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Abstrakt 

Diplomová práce zkoumá komiksy, které reflektují rozpad Jugoslávie. V 

teoretické části jsou popsány hlavní diskurzy, jejichž záměrem je vysvětlit 

rozpad Jugoslávie stejně jako základní teoretická východiska studia komiksu. 

Analytická část zkoumá způsoby, kterými komiksy zprostředkovávají rozpad 

Jugoslávie, a především trauma s ním spojené. Komiksoví autoři nejčastěji 

pracují s diskurzem, který argumentuje etnickou nenávistí, nahlíží jej však 

kriticky a upozorňují na jeho nepravdivost. Analýza dále ukázala, že komiksy 

poskytují obrovský prostor pro vcítění se do obětí válečných traumat. Detailní 

seznámení se s přeživšími traumatických událostí, stejně jako koncept 

padělaných vzpomínek, k jejichž vzniku při čtení komiksu dochází, výrazně 

napomáhá empatickému čtení. Všichni autoři odmítají válku glorifikovat a 

místo toho se soustředí na fatální dopady, které má válka na život obyčejných 

lidí. 

Klíčová slova: komiks, trauma, rozpad, Jugoslávie, válka, Balkán 

  



 
 

Abstract 

Master thesis examines comics that reflect the break-up of Yugoslavia. The 

theoretical part describes the main discourses that aim to explain the 

dissolution of Yugoslavia as well as the essential theoretical background of 

comics studies. The analytical part examines the ways in which comics 

mediate the break-up of Yugoslavia and, in particular the trauma associated 

with it. Authors of the comics most often work with a discourse that argues 

ethnic hatred, but they view it critically and point out its falsity. The analysis 

further revealed that comics provide a vast space for empathizing with 

victims of war trauma. Getting to know the survivors of traumatic events 

closely, as well as the concept of false memories that develop during reading 

of comics, facilitates empathetic reading. All the authors refuse to glorify war, 

focusing instead on the fatal effects that war has on the lives of ordinary 

people. 

Keywords: comics, trauma, dissolution, Yugoslavia, war, Balkans 
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Úvod 

Když v roce 1980 vyšla Artu Spiegelmanovi první část přelomového komiksu 

Maus, za nějž později obdržel i Pulitzerovu cenu, odstartoval tím novou vlnu 

komiksových děl reflektujících politické dění na základě osobní zkušenosti. 

V dnešní době jsou autoři oceňovaných komiksů, které zrcadlí soudobé 

dějiny, jako Marjane Satrapi, Guy Delisle nebo Joe Sacco, považováni nejen za 

tvůrce esteticky oceňovaných děl, ale i za intelektuální autority a zahraničně-

politické experty. Ve svých komiksech totiž pouze stroze nepopisují 

historické události, ale také zprostředkovávají jejich následné porozumění 

(Hansen, 2017: 582).  

Komiksy, které nabízí přímou konfrontaci se zahraničně politickými 

událostmi, dlouhodobě poutají pozornost široké veřejnosti. Mezi takové patří 

i rozrůstající se škála komiksových děl pokrývajících válečné konflikty. 

Přestože komiksová forma nabízí unikátní kombinaci obrazu a textu, jejímž 

prostřednictvím lze analyzovat odpovědi na otázky související 

s intertextualitou, vizualizací a narací v oblasti teritoriálních studií, zaujímá 

komiks v rámci studia mezinárodních vztahů pouze omezený prostor. Ostatně 

i samotná studia komiksu se ještě stále nachází v rané fázi svého vývoje – 

i když v současnosti vychází několik odborných časopisů, každoročně se 

odehrává množství konferencí a comics studies je možné vystudovat jako 

samostatný obor, je oborová (sebe)reflexe dosud spíše na začátku (Kořínek 

et al., 2015: 381). 

Vzhledem ke schopnosti vzbuzovat emoce a vytvářet významy mimo 

národnostní a jazykové rámce je komiks považován za jeden 

z nejužitečnějších zdrojů dat ve vizuální analýze sociálních a politických 

fenoménů (Manaysay, 2019: 45). Komiks nabízí širší prostor pro zobrazení 

komplexnosti dané situace, čímž zároveň zefektivňuje autorovu sdělovací 

schopnost (Shim, 2017: 400). Procesem interpretace významů komiksu se již 

zabývalo množství autorů a autorek. Většina z nich se však soustředila na 

severoamerický, západoevropský nebo japonský kontext (Manaysay, 
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2019: 49). Navzdory mediální a odborné pozornosti, které byly 

jihoslovanskému prostoru věnovány od počátku 90. let 20. století, zůstává 

tento region v souvislosti s komiksem do určité míry stále opomíjen (De 

Dobbeleer, 2020).  

Práce bude analyzovat šest komiksů (Bosnian Flatdog; Fax from Sarajevo; 

Macedonia: What does it take to stop a war?; Regards from Serbia; Safe Area 

Goraždea; The Fixer and other stories), které pojednávají o rozpadu Jugoslávie. 

Autoři všech komiksů sbírali informace pro tvorbu svého díla z rozhovorů 

s místními a/nebo z osobní zkušenosti z místa konfliktu. Tyto komiksy se 

soustředí na pohled obyčejných lidí, který však evokuje různé diskurzy o 

válce a politické krizi.  

Po vzoru Hillary Chute (2016: 21) bude práce ke komiksu přistupovat jako 

k dokumentu. V rovině dokumentárních médií se komiks odlišuje od filmu 

a fotografie svou časovou dimenzí – nutí nás vstoupit do svého času a není 

statický jako fotografie, která čas na okamžik zastavila. Možnost zvolit si při 

čtení vlastní tempo vyjadřuje pak důležitou odlišnost komiksu od filmového 

média. Při čtení komiksu mohou čtenáři přemýšlet o zobrazovaných 

událostech v osobní rovině a zpomalit tím tempo současného 

mainstreamového zpravodajství (Thorsten, 2021: 228). 

Komiks využívá sílu zjednodušování a karikatury, ale i sílu realismu, díky níž 

zachycuje komplexnost viděného světa (McCloud, 2008: 204). Vizuální 

úroveň dokumentárního komiksu ukazuje jeho politický potenciál, protože 

zaujímá jedinečnou pozici mezi uměním a dokumentem, subjektivním 

a objektivním, autobiografickým a historickým (Beronja, 2020: 5). Komiksy 

zkoumají hranice toho, co lze napsat a co lze nakreslit o protnutí kolektivních 

dějin a životního příběhu jednotlivce (Vervaet, 2011: 185). Tvůrci válečných 

komiksů se často snaží propojit dva záměry – ukázat všednost hrůzy 

a zároveň proměnit otupělost zpátky v hrůzu (Chute, 2016: 30), ale také se 

snaží dokumentovat osobní prožitky a zároveň je začlenit do širšího 

společenského a historického rámce (Vervaet, 2011: 180).  
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Na otázku proč má smysl zkoumat komiks z pohledu mezinárodních vztahů, 

se nabízí tři klíčové odpovědi: za prvé jde o důležitou a rozšířenou formu 

popkultury, za druhé mohou komiksy fungovat jako prostor pro kritické 

a marginální diskursy, které chybějí v mainstreamových médiích a za třetí 

jsou komiksy a jejich tvůrci důležitým prostředníkem medializace 

a zprostředkování zahraničních politik (Hansen, 2017). 

Cílem diplomové práce je zjistit, jakou formou komiksy zprostředkovávají 

porozumění rozpadu Jugoslávie čtenáři a jak autoři přistupují k zobrazování 

traumatu. Práce bude analyzovat, nakolik byly vybrané komiksy poplatné 

převládajícím diskursům o jugoslávských válkách, i způsoby vyobrazení 

traumatu.  

Na následujících stranách se čtenář nejprve seznámí s klíčovými diskurzy 

rozpadu Jugoslávie. Druhá kapitola přibližuje důležité koncepty studia 

komiksu, základní pojmy i jeho specifika jakožto kulturního objektu. 

Představena bude rovněž problematika pojmu komiksový román. 

Ve třetí kapitole se čtenářka seznámí s úzkým propojením komiksu 

a traumatu. Dočte se, jakým způsobem komiksy pracují se svědectvím 

traumatu, jakým způsobem je možné trauma v komiksu číst i jej následně 

analyzovat. Čtvrtá kapitola shrnuje dosavadní stav poznání a popisuje 

vědecké články, které se komiksy z pohledu mezinárodních vztahů či 

teritoriálních studií již zabývaly.  

Pátá kapitola je věnována metodologii – je stanoven a přiblížen cíl výzkumu 

a výzkumné otázky, stejně jako výzkumné strategie, které byly k dosažení 

tohoto cíle zvoleny, a také kritéria pro výběr analyzovaných komiksů. V šesté 

kapitole se čtenář může blíže seznámit s autory analyzovaných komiksů 

a jejich stručným obsahem. Sedmá kapitola je naplněna analytickou částí. 

Osmá kapitola pak shrnuje důležité momenty analytické části a její dílčí 

závěry.  
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Komiksy jsou médiem, které spletité zahraničně-politické události přibližují 

širší veřejnosti srozumitelnějším způsobem. „Pokud má komiks v současnosti 

nějaký problém, tak ten, že lidé nemají trpělivost postupně objevovat jeho 

významy“, řekl v rozhovoru pro The Comics Journal v úvodu zmíněný Art 

Spiegelman (Chute, 2017: 1). Ambicí této práce je právě skrze trpělivé čtení 

a bádání významy v komiksech objevit a vzájemně porovnat.  
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1 Historický kontext 

Na začátku 90. let minulého století se po takřka padesáti letech existence 

začala rozpadat Jugoslávie. Záhy se otevírá diskuse, proč k rozpadu došlo 

a proč tak brutálním způsobem. Následující část představí dominantní 

interpretační rámce této historické události. Pochopení jednotlivých diskurzů 

je důležité proto, aby v analytické části mohlo být zkoumáno, jak jednotlivé 

komiksy s těmito diskurzy pracují. 

Dejan Jović (2001) popisuje sedm klíčových diskurzů rozpadu Jugoslávie. 

Diskurz je v této práci chápán jako jazyk politické moci, který vytváří určitý 

obraz chápání světa a jež cílí na splynutí tohoto obrazu s pojmem pravdy 

v myslích lidí – diskurs je tedy generátorem vědomostí a reality (Jørgensen a 

Phillips, 2002). 

Prvním diskurzem, který Jović pojmenovává, je argument o kumulujících se 

hospodářských potížích. Ekonomická krize pozdních sedmdesátých a raných 

osmdesátých let se překlenula do krize ústavní, která vyústila v krizi státní 

(Jović, 2001: 102). Ekonomická krize sama o sobě by ale stěží vyvrcholila 

rozpadem státního útvaru, pokud by však nebyla využita k napadení 

ústavního principu státu –jugoslávského socialismu. Ekonomické faktory byly 

velmi důležité jakožto munice pro politické lídry, kteří je využili pro 

zvýraznění ekonomického znevýhodnění své skupiny (tamtéž: 103). 

Jugoslávie se však rozpadla ve chvíli, kdy ekonomické reformy Ante 

Markoviće začaly přinášet první skutečné ovoce (tamtéž: 102). Ekonomický 

argument nedokáže vysvětlit, proč se Jugoslávie rozpadla ve chvíli, kdy se 

začala vynořovat naděje na demokratickou a ekonomicky stabilní společnost.  

Druhým příkladem je diskurz argumentující odvěkou etnickou nenávistí. 

Tento argument je dodnes velmi populární v médiích, tisku či na politické 

úrovni, tedy v diskusích, které nejsou striktně akademické (Jović, 2001: 102). 

Jugoslávie se rozpadla, protože její ustavující národy se od pradávna nedobře 

snášely a pouze čekaly na vhodnou příležitost, kdy to budou moct dát plně 
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najevo (Wachtel a Bennett, 2012: 15). Tento názor ve svých dobových 

projevech mimo jiné odrážel tehdejší americký prezident Bill Clinton (Hazlett, 

1999). Vzhledem ke stavu poznání je však nutné argument etnickou nenávistí 

odmítnout v jakékoliv formě, bez ohledu na jeho trvající popularitu. Konflikt 

v Jugoslávii nezačal jako etnický konflikt, nebyl ani všudypřítomný, natož 

odvěký (Jović, 2001: 103). 

Hlavní argumentační linkou třetího diskurzu je nacionalismus. Na přelomu 

osmdesátých a devadesátých let již není možné vymezovat se proti 

nepřátelům z Východu a ze Západu, ani proti nepřátelům třídním, proto je 

nutné najít nepřátele nové (Jović, 2001: 104). Jugoslávská identita stavěná na 

neetnickém (a nacionálním) základě pak umožnila nástup nacionalismu 

jakožto skutečné opozice k dominantní ideologii režimu (tamtéž: 105). 

Nacionalistický diskurz však nezvládá vysvětlit, proč ve stejnou dobu, kdy 

v populaci narůstá etnický nacionalismus, je také zcela patrný nárůst počtu 

obyvatel, kteří se hlásí k jugoslávské identitě, upevňuje se jugoslávská kultura 

a je voláno po zřízení institucí zastupitelské demokracie (tamtéž: 107). 

Argument o nacionalismu tedy poskytuje důležitou součást vysvětlení, 

zásadně však selhává v přehlížení ambivalentního vztahu mezi komunismem 

a nacionalismem a podceněním komplexnosti situace, ve které se vládnoucí 

elity na konci osmdesátých let nacházely, stejně jako podceněním významu 

osobních přesvědčení jak elit, tak populace (tamtéž: 108). 

Začtvrté diskurz, který argumentuje kulturními rozdíly. Pod tento diskurz 

spadá argumentace skrz rozdíly mezi náboženským systémem křesťanství 

a islámu, rozdíly mezi římskokatolickou církví a pravoslavím, stejně jako 

argumentace na lingvistické bázi (Jović, 2001: 108). V souladu s tezí Samuela 

P. Huntingtona ve Střetu civilizací byly historické, ekonomické, náboženské, 

jazykové i kulturní rozdíly mezi jednotlivými národy zkrátka příliš velké na 

to, aby umožnily vznik jednotného jugoslávského národa (tamtéž). Jak je tedy 

ale potom možné, že spolu tyto národy tak dlouho vydržely pokojně žít? 

Argument akcentující kulturní rozdíly je dobrým stavebním kamenem pro 
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studium rozpadu Jugoslávie, ale pouze pokud si všímáme všech ostatních 

diskurzů, abychom mohli skutečně pochopit kontext, ve kterém kultura 

působí (Jović, 2001: 110). 

Pátý diskurz hovoří o mezinárodně politických důvodech rozpadu Jugoslávie. 

