha:
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky,
2009. 42 s., IV s. příloh. Vedoucí bakalářské práce Mgr. Filip Láb, Ph.D.

Anotace
Bakalářská práce Grafický žurnalismus – komiksové reportáže Joe Sacca se zabývá využitím
komiksu v žurnalistické praxi, tedy poměrně novým fenoménem na mediální scéně. Zaměřuje
se především na nejznámějšího tvůrce grafického žurnalismu Joe Sacca. Tento americký
komiksový kreslíř a novinář se proslavil reportážemi Palestina a Bezpečná zóna Goražde,
které byly vybrány k rozboru (pomocí kvalitativní analýzy) jako typická díla tohoto žánru.
V úvodu se práce věnuje problematice současné vizuální kultury a interpretaci obrazu obecně,
dále představuje fenomén komiksu. Následuje stručný exkurz do historie komiksového média
a poté již samotná analýza obou zmíněných děl. Práce nachází paralely Saccových reportáží
(a grafického žurnalismu obecně) v novém žurnalismu a zmiňuje i další autory, kteří se
grafickým žurnalismem v současnosti zabývají. V závěru rozebírá možný další vývoj komiksu
ve vztahu k žurnalistice.

Annotation
Bachelor thesis The Graphic Journalism – Joe Sacco’s Comic reportages deals with use of
the comics in journalism, so with the relatively new phenomenon in the media scene. It
focuses especially on the most famous author of graphic journalism Joe Sacco. This american
comic draftsman and journalist became famous with his comic reportages Palestina and Safe
Area Goražde, which were chosen for a study (for a qualitative analysis), as the typical works
of this genre. The issue of contemporary visual culture and the interpretation of visual
materials in general is set in the introduction, the phenomenon of comic art is presented, as
well. These issues are followed by the short history of comics and the analysis of the
mentioned books. This thesis finds parallels of Sacco’s reportages (and the graphic journalism
in general) in the new journalism and mentions also other authors, who deal with the
contemporary graphic journalism. The possible development of comics (in relation with
journalism) is presented in the conclusion.
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Úvod
V dnešním (nejen) mediálním světě se často setkáváme s tezemi jako konec starých
médií, postmoderní mix žánrů, povrchnost, klipovitost mediálních obsahů, dominance
vizuální kultury a tak podobně. Některá z těchto tvrzení jsou prezentována tak často, že se
z nich stávají prázdné fráze, jindy se může jednat o nepřesnosti či zjednodušení, která se svým
neustálým opakováním ale stávají de facto realitou. Mnohé z toho je ale jistě
nezpochybnitelným faktem a nelze si nevšimnout, že svět médií v současnosti prochází
výraznými změnami, z nichž jednou je silný příklon k vizuálním sdělením.
To zahrnuje kromě jiného také uvědomění si, jak tato situace proměnila konzumenty
a naopak, jak příjemci mediálních obsahů ovlivnili a ovlivňují podobu mediální scény. Že
obraz vnímáme jinak než slovo/zvuk je nasnadě. Projevem tohoto příklonu není jen to, že
bychom stále více pozornosti věnovali filmu a televizi, ale také pronikání vizuální řeči
do podoby tištěných médií, včetně namnožení jejich obrazové stránky (což se ale nerovná
zkvalitnění obrazového materiálů, např. fotografií) a rovněž podoba tzv. médií nových.
Nárůst vizuálního (což ale není otázka poslední doby - viz níže) můžeme považovat
také za jeden z předpokladů současného boomu komiksu včetně jeho využití v žurnalistice
(komiks jako médium má totiž - oproti rozšířenému laickému názoru - blíže k řeči filmové
než literární).
I další jev, k němuž dochází v rámci postmodernismu (a tedy v rámci dnešní
společnosti) - prolínání „vysokých“ a „nízkých“ žánrů, lze vztáhnout na komiks. Ačkoli se to
nezakládá na pravdě, komiks je dodnes mnohými pokládán za nízký žánr zabývající se
pokleslými, primitivními či dětskými tématy, který je určený pro odpovídající čtenáře. Ba co
více, kolikrát mu ani není dopřáno „privilegium“ vlastního žánru (média), ale je považován za
hybrida literárního a výtvarného umění. Tyto předsudky se mění jen pomalu (v našich
končinách ještě pomaleji než v západních zemích, které nebyly postiženy komunistickou
propagandou o komiksu jako buržoazním, nízkém, nevhodném žánru) i přes značný nárůst
komiksových děl s vážnou tematikou (jedná se především o tzv. grafické romány), nevyjímaje
třeba i díla populárně vědecká či žurnalistická.
V současnosti ale nedochází nutně jen k promíchání „vysokého“ (válečná reportáž) a
„nízkého“ (komiks) žánru, ale smazává se zde i jednoznačná hranice mezi různými typy
médií. Např. Joe Sacco, jehož dílům se tato práce věnuje, své komiksy kreslí podle fotografií,
které v daných místech pořizuje (a samozřejmě i podle svých psaných záznamů). Thierry
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Groensteen zase píše: „(…) komiks snoubí vizuální a verbální stránku (…) se stejnou měrou
(se) ocitá na rozhraní mezi civilizací knihy a civilizací multimédií.“ (Groensteen, 2005: str.
189).
Všechny tyto fenomény si zaslouží hlubší zájem, jelikož jejich reflexe může mnohé
napovědět o budoucích mediálních trendech. Širší využití komiksu by mohlo být jednou
z cest, kterými se žurnalistika vydá, proto je grafický žurnalismus ((lze se setkat i s označením
komiksový žurnalismus) hlavním tématem této práce. Konkrétně se zabývá dílem amerického
novináře a komiksového tvůrce Joe Sacca, jehož lze považovat za nejslavnějšího a
nejúspěšnějšího představitele grafického žurnalismu dnešní doby. Jeho dvě nejznámější knihy
– Palestina a Bezpečná zóna Goražde. Válka ve východní Bosně 1992-95 – se označují jako
komiksové reportáže. Tato práce se snaží mimo jiné odpovědět jak na otázku, kde leží kořeny
a inspirace díla Joe Sacca (a dalších autorů komiksového žurnalismu), tak i pomocí rozboru
obou knih odhadnout, zda podobná díla mají šanci obstát a zaujmout v současné konkurenci
mediálních obsahů. A rovněž zda vůbec existují důvody, aby tomu tak bylo.
Nejprve se práce zaobírá tématem vizuální kultury, jejíž jsme součástí, takže
pochopení jejího fungování je nutné k analýze jakéhokoliv fenoménu, mediální problematiku
nevyjímaje. S tím souvisí i otázka interpretace obrazu obecně, kterou práce rovněž zmiňuje.
Vzhledem k faktu, že komiks je médium zcela jedinečné, věnuje práce značný prostor také
jeho teorii (jednoduše řečeno tomu, co si vlastně máme představit pod slovem komiks a jak ho
můžeme nadefinovat). Další kapitola v krátkosti shrnuje historii komiksu.
K samotnému rozboru Palestiny a Bezpečné zóny Goražde, kterým se zabývá
následující část práce, byla zvolena kvalitativní metoda, jež se pro účely této práce jeví jako
nejvhodnější. Závěrečná část se zaměřuje na srovnání Saccových děl (a grafického žurnalismu
všeobecně) s díly a konceptem nového žurnalismu a zjišťuje, zda a jak tyto dva směry spolu
souvisí i jak je grafický žurnalismus hnutím nových žurnalistů inspirován. Tato část je
doplněna i krátkým přehledem o dalších komiksových autorech, kteří se grafickému
žurnalismu věnují. Závěr na základě studia literatury i rozboru pramenů rozebírá potenciál
komiksu v médiích a rovněž přináší zamyšlení nad možností žurnalistiky a jejích
nejrůznějších forem zobrazovat a přibližovat realitu okolního světa.
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1. Současná vizuální kultura
Před samotnou analýzou Saccových prací se nejprve zaměříme na problematiku
vizuální kultury obecně. Fakt, že jsme prakticky neustále konfrontováni s obrovským
množstvím vizuálních informací, si možná dnes už ani neuvědomujeme, stejně jako to, že
naše poznávání světa je spojeno především s „viděním“ (ač to zní samozřejmě, v minulosti
bylo poznávání spojeno s obrazovými informacemi mnohem méně). Že jsme dnes mnohem
více zainteresováni v událostech třeba (ale nejen) z druhého konce světa, je mimo jiné
důsledkem síly nejrůznějších obrazů, které nás obklopují v čím dál větším množství. Nejedná
se zdaleka jen o klasické fotografické zpravodajství v tisku či záběry z televizních zpráv, ale i
o fotogalerie na webových stránkách, snímky turistů či náhodných přihlížejících, satelitní
fotografie atd. (Rose, 2007: str. XIII).
Ale i mimo žurnalistickou sféru jsme obrazy obklopeni v nebývalé míře, stačí se kupř.
projít po ulici v jakémkoli větším městě – člověk je vizuálními vjemy doslova zavalen, a to
jak přímo (kupř. všudypřítomné billboardy a inzerce vůbec), tak i v rámci komunikace
(obrázky v mobilních telefonech apod.).
Obrazy také mimo jiné nesou významy, které pomáhají konstruovat náš sociální život
(Rose, 2007: str. XIII). Podle některých je vizuální vnímání ústředním bodem sociální
konstrukce reality v dnešních západních společnostech. Všechny druhy obrazů či obrazových
technologií nabízejí určitý pohled na svět, popisují svět pomocí vizuálních termínů. Někteří
vědci považují zrak za nejdůležitější ze smyslů z hlediska našeho poznávání světa – „(…)
vidění předchází slova“ (Rose, 2007: str. 2).
Nahlíženo historickým hlediskem, dle mnohých dochází k nárůstu důležitosti
vizuálního, a to až takovým způsobem, že dnes vnímáme svět především tak, jak ho vidíme.
Tento jev bývá popisován jako tzv. okularcentrismus, který definoval Martin Jay jako „zjevné
ústřední postavení vizuálního v současném západním stylu života“ (Rose, 2007: str. 2).
Dominance vizuálního se také považuje za jeden z rysů postmoderní společnosti.
V dřívějších dobách nebyly obrazy pro lidské poznání tak důležité, neboť se jich mezi
lidmi nacházelo podstatně méně než dnes, a k těm málo existujícím obrazům měla navíc
většina obyvatel jen omezený přístup, zatímco „(…) moderní formy chápání světa závisí na
skopickém režimu, který staví na stejnou úroveň vidění a vědění.“ (Rose, 2007: str. 3). Chris
Jenks tvrdí, že současný svět můžeme vnímat jako „(…) ‚viděný‘ fenomén“ (Rose, 2007: str.
3). Podle většiny teoretiků začal tento proces zhruba v 18. až 19. století (existují různé teorie
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o tom, kde jsou jeho kořeny a proč se tak vůbec stalo) a vyvrcholil ve století 20., kdy: „(…) se
svět proměnil ve společnost jako spektákl (…)“ (Rose, 2007: str. 4) a kdy „(…) nové vizuální
technologie stvořili ‚vizuální stroj‘, ve kterém jsme všichni lapeni.“ (In: Rose, 2007: str. 4).
Existují tak i názory, že postmoderní kultura rovná se vizuální kultura, přičemž tento
pojem odkazuje ke způsobům, kterými se vizuální kultura stává součástí sociálního života.
Podle Nicholase Mirzoeffa není ale postmoderní doba okularcentrická, protože existuje více
obrazů nebo protože by naše znalosti o světě byly více vyjadřovány vizuálně, ale protože čím
dál více operujeme s konstruovanými vizuálními zkušenostmi (Rose, 2007: str. 4).

2. Interpretace obrazu
Předchozí kapitolu musíme vzít v potaz, když přistoupíme již k samotné interpretaci
obrazových materiálů. Pro účely této práce se jeví jako nejvhodnější analýza kvalitativní, ale
ať už zvolíme jakýkoli z mnoha způsobů analýzy, podle Gillian Rose neexistují správné
odpovědi na otázky typu, co daný obraz znamená či co se jím míní (Rose, 2007: str. XIV).
Každý obraz je interpretací. Právě v postmoderně je rozbit klasický vztah mezi viděním a
pravdou/viděným a pravdivým. „(…)již není dále možné činit rozdíl mezi reálným a
nereálným; obrazy se oprostily od jakéhokoliv jasného vztahu ke skutečnému světu, což
způsobilo, že nyní žijeme ve skopickém režimu (…) (v režimu, kdy se to, co vidíme, a jak to
vidíme, výrazně podílí na sociální konstrukci reality – poznámka autorky).“ (Rose, 2007: str.
4).
Tedy při snaze porozumět obrazovému dílu není podstatné popsat jen to, co je lidské
oko schopno vidět (v angličtině označené výrazem vision), ale i zaměřit se na to, pro co
angličtina využívá termín visuality. Tento termín odkazuje na způsob, jakými různými
metodami je to, co vidíme konstruováno – jak vidíme, jak je nám dovoleno či vnucováno
vidět, jak naše „vidění“ či „nevidění“ vnímáme (Rose, 2007: str. 2).
Při hlubším zkoumání jakéhokoliv vizuálního díla se do popředí nutně dostane i otázka
samotného smyslu obrazu, jinak řečeno – je schopen „(…) vytvářet skutečné systémy znaků, a
nejen pouhé shluky symbolů (pojmy znaku a symbolu souvisejí se sémiologickou terminologií
– poznámka autorky)?“ (Barthes, 2004: str. 51). Z tohoto vyplývají další a další otázky…:
„Jak se smysl dostává do obrazu? Kde smysl končí? A jestliže někde končí, co leží za ním?“
13

(Barthes, 2004: str. 51). Odpovědi závisí samozřejmě na druhu zkoumaného obrazu. Kupř.
francouzský sémiolog Roland Barthes analyzuje v citovaném článku obraz reklamní,
konkrétně fotografii. A jak sám dále poznamenává, zásadní rozdíl mezi fotografií a kresbou
(tj. následně i komiksem) leží ve faktu, že fotografie je sdělení bez kódu, zatímco kresba bude
vždy sdělením kódovaným, a to ze tří důvodů:
•

K reprodukci kresbou je za všech okolností nutný systém určitých transformací.

•

Kresba rozděluje významné a nevýznamné, to znamená, že nikdy nereprodukuje
všechno.

•

Kresbě je – jako všem kódům - nutné se naučit.

Na tomto místě se ale hodí podotknout, že Barthes, jehož koncept se jeví pro účely této práce
vhodný, se v tomto bodě (že fotografie je sdělení bez kódu) od jiných teorií odlišuje (u jiných
vědců fotografie figuruje kupř. jako ikonický znak).
U faktu kódování kresby bych se na chvíli pozastavila právě v souvislosti s Joe
Saccem, jehož práce jsou vlastně překladem z jednoho systému do druhého. Sacco, jenž
na svých cestách pořizuje přirozeně mnoho psaných záznamů a fotografií, by teoreticky mohl
přinášet svá svědectví jejich pomocí. Obzvláště fotografie se na první pohled jeví jako věrný a
„přirozený“ (a tím pádem i nejsilněji působící) otisk reality. Pro laického čtenáře představuje
fotografie přesný otisk toho, co zde bylo, ač tomu tak ve skutečnosti není. Přesto je to právě
kresba, která disponuje možností výrazného účinku, a to mimo jiné tím, že autor kresby si
vybírá k reprodukci jen část viděného „(…) často dokonce jen velmi málo věcí, aniž by však
proto přestala (kresba – poznámka autorky) být silným sdělením, zatímco fotografie, jakkoli
volí svůj námět, svůj rám a svůj úhel, nemůže (s výjimkou fotomontáže) zasahovat do nitra
objektu (…)“ (Barthes, 2004: str. 57). Fotografie tedy bývá až příliš konkrétní a konkrétnímu
vyobrazení se nemusí podařit, právě díky přílišné přesnosti a podrobnosti, vystihnout to, co na
nás na daném obraze nejsilněji působí.
Lze předpokládat, že i další typy obrazů, než jen Barthesem zkoumaná reklamní
fotografie, poskytují tři základní sdělení, a to lingvistické, kódované ikonické a nekódované
lingvistické sdělení (druhá dvě jmenovaná se od prvního liší, jelikož obě vycházejí z ikonické
substance a divák je přijímá současně) (Barthes, 2004: str. 53). Barthes probírá podrobně
vztah obrazu a textu v klasické knize i současných masmédiích, což svádí k jednoduchému
přebrání tohoto strukturního popisu (jak sám Barthes svou analýzu nazývá). To by ale mohlo
vést k nepřesným závěrům, protože vztah obrazu a textu v komiksu stojí na zcela jiných
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základech – nejde o dva prvky, které se jen jednoduše různými způsoby doplňují (o této
tematice podrobněji pojednávám v následující kapitole).
V této souvislosti je také vhodné zmínit, že když se Barthes věnuje lingvistickému
sdělení, přichází s tezí, že v dnešní masové komunikaci je lingvistické sdělení přítomné
ve všech obrazech. Na základě toho říká, že „(…) není příliš správné mluvit o civilizaci
obrazu: jsme stále a víc než kdy jindy civilizací písma, protože písmo a slovo jsou stále
plnohodnotné součásti informační struktury.“ (Barthes, 2004: str. 54). To je v protikladu
k výše zmíněným teoriím s jejich ideou obrazu jako jednoho ze základních kamenů naší
kultury. Je ale nutné vzít v potaz, že Barthes svou ideu vyslovil v roce 1964 a vycházel spíše
z úzkých sémiologických východisek, na rozdíl od současných společenských věd, pro které
je více typický mezioborový pohled (Barthes, 2004: str. 51 – 61).
Otázkou zůstává, zda – v případě, že považujeme komiks a komiksový obraz za zcela
specifický – můžeme přijmout výše uvedená interpretační východiska, či přebrat pouze
některá, nebo vyjít z východisek zcela odlišných. Mnozí preferují poslední možnost, protože
jak píše např. T. Groensteen: „(…) kritéria posuzování, jež jsou tradičně aplikována na umění
obrazu, se zde často jeví jako neadekvátní, doslova nemístná.“ (Groensteen, 2005: str. 189).
Pro naše účely použijeme k rozboru Saccových prácí kvalitativní analýzu, případně
doplněnou o prvky dalších postupů. Pro přehled uvádím sedm základních a nejpoužívanějších
metod podle Theo van Leeuwena a Carey Jewitta: obsahovou analýzu, přístup vycházející
z hlediska vizuální antropologie či z hlediska kulturologických studií, sémiotiku a ikonografii,
psychoanalytickou obrazovou analýzu, sociálně semiotickou analýzu a konverzační analýzu a
etnometodologii (Leeuwen, Jewitt, 2002: str. 2).

3. Teoretické zázemí komiksu
Skutečně kvalitnímu rozboru komiksových děl často brání již zmiňované nepochopení
toho, co komiks vůbec je, jakým způsobem je tvořen, jak v něm fungují jeho jednotlivé prvky
a co a jak následně komiks sděluje svým konzumentům. Jak jsem uvedla, často bývá komiks
považován za zkřížení literárního a výtvarného umění. Má to asi tak stejné opodstatnění, jako
kdybychom chápali film jako pohybující se fotografie (což tak de facto je), a snažili se tedy
na film uplatňovat fotografická měřítka.
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Obvykle se také lze setkat s ideou, že slovo je důležitější než obraz a je považováno
za privilegovaného nositele vyprávění, což např. T. Groensteen chápe jako důsledek naší
tisícileté logocentrické tradice (Groensteen, 2005: str. 19). To se mimo jiné odráží v dnes
častých názorech, které chápou příklon k vizuálnímu jako úpadek naší „vyspělé“ civilizace
(přičemž jejich příznivci si pravděpodobně ani neuvědomují, že ačkoliv nás stále považují za
společnost „slova“, tak i oni sami jsou již dávno chyceni v pasti vizuálního chápání světa,
tedy alespoň podle výše popsaných teorií). Podle T. Groensteena je následkem tohoto
uvažování rovněž to, že románová literatura je obecně považována za pravzor jakékoliv
narativní formy (o statutu románu viz 6. kapitola o novém žurnalismu) (Groeensteen, 2005:
str. 19). Přesto nic z toho neznamená, že v komiksu je obraz nadřazen slovu. To by se jednalo
o stejné zjednodušení jako u logocentrického přístupu. Obraz sice ve většině případů
produkuje smysl, ale komiksová řeč se sestává ze specifického vztahu slova a obrazu
(případně dalších ikonů), a ne z jejich soupeření, každý prvek se zde plně podílí na naraci.
(Groeensteen, 2005: str. 24)
V komiksové tvorbě lze rozeznat několik druhů kombinace slova obrazu:
•

Slovo je dominantní, obraz doplňující.

•

Obraz je dominantní, slovo doplňující.

•

Slovo i obraz nesou totéž sdělení.

•

Slovo posiluje, rozvádí obraz, případně naopak – tzv. aditivní kombinace.

•

Slovo i obraz jdou každý vlastní cestou, neprotínají se – paralelní kombinace.