Věnuje se důležitým faktorům na poli mezinárodních vztahů, které jsou 

označovány jako hnací motor nejen rozpadu, ale i vzniku Jugoslávie. Podobně 

jako v nacionalistickém diskurzu je vyzdvihována myšlenka, že existence 

státu vymezujícímu se proti dvěma globálním politickým kolosům nemohla 

přežít rozpad tohoto vztahu (tamtéž: 110). Po pádu berlínské zdi ztrácí 

Jugoslávie svůj geopolitický strategický význam a není schopná dále čerpat 

finanční podporu Západu (tamtéž). Údajný negativní vliv německé diplomacie 

na rozpad Jugoslávie je častým tématem mnoha novinářských a vědeckých 

zpráv publikovaných na Západě i v nástupnických státech Jugoslávie (Ramet, 

2014: 39). Podle pátého diskurzu se Jugoslávie stala obětí rozpadu 

mezinárodního systému. V období rozpadu však měla Jugoslávie jen několik, 

pokud vůbec nějaké vážné nepřátele na mezinárodní scéně. Do tohoto 

diskurzu patří také spory o intervenci – zda měl Západ, potažmo NATO, 

zasáhnout dříve a s větší silou, či neměl-li zasahovat vůbec (Ramet, 2014: 48). 

Jović (2001: 111) píše, že když mezinárodní společenství v zemi 

intervenovalo, jasně prokázalo svoji nekompetenci a přispělo ke zhoršení 

situace, bylo by ale chybou myslet si, že v momentě první intervence už stát 

nebyl značně narušený díky otřesům zevnitř. 

Ústředním bodem šestého diskurzu je role osobnosti. Hlavními aktéry této 

argumentační linie je Josip Broz Tito, prezident SFRJ (1953-1980), předseda 

Svazu komunistů Jugoslávie, maršál a vrchní velitel ozbrojených sil a/nebo 

Slobodan Milošević, prezident Srbska (1991–1997) a hlava SRJ (1997–2000) 

(Jović, 2001: 112). Je nesporné, že Titovu pozici v rámci Jugoslávie nelze 

srovnávat s pozicí kohokoliv jiného – byla to pozice svrchovaného vládce, 

který stojí nad zákonem a mimo něj (tamtéž). Ústava z roku 1974 navíc 

efektivně znemožnila jeho nahrazení v této roli až do jeho úmrtí (Dimitrijevic, 
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1994: 6). Historické záznamy ukazují, že to byl Milošević a nikdo jiný, kdo 

svými činy přivedl zemi na pokraj zhroucení, kdo více než kdo jiný podkopal 

pokus posledního jugoslávského premiéra Ante Markoviće reformovat 

Jugoslávii a najít tak cestu z krize, v níž se země nacházela (Wachtel a Bennett, 

2012: 29). Ačkoli se Miloševićova role stala předmětem obrovského množství 

odborných studií, existuje jen málo důkazů o tom, že se dostal k moci 

s vypracovaným plánem zničení země (tamtéž). Jugoslávie se nerozpadla 

vinou jediného člověka, sebevíc mocného (Jović, 2001: 113). Tento argument 

přespříliš opomíná komplexitu vztahů v rámci elity – Milošević nebyl 

přelomovým vůdcem, naopak do velké míry zachovával kontinuitu se svými 

předchůdci (tamtéž). 

Sedmý diskurz je založen na myšlenkách Erica Hobswama o rozpadu impérií. 

Hobswam vnímal Jugoslávii jakožto multietnickou říši velmi podobnou 

Rakousku-Uhersku. Tito neakcentoval svůj chorvatský původ a zdůrazňoval 

jednotu a bratrství (Jović, 2001: 113). Miloševićova snaha jej nahradit 

neuspěla i kvůli tomu, že nedisponoval ideologií, která by jej učinila politikem 

supra-nacionálním, právě naopak – úzce se identifikoval s jedinou etnickou 

skupinou, čímž odpudil ostatní. Silou tohoto diskurzu je, že kombinuje různé 

aspekty předešlých argumentů, Jugoslávii však není možní vnímat jako 

skutečné impérium (tamtéž: 114). 

Na smrti Jugoslávie se podílelo mnoho faktorů, z nichž žádný sám o sobě by 

nestačil k tomu, aby se stal osudným. Mnohé z nich měly dlouhé trvání, 

zatímco jiné se datují do 80. a počátku 90. let 20. století (Wachtel a Bennett, 

2012: 31). Rozpad Jugoslávie byl monumentální událostí, respektive sérií 

událostí, které měly svůj původ ve směsici dlouhodobých historických 

a bezprostředních příčin a měly domácí a mezinárodní, jakož i politický, 

ekonomický a další rozměr (Vladisavljević, 2014: 67). Minimálně 

v akademické komunitě existuje podstatná shoda na příčinách a časovém 

sledu rozpadu, přestože tato znalost neprosákla nutně mezi laickou veřejnost 

(Wachtel a Bennett, 2012: 13). Sabrina P. Ramet (2014) popisuje šest 
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soupeřících sporů o povaze jugoslávského konfliktu: spor o povaze konfliktu 

(včetně sporů o terminologii); spory o původ války; spor o relativní vině 

zúčastněných aktérů; spory o zvěrstva; spory o vedení války; a v neposlední 

řadě spory o intervenci. Odpovědi na tyto spory spolu v rámci diskurzu 

rozpadu Jugoslávie soupeří.  

Protože debatu o rozpadu Jugoslávie stále není možné považovat za 

uzavřenou, a protože některé, byť akademickou komunitou dávno vyvrácené, 

diskurzy jsou ve společenské debatě stále populární, je třeba zkoumat, jakými 

způsoby komiksy tuto debatu reflektují, neboť pro velkou část laické 

veřejnosti mohou být jedním z prvních či jediným hlubším zdrojem 

vědomostí o rozpadu Jugoslávie. 
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2 Studium komiksu 

Předchozí kapitola přiblížila historický kontext, ve kterém se komiksy týkající 

se rozpadu Jugoslávie odehrávají. Následující část se zaměří na přiblížení 

komiksu jakožto média, vysvětlí základní komiksovou terminologii a uvede 

čtenáře do problematiky zobrazování mezinárodních vztahů v komiksu. 

Komiksy jsou předlohou hollywoodských trháků, pravidelně se umísťují 

v žebříčcích nejprodávanějších knih a kritických výběrech nejlepších 

vydaných titulů, stejně jako se staly uznávaným pilířem dětské literatury 

(Hatfield a Beaty, 2020: 2). Zatímco v USA ani jinde ve světe se s komiksem již 

nesetkáme každý den na novinových stáncích, kulturní význam komiksů 

nevzbuzoval ve vědecké obci nikdy takový zájem jako nyní (tamtéž: 1). 

Komiksy významně přispěly do kolekce knih a filmů zabývajících se 

současným děním. Umožňují seznámit čtenáře s neznámými kulturami, 

konflikty a krizemi skrz známé médium: kresbu, která je doprovázena slovem 

(Thorsten, 2012: 222). Komiksy mohou až hypnoticky fascinovat, protože skrz 

sekvenční kombinaci slov, obrazů a popisků nutí čtenáře pohybovat očima 

přes stránku, oživujíc vyprávění zjednodušujícím způsobem (Strӧmberg in 

Thorsten, 2012: 225). Schopnost fascinovat činí komiks ideálním druhem 

média pro přenos myšlenek a přesvědčování čtenářské obce o různých 

věcech, tedy i nástrojem propagandy (tamtéž). 

Za zakladatele moderního komiksu je většinou považován Švýcar Rodolph 

Töpffer (1799-1846). Töpffer byl prvním umělcem, který vytvořil příběhy 

složené z obrazů a zároveň slov a byl také prvním, kdo tyto texty ručně 

vpisoval (Chute, 2016: 70). Způsob sdělování skrz kombinaci obrazů a slov se 

rychle šířil a na začátku dvacátého století už můžeme identifikovat několik 

center komiksové kultury: Francii společně s Belgií, Velkou Británii a později 

také Japonsko. Většinu dvacátého století však byly jasným lídrem 

komiksového průmyslu Spojené státy americké, které nahradily do té doby 

dominantní produkci z Velké Británie. Padesátá léta 20. století sice přinesla 

v severoamerickém prostředí značnou cenzuru spojenou s kritikou žánru 
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jakožto nevhodného pro mladistvé, šedesátá léta však oproti tomu znamenala 

pro komiks nový rozkvět mimo jiné i v podobě tzv. undergroundového komixu 

(Prorokova a Tal, 2018: 4). 

Francie-Belgie, Japonsko a USA však nejsou jednolitými centry a vykazují 

velké rozdíly v rámci žánrů, médií i mediálně-ekonomických modelů (Maksa 

a Maczelka, 2019: 82). Od začátku milénia ovlivnila komiksový trh také 

globalizace, která mimo jiné vytvořila z Francie druhý největší trh mangy1 

hned po Japonsku (tamtéž). 

2.1 Pochopit komiks 

„Stěna nevědomostí, která mnoha lidem brání jasně vidět ty druhé, může být 

prolomena jedině komunikací“, píše ve své přelomové knize Jak rozumět 

komiksu Scott McCloud (2008: 198). Vzápětí dodává, že aby komunikace 

mohla být účinná, je nutné nejdřív dobře porozumět formám, které na sebe 

bere. Cílem této kapitoly je nastínit základní východiska, metody a formy 

komiksu tak, abychom byli schopni lépe pochopit, co je jejich prostřednictvím 

sdělováno.  

Když v roce 1991 (česky až 1997) vyšel kompletní Maus od Arta Spiegelmana, 

znamenalo to skutečný průlom v dějinách komiksu. Od té doby prošel komiks 

dlouhým vývojem a dávno již není pouhým objektem populární kultury. 

Komiks je stále více předmětem zájmu akademické obce a ve světě umění 

setrvale vzrůstá jeho popularita, o čemž svědčí i četné výstavy (Chute, 

2017: 2-3). Jedním z důvodu rostoucí popularity tohoto literárního žánru je 

pravděpodobně současná vizuální kultura. Žijeme v době, která je vizuálně 

extrémně mnohočetná – denně se skrze video, digitální fotografii či GIFy 

setkáváme s nespočtem obrazů, a to jak na internetu, tak v tištěné podobě 

(tamtéž: 35). Poslední léta bývají pro svůj přehršel vizuálních vjemů také 

 

1 Manga je japonský výraz pro japonský komiks. 
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nazývána érou obrazu. Komiks, typický svojí obrazovou převahou nad textem, 

se do ní skvěle hodí (Foret a Jareš, 2015: 129). 

Cílem této práce není popsat barvité dějiny komiksu, ani komiks exaktně 

definovat. Ostatně, jak píše Pavel Kořínek, spoluautor ojedinělé české knihy 

V panelech a bublinách: Kapitoly z teorie komiksu: 

 „Pojem komiks má povahu těkavě rozkmitaného objektu, okem 

a definicí obtížně zachytitelného. V tom ale můžeme spatřovat 

i ujištění, že je naživu a má se k světu.“ (2015: 32).  

Aaron Meskin (2012) v knize The Art of Comics: A Philosophical Approach 

zaujímá skeptický postoj k jakékoliv definici komiksu. Podle něj nejenže 

žádná z definic není dostatečně přesná, žádná z nich neumožňuje opravdový 

vhled natož porozumění komiksu. Místo souhrnu různých definic se proto 

tato část zaměří na načrtnutí nejdůležitějších obrysů komiksu samotného. 

Komiks je v mnohém blízký literatuře a žurnalistice, neboť často využívá 

stejné sdělovací prostředky jako knihy či časopisy. Odlišuje jej však specifická 

práce se slovy a obrazy, jeho piktoverbální povaha (Foret, 2015: 43; Jareš, 

2015: 145). Komiksy jsou tvořeny primárně sekvencemi obrázků – v českém 

prostředí se koneckonců dlouho používalo označení obrázkový seriál (Foret 

a Jareš, 2015: 119). Odtud lze také odvodit McCloudovo (2008) označení 

komiksu jakožto sekvenčního umění. 

Komiks je médium, jenž obsahuje různé žánry (superhrdinové, veselá 

zvířátka, non-fiction atd.), které mají vlastní sety přístupů a očekávání např. 

v míře realističnosti či humoru (Chute, 2017). Práce se zaměří na soudobé 

tvůrce komiksu, kteří pracují v rámci etablované tradice komiksového psaní 

a čtení. Tato tradice má nejstarší trvání zejména v USA, Japonsku (pod názvem 

manga) a Francii (resp. Belgii pod názvem bande dessineé) (Chute, 2016: 5). 

2.2 Základní pojmy  

Pokud chceme analyzovat určitý komiks, je důležité porozumět jednotlivým 

prvkům, ze kterých je vystaven. Následující pasáže vysvětlí funkci těchto 
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stavebních prvků. Názvosloví vychází především ze slovníku v knize 

V panelech a bublinách (Kořínek et al., 2015). Bublina (speech/word baloon) je 

symbol, který vyčleňuje prostor pro repliku postavy. Většinou se graficky 

odděluje sdělení mluvené (plná čára) a myšlené (přerušovaná nebo vlnitá 

čára). Kořínek et al. (2015: 145-155) rozdělují slovní sdělení na čtyři typy: 

repliky postav (řečené a myšlené), sdělení vypravěče a přenašeče v prostoru 

a čase (nachází se obvykle na horní nebo spodní hraně panelu, jsou 

ohraničené obdélníkem, nejsou v bublině), vyjádření zvuku (grr, bum apod.) 

a zobrazené texty (cedule na domech, nápisy na zdech apod., mimo bublinu). 

Dvoustrana je část celku, který je čtenářům přístupný naráz, čehož může autor 

při vymýšlení kompozice dvoustrany využívat (např. podněcováním k četbě 

přes hranu, tedy napříč jednotlivými stranami) (Groensteen, 2005: 52-53). 

Hyperrámec je termín zavedený Thierry Groensteenem v knize Stavba 

komiksu (2005: 46), jež vyznačuje vnější obrys strany, případně dvoustrany, 

tedy „hranu mezi kompozicí panelů a okrajem stránky“. Hyperrámec nám 

může poskytovat další informace o ději. Například Joe Sacco využívá různé 

barvy hyperrámce, aby oddělil části, které vypráví on a části, ve kterých kreslí 

svědectví ostatních.  

Mezera (gutter, v českém prostředí občas také škarpa2) je prostor mezi dvěma 

panely. Její zásadní roli popsal v Jak rozumět komiksu Scott McCloud. Tento 

autor spojuje mezeru s funkcí tzv. ucelení (closure), tedy procesu, díky 

kterému jsme schopni z omezených kusů informace sestavit celý děj. Když je 

na jednom obrazu nakreslená postava s kufrem a na následujícím panelu je 

vidět vlak odjíždějící z nádraží, chápeme, že postava (pravděpodobně) do 

vlaku nastoupila a někam odjíždí – dva panely jsme seskupili v jeden děj. 