•

Slovo je nedílnou součástí obrazu, tzv. montáž.

•

Vzájemná závislost slova a obrazu – snaží se společně vyjádřit myšlenku, kterou by
jednotlivě tak vyjádřit nezvládly. Tento postup se v komiksu využívá nejčastěji
(McCloud, 2008: str. 153 – 155).

Vztah slova a obrazu se dá formulovat i takto: „V těch nejlepších komisech jsou slova a
obrázky jako dva tanečníci, kteří se střídají ve vedení toho druhého.“ (McCloud, 2008: str.
156).
V první řadě je tedy nutné si při analýze komiksu uvědomit, že se jedná o jedinečný
narativní druh (médium, umění) a jako „(…) každý narativní druh nabízí publiku při
vyprávění jiný způsob expozice a disponuje vlastními kompetencemi (Groeensteeen, 2005:
str. 20). Ačkoli na jednoznačné definici komiksu se zdaleka všichni teoretici neshodnou,
existují jasné prvky, které jsou pro komiks typické. Jako jeden ze zásadních můžeme
jmenovat aktivní spolupráci čtenáře, kterou si ale čtenář v okamžiku čtení neuvědomuje,
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jedná tak mechanicky. Marshall McLuhan tak komiks řadí mezi tzv. chladná média (stejně
jako např. televizi), což znamená určitou angažovanost, participaci konzumenta daného
mediálního obsahu, tedy vyžaduje konzumentovo zapojení (McLuhan, 1991: str. 7).
Je to totiž čtenář, kdo z jednotlivých obrázků rozdělených mezerami sestavuje
kontinuální příběh, který se pak v jeho mysli odehrává podobným způsobem jako film. Jedná
se de facto o „(…) jev, kdy pozorujeme jenom části, ale rozumově vnímáme celek (…) Říká
se mu ucelení.“ (McCloud, 2008: str. 63). Toto ucelení je pro komiksové čtenáře hybnou silou
změny, času i pohybu (McCloud, 2008: str. 65). Scott McCloud přímo tvrdí: „Pokud je
vizuální ikonografie slovní zásobou komiksu, pak ucelení je jeho gramatikou (…) komiks
vlastně je ucelení.“ (McCloud, 2008: str. 67). A toto ucelení probíhá v mezerách mezi
jednotlivými obrázky (panely), protože zatímco při „čtení“ panelů používáme výhradně zrak,
v mezerách nepoužíváme žádné smysly – takže se de facto zapojují všechny (a dochází
k ucelení).
Umberto Eco zase připomíná v souvislosti s egyptskými basreliéfy (možno je
označovat za jedny z prvních předchůdců komiksu) podobný model čtení a totiž, že číst je
znamená interpretovat, „(…) protože bylo třeba rozhodnout podle kontextu, jak má být obraz
vztažen ke svému významu a jakým směrem se má pokračovat v četbě.“ (Eco, 2002: str. 91).
Mimo to se v nich (podobně jako v současném komiksu) objevovaly různé druhy znaků, a
čtenář tak musel nalézt nejvhodnější pořadí/způsob jejich přečtení. Čtení takovéhoto textu se
pak de facto stalo stává uměním (Eco, 2002: str. 91).
I to je možná jeden z důvodů popularity komiksu – T. Groensteen např. cituje Pierra
Fresnaulta: „(…) fascinace (komiksem – poznámka autorka) (…) spočívá (…) v jeho
schopnosti přimět nás k vyfantazírování něčeho zcela odlišného, než je to, co konkrétně
předvádí (…)“ (Groensteen, 2005: str. 23) i Federica Felliniho: „(…) těží ze spolupráce se
čtenáři: vypráví se jim příběh, jejž si vyprávějí sami pro sebe, ve svém vlastním a
imaginárním rytmu, a přitom přecházejí dopředu i dozadu.“ (Groensteen, 2005: str. 24).
Další široce přijímaná definice komiksu zdůrazňuje jeho sekvenčnost, jde o obrázky
v určitém sledu, které spolu nějak korelují, jsou ikonicky soudržné – to je základní princip
komiksu (Groensteen, 2005: str. 32, 34). Will Eisner komiks přímo nazývá sekvenčním
uměním. Teoreticky se podobně dá nadefinovat i animovaný film (či film vůbec) ale s tím
rozdílem, že u animovaného filmu sekvence probíhá v čase, zatímco u komiksu v prostoru
(McCloud, 2008: str. 5, 7). Problematika času a prostoru v komiksu stojí vůbec za zmínku,
jelikož kupř. podle McClouda v komiksu tyto dva prvky splývají v jedno. Uveďme si
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konkrétní příklad: když chce tvůrce vyjádřit delší časový úsek, může toho dosáhnout určitým
tvarem panelu (existují různé možnosti) (McCloud, 2008: str. 100 – 103). Komiks se také liší
od jiných médií v tom, že ačkoliv při čtení vnímáme vždy to, co je „teď“, zároveň v tu samou
chvíli „(…) minulost i budoucnost jsou skutečné a viditelné a jsou všude kolem nás!“
(McCloud 2008: str. 104).
Pro analýzu komiksových děl je nutné zmínit i téma karikatury, protože komiks tento
výtvarný styl velmi často používá. A to mimo jiné proto, že čím méně je kresba – dejme tomu
postavy - realistická, tím snadněji se s ní čtenář identifikuje, nespojuje si ji s konkrétní
osobou, takže na jejím místě může klidně vidět sám sebe… To „(…) dovoluje čtenáři, aby si
nasadil masku postavy a bezpečně vstoupil do světa, který stimuluje smysly.“ (McCloud,
2008: str. 43). Často používaným přístupem tak bývá kombinace realistického prostředí a
zkarikovaných (ikonických) postav – vzletněji řečeno: „Jeden soubor linek, abychom viděli.
A další, abychom byli.“ (McCloud, 2008, str. 43). S. McCloud má také jednak za to, že čím
realističtější obrázky komiks obsahuje, tím „obtížněji“ plyne příběh, a je pak těžší cesta
do světa idejí a jednak, že: „Čím víc si čtenář u příběhu uvědomuje jeho výtvarnou stránku,
tím obtížněji bude nejspíš dosahovat ucelení.“ (McCloud, 2008: str. 91). V souvislosti s tímto
tématem je rovněž vhodné si uvědomit, jak píše U. Eco, že karikatura velmi často spočívá i
na předsudcích a starých poznatcích přirozené fyziognomiky, které zároveň utvrzuje (Eco,
2002: str. 70).
Při interpretaci komiksu musíme vzít v potaz i otázky kompoziční, které jsou
specifické, takže jejich neznalost (či opomenutí) by mohly být překážkou pochopení
analyzovaného díla. Vyskytují se zde totiž kompoziční pravidla, která se v jiných uměleckých
žánrech (zejména výtvarných) neobjevují – ke klasické obrazové kompozici se přidává i
kompozice změn, dramatická kompozice a kompozice daná pamětí. S tím souvisí již
zmiňovaná problematika času. Ta se do komiksu promítá nejčastěji při zachycování zvuku či
pohybu, přičemž výsledkem prvního případu bývají bubliny s textem či jiné zvukové efekty,
které do textu přinášejí akci a reakci (McCloud, 2008: str. 116).
Pohyb se v komiksu zachycuje mnoha různými způsoby, jejichž rozebírání by bylo
nad rámec této práce, ale krátce řečeno, může se tak dít buď od panelu k panelu či v rámci
jednoho obrázku. To samé platí i o vyjadřování a zachycování emocí a rovněž
„neviditelných“ jevů (jako je např. pach). Jejich výtvarné znázornění je důležité, protože
v tomto případě se nejedná jen o obyčejný obrázek, ale o vizuální metafory, tedy symboly (a
ty jsou základem jazyka) (McCloud, 2008: str. 128).
18

To nás přivádí k tomu, že komiksová kresba má své vlastní zákonitosti (některé jsou
již zmíněné výše), jež vyplývají z toho, že v komiksu má kresba narativní účel. Např. T.
Groensteen nadefinoval pět bodů, které jsou podle něj pro takovou narativní kresbu typické:
•

Antropocentrismus.

•

Synekdochické zjednodušení, což znamená, že kreslíř vypouští to, co není důležité
pro srozumitelnost situace.

•

Typizace.

•

Expresivita.

•

Rétorická konvergence, to jest snaha, aby byla kresba co „nejčitelnější“.

(Groeensteen, 2005: str. 190)

4. Stručná historie komiksu
Lidé používali k vyprávění příběhů obrazy odedávna, zřejmě od té doby, co toho byli
schopni. Příběhy (většinou ale v jednotlivých výjevech) nacházíme tak již na jeskynních
malbách. Principu komiksu (tedy navazující sérii obrazů nesoucí příběh/y) se ale více
přibližují třeba malby v egyptských hrobkách nebo mayské kodexy. Teoreticky odpovídají
širokým definicím (předchůdců) komiksu rovněž řecké malby, japonské svitky, Trajánův
sloup (113 n. l.) – ten byl, na rozdíl od egyptských maleb, určen široké veřejnosti, což lze
považovat za jeden z atributů komiksu. Z pozdějších období můžeme zmínit kupř. tapiserii
z Bayoux (první zmínka 1476, ale je pravděpodobně mnohem starší) či ilustrované životopisy
Ježíše Krista (např. Jenský kodex z r. 1490, kde se objevují i pásky s dialogy; podobné se
vyvěšovaly běžně v kostelech, aby se negramotní seznámili s obsahem Bible) (Kruml, 2007:
str. 13, 14; McCloud, 2008: str. 10 – 15).
Vedle technologických změn (např. vynález knihtisku, vynález litografie) měla
na vývoj a rozmach předchůdců komiksu vliv i společenská atmosféra (jako na jakékoli
médium), která si v každé době žádá specifické žánry. V Anglii 18. století zažívaly zlaté časy
satira a karikatura. Ty tvořil i William Hogarth (1697 – 1764) ovšem v nové, specifické
podobě, jelikož „(…) zastával názor, že prezentace nových obsahů vyžaduje i zavedení
nových forem vyprávění (…).“ (Kruml, 2007: str. 14). Začal tedy psát a kreslit obrázkové
příběhy s texty, které můžeme označit jako obrazové cykly (prohlížely se v sekvenci, tj. jeden
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po druhém), přičemž jeho nejslavnějšími díly jsou Život poběhlice (A Harlot´s Progress) a
Život zhýralce (A Raker´s Progress) (McCloud: str. 16, 17).
Tvorbou podobných sérií obrázků (karikatur) doplněných texty se zabývali i jeho
krajané Thomas Rowlandson (1756 –1827) – Milan Kruml považuje jeho postavu Dr. Syntaxe
za prvního seriálového hrdinu (příběhy s ním byly sebrány ve třech knihách) a pásky
s promluvami postav za předchůdce bublin – či James Gillray (1757 – 1815) (Kruml, 2007:
str. 15).
Za variace na komiks lze považovat i tzv. lidové knížky, v Rusku lubky, jinak
označované jako kramářské písně. Význam pro budoucí zrození nového žánru mělo i rozšíření
humoristických a satirických časopisů, kde výtvarná stránka tvořila výraznou část obsahu
(jmenujme např. francouzské La Caricature, Le Charivari či britský Punch, u nás
Humoristické listy) (Kruml, 2007: str. 16).
Za otce moderního komiksu bývá někdy označován Švýcar Rudolphe Töpffer (1799 –
1846), jehož výtvory jsou pokládány za dokonalý přechod od karikatury ke komiksu. Vydal
řadu obrazových románů, z nichž nejznámější se jmenuje Historie de Monsiuer Jabot
(Příběhy pana Jabota) a pochází z roku 1833. Obrazy rozděloval do jednotlivých panelů
(oken), jako to činí dnešní komiks a poprvé v Evropě u něj lze nalézt skutečně vzájemně
závislé propojení slova a obrazu. Töpffer svá díla pokládal za literaturu v obrazech a je možná
příznačné, že musel čelit ignoranci kritiků, kteří se „obrázky“ odmítali zabývat nebo je
považovali za nedůstojné vzdělancům (Kruml, 2007: str.17, McCloud, 2008: str. 17).
Kreslením obrázkových příběhů se během 19. století zabývala řada umělců (např.
Cham Amadeé de Noé, Heinrich Hoffmann, Adolf Shrödter) včetně jmen dnes známých spíše
z jiných odvětví (ilustrátor Gustav Doré, fotograf Gaspard Félix Tournachon – Nadar, u nás
malíři bratři Mánesové či Mikoláš Aleš). Asi nejproslulejším dílkem této doby je i dnes seriál
Max und Moritz (do češtiny někdy překládaní jako Vít a Véna) stvoření německým kreslířem
Wilhelmem Bushem (Kruml, 2007: str. 14 – 18). Vedle toho existuje i řada děl, ať už je
chápeme více jako literaturu či výtvarné umění, která stojí na pomezí žánrů, např. Týden
laskavosti Maxe Ernsta a řada dalších (McCloud, 2008: 18, 19).
Pro nás je podstatné, že se tato forma sdělení/vyprávění využívala nejen pro zábavu,
ale i ve zpravodajství. Existovaly listy, které velkou část informací přinášely v obrazové
podobě. Jednalo se např. o Illustrated London News, který zobrazoval vše od politiky přes
černou kroniku, což byl nejoblíbenější motiv, a krimi v obrazech pak čtenář mohl najít
v mnoha dalších tiskovinách (kupř. Illustrated Police News). Pro tuto práci je ale
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nejdůležitější fakt, že vznikaly i celé dlouhé reportáže, také především o zločinech či válkách.
Mezi autory takovýchto reportáží patří též již zmiňovaný Gustav Doré (Krymská válka, Válka
v Číně, 1855).
Komiks (zhruba) v dnešní podobě vznikl ale ve Spojený státech, kde v druhé polovině
19. století došlo doslova k boomu masového tisku, což se stalo jedním z předpokladů vzniku
nového média. Dále k němu napomohl i stále se zvětšující prostor, který dobový tisk
vyhrazoval ilustracím a adaptacím fotografií (mohl za to mimo jiné vysoký počet
negramotných a jazykový „Babylon“ největších amerických měst), technologické inovace i
stále častější zařazování odlehčených zábavních příloh s množstvím obrázků, vtipů apod.
5. 2. 1895 se v newyorském Sunday World vydávaném Josephem Pulitzerem objevil
obrázek s figurkou zvanou Yellow Kid (autora Richarda Feltona Outcalta), uličníkem v žluté
košili, na které se nejprve objevovaly jeho promluvy. Postupem času (konkrétně 25. 10. 1896)
se objevily i bubliny a místo jednoho velkého obrázku série. V tomto bodě už není pochyb, že
se jednalo o klasický komiks.
Yellow Kid se v krátké době stal hitem a dokonce spustil: „první, jemnou vlnu masové
hysterie, která provází zrození nové populární umělecké formy.“ (Kruml, 2007: str. 21). Díky
němu se náklad Sunday World prudce zvýšil až na půl milionu výtisků. To nenechalo
chladným Pulitzerova největšího konkurenta - tiskového magnáta Williama Randolpha
Hearsta a začalo období přetahování a přeplácení jak Outacalta (ten mimo jiné komiksovou
formou

popsal svou pětiměsíční cestu Evropou), tak dalších úspěšných kreslířů. Toto

přetahování nebylo jen bojem o jednotlivé umělce ale de facto o celý nový žánr, protože
oběma vydavatelům bylo jasné, že komiks se stává neuvěřitelně populárním, a tím i velmi
lukrativním.
Ačkoli nejrůznější obhájci veřejné morálky vedli od počátku proti komiksu a jeho
údajně vulgárnímu humoru mohutné kampaně, nesetkali se s úspěchem. Naopak se objevovali
noví a noví tvůrci s novými postavami a seriály, ale také s novými postupy, čímž komiks
posouvali dále a pomáhali k jeho zdokonalení.
Uveďme alespoň pár jmen (pro vývoj komiksu těch důležitějších), tak např. Rudolph
Dirks se proslavil seriálem The Katzenjammer Kids (v češtině Kluci darebáci či Kočičárny
Kida a Pida), poprvé publikovaným roku 1897. Po výtvarné stránce kresby zjednodušil a
dokázal v nich přesvědčivě zaznamenat pohyb a pocity postav. Tento seriál vycházel
v různých variantách v mnoha listech a podílela se na něm řada kreslířů; už v roce 1917 se
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jedna verze objevila jako denní strip, u jiné se tak stalo v roce 1932 a tato vychází dodnes (je
tak nejdéle vycházejícím denním stripem v historii).
Na počátku 20. století byla základní podoba komiksu již stabilizována, nicméně se
o něm ještě nedalo mluvit jako o samostatném médiu. Komiksy se pravidelně objevovaly
v nedělních přílohách, ale v různých formátech a variabilních způsobech vyprávění. Jako
o novém fenoménu se o něm poprvé psalo v roce 1902, a to jako o „the new humor“, později
byl nazýván „funnies“, teprve časem se ujalo slovo comics. To odkazuje k chápání komiksu
jako humoristického žánru, kterým de facto byl celé první čtvrtstoletí svého života.
Zde předkládám další milníky komiksové historie. Jmenovat ovšem všechny důležité a
zásadní události komiksu by dalece přesáhlo rámec této práce, zdůrazňuji tedy ty, kde je
komiks v nějakém vztahu se žurnalistikou, a také ty, jež se podílely na formování komiksu
jako vážného žánru. Jiný úhel pohledu by samozřejmě vyzdvihl zcela jiné autory a díla
(z hlediska komiksu obecně zřejmě důležitější).
•

1903: A. Piker Clerk – první denně vycházející strip (autor Clare Briggs).

•

1905: Série Little Nemo Winsora McCaye – jako první opustil estetiku karikatury, jeho
kresby byly ovlivněny především secesním stylem.

•

1907: A. Mutt – první denně vycházející strip (autor Harry Conway Bud Fischer),
který se udržel dlouhodobě (tj. déle než jen pár měsíců), např. v roce 1915 vycházel ve
více než stovce novin po celých Spojených státech.

•

1912: v New York Evening Journal (vlastněný R. W. Hearstem) se objevila strana
věnovaná celá jen různým stripům. Později se k této praxi přidaly i další listy,
každodenně se tak v tisku objevovalo mnoho různých seriálů.

•

1918: začal vycházet strip Gasoline Alley, který vychází dodnes a jehož postavy se
vyvíjely v reálném čase a reflektovaly dobové dění. Autorům se tak povedlo vytvořit
„skutečně velký americký román.“ (Kruml, 2007: str. 48) (Nutno dodat, že řada stripů,
které začaly vycházet jako humoristické, tak během let/desetiletí čím dál více
reflektovaly nejrůznější společenská témata a problémy od emancipace po drogy,
alkohol apod.)

•

1928: Tailspin Tommy (autoři Glenn Chaffin a Hal Foster) – první dobrodružný strip
s naturalistickými zobrazeními.

•

1933: vyšla první comic book, tedy komiksový sešit/kniha v podobě, jak je známe
dnes.
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•

1940: začíná vycházet Capitain America Joea Simona a Jacka Kirbyho, kteří přišli
s mnoha revolučními (především grafickými) nápady „ (…) které se staly základem
stylu vyprávění příběhů v comicsových sešitech na desítky let a platí dodnes.“ (Kruml,
2007: str. 113) Záměrem autorů mimo jiné bylo, aby Capitain America působil více
jako film než jako klasický komiks.

•

50. léta: na základě mohutné kritiky strážců morálky se objevují např. naučné komiksy
či komiksy popisující skutečné kriminální případy (v těch se ale časem objevovaly tak
brutální scény, že se naopak staly jedním z podnětů tvrdé cenzury komiksu).