Mezera je tak nehybným místem, kde se na papíře nic neděje a zároveň 

 

2 Termín škarpa zavádí s prvním českým vydáním Understanding Comics (Jak rozumět komiksu) 

v roce 2008 překlad Richarda Podaného za odborné konzultace Pavla Kořínka. 
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místem velkého pohybu, protože právě tady čtenáři svým ucelením umožňují 

tok času v komiksu (Chute, 2016: 35). Komiks vytváří ze čtenářů a čtenářek 

„vědomé a ochotné spolupracovníky, pro něž je ucelení hybnou silou změny, 

času a pohybu“ (McCloud, 2008: 63). Chute (2016: 35) přidává k funkci 

mezery vysvětlení od své kolegyně muzikantky – mezera může fungovat jako 

dech, přestávka, která podmiňuje nebo přerušuje části vytvářející zvuk. 

Kořínek (2015) však upozorňuje, že je důležité funkci mezery nepřeceňovat 

a uvědomit si, že s určitou mírou domýšlení (ucelování) pracujeme i při čtení 

románu nebo sledování filmu, nejde tedy o funkci, která by byla v rámci 

komiksu unikátní. Mezera je zdrojem neustálého napětí, právě zde čtenářky 

a čtenáři zároveň promítají příčinnost. Skrz svoje protilehlé rámy komiks 

neustále poskytuje prostor k přemýšlení, co můžeme vidět uvnitř rámu, co 

vidět nemáme, či co bychom vidět neměli (Chute, 2017: 34). 

Panel je základní stavební jednotkou komiksu. Několik panelů v juxtapozici 

vytváří sekvenci (termínem Thieryho Groensteena vinětu) (Kořínek et al., 

2015: 391). Skládá se z obrazové a většinou i textové části. Rozlišujeme mezi 

panelem zarámovaným (ohraničeným) a panelem na spadávku (bleed) – ten 

ohraničen není a vede za okraj strany (v našich představách), čímž jako by 

spadal do nadčasového prostoru (McCloud, 2008: 103). Rám ohraničuje panel 

a odděluje jej od panelů ostatních. Odlišné styly, jakými je rám nakreslen, 

mohou přenášet vlastní informaci (například zda se jedná o minulost nebo 

přítomnost). Možnost používat různě velké rámy (a tedy i panely uvnitř nich) 

přináší možnost měnit tempo a důraz příběhu (Duncan a Smith, 2017: 11). 

V rámech může taky probíhat přibližování nebo oddalování od scény. Rámy 

na jedné straně potom společně vytváří hyperrámec (Groensteen, 2005: 46). 
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Jednotlivé stavební prvky komiksu si můžeme ukázat na výňatku z komiksu 

Návrat krále Šumavy: Na čáře autorského tria Osoha, Kavalír a Mašek. 

1 panel 2 rám 3 mezera 4 panel na spadávku (bleed) 

5 časoprostorový přenašeč 6a replika postavy skrz mluvenou bublinu 6b 

sdělení zvuku 

7 sekvence (viněta) 8 hyperrámec dvoustrany 9 hyperrámec strany 

Různé druhy zobrazení v nás dokážou vyvolat emoce, a to jak ve smyslu 

samotného typu tahu, linky, které jsou použity, tak i barevného spektra. 

Historicky byl barevný tisk finančně velmi nákladný a logicky jím tedy 

disponovali větší a konzervativnější vydavatelé. Z těchto důvodů se tvůrci, 

kteří chtěli kreslit inovativnější a odvážnější díla, museli naučit vytvořit 

komiks jen v černé a bílé (McCloud, 2008: 191), což platilo zejména pro 

undergroundový komiks v USA, označovaný jako comix. Černobílé vyvedení 

je proto dodnes spojované s alternativním prostředím, s tvorbou, která je více 

umělecká a méně mainstreamová, a to nejen v tradici angloamerické, ale 

i belgicko-francouzské (Jareš, 2015: 133, 137). Barvy, obzvlášť 

v expresivnějším podání, v nás ale dokážou probudit takové dojmy, které 

Obrázek 1: Základní pojmy 
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černobílá jednoduše nesvede. Žijeme v pestrobarevném světě, takže barevná 

forma většinou bude působit reálněji (McCloud, 2008: 192). Je ale důležité si 

uvědomit, že reálnost není jediná věc, kterou čtenáři od díla očekávají 

a černobílé vyvedení se tak patrně bude vždy těšit značné oblibě (tamtéž). 

2.1 Komiksový román 

Společně s nárůstem popularity komiksu se začal objevovat termín graphic 

novel. Již v druhé polovině devadesátých let se komiksové romány, jakožto 

specifická forma komiksu, stávají nejrychleji rostoucí oblastí knižního trhu 

(Sabin, 2020: 51). Termín vznikl původně jako marketingový tah (jenž se 

mezitím dobře uchytil), který měl díla jasně oddělit od dětského komiksu 

a přilákat tak širší skupinu čtenářů (Chute, 2017: 18). Pod pojmem graphic 

novel se tedy rozumí zejména komiksy, které zpracovávají serióznější témata 

nebo jsou například netradičně zpracované umělecky (Foret, 2015: 293). 

Tento pojem s sebou přináší určitou knižní sofistikovanost, často 

preferovanou před pojmenováním komiks. Hillary Chute (2017: 19) ale 

upozorňuje, že kreslený román je sice expresivnější a obsáhlejší než běžný 

komiks, pořád je to ale komiks (což v preferovaném označení svých děl často 

reflektují i samotní autoři a autorky). 

Martin Foret (2015: 293) považuje za nejvhodnější překlad graphic novel 

termín komiksový román. V českém prostředí není rozlišování mezi 

komiksem a komiksovým románem tak silné, oba pojmy bývají používány 

zaměnitelně. Kořínek (2015: 69) navíc spatřuje v tomto konstruovaném 

oddělování odkaz na tradiční dichotomii mainstreamu a alternativy. Dále pak 

upozorňuje, že jde o jeden z příznaků stále nedokončeného procesu kulturní 

legitimace komiksu. Oproti tomu Chute (2017: 9) upozorňuje na 

problematiku termínu v souvislosti s rostoucím množstvím komiksů z oblasti 

non-fiction a místo graphic novel upřednostňuje termín graphic narrative 

(komiksový příběh/narativ). Termín román, podobně jako novela, jasně 

asociuje fikci. Mnoho děl, který definovaly žánr komiksového románu, však 

do literatury fikce rozhodně řadit nemůžeme (Cates 2020: 86). 
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Nejběžněji používaná definice komiksového románu vychází z prostého 

objemu díla. Komiksový román je podle této definice komiksové médium, 

které svojí délkou již vyžaduje pevnou, hřbetovou vazbu místo sešitových 

svorek (Cates 2020: 87). Jak napůl ironicky poznamenal Art Spiegelman 

(tamtéž, vlastní překlad) „komiksový román je komiks, pro který potřebujete 

záložku“. 

Přestože ke skutečnému přelomu v popularitě komiksových románů došlo až 

na začátku nultých let, již v devadesátých letech začaly vycházet díla, která 

tento vývoj jasně předznamenala. Příkladem takových komiksů jsou Love & 

Rockets (česky BB art 2009) od Gilberta a Jaime Hernandezových, Like a Velvet 

Glove Cast in Iron Daniela Clowese (česky nevyšlo), Černá díra Cherlese 

Burnse (česky BB art 2008) nebo Z pekla Eddieho Campbella (česky BB art 

2015) (Cates 2020: 85). 

V roce 2001 získal komiksový román Jimmy Corrigan: nejchytřejší kluk na 

světě (BB/ art 2004) prestižní britskou literární cenu Guardian First Book 

Award. Zde navíc soupeřil s několika novými komiksovými knihami, které se 

nedlouho poté staly žánrovou klasikou. Patří mezi ně Hickville Dylana 

Horrocka (1998, česky zatím nevyšlo), Gemma Boveryová od Possy Simmonds 

(česky BB art 2009) nebo Bezpečná zóna Goražde (česky BB art 2007) Joe 

Sacca, které se bude věnovat i tato práce.  

Eddie Campbell, autor výše zmiňovaného Z Pekla a Manifestu komiksové 

novely mluví o komiksovém románu spíše jako o hnutí než jako o formě. Tvrdí, 

že autory a autorky komiksových románů spojuje mnohem víc aspirace na to 

co a jak zobrazit, než jakou podobu na sebe výsledné dílo bere (Cates 2020: 

90). Komiksový román se snaží rozšiřovat uměleckou paletu komiksů skrz 

zaujmutí dospělých čtenářů, kteří se zajímají o současnou literaturu. Jejich 

zájem potom zpětně legitimizuje žánr jako takový (tamtéž). 
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2.2 Čtení 

Následující kapitola představí specifický způsob čtení, který čtenáři při 

vnímání komiksu používají, který se v lecčem odlišuje od konzumace čistého 

textu, jakým je román nebo film.  

Při čtení komiksu nám zrak předkládá celou škálu smyslových vjemů, jejichž 

význam chápeme díky zapojení našich životních znalostí (McCloud, 2008: 

136). Například když nad jídlem vidíme nakreslené vlnovky, chápeme, že jídlo 

voní; když si přečteme prásk, tak tento zvuk slyšíme ve vlastní hlavě. Každý 

komiks si tak buduje svůj specifický slovník, jenž netvoří pouze vjemy 

v abstraktní podobě (např. slova), ale souhrn všech vjemů vnímaných zrakem 

(Foret, 2015: 46).  

Kritici mohou v narůstající popularitě komiksu vidět souvislost se soudobým 

nahrazováním čtenářské gramotnosti jednodušší, ale povrchnější vizuální 

gramotností. Čtení komiksů však často vyžaduje velmi aktivní přístup spojený 

s notnou dávku čtenářské gramotnosti (Chute, 2016: 36). Komiks nutí své 

čtenáře do velké míry participace, není možné jej sledovat na půl oka jako 

televizi (Foret, 2015: 46-47), či si jej pustit do sluchátek. Síla komiksu spočívá 

právě v tom, že je schopen vyvodit pohyb z nehybnosti. A to nikoliv tím, že nás 

nechá pozorovat pohyb (jako u filmu), ale tím, že nás nutí vytvořit pohyb 

vlastní představivostí (Chute, 2016: 22). Teoretik umění Marshall McLuhan 

ve své knize Understanding Media řadí komiksy mezi tzv. chladná média, tedy 

taková, která vyžadují velkou míru zapojení. Proti nim vymezuje tzv. média 

horká, jakým je například televize, vyžadující jen velmi malou participaci 

(McLuhan, 2001).  

Čtenář musí zapojit vlastní úsilí a jednotlivé okamžiky (panely) zase spojit 

a dát jim tak smysl (Foret, 2015: 46). Komiksová forma umožňuje čtenáři 

zvolit si vlastní tempo čtení a domýšlet různé následky (pokud o to stojí), 

navíc dlouhodobě učí porozumění vizuálních příběhů, vlastnost zcela zásadní 

pro fungování v dnešním světě (Chute, 2016: 21). Jeden z nejznámějších 

komiksových autorů Joe Sacco považuje svoji práci za pomalou žurnalistiku, 
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jejímž cílem je zpomalit čtenáře a nechat jej zápasit s významem, v protikladu 

k dnešnímu ultrarychlému mediálnímu tempu (tamtéž: 37). Slova a obrazy 

v komiksu posouvají příběh dopředu různými způsoby, které čtenář vytváří 

ze vztahu mezi nimi (Chute, 2017: 21). Scott McCloud (2008: 49) popisuje, že 

oblasti, kterých si je dobré při čtení všímat – text a obraz, nejsou tak docela 

oddělené. Naopak, nachází se na jedné škále: čím abstraktnější obrazy jsou, 

tím větší úroveň chápání vyžadují, a naopak čím jsou slova přímější, tím nižší 

úroveň chápání vyžadují.  

Na rozdíl od prózy je čtení komiksu méně direktivní a lineárnější (Chute, 

2017: 21). Když chceme číst určitý komiks, musíme přemýšlet o tom, jak to 

vlastně máme provést. Měli bychom nejdřív přečíst všechen text a potom si 

prohlédnout všechny obrazy? Nebo máme zkoumat panel po panelu? Kterým 

směrem vlastně máme číst? Když čteme komiks, je pro nás často přirozené 

zaměřit se na narativní, příběhovou část knihy a vizuální vnímat více letmo. 

Pokud se ale pokusíme číst komiks pomaleji a s jasnějším záměrem, pozorujíc 

vizuální detaily, získáme zásadní pochopení toho, jakým způsobem je nám 

příběh předáván (Kuhlman, 2020: 172).  

O „unikátní schopnosti komiksu vytvářet náladu, kterou je prakticky nemožné 

zachytit v jakémkoliv jiném typu vypravování“ píše v předmluvě 

k soubornému vydání Saccovy Palestiny (2007) Edward Said: „Komiks nám 

dává svobodu myslet, představovat si a vidět věci jinak“. Extrémní zážitky 

mohou být kresbou vyjádřeny bezprostředně a s takovou emoční silou, která 

je jen velmi těžko převeditelná do slov (Chute, 2017: 35). Komiks ale není jen 

o tom, co lze nakreslit – stejnou měrou jde o to, co už zobrazit nelze a co je 

ponecháno na představivosti čtenářstva (tamtéž: 23).  

2.3 Komiks a mezinárodní vztahy 

Předchozí části představily specifické vlastnosti komiksového média, které je 

důležité znát pro pochopení plného potenciálu komiksu. Následující 

podkapitola představí možnosti komiksu z pohledu mezinárodních vztahů. 
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Všechny tři centra světové komiksové produkce, a tedy i všechny tři hlavní 

kulturní typy komiksového média – severoamerický comics, francouzsko-

belgické bande dessinée a japonská manga produkují díla, která bývají 

přejímána v rámci politické komunikace, což těmto dílům umožňuje formovat 

soft power daných zemí. Ta ovlivňuje preference občanů prostřednictvím 

přitažlivosti, nikoliv donucení (Maksa a Maczelka, 2019: 93). Komiksová 

propaganda je využívána na mnoha místech planety od západních demokracií 

k severokorejskému komunistickému režimu. Kromě děl s otevřeně 

politickou agendou, jakým je mobilizace, jde často o různé propojení se 

zmiňovanou soft power. Vzorce chování, hodnotové preference a životní 

možnosti, které komiksy zobrazují, mohou ovlivnit postoje čtenářstva 

(tamtéž: 95). Příkladem takového formování soft power mohou být 

komiksové výstavy, které pořádají ambasády. K výročí 150 let od vzniku 

oficiálních bilaterální diplomatických vztahů mezi Francií a Japonskem 

vznikla komiksová výstava, která předvedla japonské uchopení bande-desinée 

a naopak evropské uchopení mangy, od nejstarších děl až po ta po současná 

(tamtéž: 94). 