•

1970: objevuje se seriál Doonsbury (autor Garry Trudeau) beroucí si „na paškál“
obzvlášť americké politiky a média. Stal se společenským fenoménem a v řadě listů
ho umisťovali (přes protesty autora) do rubriky komentářů.
Od šedesátých let bylo na obou stranách Atlantiku jasné, že s komiksem je nutno

počítat jako s plnohodnotným uměním, které je schopné svébytně postihnout všechny žánry,
stejně jako literatura nebo film, tedy že již dávno nevypráví jen komické příběhy či
dobrodružné historky charakterově plochých (super)hrdinů. Mezi jeho čtenáře se tak zařadily
i vyloženě intelektuální vrstvy. Ačkoliv jsou kořeny tohoto vývoje obecně spojovány
především s evropským komiksem, ve skutečnosti existuje řada amerických (či ve Spojených
státech působících) autorů, kteří vytvořili jedny z nejkvalitnějších děl, která obstojí nejen
v rámci komiksu, ale i v rámci uměleckého dění posledních desetiletích obecně.
Jmenujme alespoň některé z nejdůležitějších tvůrců a výběr jejich děl – Frank Miller
(nový Batman, Daredevil, Give me liberty, Sin City), Alan Moor (Strážci, V jako Vendeta),
Howard Chaykin (The Empire, The Star My Destination, American Flagg), Jamie Delano a
Johna Ridgway (Hellblazer), Willa Eisner (The Spirit, A Contract with God, Spiknutí: tajný
příběh protokolů sionských mudrců; Eisner mimo jiné jako první použil termín graphic novel
– grafický román) a Arta Spiegelmana (Maus).
Co se evropského komiksu týče, tak až do 30. let se zaměřoval zejména na dětské
čtenáře, poté se i v Evropě objevily další žánry, především komiks dobrodružný. Umělecké a
literární možnosti se objevily v 60. letech (hlavně) v souvislosti s novou vlnou francouzského
filmu (což mimo jiné dokazuje silnou výraznou spojitost obou médií). 60. léta nepřinesla jen
nová jména, díla, styly apod., ale byla založena např. i komiksová centra, nové časopisy,
konaly se konference, výstavy…
Vedle Francie můžeme zařadit mezi evropské komiksové velmoci také Itálii a Velkou
Británii. Za posledních 50 let se v Evropě objevily desítky významných a kvalitních tvůrců
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všech možných žánrů a stylů, je proto těžké (ba skoro nemožné) vybrat ty nejvýznamnější
(záleží samozřejmě opět na úhlu pohledu – zmiňuji ty, kteří se věnují vážným žánrům
komiksu určeným především dospělým, a které se více vztahují k realitě než k fantastičnu, či
jejichž díla jsou skutečně přelomová, jiné žánry mají své „důležitější“ autory). Takže vyberme
namátkou kupř. Brity Neila Gaimana (Sandman, Black Orchid ad.), Bryana Talbota
(Dobrodružství Luthera Arkwrighta, Srdce Impéria) Francouze Cazu – Philippa Cazamayoue
(Les Chroniques de la Vie en Banlieue), Claire Bretécherovou (Les Frustrés, Agrippine),
Jacquese Tardiho (La Fleur au Fusil, La Véritable Historie du soldat inconnu), Davida B.
(Padoucnice) či Marjane Satrapi (Persepolis).
(Pokud tomu není uvedeno jinak, čerpala jsem údaje v této kapitole z publikace KRUML,
Milan: Comics: stručné dějiny. Praha : Martin Trojan - 3-JAN : Comics Centrum [distributor],
c2007. 318 s. ISBN 978-80-86839-12-7)

5. Rozbor knih Palestina a Bezpečná zóna Goražde
5.1 Palestina
Zaměřme se nyní již přímo na Joe Sacca (narozen 1960 na Maltě) a jeho dílo. Pro
účely této práce jsem si vybrala Saccova zřejmě nejznámější díla, a to Palestinu (vydávanou
v letech 1993 – 2001 v různých kolekcích, česky 2007) a Bezpečnou zónu Goražde (první
vydání 2000, česky 2007), které jsou označovány jako komiksové reportáže (a definicím
reportáže skutečně odpovídají). Tudíž u nich není pochyb, že se jedná o žurnalistický
materiál, který můžeme nahlížet a hodnotit nejen z uměleckého, ale i z mediálního hlediska.
Obě knihy se dočkaly širokého ohlasu jak u laické, tak odborné veřejnosti. V roce
1996 získal Sacco American Book Award za Palestinu a roku 2001 Eisner Award
za Bezpečnou zónu Goražde. V žebříčku Sto nejlepších komiksů všech dob časopisu Comic
Journal z roku 2000 se Palestina ocitla na 27. místě a Bezpečná zóna Goražde zase bodovala
v žebříčku 100 nejlepších komikových děl 20. století časopisu Comic Reporter (Kruml, 2007:
str. 309, 313).
Kromě těchto dvou prací je Sacco (vystudovaný novinář) také autorem např.
následujících komiksů: Šíbr (2003, česky 2009, odehrává se v Bosně), Notes from a Defeatist
(2003), War's End: Profiles from Bosnia 1995-96 (2005), But I Like It (2006), v roce 1998
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nakreslil pro americký magazín Details komiks o soudu s bosenskými válečnými zločinci a
roku 2005 vytvořil pro Guardian (a Harper´s Magazine) cyklus zobrazující válku v Iráku.
V řadě časopisů taktéž publikuje kratší reportáže s nejrůznější tematikou. Jako svou první
kvazi-žurnalistickou práci Sacco označuje reportáž, která vznikla, když doprovázel jednu
kapelu na turné po Evropě (Gilson, 2005 [online]).
Jako první spatřila světlo světa Palestina, jež je výsledkem autorovy několikaměsíční
cesty z přelomu let 1991 a 1992 jak po palestinských územích, tak po Izraeli (kde ale strávil
jen zlomek času). Ačkoli sledujeme Saccovo putování víceméně chronologicky, nerozvíjí se
před námi jen jeden lineární příběh. Naopak Sacco skládá z mnoha jednotlivých příběhů
(delších i velmi krátkých), situací, portrétů, historických kapitolek atd. působivou mozaiku,
která čtenáři nakonec poskytne kompletní obraz o celé problematice. Najdeme zde tak
kapitoly, jež jsou věnovány osudům lidí, které Sacco potkává, další mapují určitou historickou
událost nebo místo (např. uprchlický tábor), jiné pasáže jsou zaměřeny tematicky (zabývají se
kupř. ženským hnutím či problémem zdravotně postižených).
Sacco vybraná témata nepojednává teoreticky či obecně, ale všechna přibližuje skrze
konkrétní lidské osudy, čímž samozřejmě znásobuje účinek svého vyprávění. Čtenář je
neustále konfrontován s tvářemi mužů, žen i dětí, je svědkem vypjatých emocí Palestinců i
Izraelců, a to z takové blízkosti a v takové intenzitě, kterou by mu psané slovo
zprostředkovávalo jen těžko. Stejně tak televizní štáby, které většinou stráví na místě jen
chvilku a jejich reportáže jsou si podobné jako vejce vejci. Fotografii, která rovněž oplývá
vizuální silou, zase chybí faktor příběhovosti (kromě dalších „nehodících se“ faktorů, jak je
psáno v kapitole 2). Nehledě na to, že v dnešních konfliktech skutečně nezávislých novinářů
ubývá, naopak mnoho z nich postupuje zároveň s armádou apod.
Snad jen dlouhometrážní dokumentární film by byl na podobné úrovni, pokud by se
ale zobrazovaní nechali takto bezprostředně natáčet. Sacco je totiž novinářem, který
s „objekty“ svého zájmu tráví dlouhý čas, žije s nimi, takže se mu daří získat jejich důvěru a
pochopit (alespoň částečně) jejich situaci. A tím se snad co nejvíce přiblížit prožívané
skutečnosti a předat své zkušenosti dál. Všímá si toho i Edward Said v předmluvě Palestiny,
když píše: „Jeho obrazy jsou rozhodně názornější než cokoli, co byste si mohli přečíst nebo
zhlédnout v televizi.“ (Sacco, Palestina, 2007: nestránkováno).
To, že lidé (včetně těch mrtvých) z palestinských ulic mají najednou nejen tvář, ale
dokonce i jméno a konkrétní osud, je právě ten fakt, který může zcela změnit/určit čtenářský
zážitek a definovat pohled čtenáře na dané téma (a dá se předpokládat, že každý tvůrce se
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snaží svého čtenáře/diváka zasáhnout co nejvíce). Je to komiks, co čtenáři umožňuje hledět
komukoli do tváře či prožívat určitou situaci tak dlouho, jak jen on sám chce, dovolí mu
kdykoliv se k tomu či onomu vracet a přeskakovat v příběhu tam a zpět podle vlastní chuti a
uvážení.
Sacco používá k intenzivnímu působení na čtenáře různé metody. Co se výtvarné
stránky týče, tak na prvním místě zmiňme, že obě zmiňované práce jsou vyvedeny černobíle.
Použití širšího barevného spektra či jen černé a bílé, McCloudovými slovy, „(…) zasahuje
do všech úrovní čtenářského prožitku.“ (McCloud, 2008: str. 192). Rozdíl je v tom, že
černobílá varianta „(…) příměji zprostředkovává myšlenky skryté za výtvarným projevem.
Význam přesahuje formu.“ (McCloud, 2008: str. 192). U barevných děl již i sama forma
nabývá na významu. Využití černobílé se tak pro žurnalistické (stejně jako např.
populárněvědecké apod.) účely jeví jako vhodnější, neboť sdělení (pokud možno jednoznačné
– co se týče pochopení, ne interpretace – a realisticky podané) je zde na prvním místě. Snahou
je tu „připoutat“ čtenáře k obsahu a nerozptylovat ho výtvarnou formou. To ale neznamená,
že výtvarná stránka je nějak upozaděna či má menší prostor nebo nenese smysl vyprávění.
Tak to není ani v nejmenším (může tomu být dokonce naopak). Znamená to jen zvolení
takového výtvarného pojetí, které význam textu zesiluje. Mnozí se shodnou na tom, že
černobílé komiksy působí na čtenářovo oko i mysl zdaleka nejnaléhavěji (jde ale přirozeně
o věc názoru). Co se Saccových kreslířských vzorů týče, tak na prvním místě uvádí Roberta
Crumba (Gilson, 2005 [online]).
Sacco podává věrný obraz Palestiny také promyšlenou kombinací panelů, na kterých
můžeme vidět velké scenérie, přes panely zabírající menší prostory (pokoj, více postav
pohromadě) až po panely s těmi nejmenšími podrobnostmi. Jinak řečeno, jedná se
o důvtipnou práci s celkem, polodetailem i detailem. Právě především skrze detaily dokáže
Sacco výrazně zapůsobit, jak píše E. Said: „(…) kreslíř Sacco dokáže zázračně přesně zachytit
výmluvný detail, tu pečlivě nakroucený knír, tamhle koňské zuby, onde zase ošuntělý oblek,
každopádně se mu je však daří s takřka ležérní virtuozitou začlenit do uceleného příběhu.“
(Sacco, Palestina, 2007: nestránkováno). Je evidentní, že Sacco si takových „drobností“
všímá již v terénu, a díky nim se mu daří aktéry svých příběhů výrazně přiblížit čtenáři. Ten
se tak může snadno vcítit do jejich situace či se s nimi dokonce ztotožnit.
Čtenář ale může do příběhu proniknout i skrze postavu samotného Sacca. Sacco měl
možnost ke svým knihám přistoupit v podstatě dvojím způsobem – nemusel se v nich objevit
vůbec a jako hlavního hrdinu (případně hrdiny) mohl nechat vystupovat někoho z místních,
26

tedy vyprávět příběh cizíma očima, očima samotných aktérů daných událostí. Namísto toho
ale zvolil opačnou možnost, a my tak vše sledujeme jeho pohledem. Respektive od začátku až
do konce sledujeme Saccovu postavu – v Palestině se odhadem objevuje skoro na celé
polovině panelů. Zažíváme tak s ním naprosto vše, a to z bezprostřední blízkosti. Sacco sice
v první řadě popisuje palestinská území a seznamuje nás s tamními obyvateli, ale vždy stylem
„jaké to je, když do Palestiny (do válečné Bosny, kamkoliv…) přijede člověk ze Západu.“
Jedná se evidentně o velmi účinnou metodu, jak čtenáře vtáhnout do děje. Uveďme si příklad:
autor může nechat promluvit někoho z uprchlického tábora kupř. o nedostatku teplé vody a
může to být dostatečně emotivní. Pokud ale popíše sám na sobě, jaká je to slast stát po mnoha
dnech v zimě a blátě pod teplou sprchou, popisuje nám de facto pocity, které všichni (tj. my
všichni ze stejného kulturního okruhu) víceméně dobře známe nebo se do nich snadno
vcítíme.
Sacco k nám promlouvá našim jazykem a jak vyplývá z výše uvedeného, suše
nepopisuje jen to, co vidí, ale seznamuje nás i se všemi svými postřehy a pocity, nehledě
na fakt, že to nemusí odpovídat všem konvencím tradiční žurnalistiky. Nadává tak na protivné
děti, oceňuje pohlednost dívek, nebojí se ukázat svou únavu, rozmrzelost nebo nadšení bez
ohledů na politickou korektnost. Od prvních stránek je tak čtenář vtažen přímo do příběhu,
Sacco se běžně ke svému publiku obrací, hovoří na něj, a to tak že, se čtenář může s autorem
lehce identifikovat.
K tomu přispívá i výtvarné řešení. Již jsem uvedla výše v souvislosti s karikaturou, že
čím méně realistická je kresba postavy, tím snadněji se s ní čtenář identifikuje. A proto
nepřekvapí, že Sacco sám sebe nakreslil s notně zkarikovanými rysy. Jinak jsou kresby
v obou probíraných knihách ztvárněny realisticky (ale ne vyloženě hyperrealisticky), což se
dá u žánru reportáže očekávat. Jednoznačně se to týká prostředí; osoby Sacco zpodobňuje sice
také realisticky, ale prvky karikatury u nich využívá jako prostředku např. k vyjádření emocí
(viz příloha číslo 1). Přesně funkci karikatury v komiksu (platnou tak i v tomto případě)
popsal Umberto Eco, jehož slova zní: „(…) komiksy a karikatura jsou místem, kde
fyziognomie nabývá stenograficky účinné hodnoty a několika nadnesenými tahy načrtává
celou psychologickou a morální historii.“ (Eco, 2002: str. 70).
V tomto případě tedy nejde o to, aby se čtenář s těmito postavami identifikoval či
o usnadnění „čtení“ komiksu (tj. o snazší ucelení), ale o výtvarné řešení (zkratku), která má
čtenáři sloužit k tomu, aby mu danou situaci co nejvěrněji přiblížila a ukázala tak, jak ji
vnímal konkrétně Sacco. E. Said to vyjádřil takto: „(…) proud sebejistě načrtnutých
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komiksových obrázků a slov, občas groteskně zdůrazněných a roztažených, aby odpovídaly
extrémním zobrazeným situacím (…)“ (Sacco, Palestina, 2007: nestránkováno). Jde tedy opět
o metodu, jak na čtenáře zapůsobit a učinit ho jedním z aktérů dění (nebo ho k tomuto pocitu
aspoň přiblížit).
Zatímco realistické ztvárnění postav nenechává zapomenout, že se jedná o skutečné a
jedinečné osoby, Saccova podoba, ač nese samozřejmě jeho rysy, je pojata realisticky o něco
méně právě kvůli snadnější identifikaci čtenáře s ní (viz příloha číslo 2). Kromě poněkud
zkreslených proporcí stojí za největší pozornost to, že Saccova postava jako jediná nemá
vyobrazené oči (tedy to nejvíce jedinečné na každém člověku). Příhodné je srovnat tento
Saccův autoportrét s autoportrétem S. McClouda v jeho knize Jak rozumět komiksu, kde
McCloud také vysvětluje, proč se vypodobnil tak, jak se vypodobnil (viz příloha číslo 3).
Sacco tak učinil bezpochyby z podobných důvodů, i když dodává, že původně styl jeho
kreseb vycházel z toho, že v počátcích své kariéry nebyl tak obratný kreslíř... Později již byl
schopen sofistikovanější a realističtější kresby, nicméně svoji postavu ponechal zkarikovanou
(Gilson, 2005 [online]).
Mohlo by se zdát, že pokud se Sacco učiní jednou z důležitých postav příběhu, sice ho
tím čtenáři zpřístupní, ale zároveň na sebe strhává dost pozornosti a mohlo by se stát, že si
čtenář z knihy zapamatuje především Saccovy osobní zážitky a nikoli obraz daných událostí
(přičemž to druhé se považuje za hlavní úkol reportáže). Tento názor má jistě (přinejmenším
do určité míry) své oprávnění. Existuje ale i jiný úhel pohledu, který zastupuje kupř. E. Said,
když říká: „Postava Joea je tam proto, aby účastně chápala a snažila se zažít (…), ale aby
rovněž stvrdila, že tam Gaza (Goražde - poznámka autorky) je a že se s ní člověk musí nějak
vyrovnat, v pasážích, s nimiž se může ztotožnit jakýkoli čtenář.“ (Sacco, Palestina, 2007:
nestránkováno).

5.2 Bezpečná zóna Goražde. Válka ve východní Bosně 1992-95
Prakticky vše, co jsem uvedla o Palestině (co se Saccova stylu práce týče), jde uplatnit
i na Bezpečnou zónu Goražde. V případě tohoto díla ale autorovi nejde jen o popis současné
situace, ale také o rekonstrukci prožitých událostí (Sacco se do Goražde dostal v roce 1995).
V Palestině se sice také vyskytují historické pasáže a Sacco se lidí ptá na jejich minulost,
nejde ale o základní linii příběhu. V Bezpečné zóně Goražde se mu podařilo velmi účinně
propojit konkrétní lidské osudy s historickým i politickým kontextem.
28

V jednom rozhovoru byl Sacco tázán, jakým způsobem zpracovává právě pasáže
z minulosti, kterých se osobně nezúčastnil. Uvádím zde celou jeho odpověď: „Snažím se
pokládat ,vizuální‘ otázky. Ptám se, co měl kdo na sobě, pokud je to relevantní. Když je to
možné, jdu se podívat na místa, která popisují. Samozřejmě nemohu vše zachytit úplně přesně
tak, jak to bylo. Je to, jako když se filmový režisér pokouší natočit scénu ze 17. století.
Zrekonstruujete to, jak nejlépe dovedete.“ (Gilson, 2005 [online]).
Schopnost zobrazit minulost je podle Sacca jednou z výhod komiksu, kterou fotografie
a film postrádají. Právě vyobrazení historie vede k uvědomění, že současnost je jen jednou
vrstvou příběhu. A současnost, která se nám vždy jeví jako nejzásadnější, bude v budoucnosti
také jen jednou z mnoha vrstev nějakého vyprávění.
Bezpečná zóna Goražde také vznikala za jiných autorských podmínek. V Palestině
Sacco pracoval de facto ještě intuitivně, původně uvažoval o mnohem více autobiografické
práci než o tak žurnalistickém díle, jaké nakonec vzniklo. Výsledný tvar Palestiny se rodil až
na místě. V Bosně již postupoval metodicky – odjel tam za účelem převyprávět příběhy
někoho jiného (Gilson, 2005 [online]).
Stejně jako v Palestině také zde sledujeme Saccovo putování, poznáváme nejrůznější
místní obyvatele (některým je věnována jedna krátká pasáž, jiní procházejí více kapitolami a
jejich osudy dostávají větší prostor), kteří Saccovi vyprávějí své zážitky z válečných let. Ani
výtvarný styl obou děl se prakticky neliší.
V Bezpečné zóně Goražde se Sacco objevuje na panelech také velice často, ale přeci
jen o něco méně než v Palestině. To je dáno jak řadou výše zmíněných retrospektivních
pasáží, tak pravděpodobně i samotnou rozdílností témat. Na palestinských územích Sacco
dokumentoval problémy okupace, v Bosně se setkal přímo s válečnými událostmi, včetně těch
nejhorších masakrů na civilním obyvatelstvu. V takových případech působí nejsilněji prosté
výpovědi zúčastněných, zatímco další komentáře by mohly jejich naléhavost nalomit.