Nebylo tomu tak ale vždy. Během druhé světové války povolala vláda USA 

umělce stojící za komiksovými trháky jako je Spiderman nebo Kačer Donald 

k podněcování nenávisti proti Němcům a Japoncům. Japonci ve stejném 

období v manze zobrazovali Američany jako démony a znásilňující zločince 

(Thorsten, 2012: 233). Mnoho států stále využívá komiks k politické 

propagandě, ke vzbuzení strachu či násilí. Politické využití superhrdinského 

žánru může sloužit jako doplnění nebo přímo ospravedlňování hard power 

v různých válečných situacích (Maksa a Maczelka, 2019: 95). 

2.4 Populární kultura 

Následující kapitola navazuje na oblast mezinárodních vztahů popisem role 

komiksů v populární kultuře, jakožto oblasti, která zabírá ve studiu 

mezinárodních vztahů stále větší prostor. 
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Kulturní a post-koloniální teoretici jako Theodor W. Adorno, Max Horkheimer 

či Edward Said prokázali, že mocenské vztahy a jejich zpochybňování dalece 

přesahuje parlamenty, politické summity a veřejné demonstrace. Populární 

kultura je neoddělitelnou součástí politiky a důležitým místem, kde se moc, 

ideologie a identita utváří a zhmotňuje (Grayson et al., 2009: 156). 

Rozrůstající se množství textů věnujících se mezinárodním vztahům se 

zabývá vizuální a všední populární kulturou s vírou, že umění a vizuální 

kultura jako taková nám mohou pomoci představit si svět odlišně, že nám 

mohou „pomoci něco cítit, nebo cítit jinak…donutí nás myslet a zamyslet se 

znovu“ (Redwood a Wedderburn, 2019: 590). Takovou naději je však třeba 

mírnit vědomím, že kulturní a umělecká produkce může stejně snadno 

posilovat existující normy a hierarchie, v rámci toho, co David Campbell 

(2003) nazval kulturní vládou. 

Populární kulturu tvoří široká škála praktik jako je poezie, film, hudba, 

televize, móda či koníčky a odpočinkové aktivity. Tato škála se navíc stále 

rozrůstá, jak co do dosahu, tak do množství žánrů a rychlosti, se kterou 

komiksy kolují mezi lidmi (Grayson et al., 2009: 156). Komiksy jsou 

sociologicky významné pro zprostředkování a vnímání zahraniční politiky 

a jako takové tvoří součást „kontinua populární kultury a světové politiky,“ 

které vymezuje, jak je globální politika viděna, prožívána, chápána a jaký je jí 

přisuzován význam (Hansen, 2016). 

Populární média podporují personalizaci geopolitického diskurzu, komiksy 

pak mohou propojovat identitu jedince (čtenáře) s národními narativy (Rech, 

2014: 39). Studium populární geopolitiky se snaží odhalovat státně-centrické 

narativy globální politiky tak, jak jsou zobrazovány v populární kultuře 

a každodenním životě (tamtéž: 38). 
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3 Komiks a trauma  

Následující kapitola seznamuje čtenářky a čtenáře blízkým vztahem mezi 

komiksem a traumatem. Pozornost bude věnována svědectví jakožto formě 

zprostředkování traumatům, možnostem čtení zobrazování a čtení traumatu 

i způsobům jeho analýzy.  

Když začal v roce 1810 španělský umělec Franciso Goya pracovat na sérii 

Hrůzy války (Los desastres de la guerra), položil tím základy válečného 

komiksu, i když o tom sám nevěděl. Osmnáct leptů (děl, které vzniknou 

otiskem barvy z předem vyleptaných rýh) v rozměrech 83 mm na 180 mm 

zobrazují zvěrstva a hrůzy 30leté války. Každý výjev doplňuje popisný text 

umístěný pod kresbou, a právě z tohoto důvody jsou Hrůzy války označovány 

jako prototyp válečného komiksu. Kritik umění Robert Hughes označuje Goyu 

jako prvního moderního vizuálního válečného reportéra (Chute, 2016: 45). 

Válka je jedním z nejtraumatičtějších zážitků, které mohou lidskou bytost 

potkat a je evidentní, že vzpomínky na ni se nikdy nepřestanou vynořovat. 

Válka je zážitkem extrémně negativním nejen pro civilní obyvatelstvo, ale 

i vojáky (Prorokova, 2018: 190). Účast ve válečném boji s sebou přináší 

ohrožení fyzického těla i samotného života, nemoci, strádání, fyzické 

nepohodlí, ztrátu přátel, vystavení se vlastní smrti a smrti ostatních, nutnost 

zabíjet a zraňovat vyúsťující ve vnitřní morální a hodnotový konflikt 

a v neposlední řadě pocit bezmocnosti tváří v tvář dění, které daleko 

přesahuje individuální schopnost ovlivnit situaci (tamtéž). Všechna díla, která 

budou v práci zkoumána, určitým způsobem vizualizují válku, smrt a trauma. 

Právě v této vizualizaci vidí Chute (2016: 5) jeden z největších potenciálů 

komiksu, resp. komiksového narativu, protože svým působením zasahují 

proti jejich neviditelnosti. Komiksové romány, které se věnují válce, se skoro 

nikdy nevěnují pouze válečným bojům. Velmi často naopak zobrazují 

i širokou škálu problémů které do různé míry s válkou souvisí, a to zejména 

co se týče otázek spojených s pamětí a traumatem (Prorokova, 2018: 188). 
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Konfliktům i traumatům v komiksu se v posledních letech věnovalo značné 

množství odborných publikací, jakými jsou Disaster Drawn: Visual Witness, 

Comics, and Documentary Form americké autorky Hillary Chute (2016), 

Comics, Trauma, and the New Art of War britské autorky Harriet E.H Earle 

(2017), sborník Cultures of War in Graphic Novels: Violence, Trauma and 

Memory editovaný Tatjanou Prorokovou a Nimrodem Talem (2018), The 

Representation of Genocide in Graphic Novels nizozemské autorky Laurike in 

't Veld (2019) a v neposlední řadě sborník Documenting Trauma: Traumatic 

Pasts, Embodied Histories & Graphic Reportage in Comics editovaný 

Dominicem Daviesem a Candidou Rifkind (2019). 

Žádný článek, kniha ani přednáška nedokážou exaktně popsat, co trauma je, 

jak trauma zažíváme a jak ho cítíme, jak se otiskuje do těla, duše, historie, 

nebo jak následně proměňuje jak individuální, tak společenský život (Davies, 

2020: 1). Z pohledu neurobiologie jsou naše vzpomínky řazeny na základě 

času a místa, trauma je však do mozku otisknuto jinak než normální 

vzpomínky (Prorokova, 2019: 190). 

Stěžejní knihou pro studium traumatu nejen v komiksu zůstává Spiegelmanův 

Maus, přestože již uplynulo více než 30 let od jeho prvního vydání. Maus je 

v akademickém prostředí tak velkým milníkem, že je možné jej slovy Michela 

Foucaulta označit za iniciátora diskurzivních praktik či zakladatele 

diskurzivity (Davies, 2020: 4). Maus tak často slouží jako výchozí bod pro 

analýzu traumatu, diskurs je organizován kolem něj (občas proti němu) (in 't 

Veld, 2019: 216). Vztah mezi komiksem a traumatem je mnohem bližší než 

metaforický vztah slepice a vejce, oba jsou uzamknuty do symbiotického 

vztahu bez jasného začátku či konce (Davies, 2020: 10). 

3.1 Svědectví 

Francisco Goya je zásadní postavou v dějinách estetiky a traumatu také proto, 

že jeho dílo vidí trauma za diváka. Jeho cílem je vyvolat vzpomínky a ukázat 

co se stalo skrz kresbu jakožto formu reportování, což je zcela zásadní model 

vizuálního svědectví i pro současné autory (Chute, 2016: 51). Osoba svědka 
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nebo svědkyně zůstává centrálním pojmem pro zpevňující se vztah mezi 

komiksem, traumatem a dokumentární formou, jak ostatně dokazuje i Maus 

(Davies, 2020: 16). Na Goyově práci je přelomové také to, že skrz popisky 

upozorňuje na svoji roli jakožto autora a svědka zároveň. Art Spiegelman, Joe 

Sacco nebo Keiji Nakazawa (autor mangy Barefoot Gen o přeživších 

atomového bombardování Hirošimy) – umělci, kteří se snaží zobrazit 

traumata války skrz komiksovou formu, otevřeně zmiňují vliv, který na ně 

dílo Franciska Goyi mělo (Chute, 2016: 41).  

Mnoho autorů a autorek, mezi nimi i Sidonie Smith, kteří studují trauma 

v komiksu, tvrdí, že komiksy zobrazují svědectví tak, že zintenzivňují 

empatickou identifikaci mezi čtenáři a čtenými – těmi, které komiks zobrazuje 

(Davies, 2020: 17). Haya Alfarhan (2020) však nabádá k velké obezřetnosti 

k takovým zobecňujícím tezím. Ve svém výzkumu ukazuje, že komiksové 

narativy, které cílí na vzbuzení empatické reakce u čtenářů, často prezentují 

depolitizovaný a humanitární pohled, který však ve svém eurocentrismu 

často zlehčuje násilí spojené s koloniální historií. Alfarhan (2020: 161-165) 

tedy navrhuje alternativní způsob svědectví, který obsahuje etiku pozornosti 

a kterým nám neumožňuje netrpělivě přeskakovat bolest druhých. Taková 

forma svědectví nám také znemožňuje odhlédnout od strukturálních 

a historických nerovností, které přinesly násilí a s ním související trauma 

(Davies, 2020: 17). 

Všichni autoři a autorky se zároveň snaží nějakým způsobem ovlivnit způsob, 

jakým čtenáři nabývají svých znalostí a povědomí o traumatické minulosti 

ostatních (Flis, 2014: 237). Rech (2014: 44) ukázal, že komiksy mohou být 

prostředkem, který je využíván k vysvětlování a normalizovaní mechanismů 

a strategií vojenské kontroly. Komiksy tematizují a textualizují trauma 

a zároveň fungují jako prostor pro inovace, ve kterém jsou zobrazovány stále 

sofistikovanější způsoby etického svědectví a přihlížení (Davies, 2020: 17). 



34 
 

3.2 Čtení traumatu  

Prostorové rysy komiksu, jako je aktivace prostoru mezi slovem a obrazem 

a vztyčení doslovně nakreslených rámců spolu s jejich rozbitím a porušením, 

představuje komiksovou gramatiku, která dokáže trauma textualizovat na 

úrovni slov a obrazů (Chute, 2016: 35). Komiksy nejsou pouhým zrcadlem, 

které odráží dominantní symbolické rámce, etablované kulturní narativy 

nebo psychické symptomy. Jsou také plodící silou v samém jádru traumatu, 

formujíc jej do nových tvarů – je to totiž právě komiksová forma, která trvá 

na vytváření nových narativních modelů pro potýkání se s traumatem 

(Davies, 2020: 22). Minulost se stává přítomnou prostřednictvím 

symbolických interakcí, prostřednictvím vyprávění a diskurzu, přičemž 

samotná paměť je produktem obojího (Prorokova, 2018: 191). 

Obrazy, ať už nakreslené přímo primárním svědkem, který „byl u toho“ nebo 

ne, jsou vždy sekundárním svědectvím. Komiksy jsou schopné vyjádřit naráz 

jak subjektivitu, tak pozorování. Nicméně, i když nás reprezentace násilných 

činů vyzývají, abychom se podívali, jejich cílem nezbytně není vyvolat morální 

pohoršení nebo výzvu k akci s cílem zastavit podmínky a struktury, v nichž 

násilí převládá (Mickwitz et al., 2019). 

Laurike in 't Veld (2019: 213-214) ve své knize o zobrazování genocidy 

v komiksu argumentuje, že hodně komiksových knih používá kýč 

k emotivnímu zobrazení masového násilí, pustošení, traumatu a jejich 

následků a zároveň se snaží o pravdivé a výstižné zobrazení, které předává 

přiměřené informace – kýč se tak může stát mocným nástrojem, pokud otvírá 

prostor po vlastní čtenářskou interpretaci. Komiksové narativy mají 

schopnost zkoumat všednost a normálnost pachatelů a různé úrovně 

spoluviny a spoluúčasti (tamtéž). Skrze svoji tendenci k sebereflexi komiksy 

dokumentují procesy, skrze které je trauma sociálně konstruováno, veřejně 

šířeno a zpětně prožíváno ať už přímými přeživšími, svědky nebo generacemi 

bez přímého vlastního prožitku traumatu (Davies, 2020: 21). Komiksy 

zabývající se současným děním zvyšují úctu ke komiksům a na oplátku 
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předpokládají od čtenářů ochotu být informováni o světě a veřejné sféře. 

Jejich potenciální odpor ke konformitě konvenčních médií je spojen s etickým 

závazkem sdílet svědectví o nelidských a nepopsatelných událostech 

(Thorsten, 2012: 119). 

Komiksy dokážou ve svém obsahu pojmout komplikované sociální a politické 

problémy a přinést aktivní zapojení čtenáře. Skrze kresbu jsou schopné 

vypořádat se s obsahem, který je jinak zapomínán, nebo je prostě příliš 

brutální, nevhodný či neobvyklý na to, aby se mu věnovala jiná média (Flis, 

2014: 249). I v tom tkví potenciální síla komiksu – v zobrazování reálné 

životní pohromy jako je válka bez toho, aby z násilí dělal senzaci, ale zároveň 

bez toho, aby se od něj odvracel (Chute, 2017: 37). Komiksy se pouštějí do 

zkoumání problémů, které často zůstávají skryté anebo částečně zkrášlené 

v jiných typech slovního nebo vizuálního diskurzu (Flis, 2014: 242). 

3.3 K analýze traumatu v komiksu 

Komiksy nabízejí unikátní prostorovou gramatiku složenou ze škarp, mřížek 

a panelů, které společně tvoří formu hluboce zakořeněnou ve specifičnosti 

média jakožto zdroje kulturního, estetického a politického významu (Chute, 

2016). Jinými slovy, oslovit cílové publikum pomocí komiksu znamená čerpat 

z určité formální tradice, která musí být zohledněna v kterémkoliv 

interpretačním nebo analytickém hledání významu komiksu (Redwood 

a Wedderburn, 2019: 590). 

Komiksy jsou ze své podstaty reduktivní: fungují podle principu „zesílení 

prostřednictvím zjednodušení“, ve kterém je obraz osekán na svou (byť 

částečnou) podstatu, která pak může být zdůrazněna způsobem 

nedostupným pro realističtější metody zobrazení (tamtéž: 601). Slovy 

Groensteena (2005: 52), komiksy jsou nesdílné a zdrženlivé – za účelem 

vytvoření smyslu vyžadují od svých čtenářů spolupráci a účast, protože 

němým a nehybným kresbám chybí síla filmového obrazu. Jejich propojení 

nabízí příběh, který je plný děr – příběh daleko od kontinuity, která by byla 

podobná realitě. Tyto mezery by neměly být vnímány jako limitující, ale 
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naopak jako pilíře imaginativní rozpínavosti a flexibility komiksového média. 

Je třeba mít na paměti, že rozhodnutí autorů komiksů jsou hluboce politické. 