6. Zdroje a paralely Saccových prací v žurnalistice
Ačkoliv se Saccovy práce mohou zdát na první pohled v žurnalistice zjevením a něčím
zcela novým, při bližším průzkumu historie oboru zjistíme, že Saccova díla sice přicházejí
s novou formou, ale jinak vycházejí velmi silně (především) z hnutí zvaného nový
žurnalismus. Tento směr je spojován se skupinou novinářů ze Spojených států, kteří
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v šedesátých letech minulého století, způsobili svými díly malou revoluci nejen v žurnalistice,
ale i v literatuře a umění obecně.
Podle jednoho z klasiků a průkopníků žánru Toma Wolfa se název pro tento směr
mohl objevit někdy kolem roku 1965, 1966 (Wolfe, 1988: str. 17), ale první, zcela nově pojaté
články, pocházejí již z počátku 60. let. John Hellmann jako přelomový uvádí rok 1965, kdy
Wolfe napsal Kandy-Kolored Tangerine-Flake Streamline Baby a Truman Capote
Chladnokrevně (Hellmann, 1981: str. 1). Wolfe za jeden z prvních zásadních článků označuje:
Joe Louis: Král jako Postarší pán Gaye Talese v Esquiru z roku 1962. Jeho přelomovost
vystihl v jedné větě: „Trochu to předělat a ten článek je jako povídka (…)“ (Wolfe, 1988: str.
8). Akademičtěji řečeno: „(…) žurnalistický materiál je prezentován ve formě fikce.“
(Hellmann, 1981: str. 1).
Noví žurnalisté změnili novinářské řemeslo hned v několika směrech. Prvním bylo
hledisko estetické, kdy přišli s názorem, že i novinové a časopisecké texty mohou mít literární
úroveň a hlavně literární atraktivitu (kterou tehdejší texty příliš neoplývaly) – „Tento objev
(…) říkal, že by třeba šlo psát žurnalisticky a přitom… četlo by se to jako román.“ (Wolfe,
1988: str. 6).
Takové zatraktivnění neznamenalo jen text napsat svižněji či používat jednodušší
mluvu, noví žurnalisté zcela změnili styl a především přístup k tvorbě svých článků. Co se
stylu týče, tak se hlásili ke striktnímu realismu – k autorům realistického románu jako Balzac,
Dickens apod. (ostatně vztahem románu a nového žurnalismu se Wolfe v citované stati Nový
žurnalismus obsáhle zabývá, viz níže). I když teoretici se na toto spojení dívají spíše
skepticky. Pokud jsme ale srozuměni s tím, že objektivní popis je nemožný, můžeme
za striktní realismus považovat i snahu o co nejpřesnější popis skutečnosti, ve kterém se
objevují fantazijní prvky autora. J. Hellmann píše: „(…) nový žurnalista je neúprosně poután
ke skutečnému světu, ale obrací svou imaginaci vně něj, aby vytvořil svou zkušeností jeho
obraz mající skutečný význam.“ (Hellmann, 1981: str. 12).
Kritici vyčítali novému žurnalismu mimo jiné také, že většina jeho děl není
o realismu, ale o exhibicionismu jeho autorů. Ač někteří autoři měli a mají k exhibicionismu
jistě určité sklony, je důležité si uvědomit, že to může být právě individuální pohled, pomocí
kterého se dá zkušenost nejvěrněji zobrazit.
Jako první začali autoři v čele s Wolfem, Talesem, Breslinem a dalšími používat
literární prostředky, do té doby v periodikách neobvyklé – od dialogu, přes zaznamenávání
proudu myšlenek, střídání role vypravěčů, umisťování sebe sama do příběhu, vstupovaní
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do myslí postav, používání slangu a tak dále (Wolfe, 1988: str. 13). Jednoduše řečeno, smysl
tkvěl v tom, že autor mohl použít jakýkoli literární prostředek (Wolfe, 1988: str. 10).
Důvodem k tomu všemu nebyla jen touha se odlišovat, nějaký literární manýrismus či
jen prostá snaha psát čtivěji, ale hlavně potřeba zaznamenat co nejvěrněji všechny aspekty
americké reality, jež tehdy procházela obdobím výrazných změn, které ji v mnoha ohledech
zcela změnily. „Reportážní styl kdo, co, kde, kdy, proč nemohl vystihnout hněv černošského
hnutí nebo euforii Woodstocku, “ cituje J. Hellmann Nicolase Millse. (Hellmann, 1981: str. 3)
Stejně tak se noví žurnalisté vzdávali tradiční novinářské „objektivity“ a zdůrazňovali svou
vlastní osobní perspektivu (Hellmann, 1981: str. 3).
Minimálně stejně důležitý jako estetický faktor byl proto styl novinářské práce, který
předcházel konečnému výsledku v podobě článku, a to tzv. reportování. Jednalo se
o dlouhodobé sbírání materiálu k danému tématu, které T. Wolfe popisuje takto: „(…) s lidmi
o kterých psali, trávili na jeden zátah dny, někdy i týdny. Museli nasbírat všechen materiál,
za kterým šel i konvenční žurnalista – ale pak pokračovat (…) nejdůležitější bylo být tam, kde
se odehrávají dramatické výjevy, získat dialog, gesta, výraz ve tváři, detaily prostředí.
Představou bylo podat úplný objektivní popis plus (…) subjektivní či emotivní život postav.“
(Wolfe, 1988: str. 16). Důležité také bylo nepřistupovat k danému materiálu předem
s určitými představami či předsudky (jak často činily a činí konvenční média) (Hellmann,
1981: str. 3).
Vše výše zmíněné se dá bez mrknutí oka uplatnit i na Sacca, stejně jako kupř.
i Wolfův citát týkající se jeho kolegy: „Breslin pravidelně vstupoval do děje dlouho před
hlavní událostí, aby nasbíral materiál, který se nezabírá do kamer, takové ty vedlejší výstupy
v maskérně, které mu usnadňovaly vytvořit postavy příběhu.“ (Wolfe, 1988: str. 10). Nebo:
„Objevilo se novinářské plemeno, které nějak dostalo kuráž a umělo se vecpat do jakéhokoliv
prostředí, dokonce i do uzavřených společenství, a nepovolit ani za cenu drahého života.“
(Wolfe, 1988: str. 20).
Takto by se dalo pokračovat ještě dlouho, ale nemá význam vrstvit citát za citátem,
protože je zřejmé, že Sacco pracuje velmi podobným stylem jako noví žurnalisté. Přirozeně se
ale najdou i rozdíly, např. v mnoha textech nového žurnalismu vypravěč jakoby „mizí“ a
na dění nahlížíme očima jednotlivých postav, příběh má „být vyprávěn“ některým z jeho
aktérů (Wolfe, 1988: str. 13). Nicméně týká se to právě Wolfových knih, u jiných klasiků
nového žurnalismu má vypravěč rovněž důležitou úlohu. Stejně tak Sacco po většinu času
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ve svých příbězích figuruje a hraje podstatnou roli. Sacco také uvádí jako své největší vzory
George Orwella, Michaela Herra a Huntera S. Thompsona (dva posledně jmenovaní patří
mezi významné americké spisovatele a čelní představitele nového žurnalismu) (Gilson, 2005
[online]).
Zajímavou paralelu neposkytuje jen srovnání Saccových textů s články novinářů
zastupujících nový žurnalismus, ale i s literáty (nebo novináři, jež ale dnes zpětně vnímáme
spíše jako spisovatele), kteří také metody nového žurnalismu využívali. Nejznámějšími
případy jsou zřejmě Norman Mailer a Truman Capote. Druhý jmenovaný může sloužit i jako
příklad dalšího faktu, který k sobě váže nový žurnalismus a komiks (potažmo román). Wolfe
ve svém eseji přirovnal nástup nového žurnalismu k nástupu románu v 19. století a my dnes
můžeme nalézt podobnosti právě u komiksu.
Román byl ve své době považován dlouho za podřadný žánr, to samé platilo
o žurnalismu zhruba o sto let později a v dnešní době je to komiks, který se jen pomalu
dostává z této škatulky (obzvláště v postkomunistických zemích). Proto se jejich autoři
uchylují k podobným lstím: Capote po vydání Chladnokrevně (1966) odmítal své dílo
označovat jako žurnalismus, ale prezentoval je jako nový žánr - faktografický román
(nonfiction novel) (Wolfe, 1988: str. 20). V té době stál román na vrcholku prestiže, nic výše
už neexistovalo (to platí i dnes, i když již zdaleka ne tak striktně). O století dříve se ale jeden
z prvních romanopisců Henry Fileding snažil dodat vážnosti svému dílu tím, že ho také
označoval jako nový žánr, a to komický epos v próze (epos se tehdy považoval
za nejvznešenější literární formu) (Wolfe, 1988: str. 28). A co se komiksu týče, tak jeho
varianty, obecně považované za nejprestižnější, jsou nazývány - grafický román (graphic
novel). I sám Sacco je jedním z laureátů ceny o nejlepší grafický román...
„(…) jako by neobstály v žádném zásadním testu. Měly nízký cíl („pouhou zábavu“).
Opíraly se o způsob chování a jednání („povrchní“) a ne o věcné pravdy a o duši. A byly tak
proklatě podřadné.“ (Wolfe, 1988: str. 29). Citát, který by jistě podepsal mnohý neznalý kritik
komiksové tvorby. Původně se ale týkal nejdříve románu a posléze (nového) žurnalismu. A
všem třem zmiňovaným žánrům bylo (je vytýkáno) také tematické zaměření. Zatímco prvním
romanopiscům a novým žurnalistům zazlívali jejich „nepřátelé“ příklon k nižším vrstvám
společnosti a jejich realistické ztvárnění, u komiksu to byl právě realismus a obrat k civilním
a vážným tématům, který pomohl komiks etablovat jako „hodnotný“ a „vysoký“ žánr.
Přispěla k tomu díla jako např. Maus Arta Spiegelmana (minimálně v českém prostředí), ale i
práce Joea Sacca. Skutečnost, že teoreticky mnohem hlubší a kvalitnější reflexe společnosti se
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může objevit např. i v komiksu o superhrdinech či jiných typických komiksových žánrech,
které většina ale považuje za podřadné, nízké, povrchní, je často opomíjena. To ale usvědčuje
takto smýšlející o jejich neznalosti a nepochopení komiksového média.

6.1 Další představitelé grafického žurnalismu
Přestože Saccovy práce mají v dnešním mediálním světě bezesporu své místo - našly
si množství čtenářů, spojily vhodné žurnalistické trendy z minulosti s těmi současnými - pro
budoucnost komiksového žurnalismu je a bude důležité, zda existují, případně se najdou další
talentovaní a úspěšní autoři. Sacco je dnes nejznámějším komikovým tvůrcem-novinářem, ale
již zdaleka ne jediným. Obzvláště média ve Spojených státech komiksu využívají stále více i
v rámci tradičních žánrů kvůli výhodám již zmíněným. To může ale teoreticky vést i
devalvaci žánru, proto je podle Sacca vždy důležité klást si otázku: „Jak a zdali-li se (komiks
– dané dílo – poznámka autorky) vyrovná kvalitnímu psanému dílu nebo dokumentu?“
(Gilson, 2005 [online]).
Uvedu nyní pár příkladů, tak např. deník The Oregonian publikuje pravidelný
komiksový sloupek, týdeník Willamette Week používá komiks při hudebních recenzích a
rozhovorech s hudebními skupinami, Art Spiegelman pro The New Yorker stvořil komiks
o sjezdu republikánské strany v roce 2004. Tentýž autor také vydal knihu In the Shadows of
no Towers, ve které se vyrovnává s traumatem 11. září 2001 a americkou zahraniční politikou.
Alan Moore a Bill Sienkiewicz se podíleli na komiksu Brought to Light, který vyšel v roce
1989 (to znamená dříve, než Sacco vydal Palestinu). Toto dílo je zajímavé mimo jiné z toho
důvodu, že na něm lze ukázat, že komiksový žurnalismus může nabírat nejrůznějších (míněno
i výtvarných) podob. V první části je realisticky vyobrazen pumový útok na tiskovou
konferenci v La Pence v Nikaragui roku 1984 a v druhé (jejímiž autory jsou právě A. Moore a
B. Sienkiewicz) je formou bajky popsána historie CIA. Joe Kubert komiksem zpracoval faxy,
které dostával od svého přítele z obleženého Sarajeva a které popisovaly každodenní život ve
válkou stíhaném městě – Fax from Sarajevo (1996). V roce 2002 odjel do Afghánistánu Ted
Rall a na základě svých zážitků vydal grafický deník To Afghanistan and Back.
Na představitele komiksového žurnalismu lze narazit i v jiných zemích. Mohli bychom
tak označit kupř. Kanaďana Guye Delisleho s jeho knihami Shenzhen (2000) a Pchjongjang –
Výlet do Severní Koreje (2003, česky 2009), ve kterých přibližuje své cesty po Severní Koreji.
Bombardování Srbska silami NATO v roce 1999 zobrazil Aleksandar Zograf, který ve svém
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díle (Regards from Serbia, 2007) spojil realisticky vyobrazené zkušenosti z bombardování
města Pančevo, v němž žil, se svými fantaskními vizemi. Zajímavé (a možná symptomatické
pro současný a budoucí vývoj médií) je, že své výtvory posílal původně přátelům do zahraničí
emailem (Grossmann, 2007 [online]).
U mnoha děl jen těžko můžeme vést hranici mezi žurnalistikou a autobiografií, podle
volnějších měřítek bychom tak mohli na tomto místě uvést i Marjane Satrapi a její slavnou
Persepolis a řadu dalších autorů. Pro účely této práce (a i vzhledem k jejímu rozsahu) ale
ponecháme tyto hranice spíše užší a „pomezním“ autorům se zde věnovat nebudeme. Ostatně
prostupnost těchto hranic není žádným komiksovým specifikem, i v literatuře se sotva dají
stanovit jasné a jednoznačné linie např. mezi žurnalistikou, autobiografií, literaturou faktu,
populárně-vědeckou literaturou atd.