Tato rozhodnutí zároveň odráží a vytvářejí širší rámce porozumění, které 

(de)legitimizují i různé oblasti prožitých zkušeností (Redwood a 

Wedderburn, 2019: 605). Možná to souvisí s povahou komiksu samotného, 

jakožto média, které je založeno na kreslené metafoře, neschopné 

komunikovat bez určitého stupně zjednodušování. Možná to však souvisí s 

množstvím informací, které čtenáři komiksových románů získali z jiných 

médií (Thorsten, 2012: 237). Mnoho komiksů zabývajících se soudobými 

dějinami, jako tolikrát zmiňovaný Maus, se dotýká období extrémního a 

systematického násilí stejně jako následné snahy pochopit a vyrovnat se 

s událostmi, o nichž vypráví.  

To, co Mariane Hirsch nazvala termínem postmemory (Redwood 

a Wedderburn, 2019: 594), se snaží zpřístupnit a pochopit konstelaci 

událostí, které daná osoba přímo nezažila, ale přesto ji hluboce formovaly. 

Maus tedy není jen příběhem přeživších, ale také příběhem dítěte přeživších. 

Právě z tohoto důvodu se stal klíčovým textem pro vědce zajímající se 

o sociální konstrukci paměti napříč generacemi. Jak ukázala Tessa Morris-

Suzuki (2005), Maus je výborným příkladem kapacity komiksů vyprávět dva 

příběhy zároveň. Maus totiž vypráví jak příběh Spiegelmanova otce a jeho 

vzpomínky na holokaust, tak Spiegelmanův všední vztah s otcem a jeho 

partnerkou v současnosti. Čtenáři tak neustále přechází mezi příběhy a 

časoprostorem. 

Art Spiegelman, Marjane Satrapi, Joe Sacco – všichni vytvořili příběhy, které 

vypráví o obyčejných životech chycených v krizích globálního významu 

(Thorsten, 2012: 224). Následující jejich dílo, mnoho dalších umělců a 

umělkyň po celém světě vytvořilo komiky, které se zabývají převážně 

reálnými tématy humanitárního významu. Takové knihy přidávají nový, 

osobní, místy až sociologický vhled v protikladu k nevýrazným monotónním 



37 
 

reportážím či objektivním článkům. Jindy jsou ale schopné pouze rozdmýchat 

plameny nacionalismu (tamtéž: 237). 

4 Současný stav poznání  

Následující kapitola představí klíčové odborné texty, které se zabývají 

podobnými tématy jako tato diplomová práce a poskytli jí tak konceptuální 

podloží. 

Analýze komiksů z pohledu mezinárodních vztahů se prozatím věnovalo sice 

poměrně malé, o to však oborově pestřejší, množství odborných článků. 

V komiksových studiích zatím nepanuje pevná shoda v terminologii, 

komiksoví teoretici a teoretičky čerpají z široké škály oborů – od filmové po 

kognitivní teorie, přes sémiologii až po diskurz věnující se komiksovým 

fanouškům (Kuhlman, 2020: 172). V konceptuálním podloží pro strukturu 

a přemýšlení nad touto diplomovou prací jsem čerpala především 

z následujících článků. 

Jason Dittmer (2007) ukázal, že komiksy zprostředkovávají politické dění, 

válku a mezinárodní konflikty. Otázka, jak válečné komiksy reprezentují 

prostory, místa a lidi a jak může válečný komiks být využíván k legitimizaci 

války, válčení a k ospravedlnění násilí však stále zůstává otevřena. Částečně 

se na ni snažil odpovědět Matthew Rech (2014), který v článku Be Part of the 

Story: A popular geopolitics of war comics aesthetics and Royal Air Force 

recruitment zkoumal komiksy, jež britské Královské letectvo (RAF) využívalo 

v rámci své novodobé náborové kampaně. 

V článku Sketching Geopolitics: Comics and the Case of the Cheonan Sinking 

(2017) zkoumal David Shim komiks, který byl publikován jihokorejským 

ministerstvem národní obrany v reakci na potopení námořní korvety 

Čchonan, která měla být potopena torpédem ze severokorejské ponorky 

v roce 2010. Shim chápe komiksy jako plochu pro naraci (geo)politiky a skrz 

analýzu jeho dramatické struktury a mluvnických prostředků prozkoumává 

způsob, jakým zmiňovaný jihokorejský komiks vidí. Na oblast jižní Asie se ve 
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svém článku Illustrating Political Discourse: Comics and the Rohingya Refugee 

Crisis (2019) zaměřil také Ferth Vandensteen Manaysay, který zkoumal 

komiksové pokrytí uprchlické krize Rohingů z Maynmaru a dynamickou roli 

komiksů jakožto alternativního média a zdroje dat pro analýzu konstrukce 

hrozeb a sekuritizace. Uprchlíkům se v článku Emotion and secrecy in 

Australian asylum-seeker comics: The politics of visual style (2018) věnoval 

také Aaron Humphrey. Zaobírá se v nich dvěma komiksy, které přímo reagují 

na australskou politiku zadržování žadatelů o azyl. Jeden byl vytvořen na 

zakázku australské vlády, druhý byl publikován na webu věnujícímu se 

experimentální žurnalistice. Humphrey analyzoval, jakým způsobem online 

čtenářstvo reagovalo na tyto komiksy a ukázal, jak digitální komiksy vzbuzují 

čtenářský zájem skrz abstrahované emoce a mezery ve vyprávění. 

Jak upozornil Michel De Dobbeleer (2020), komiksům vytvořených v bývalé 

Jugoslávii se stále věnuje pouze velmi omezené množství textů. Výjimku tvoří 

článek Lene Hansen Reading comics for the field of International Relations: 

Theory, method and the Bosnian War (2017), který tematicky nejvíce souvisí 

s touto prací. Kromě teoretického rámce Hansen v článku prezentuje 

případovou studii tří komiksů, které se zabývají válkou v Bosně. Válkou, resp. 

jejími dopady se v článku A cat-and-Maus game: the politics of truth and 

reconciliation in post-conflict comics zabývali Henry Redwood a Alister 

Wadderburn (2019). Předmětem jejich zájmu byl komiks, který v návaznosti 

na občanskou válku v letech 1991 až 2002 vydala Komise pro pravdu 

a usmíření v Sierra Leone, ve snaze sdělit svých sedmnáct klíčových zjištění 

studentům místních středních škol. Tento komiks vzhledem k použití velmi 

podobného vizuálního stylu porovnávali s komiksem Maus Arta Spiegelmana. 

Redwood a Wadderburn zkoumali, jakým způsobem post-konfliktní komiksy 

produkují skrze své obrazy významy pravdy, usmíření a možnosti míru. 

V návaznosti na to si také položili politicko-sociologickou otázku o způsobech, 

jakými tyto významy interagují s širšími diskursy, z nichž vycházejí a do 

kterých pak zpětně zasahují. 
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Komiksové problematice se věnuje i řada diplomových prací (Davidová, 2015; 

Hrubanová, 2019; Králová, 2020). Některé z nich se zaměřují i přímo na 

komiks v Jugoslávii (Vybíral, 2015 a 2018), trauma (Sládková, 2015; Bušta, 

2018), komiks z válečných zón (Bárta, 2010; Matysová, 2014; Suchá, 2015) 

nebo přímo na komiksy od Joe Sacca (Medková, 2009; Bell, 2015; Kanerva, 

2017). Žádný z odborných textů se však nezaměřuje přímo na komiksy 

věnující se rozpadu Jugoslávie, jejich vliv na konstruování dominantních 

diskursů a způsob, jakým čtenářům přibližují události dlouhodobě dominující 

v mezinárodní politice. Stejně tak není pozornost věnována otázce, jak je 

zprostředkováno následné porozumění. 

V českém prostředí je pro zkoumání komiksu zásadní sborník Studia komiksu: 

možnosti a perspektivy (Foret et al, 2012). Vyčerpávající přehled 

jugoslávského komiksu pak přinesla disertační práce Pavla Pilcha Jugoslávský 

a postjugoslávský válečný komiks (1918–2018), obhájená v roce 2021, která 

se detailně věnuje i komiksům, které vznikly po rozpadu Jugoslávie. Mimo jiné 

se věnuje také sbírce komiksových povídek Bosanske basni (Bosenské bajky) 

inspirované válečnými událostmi 90. let v Bosně a Hercegovině, jejímž 

autorem je slovinský kreslíř Tomaž Lavrič. Pilch (2021: 116) také popisuje, že 

komiksový autoři se většinově rozhodli po skončení války nepodílet na dalším 

budování celospolečenských válečných narativů. Ve své práci také 

upozorňuje na skutečnost, že: 

„Po celé první desetiletí nového století proto v postjugoslávských 

zemích nevyšel žádný výrazný válečný komiks, který by vývoj žánru 

někam posunul. Tuto mezeru, navíc v protiválečném duchu, dokonale 

vyplnily zahraniční komiksy o válce v bývalé Jugoslávii.“ (2021: 116). 

Právě zahraničním komiksům, které vyplnily tuto mezeru se bude věnovat 

tato práce.  
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5 Metodologie 

V teoretické části byly představeny klíčové argumenty debaty o rozpadu 

Jugoslávie stejně jako vybrané aspekty komiksových studií. Popsány byly 

základní komiksové pojmy i specifika čtení komiksu. Pozornost byla také 

věnována možnostem zkoumání komiksu optikou mezinárodních vztahů 

a v neposlední řadě možnosti komiksů přinášet svědectví o traumatu. 

V analytické části práce zjišťuje, jakým způsobem vybrané komiksy čtenářům 

zprostředkovávají porozumění rozpadu Jugoslávie a traumatům s tím 

spojeným.  Stavem dosavadního zkoumání těchto témat jsem se již zabývala 

v teoretické části (viz kapitola 4). Je z něj patrné, že některé z vybraných 

komiksů už nějakou formou zkoumané byly, žádný výzkum se však nepokusil 

vybrané komiksy vzájemně porovnat. 

Výzkum se bude ubírat kvalitativní cestou. Kvalitativní výzkum je „proces 

hledání porozumění založený na různých metodologických tradicích 

zkoumání daného sociálního nebo lidského problému“ (Creswell a Poth, 

2018: 12). Pro získání dat jsou využívány poměrně málo standardizované 

metody, přičemž hlavním nástrojem je výzkumnice sama (Hendl, 2008: 52). 

Získané výsledky lze jen velmi výjimečně zobecnit na populaci či do jiného 

prostředí (tamtéž). Zobecnění však není cílem. Cílem kvalitativního výzkumu 

je odkrytí významu sdělovaných informací a porozumění, což vyžaduje vhled 

do co nejširší škály úrovní daného problému (Disman, 2011: 286). 

5.1 Cíl výzkumu a výzkumné otázky 

Cílem tohoto výzkumu je analyzovat způsoby, kterými komiksy 

zprostředkovávají porozumění rozpadu Jugoslávie a traumata s ním spojená. 

Pro dosažení těchto cílů jsem zvolila následující výzkumné otázky: 

1. Jakým způsobem komiksy zprostředkovávají porozumění rozpadu 

Jugoslávie čtenáři? 

a) Jakým způsobem mají čtenáři možnost vžít se do situace v komiksu? 
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b) Jakou roli při sdělování svědectví někoho jiného autoři sehrávají? Je 

tato role autory reflektována?  

2. Jakým způsobem autoři přistupují k zobrazování traumatu? 

c) Jaký druh násilí je ještě zobrazitelný a jaký je již určen pouze pro naši 

představivost?  

Takto zvolené vedlejší otázky zcela nevyčerpávají otázky hlavní, odpovídají 

ale na jejich důležité aspekty.  

5.2 Výběr komiksů 

Úkolem výběru nebylo pokrýt všechny komiksy, které se věnují rozpadu 

Jugoslávie. To by ostatně ani nebylo v možnostech diplomové práce. 

Vzhledem k jazykové bariéře a stavu dosavadního výzkumu byly pro analýzu 

zvoleny pouze ty komiksy, jejichž původní jazyk je angličtina a jejichž 

primární cílová skupina tento jazyk ovládá. Jak ukázal Pilch (2021: 116), 

v průběhu nového tisíciletí zatím nevyšlo jediné výrazné komiksové dílo, 

které by domácí post-jugoslávskou scénu v této oblasti výrazně posunulo, 

mezeru však vyplňují právě komiksy zahraniční. Analytická část tedy věnuje 

pozornost zejména komiksům, jejichž autoři nepochází z Jugoslávie, ale ze 

zahraničí. Všechny knihy, kromě komiksu Bosenský plackopes (jehož anglické 

vydání nebylo možné získat), byly analyzovány v angličtině, tj. jazyku jejich 

původního vydání.  
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Výsledný soubor čítá šest komiksových knih. 

Tabulka 1: Přehled komiksů 

5.3 Metoda výzkumu 

Vzhledem k tomu, že komiksová studia jsou stále nový obor, žádná ustálený 

a preferovaný metodologický postup, podle kterého by bylo možné 

postupovat, a který by zároveň poskytl relevantní odpovědi zvoleným 

výzkumným otázkám, zatím neexistuje. Během analýzy jsem tedy musela 

kombinovala různé postupy – zkoumala jsem sice dokumenty, využila jsem 

však i postupy zakotvené teorie nebo přístupy studia traumatu. 

Na úplném začátku jsem se věnovala četbě komiksů, nepsala jsem tedy žádné 

poznámky, pouze jsem se soustředila na čtení. Po studiu teoreticko-

metodologických přístupů jsem se vrátila k práci s komiksy. Tentokrát jsem 

však postupovala na základě vytyčených cílů a klíčových otázek, vypisovala 

jsem poznámky jak do online dokumentu, tak pomocí post-it přímo do 

komiksů, a začala jsem také s kódováním. Volnou inspirací v procesu 

kódování mi byly především postupy zakotvené teorie, tak jak je popisuje 

Kathy Charmaz (2014). Nejdřív jsem využila otevřené kódování, kdy jsem 

jednotlivé kódy přiřazovala skoro každé stránce, někdy i jednotlivým 

panelům. Následně jsem uplatnila axiální kódování, během kterého jsem 

přemýšlela nad „příčinami a důsledky, podmínkami a interakcemi“ a tvořila 

Název  Český název Autor Ilustrátor Datum 
vydání 

Bosnian Flatdog Bosenský 
Plackopes 

Max Andersson 
Lars Sjunnesson 

Max Andersson 
Lars Sjunnesson 

2009 

Fax from 
Sarajevo 

Fax ze 
Sarajeva 

Joe Kubert Joe Kubert 1996 (2020) 

Macedonia x Harvey Pekar 
Heather 
Roberson 

Ed Piskor 2007 

Regards from 
Serbia 

x Aleksandar 
Zograf 

Aleksandar 
Zograf 

2007 

Safe Area 
Gorazde 

Bezpečná zóna 
Goražde 

Joe Sacco Joe Sacco 2000 (2017) 

The Fixer and 
other stories 

Šíbr: Příběh ze 
Sarajeva 

Joe Sacco Joe Sacco 2009 (2014) 
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tak „osy, které propojují jednotlivé kategorie“ zároveň jsem se však snažila 

najít způsoby, jakými spolu kategorie souvisí (Hendl, 2008: 248). 

Poznámky společně s kódy, které jsem získala během analytického procesu, 

byly základním opěrným bodem pro následnou interpretaci; jak píše Gordon-

Finlayson: „Kódování je pouze struktura, na které se (pomocí poznámek) 

odehrává reflexe“ (2010: 164, vlastní překlad). 

5.4 Limity výzkumu  

V závislosti na záměrech výzkumu by bylo možné a vhodné skupinu 

analyzovaných komiksů rozšiřovat například o komiksy z frankofonní 

tradice, jakými jsou Hermannovo Sarajevo Tago, dále Le Sommeil du monstre 

Enkiho Bilala či díl seriálu Buck Bunny. Je možné, že v následujících letech 

budou v postjugoslávském prostředí vycházet nové komiksy, které budou 

stát za pozornost. Jejich vlaštovkou může být komiks Rat: priča u crtežima 

autorského dua Đo & Dju publikovaný v roce 2018 srbským nakladatelstvím 

Fabrika Knjiga. 

Vzhledem k velkému množství dat (přes 1000 stran) a omezenému prostoru 

diplomové práce jsem musela během interpretace určité aspekty analýzy 

vynechat. Z hlediska dalšího výzkumu by bylo podnětné zaměřit se zejména 

na aspekt reflexe médií či zobrazování politických aktérů, tato témata však 

nebyla hlavním předmětem mých výzkumných otázek. 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Le_Sommeil_du_monstre
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6 Představení děl a jejich autorů  

Následující kapitola představí v krátkosti jednotlivé analyzované komiksové 

knihy a jejich autory a stručně shrne hlavní dějovou linku komiksů.  

6.1 Macedonia: What does it take to stop a war?  

Komiksová kniha vydaná v roce 2007 nakladatelstvím Villard Books je dílem 

tří autorů, jimiž jsou Harvey Pekar, Heather Roberson a Ed Piskor. Českého 

překladu se kniha nikdy nedočkala.  

Harvey Pekar (1939-2010) je legendou americké komiksové scény, který 

proslul zejména díky své autobiografické sérii American Splendor, v roce 1987 

oceněné v rámci prestižních American Book Awards (Pope, 2021). Pekarovy 

komiksy jsou dnes kultovní záležitostí, a to i přesto, že je nikdy sám 

neilustroval.  

Ed Piskor (nar. 1982) je americkým komiksovým umělcem pohybující se 

především na alternativní komiksové scéně. Kultovní status si mezi fanoušky 

minikomiksu (komiks nemá po vydání formát větší, než je A6) získal díky 

sériím Deviant Funnies a Isolation Chamber.  

Pekar a Piskor dali Makedonii formu, za obsah však kniha vděčí především 

poslední z autorského tria – Hether Roberson. Roberson byla v době vydání 

knihy studentkou konfliktních a mírových studií na Kalifornské univerzitě 

v Berkeley a kniha je založena na jejich zážitcích z výzkumného pobytu 

v Severní Makedonii v roce 2003.  

Pekarovu dílu se dostalo poměrného pokrytí v odborném prostředí 

(Bredehoft, 2011; Sperb, 2006), a to zejména u děl, které se nějak dotýkají 

jeho židovské identity (Baskind, 2020; Reingold, 2019), přímo Makedonii však 

zatím žádný odborný článek neanalyzuje. Důvodem je patrně i nepříliš 

nadšené kritické přijetí (Kirkus, 2007; Olson, 2007; Phillips, 2007). 

Hlavní hrdinkou a vypravěčkou komiksu je postava Heather Roberson. 

V rámci výzkumu ke své diplomové práci se Roberson v roce 2003 vydala na 
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měsíční výzkumný pobyt do Severní Makedonie, které se i přes hrozby 

eskalace konfliktu podařilo udržet mír. Komiks je záznamem toho, jak se 

Heather snaží získat argumenty pro tezi, že válka není nevyhnutelná a naopak 

je možné jí předejít – v Makedonii sbírá pro tento argument důkazy skrz 

terénní výzkum, ve kterém mluví se zástupci státní správy, pracovníky 

mezinárodních organizací, akademiky, novináři i běžnými občany. Kniha není 

členěna na žádné kapitoly, jde o jednolitý komiksový příběh. Na většině stran 

je dodržován rozsah čtyři řádky na tři sloupce, na jedné straně se tedy obvykle 

nachází dvanáct panelů. Většina textu je nám sdílena formou bublin, tedy 

jakožto promluvy postav. Výjimku tvoří závěr knihy, kde se nachází již 

nekomiksový sedmistránkový prolog (není jasné, kdo je jeho autorem) 

a krátký medailonek Harveyho Pekare.  

6.2 Bosenský plackopes  

Anglickou verzi knihy s názvem Bosnian flatdog vydalo nakladatelství 

Fantagraphics v roce 2006. V českém překladu ze švédštiny s přihlédnutím 

k anglické verzi Miroslava Pošty ji pod názvem Bosenský plackopes roce 2009 

vydal Mot komiks. Celá kniha vychází ze zážitků dvou autorů z cesty na Balkán.  

Max Andersson (narozen 1962) je švédský komiksový a filmový tvůrce tvořící 

komiksy převážně v undergroundovém stylu. Lars Sjunnesson (narozen též 

1962) je komiksový umělec rovněž ze Švédska. Pokud komiksovou knihu 

vytváří dva lidé, jeden většinou píše skript a druhý jej interpretuje skrze svou 

ilustraci. Bosenský plackopes byl ale vytvořen poněkud jiným způsobem. 

Sjunnesson v rozhovoru s Paulinou Bylén (2004, vlastní překlad) řekl: „Svým 

způsobem tento komiks není dílem ani mým ani Maxovým, ale třetího umělce, 

umělce, který existuje pouze mezi námi dvěma.“  

Vydání knihy bylo spojené s doprovodnou výstavou, jejíž součástí byly 

artefakty z cesty na Balkán – poznámky, cestovní skeče, Titova busta, 

granátové nábojnice zdobené lidovými motivy, poničený válečný deník 

a hlavně, sedíc ve staré lednici – hlavní postava knihy – mumifikovaný Tito 

(Lasota a Bylén, 2004). Autorské duo následně komiks převedlo také do 
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filmové podoby pod názvem Tito on Ice (Ahonen, 2012). Na internetu není 

možné dohledat prakticky žádné reakce na knihu – ani odborné, ani veřejné. 

Na pozadí válkou zničené Bosny se odehrává komiks, který mísí současnost 

s minulostí, skutečné události s absurdními (ABZ Knihy, 2009). Jednou 

dějovou linií je pátrání Maxe a Larse po stopách deníku jejich spolubydlícího 

z univerzity, který je zavede do Sarajeva. Město obléhá gang 

traumatizovaných vdov ze Srebrenice. Ty v tajné podzemní laboratoři 

provádějí genetické mutace vojáků SFOR. Každou chvíli se pod nohy připlete 

bosenský plackopes, zvláštní rasa psa rozjetého pásy tanku, která rozžvýká 

všechno možné a takto vytváří systém podzemních chodeb. Druhou dějovou 

linií je příběh zapsaný v samotném deníku. V lednici je nalezen Tito, kterého 

proti rozmražení chrání hektolitry zmrzliny. Svérázný komiks zpracovává 

téma války v Bosně velmi osobitou formou plnou suchého humoru, jemné 

ironie a lehce morbidní nadsázky (tamtéž). 

6.3 Fax from Sarajevo 

Kniha vyšla v roce 1996 v nakladatelství Dark Horse Comics, v českém 

překladu Pavly Horákové ji až o deset let později vydalo nakladatelství Crew. 

V roce 2020 vyšla nová revidovaná edice, s níž pracuje i tato práce. Fax ze 

Sarajeva byl oceněn oběma hlavními komiksovými cenami Eisner Award 

a Harvey Award. Kniha je založena na faxech, které autor Joe Kubert obdržel 

od svého sarajevského spolupracovníka a přítele Ervina Rustemagiće během 

obléhání Sarajeva a následné korespondenci s ostatními americkými 

i evropskými spolupracovníky z komiksového průmyslu. Rustemagić je 

zakladatelem Strip Art Features a Kuberta zastupoval v Jugoslávii jakožto jeho 

komiksový agent. V Sarajevu zůstal i s rodinou uvězněn od začátku války 

v roce 1992 do září roku 1993 (Berry, 1997; Kříž, 2016). Kniha se také 

dočkala řady pozitivních recenzí (Avila, 2020; Goldsmith, 1998; Flagg, 1996; 

Simson, 1996). 

Joe Kubert (1926-2012) proslul prací na superhrdinských komiksech – kreslil 

Batmana nebo Tarzana a je považován za jednoho z žánrových otců 
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zakladatelů. V roce 1976 založil v Doveru se svou ženou Muriel Kubert školu 

pro komiksové tvůrce. Jeho celoživotní dílo bylo oceněno vstupem do Síně 

slávy Jacka Kirbyho v roce 1997 a do Komiksové síně slávy Willa Eisnera o rok 

později.  

Na začátku roku 1992 se Ervin Rustemagić s ženou Edinou a dětmi vrátili 

z Nizozemska do Sarajeva. V dubnu je město již obléhané a rodina 

Rustemagićových je v něm uvězněna. Potom, co je jejich dům společně 

s kanceláří zničen po výbuchu granátu, musí rodina hledat nové útočiště. 

Skrývání se před výbuchy ve sklepě, donášení vody z druhé strany města 

a strach ze smrti se stávají každodenní realitou. Rozbíhá se kolečko 

mezinárodních telefonátů, dopisů a návštěv francouzského konzulátu, jejichž 

cílem je dostat se z Bosny ven. Byrokratická realita je však neúprosná. Díky 

pomoci evropských nakladatelů a přátel získá Ervin na sklonku roku 1993 

novinářskou akreditaci, což mu umožní Bosnu opustit. Po měsíci 

neúspěšného snažení dostat svoji rodinu ven se Ervinovi podaří získat 

slovinské občanství, které se automaticky přenáší i na jeho rodinu, což 

umožní emigraci. Kniha začíná věnováním Karimu Zaimovičovi, 

sarajevskému novináři, publicistovi a komiksovému fanouškovi, který zemřel 

ve věku 24 let na následky zranění způsobeného granátem během obléhání. 

Následuje dvanáct číslovaných kapitol, přičemž většina z nich začíná a končí 

kopií Ervinova faxu s komiksem uprostřed. Kniha končí poznámkou autora 

a epilogem, který přináší shrnutí obsahu jednotlivých epizod tak, jak se 

odehrávaly v reálném čase. Následuje doslov psaný Ervinem, který obsahuje 

vztah s rodinou Kubertových a sdělení, kde se Ervinova rodina nachází dnes, 

včetně fotografií. Kniha je zakončena posmrtným medailonkem Joeho 

Kuberta. 

6.4 Regards from Serbia 

První souborné vydání publikovalo v roce 2007 nakladatelství Top Shelf 

Production, část komiksů v něm obsažených ale vycházela postupně už dříve 

(Life under Sanctions u Fantagraphics v roce 1994 a The Dream Watcher u 
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Slab-O-Concrete v roce 1998). Díky tomu se Aleksandar Zograf stal relativně 

etablovaným autorem na severoamerické alternativní komiksové scéně 

(Beronja, 2020: 3). V zaznamenávání svých každodenních zážitků v Srbsku 

pokračoval i během bombardování NATO v roce 1999. Tyto komiksy byly 

publikovány nejdříve ve sbírce Bulletins from Serbia: Emails and Cartoon 

Strips From Behind the Front Lines (Slab-O-Concrete, 1999) a následně 

v analyzovaných Regards from Serbia. 

Aleksandar Zograf, vlastním jménem Saša Rakezić (narozen 1963), je srbský 

komiksový umělec, celý život žijící ve městě Pančevo vzdáleném zhruba 

20 km od Bělehradu (Đorđević, 2021). Zografovy svérázné autobiografické 

komiksy jsou dnes již klasikou soudobé srbské komiksové scény (Bousfield, 

2021).  

Zografovy komiksy jsou rozkročené mezi lucidními povídkami, reportážemi, 

autobiografií i komiksovým žurnalismem (Stiles, 2021). Na otázku, zda někdy 

zvažoval vytvoření komiksového románu, Zograf (in Djukanovic, 2020) 

odpověděl:  

„Nevím, možná někdy, ale baví mě vytvářet kratší příběhy. To je něco, 

co se dnes neprodává příliš dobře, ale umožňuje mi to prozkoumat víc 

detailů, víc podrobností. Přijde mi, že komiksové romány jsou často 

příliš ambiciózní, příliš barokní, já raději objevuji maličkosti. Na trhu si 

vždycky kupuji menší rajčata, přijdou mi chutnější než ta velká.“ 

(vlastní překlad). 

Knihou Regards from Serbia se v článku Twilight zones of history: Aleksandar 

Zograf’s Regards from Serbia and the Serbian alternative comics of the 1990s 

zabýval Vlad Beronja (2020), který ukázal, že Zografův komiks poskytuje 

alternativní, anti-nacionalistický, opoziční mediální prostor a spojil ji 

s experimentální historiografií Waltera Benjamina. Iona Luca se ve svém 

článku Transnational regards from Serbia zabývala, jak název napovídá, 
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transnacionálními aspekty Zografových komiksů. Stijn Vervaet srovnával 

Regards from Serbia a Bosanske basne Tomaže Lavriče (2011). 

RFS jsou formou autorského deníku, který zahrnuje události celé dekády – 

období války, strádání během mezinárodních sankcí i autoritářské vlády 

v Srbsku (Beronja: 2020: 4). Svazek obsahuje celou Zografovu e-mailovou 

korespondenci s přáteli po celém světě během bombardování jeho rodného 

města Pančevo a také všechny jeho komiksy, které vznikly během deseti let. 

Knihy je rozdělena do pěti částí. Začíná jednostránkovým komiksem od Chrise 

Wareho, který zároveň slouží jako předmluva. Následuje první kapitola, která 

se skládá z deseti komiksů. Druhá kapitola je uvedena třístránkovou 

předmluvou Terryho Jonese datovanou k roku 1999. Po ní následuje přepis  

e-mailů, které mezi 24. březnem 1999 až 31. březnem 2000 Zograf (někdy 

společně se svou partnerkou Gordanou Bastou) odeslal svým přátelům ze 

zahraniční komiksové scény. Třetí kapitola je serializací komiksů, které 

vycházely postupně již dříve. Každý z nich nese označení Regards from Serbia 

a je obsažen v rámci jedné stránky, jednotlivé komiksy na sebe však 

chronologicky navazují. Čtvrtá kapitola obsahuje text State of Emergency in 

Serbia (281-286). Celou knihu uzavírá jednostránkový komiks Addio 

Milošević (287). 