Závěr
Objevení či využití nové formy/stylu/žánru, do té doby zcela neobvyklého či
nepředstavitelného, tedy není v žurnalistice ničím novým. Nová není ani reakce na takové
„zjevení“, protože komiks jako každá nová forma „(…) trpí prokletím všech nových médií.
Prokletí spočívá v tom, že je poměřována starými normami.“ (McCloud, 2008: str. 151). Dá
se

předpokládat, že stejně jako novým žurnalistům nestačily tehdejší běžné novinářské

prostředky k zachycení světa tak, jak jej viděli a jak o něm chtěli informovat, tak i Sacco si
vybral k zachycování reality komiks jako něco, co je zcela odlišné od přehršle mediálních
obsahů, kterými jsme běžně a v tak velké míře obklopeni. A díky jeho „novosti“
(v žurnalistice) tudíž mohl mnohem více zaujmout „otupělého“ čtenáře/diváka.
Ukáže se zřejmě až časem, zda komiks dosáhne v žurnalistice širšího využití (a
minimálně stejně zajímavé bude sledovat, jak si povede na mediální a kulturní scéně obecně).
Že jeho postavení bude spíše stále silnější, lze odvozovat od čím dál tím důležitější pozice
vizuálních informací v našich životech. To bylo zároveň i dalším důvodem, proč nám Joe
Sacco své zážitky nepředestírá jen slovem, ale i obrazem. Říká ostatně: „Tohle je vizuální
svět a lidé reagují na vizuální podněty.“ (Gilson, 2005 [online]). Nejvýstižněji to ale asi
charakterizoval opět T. Wolfe (i když to tehdy netušil a myslel si, že hovoří jen o nových
žurnalistech), když napsal: „Jako by říkali? „Hej! Pojďte sem! Takhle dnes lidi žijí – tak, jak
vám to já ukazuju! Možná vás to šokuje, znechutí, potěší, možná to ve vás vyvolá pohrdání
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nebo vás to rozesměje… Nicméně to tak vypadá! Všechno tady máte! Nebudete se nudit!
Mrkněte na to!“ (Wolfe, 1988: str. 21).
Možná dnes můžeme jen těžko analyzovat, kam se mediální svět bude ubírat a zda
Saccova díla jsou jeho zajímavým, nicméně jen výjimečným zpestřením nebo zapadají
do širšího kontextu dnešní rychle se měnící společnosti. Zda jsou jejím výplodem a zároveň ji
zpětně znovu konstruují a pomáhají jí k dalším změnám a dalšímu vývoji. Stejně tak jako
nový žurnalismus byl součástí společenské a kulturní „revoluce“ let šedesátých.
To, co se děje dnes se může tak lišit od toho, co se dělo včera, že včerejší způsob
vyprávění příběhů a zobrazování reality je naprosto neadekvátní a dnešek nedokáže
přesvědčivě pojmout. Pak se zcela přirozeně objevuje potřeba nových forem. Rozdíl mezi
současností a lety šedesátými je v tom, že to, co se dříve odehrávalo v rámci roků, se dnes
odehrává (bez velké nadsázky) prakticky v rámci dní. Díky narůstající interaktivitě a
propojenosti je do tohoto procesu také zapojeno mnohem více aktérů – současnou podobu
médií mnohem více ovlivňují jejich konzumenti. A „vypravěčem příběhů“ má tak dnes
možnost být mnohem větší skupina lidí – nové formy vznikají (ale i zanikají) daleko rychleji
(a mění nejen tradiční média, ale celou tradiční společnost). Ostatně již nový žurnalismus se
vymezoval vůči monolitickému pojetí pravdy – „Jen otevřeností všem idejím a formám může
být zaznamenána jakákoliv ‚nová‘ informace (…) Noví žurnalisté nehledají jen nová fakta,
ale také nové ideje a formy skrze které mohou objevit nový význam, a tak se přiblížit pravdě.“
(Hellmann, 1981: str. 8). To také může být jedna z odpovědí na otázku, proč by měl mít
komiks v žurnalistice své místo.
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Resumé
Cílem práce bylo představit komiks jako jednu z možností, kterými se mohou média
v budoucnosti ubírat. Na základě literatury a současné situace médií se ukázalo, že dnešní
západní společnost výrazně staví na obrazovém sdělení. Dá se tedy předpokládat, že komiks
bude využíván v žurnalistice častěji. K tomuto předpokladu přispívá i fakt jeho neotřelosti
oproti jiným mediálním obsahům, stejně jako síla, kterou v sobě obrazové sdělení a kresba
obzvlášť nese. Joe Sacco (stejně jako další autoři grafického žurnalismu) tak dokáže
komiksovou formou přiblížit zobrazované události lépe než tradiční média. Tím se mimo jiné
podobá také představitelům nového žurnalismu, kteří rovněž využívali nových, neotřelých
forem, aby jejich pomocí dosáhli co nejkomplexnějšího zobrazení reality.

Summary
The intention of this thesis was the presentation of comics as one of the possibilities of the
media in the future. The literature and the contemporary situation in media showed that the
visual contents are crucial for the contemporary western society. So we assumed that comics
will be used more often in journalism. Especially thanks to its novelty in comparison with the
other media contents, and thanks to its intensity of the visual (and especially of the drawing),
as well. Joe Sacco (and also the other graphic journalists) achieves (thanks to comics) to
present the reflected stories better than the traditional media. So he resembles the
representatives of the new journalism, who used new, novel forms for the most complex
portaryal of the reality, too.

36

Použitá literatura
BARTHES, Roland: Rétorika obrazu.
In CÍSAŘ, Karel (ed): Co je to fotografie. Vyd. 1. Praha : Herrmann & synové, 2004. 365 s.
ISBN 80-239-5169-6
ECO, Umberto: O zrcadlech a jiné eseje.
Praha : Mladá fronta, 2002. 443 s. ISBN 80-204-0959-9
GILSON, Dave: The Art of War [online] c2005, poslední revize 29. 12. 2009 [cit. 2009-1229]. Dostupný z WWW <http://motherjones.com/media/2005/07/art-war>

GROENSTEEN, Thierry: Stavba komiksu.
Brno : Host, 2005. 218 s. ISBN 80-7294-141-0
GROSSMANN, David: Komiksový žurnalismus [online] c2007, poslední revize 21. 5. 2009
[cit. 2009-5-21]. Dostupný z WWW
<http://invisibleframe.blogspot.com/search/label/Komiksov%C3%BD%20%C5%BEurnalism
us>
HELLMANN, John: Fables of Fact. The New Journalism as New Fiction.
Urbana : Univ. of Illinois Pr., 1981. 164 s. ISBN 0-252-00847-2
KRUML, Milan: Comics: stručné dějiny.
Praha : Martin Trojan - 3-JAN : Comics Centrum [distributor], c2007. 318 s. ISBN 978-8086839-12-7
LEEUWEN, Theo van; JEWITT, Carey (ed.): Handbook of Visual Analysis.
London : Sage Publications, 2002. 210 s. ISBN 0-7619-6477-0

37

McCLOUD, Scott: Jak rozumět komiksu.
Praha : BB/art, 2008. 216 s. ISBN978-80-7381-419-9
McLUHAN, Marshall: Jak rozumět médiím: extenze člověka.
Praha : Odeon, 1991. 348 s. ISBN 80-207-0296-2
ROSE, Gillian: Visual Methodologies. An Introduction to the Interpretation of Visual
Materials.
London: Sage, 2007. 287 s. ISBN 978-1-4129-2191-6
WOLFE, Tom: Nový žurnalismus.
Praha: Revolver revue, 1988. 40 s. ISSN 1213-1792

Prameny
Sacco, Joe: Bezpečná zóna Goražde.
Praha: BB/art, 2007. 227 s. ISBN 978-80-7381-145-7
Sacco, Joe: Palestina.
Praha: BB/art, 2007. 285 s. ISBN 978-80-7381-205-8

Seznam příloh
Příloha č. 1: Ukázky výtvarného vyjádření emocí v Palestině a Bezpečné zóně Goražde
(Sacco, Palestina, 2007: str. 2; Sacco, Bezpečná zóna Goražde, 2007,
str. 8, 9; Sacco, Bezpečná zóna Goražde, 2007: str. 24, 25) (obrázky)
Příloha č. 2: Autoportrét Joe Sacca (Sacco, Palestina, 2007: str. 79) (obrázek)
Příloha č. 3: Autoportrét Scotta McClouda (McCloud, 2008: str. 36) (obrázek)

38

Přílohy
Příloha č. 1: Ukázky výtvarného vyjádření emocí v Palestině a Bezpečné zóně Goražde
(Sacco, Palestina, 2007: str. 2; Sacco, Bezpečná zóna Goražde, 2007,
str. 8, 9; Sacco, Bezpečná zóna Goražde, 2007, str. 24, 25).

39

40

Příloha č. 2: Autoportrét Joe Sacca (Sacco, Palestina, 2007, str. 79) (obrázek)

41

Příloha č. 3: Autoportrét Scotta McClouda (McCloud, 2008: str. 36) (obrázek)

42

43