6.5 Safe Area Goražde 

Komiks vyšel v roce 2000, pět let po ukončení války v Bosně, v americkém 

nakladatelství Fantagprahics, v českém překladu Viktora Janiše poté v roce 

2007 vydalo nakladatelství BB art. Prozatím dvanáctý anglojazyčný dotisk 

vyšel v roce 2017. Kniha byla oceněna magazínem Time jako Nejlepší komiks 

roku 2000 a o rok později získala Eisner Award za nejlepší původní 

komiksovou novelu.  

Ze všech uvedených autorů vzbuzuje Joe Sacco zcela největší zájem veřejnosti. 

A to jak té mediální (Gilson, 2005; Mirk, 2020; Steinhauer, 2020), tak té 

odborné. Rozborům děl Joe Sacca se věnuje množství odborných článků 

(např. Farnsworth, 2019; Hodapp, 2015; Holland, 2012; Salmi, 2016; Scherr, 
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2019; Valenti, 2019), diplomových prací (Bell, 2015; Kanerva, 2017; 

Medková, 2009) i celých knih (Worden, 2015; Chute, 2016). Některé 

z odborných článků to dokonce samy činí komiksovou formou (Wilson a Jacot, 

2013). 

Sacco se narodil v roce 1960 na Maltě, nedlouho poté se rodina přestěhovala 

do Austrálie a potom do USA. V Oregonu vystudoval žurnalistiku. 

Nespokojenost s prací v mediální sféře jej přivedla ke komiksu, ve kterém ale 

zúročil své novinářské vzdělání a vytvořil tak zcela nový žánr tzv. komiksové 

žurnalistiky (comics journalism), formu pomalého zpravodajství. Joe Sacco 

bezesporu patří mezi přední komiksové autory právě díky svému unikátnímu 

přístupu, který kombinuje terénní práci a historickou informovanost.  

Jeho knihy Palestina (1993-1996, česky 2007), Gaza: poznámky pod čarou 

dějin (2009, česky 2010) a v neposlední řadě Bezpečná zóna Goražde: Válka 

ve východní Bosně 1992-1995 (2000, česky 2007), přinesly nejen mnoho 

literárních ocenění a velký čtenářský ohlas, ale i nový úhel pohledu na 

zpravodajství z místa konfliktu.  

Komiks se zaměřuje na převážně muslimskou enklávu Goražde, kterou 

během války v Bosně obléhaly srbské jednotky. Sacco strávil v roce 1995 

a 1996 v Bosně pět měsíců, z toho měsíc žil přímo v Goražde, kam se 

několikrát vracel. Komiks se soustředí na svědectví obyvatel Goražde a hrůzy, 

které během války prožili. Kniha začíná dvoustránkovým úvodem od 

Christophera Hitchense a krátkou poznámkou od Joe Sacca o výslovnosti 

místních názvů. Poté následuje komiksový prolog na stranách I a II, na který 

navazují dvě desítky několikastránkových kapitol, v nichž se střídají 

vypravěči. Knihu uzavírá text věnující se bibliografii a poznámka o možném 

použití chemických zbraní srbskými jednotkami ve Srebrenici.  

6.6 The Fixer and other Stories 

The Fixer je název druhé komiksové knihy od Joea Sacca, která bude v práci 

analyzována. Jde o souborné vydáním tří komiksových příběhů, které 
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vycházely postupně. The Fixer vyšel v roce 2003 samostatně 

v severoamerickém nakladatelství Drawn & Quartely, Soba původně vyšel 

jako součást Stories from Bosnia u stejného nakladatelství v roce 1998 a 

Christmas with Karadzic byl původně publikován v antalogii Zero Zero 

nakladatelsví Fantagraphics v roce 1997. Poslední dva příběhy vyšly společně 

v tvrdé vazbě v roce 2005 u nakladatelství Drawn & Quartely pod názvem 

War’s End. Souborné vydání všech tří příběhů vyšlo v roce 2009, s dotiskem 

v roce 2014. Česky v překladu Viktora Janiše vyšlo u nakladatelství BB Art 

v roce 2009. 

Každý z příběhů se zaměřuje na jednu hlavní postavu (Neven, Šoba, Karadžič), 

zároveň ale obsahuje mnoho vedlejších příběhů a skupinových zážitků, jejichž 

součástí je i samotný Sacco. Kniha začíná komiksovým prologem v roce 2001. 

Následuje prolog z roku 1995, na který plynule navazuje příběh The Fixer, 

který se pohybuje tam a zpět mezi lety 1992–1995. Příběh končí epilogem 

z roku 2001. Druhým komiksem je Šoba (109-149). Knihu uzavírá příběh 

Christmas with Karadzic (153-173). 
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7 Analýza 

Analytická část si klade za cíl zjistit, jakým způsobem komiksy 

zprostředkovávají porozumění rozpadu Jugoslávie čtenáři a zejména jakým 

způsobem autoři přistupují k zobrazování traumatu.  

7.1 Krajina konfliktu 

Úvodní analytická podkapitola si všímá způsobů, jakým jednotlivé komiksy 

zasazují čtenáře a čtenářky do děje a jakým způsobem přibližují místa, na 

kterých se komiks odehrává. 

Komiks Macedonia poměrně zřídka zabírá širší krajinnou perspektivu, 

většinou se soustředí na profily lidí, kteří zrovna mluví. Prakticky celý komiks 

nezabírá jinou perspektivu než plochý záběr na Heather, jak mluví s někým 

dalším. Heather se v knize přesouvá z americké Kalifornie, kde studuje a bydlí 

s přítelem (str. 3-20), do Makedonie (str. 43-152), s krátkými zastávkami v 

Berlíně (31-37) a Istanbulu (38-42), jakožto čtenáři si ale této změny pouze z 

vizuálního kontextu jen stěží všimneme. Z textu víme, že se Heather přesunula 

do Makedonie, interiéry ale působí stejně jako americká část. V interiérech se 

přitom odehrává drtivá většina knihy. Je evidentní, že Ed Piskor, který celý 

komiks ilustroval, nikdy v bývalé Jugoslávii nebyl a ve své tvorbě patrně 

vycházel jen z malého počtu fotografií, jak dokládají kresby budov na str. 57, 

71, 80, 85 a 109. Zcela nevěrohodné jsou také interiéry vlaků, které Heather 

často používá k dopravě (např. str. 83-84). Kresba je černobílá. 

Protože celý příběh Bosenského plackopsa je spíš realitou inspirovaná divoká 

fantazie, odpovídá tomu i prostředí – poměrně realisticky zobrazené ruiny 

domů v Sarajevu se střídají se scénami podzemních tunelů, které 

z rozžvýkaného materiálu vytváří plackopsi. Z analyzovaných komiksů je 

kresba Anderssona a Sjunnessona nejméně realistická, ostatně jako obsah 

celého komiksu. Kresba je černobílá, expresivní, schematická. 

Kubertův komiks Fax from Sarajevo naráží na podobný problém jako 

Makedonie, na mnoha místech si čtenářka musí připomenout, že se děj 
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odehrává v Sarajevu, a nikoliv v severoamerickém velkoměstě. Co ale Kubert 

postrádá jakožto outsider (který však Jugoslávii v minulosti navštívil, i když 

jenom krátkodobě), nahrazují kopie faxů, které ohraničují každou kapitolu a 

neustále tak připomínají, čí je tento příběh a kde se odehrává. Na druhou 

stranu, pro mladší čtenáře může právě přítomnost faxů celý děj zasazovat do 

mnohem vzdálenější minulosti, než ve které se ve skutečnosti odehrál. Stylem 

kresby se Fax příliš neliší od jiných Kubertových válečných komiksů (in 't 

Veld, 2018: 224). Ervinovy ostré rysy a statná postava jasně připomínají 

postavu Sgt. Rocka, zatímco Edinino vzezření připomíná herečku klasické éry 

Hollywoodu. Takové nerealistické zobrazení může lehce vést k tomu, že 

čtenáři zapomenou, že jde o skutečný příběh, a naopak velmi jednoduše 

navozuje pocit, že jde pouze o fikci. Autor však tuto skutečnost patrně sám 

reflektoval, vzhledem k tomu, že na konci knihy se nachází souhrn 

jednotlivých kapitol, který jasně připomíná, že se o fikci nejedná. Souhrn je 

navíc doplněn rozsáhlou fotogalerií, která obsahuje jak portréty obléhaného 

Sarajeva, tak rodiny Rustemagićových. Fax from Sarajevo je mezi 

analyzovanými knihami jediným komiksem, který je vyvedený barevně, což 

mu umožňuje utvářet atmosféru způsobem, který černobílé komiksy 

nedokáží napodobit. Příkladem může být panel na straně 14, který rámuje 

celou stránku. Díváme se na něm shora na auto, které projíždí úzkou 

serpentýnou zaříznutou do ostré skály, na stromech je sníh. Použití 

světlemodrých a šedých barev významně podtrhuje chladnou, ledovou 

atmosféru návratu do Sarajeva. 

Aleksandar Zograf, autor komiksu Regards from Serbia se dle svých slov celý 

život nehnul z rodného Pančeva (Djukanovic, 2020), důvěrná znalost 

prostředí se tedy odráží i v jeho díle. Přestože Zograf často pracuje s lucidními 

výjevy a neustále posouvá hranici mezi sněním a bděním, kniha je jasně 

ukotvena v srbském prostředí. Jsou to detaily, jako příčné rolety 

nainstalované zvenčí okna, tašková střecha (str. 12), pravoslavné ikony na zdi 

(str. 22), či způsob, jakým jsou vesnické domy nalepené na sebe (str. 46). 
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Ačkoli jsou Regards from Serbia zakotveny v konkrétních historických 

událostech, je, podobně jako Bosenský plackopes, plná surrealismu a 

grotesknosti. V panelech komiksu se objevují podivná stvoření podobná 

démonům vystupující z jakéhosi temného kolektivního balkánského 

nevědomí; lidská individua se prolínají do jednoho těla s několika hlavami 

nebo jsou pohlceny obřími žvanivými ústy; zbraň vystupuje z televizoru do 

obývacího pokoje a míří přímo na obličej vyděšeného diváka, který je 

paralyzován a přilepen ke svému křeslu (Beronja, 2020: 1). Zografův nezájem 

o realistické ztvárnění válečných zvěrstev mu však nebrání v tom, aby 

čtenářům poskytl trefné postřehy o proměnách země, která se ocitla ve válce, 

a také o tom, jak válka ovlivňuje každodenní život, i když se zrovna na vašem 

území neválčí (Vervaet, 2011: 167). Jednotlivé panely umožňují nelineární 

čtení a prostřednictvím expresivních linií a dramatického šerosvitu vytvářejí 

hutnou atmosféru, která zahaluje celé Srbsko do temné mlhy (Beronja, 2020: 

10). 

V této souvislosti je důležité zmínit, že všechny Zografovy komiksy týkající se 

války jsou černobílé, což je v naprostém kontrastu s jasnými barvami jeho 

novějších prací (Vervaet, 2011: 169). Z analyzovaných knih je Regards from 

Serbia sice nejobjemnější (300 stran), ale co se plochy stránky týče, nejmenší 

(21 x 16 cm). Všechny komiksy mají na stránce navíc velmi široký bílý okraj, 

což vede k tomu, že se výsledný komiks odehrává na poměrně malých 

panelech. To způsobuje, že text je někdy hůře čitelný a miniaturní panely 

nevyzývají k bližšímu prozkoumání, jak tomu je například u Sacca. Nejde tedy 

o chybu kresby jako takové, ale o špatně zvolené rozměry k tisku.  

Joe Sacco, autor komiksů Safe Area Goražde a The Fixer je mistrem detailu, 

prací nad komiksem strávil ze všech autorů nejdelší kontinuální čas, a to se 

v kvalitě výsledné práce jasně odráží. Jeho kresba je velmi realistická a 

podrobná, a to jak u výjevů, kterých byl sám svědkem, tak u těch jejichž 

svědectví přebírá od někoho dalšího.  
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„Pokouším se kreslit lidi a věci tak přesně, jak je to jen možné (…). Ale jsou 

kresby, speciálně u scén, které se odehrávají v minulosti, a kterých jsem se 

osobně neúčastnil, u kterých musím využít svoji představivost, nebo spíše 

svoji informovanou představivost. Tím myslím, že ta kresba musí být ukotvená 

v čase a místě. (…) Když se opírám pouze o svědectví někoho jiného, 

pokládám si vizuální otázky ‚Kolik tam bylo lidí? Kde byl ostnatý drát? Seděli 

ti lidé, nebo stáli?‘. Mým cílem je minimálně zorientovat čtenáře, ale hlavní je 

nakreslit situaci tak, aby i sám svědek či svědkyně cítili, že jde o zobrazení 

jejich vlastní zkušenosti, jejich vlastního zážitku.“ (Sacco in Chakraborty a 

Gaur, 2020: 8, vlastní překlad).  

V Bezpečné zóně Goražde je důležité rozlišení mezi dvěma druhy narativů. 

Prvním je narativ osobní a zároveň novinářský, vyznačený bílým pozadím 

s využitím různě velkých panelů i panelů rozpitých, na spadávku. Tento 

narativ zprostředkovává Saccovy osobní prožitky z pobytu v Goražde, jeho 

myšlenky, dojmy, emoce. Druhý narativ oproti tomu obsahuje panely ostře 

ohraničené pravými úhly na černém pozadí. Tento narativ zobrazuje 

svědectví lidí z Goražde, kteří jej byli ochotni se Saccem sdílet. Těchto kapitol 

je celkem osm a z celkových 227 stran zabírají 100 stran. Sacco tato svědectví 

navíc propojuje s historickými souvislostmi. Téměř polovinu díla tak tvoří 

historický pohled na bosenskou válku a události v Goražde (Kavaloski, 2019: 

129). Oba typy kapitol – novinářské s bílým ohraničením a historické s 

černým ohraničením, se odvíjejí vedle sebe, ale často mezi nimi není žádná 

skutečná souvislost. Lze je proto označit za dva nesourodé způsoby diskurzu. 

V kapitolách s bílým ohraničením se objevuje Saccův hlas v první osobě, jeho 

ironie, obraz a vizuální jazyk, který je plynulejší a experimentálnější. Naproti 

tomu černě ohraničené kapitoly ztělesňují historické vyprávění ve třetí osobě 

s lineární chronologií a vizuálním jazykem, který si zakládá na jasných 

hranicích a pravých úhlech (tamtéž).  

I když toto dichotomické dělení Saccových děl opakuje velká část odborných 

článků, je třeba upozornit na to, že toto dělení není stoprocentní. I 
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v kapitolách s bílým pozadím, které zobrazují Saccovu perspektivu, jsou 

vyobrazovány svědectví o minulosti. Příkladem může být strana 127 (Sacco, 

2017), kde se patnáctiletá Suada vrací ve vzpomínkách na začátek války. Její 

vyprávění doprovází Saccova kresba, která zobrazuje třesoucí se dívku stojící 

uprostřed trosek domu. Panel na spadávku na další straně ji pak zabírá 

uprostřed poničeného sousedství. Žádnou ze zobrazených situací Sacco 

nezažil, nikde nevidíme jeho postavu, ironie chybí, a přesto se jedná o kapitolu 

s bílými, nikoliv černými okraji.  

7.2 Mapování 

Výchozím bodem následují analytické části je esej Edwarda C. Hollanda 

(2015), který vysvětluje rozdíl mezi mapou a mapováním v komiksovém 

kontextu. Mapa dle Hollanda vychází z tradičního karteziánského 

kartografického pohledu a je zobrazením míst a jejich hranic. Mapování 

oproti tomu není formální kartografií, ale procesem, který vtahuje čtenáře do 

děje pomocí zobrazení osobní i veřejné krajiny konfliktu (Holand 2015: 6). 

Holland ukázal, že Sacco v Safe Area Goražde používá mapy a mapování jak ke 

kritice dominantních narativů a interpretací války v Bosně, tak i k informační 

funkci (2015: 2). Mapy pomáhají čtenářům umístit děj jak do historického, tak 

politického kontextu. Mapování oproti tomu slouží k zobrazení zážitků lidí, se 

kterými Sacco v Goražde mluvil.  

Příklad mapy použité v Goražde nalezneme na straně 19 (Sacco, 2017). Vedle 

profilu Josipa Broze Tita se zde nachází mapa Jugoslávie, která ukazuje vnitřní 

rozdělení na šest republik a dvě autonomní oblasti, a také sousední státy a 

jaderské moře. Mapa pomáhá čtenářům zorientovat se jak ve vnitrostátním 

jugoslávském rozčlenění, tak v širším zeměpisném kontextu. Níže se nachází 

přiblížená mapa Bosny, která ukazuje větší města jako Doboj, Zenica nebo 

Mostar, velké řeky a v neposlední řadě šipkou označené Goražde. Tím Sacco 

také ukazuje, že izolovanost Goražde, kterou pomocí zobrazení komplikované 

cesty přes Modrou silnici spravovanou OSN názorně ukazuje předchozí 

kapitola, je relativní, protože ve skutečnosti se Goražde nachází pouhých 60 
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km od Sarajeva. Sacco využívá mapu také k přiblížení etnického mixu, od 

Sarajeva, které bylo „obzvláště dobře promíchané“ až k údolí řeky Driny, kde 

se Goražde nachází, „v jehož městech a vesnicích žili převážně Muslimové a 

Srbové“ (Sacco, 2017). Začleněním tradiční kartografie Sacco představuje 

objektivní a odosobněný pohled na momenty balkánských dějin (Kavaloski, 

2019: 130). 

Mapování oproti tomu není formální kartografií, ale spíše zobrazením místa, 

situuje čtenáře do krajiny konfliktu (Korytářová, 2021: 13). Pro vsazení 

čtenářů do děje jsou pro Sacca typické rozměrné panoramatické jednostranné 

i dvoustranné panely na spadávku, které se rozpíjejí mimo prostor knihy a 

jejichž pokračování si čtenáři a čtenářky sami domýšlí. Na stranách 14 a 16 

(Sacco, 2017) se před čtenáři otevře ulice Goražde, kde probíhá čilý ruch.  

Směrem k nám se dívá procházející muž v maskáčovém oblečení, lehce se 

usmívá na děti, které si blíže k nám kopají s míčem. Muž jdoucí na druhou 

stranu veze v kolečku polínka a barely. Řezáním dřeva na otop se zabývá 

skupina tří lidí na levém okraji dvoustrany. Na horizontu se rýsují odlesněné 

kopce s rozesetými ruinami domů. Většina lidí má stejné boty (jde o 

humanitární pomoc UNHCR, levnou a nefunkční; Sacco se jim věnuje o mnoho 

kapitol později). Na všech budovách – bytovkách v popředí i rodinných 

domech v dáli jsou vidět následky ostřelování. Na střechách jsou umístěné 

improvizované igelitové záplaty. Na sloupech, které dříve patrně sloužily jako 

elektrické vedení nevisí žádné dráty. Kromě tří zničených vraků není nikde 

vidět jediné auto. Vedle budky s improvizovaným plotem hned u bytovky 

někdo pěstuje květák.  

Saccův komentář je rozmístěn diagonálně přes celý panel, čímž důmyslně 

vede náš pohled přes obě stránky a přivádí pozornost k detailům kresby. 

Zdánlivě roztříštěné umístění textu, které však přivádí pozornost k tomu, co 

vyjadřuje pouze kresba, je další Saccova typická technika. Sacco nás tak 

postupně navede až do středu kresby, na úroveň ulice, na které jako bychom 

najednou sami stáli. V posledním textu na straně se Sacco společně s námi ptá 
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„Jak Goražde přežilo?“) (Korytářová: 2021: 11). Z Goražde, jakožto 

neznámého místa kdesi na vzdáleném Balkánu, tak Sacco pomocí pečlivého 

vykreslení činí místo, které čtenáři a čtenářky znají, které již není cizí.  

Způsob, jakým Sacco mapy a mapování využívá, ve stejné míře umožňuje 

reprodukci jejich tradiční orientační funkce jako kritickou interpretaci 

následků konfliktu (Holland, 2015: 5). Klasické orientační mapy využívá 

autor v kapitolách s černým pozadím, tedy v kapitolách předávající svědectví 

místních a nastiňující historické pozadí. Mapovaní využívá jak v bíle, tak v 

černě podkreslených kapitolách (Korytářová 2021: 13). Sacco využívá 

tradiční kartografii, která slouží k poskytnutí základního porozumění historie 

Bosny a pozadí války jako takové (tamtéž). Mapy a mapování vzájemně 

vyvažují informativní a kritickou funkci komiksu, stejně jako vyvažují 

obojakou (žurnalistickou a zároveň estetickou) povahu média samotného 

(Holland, 2015: 18). 

Oproti tomu Fax ze Sarajeva mapy nikdy k zasazení do historického kontextu 

nevyužívá. Teprve na straně 69 (Kubert, 2020) se setkáváme s první faktickou 

mapou — plánkem. Popisek nahoře nás upozorňuje, že podkladem pro mapu 

byl skeč Ervina Rustemagiće. Plánek zobrazuje schématické rozložení 

Dobrinje, umístění původního domova rodiny a kanceláře, a také směr, 

kterým po zničení domova granátem rodina utíkala. Nejde ale jen o mapu 

fyzického prostoru a pohybu, uvedená data nám pomáhají zorientovat se i 

časově. Šipky označující směr palby názorně ukazují, že Dobrinja je obklíčená 

a nebezpečí útoku hrozí skoro ze všech stran, což jen přidává k tísnivému 

pocitu. Čtvrtinou mapy se proplétá silnice do centra Sarajeva. Cesta po této 

silnici je pak mapována o několik stran později. Nebezpečí cesty nejdříve 

pomáhá pochopit doktor, který je Ervinovi vysvětluje (Kubert, 2020: 78). 

Kresba rámující celou stranu (tamtéž: 79) zase zobrazuje, jak ve skutečnosti 

vypadá část označená barricade of trucks, kterou v plánku vyznačují pouze 

obdélníky. Díky kresbě mají čtenáři možnost uvědomit si, že jde o vraky 

obyčejných malých nákladních aut, mezi nimiž jsou značné mezery. V dalším 
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panelu už nasedáme společně s Ervinem do auta a sledujeme cestu z pozice 

spolujezdce sedícího na zadním sedadle. To se ale brzy změní a po zbytek 

cesty už je cesta zobrazena z pozice vzdáleného pozorovatele. 

Další mapa (Kubert, 2020: 161) ukazuje Ervinovu cestu ze Sarajeva do Splitu 

a odtud do Rijeky a Poreče. Na úzké mapě je vyznačen také Záhřeb, Dubrovník 

a Jaderské moře. Co v mapě však naznačené není, jsou hranice mezi Bosnou a 

Chorvatskem, protože pro Ervina v tu chvíli už neexistují – díky nově získané 

novinářské akreditaci, která mu umožňuje volný pohyb. Panoramatický panel 

nad mapou ukazuje idylickou scenérii Rijeky – bublající fontánu, rolety 

kavárny a staré budovy mezi kterými se bohatě míhá zeleň. Scenérie ukazuje, 

jak neuvěřitelně malá vzdálenost dělí lidi strachující se v Bosně o svůj život 

od poklidné normality. Mapa na straně 170 (tamtéž) už ale ukazuje, na rozdíl 

od mapy o devět stran zpět, státní hranici mezi Chorvatskem a Slovinskem. 

Slovinsko je totiž poslední možností emigrace, i když prozatím pro celou 

rodinu nedostupnou. Pokud by se Ervinovi podařilo získat slovinské 

občanství, on i jeho celá rodina by se rázem mohli dostali do bezpečí. Kubert 

tak čtenářům zprvu nabídne možnost zorientovat se v prostoru a čase, a 

následně možnost vcítit se do zážitku někoho, kdo se v tomto prostoru 

pohybuje. Mapy však na rozdíl od Sacca nevyužívá k informativní funkci – 

k zasazení do historického a zeměpisného kontextu.  

Makedonie oproti tomu využívá mapy čistě k informativní funkci. V komiksu 

jsou na straně 25 (Pekar et al., 2007) vyobrazeny dvě mapy – mapa Osmanské 

říše ze začátku 19. století s vyznačením Středomoří a Černého moře a mapa 

důsledků Berlínské úmluvy z roku 1878. Mapy jsou doplněny textem, který 

vysvětluje, proč Balkán není pouze geografickým označením. Mapa na další 

straně (tamtéž: 26) zobrazuje region po Bukurešťské dohodě z roku 1913, 

kdy nové hranice Makedonie přesahují staré hranice Bulharska a Albánie, tak 

alespoň mapa na první pohled působí. Při pročtení doprovodného textu ale 

čtenářka zjistí, že po druhé balkánské válce náležela polovina makedonského 

území Řecku, 40 % Srbsku a zbytek připadl Bulharsku. Mapu by tedy bylo 
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vhodnější znázornit graficky jinak, tak aby bylo patrné, co se s makedonským 

územím po roce 1913 stalo. Historický exkurz uzavírají dvě mapy na straně 

30 (tamtéž), jedna zobrazuje Srby dominované území v letech 1991 a druhá 

srbské území po Daytonských dohodách v roce 1995. Protože v mapě chybí 

jakékoliv popisky a doprovodný text je dost zkratkovitý, čtenáři neznalí 

balkánských reálií jen stěží pochopí, že jde o mapu Bosny a Hercegoviny. 

Z neznámého důvodu je navíc zobrazena i část Chorvatska, zatímco na východ 

od Bosny se rozprostírá černota, která působí jako moře, protože obklopuje i 

chorvatské ostrovy. Text mluví o situaci v Krajině, mapa ale není nijak 

označená, území s dominantně srbskou populací je navíc vyznačeno pouze 

v rámci Bosny. Celá část obsahující širší historický kontext (tamtéž: 25-30) je 

graficky odlišná od zbytku knihy – na stránce se nachází maximálně tři větší 

obrázky, většinou pouze dva (na rozdíl od osmi až dvanácti typických pro 

zbytek knihy). Žádný text se nenachází v bublinách, pouze v popiscích nad a 

pod obrázky. Takový kontext je zcela nezbytný pro čtenáře, kteří se v situaci 

na Balkáně nijak lépe neorientují. Makedonie tento kontext ale podává příliš 

zkratkovitě, což ve výsledku vede spíš ke zmatení než lepšímu porozumění. Je 

to navíc v kontrastu se zbytkem knihy, který je faktografickými informacemi 

nabitý a působí spíš jako učebnicový text. Což celkově nabízí velmi zajímavé 

čtení pro čtenáře a čtenářky, které se o region potažmo mírová studia zajímají, 

laickou veřejnost ale jen těžko zaujme. 

Bosenský plackopes obsahuje samostatně vloženou rozkládací mapu. V lepší 

orientaci v historickém a zeměpisném kontextu nám však tato mapa příliš 

nepomůže. Stejně jako celý komiks je i tato mapa autorskou reflexí, která je 

protkána fantasmagorickými prvky. Na jedné straně se nachází mapa 

Exjugoslávie, jež obsahuje obrovské množství detailů, a tak je možné při 

každém prohlížení objevit něco nového: například vodní tok nesoucí označení 

Proud uprchlíků, který se po překonání Osy dobra a Osy zla mění ve Styx, 

bájnou řeku podsvětí. Z druhé strany se nachází mapa Sarajeva, v jehož centru 

se nachází Švédské velvyslanectví, k němuž vedou všechny cesty. Zaujme také 
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úřad vysokého představitele, jenž sahá až do nebe mimo mapu nebo řeka, 

která by se geograficky přibližně shodovala se sarajevskou řekou Miljackou, 

v mapě je však označena jako Tok zpravodajství.  

V Regards from Serbia mapy použité nejsou, s jedinou výjimkou na straně 79 

(Zograf, 2007), kde je zakreslena mapa Itálie a Balkánského poloostrova, na 

níž jsou však zaznačeny pouze města Pančevo a Bologna. Doprovodný text 

vysvětluje, že v Pančevu vznikají velká rekrutační centra, která zajišťují 

distribuci prostitutek do městských center v Itálii. Hranice nejsou vyznačeny, 

i zbytek stránky totiž ukazuje, jak jednoduché je do Itálie se dostat, obzvlášť 

pokud jde o struktury organizovaného zločinu.  

7.3 Pohled outsiderů 

Makedonie na několika místech připomíná, že Heather nemluví místním 

jazykem – např. na straně 47 (Pekar et al., 2007) pozorujeme, jak se nemůže 

domluvit s hotelovým personálem a je třeba vyčkat příchodu někoho, kdo 

mluví anglicky. Oproti tomu Sacco aspekt překladatele, na kterém byl při své 

práci závislý, připomíná spíše okrajově. Makedonie je ze všech analyzovaných 

komiksů také nejvíce amerikocentrická – upozorňuje na rozdíly, které 

překvapí občany USA, jako je zouvání bot v interiérech či metrický systém, ale 

nevyhýbá se ani vnitrostátní kritice USA, což je Pekarovo dlouhodobé téma. 

Kritice poměrů v USA se ale v Regards from Serbia nevyhýbá ani Aleksandar 

Zograf (2007: 197), když popisuje zážitek z pobytu v New Yorku: „Jedné 

chladné noci jsem na ulici, kde jsem byl ubytovaný, viděl dva lidi spát přímo 

uprostřed chodníku... Nikdy jsem nic takového neviděl ani v tom starém 

prohnilém Srbsku.“ 

Bosenský plackopes se podobně jako Regards soustředí na zážitky a prožitky 

obou autorů. Díky fiktivní realitě, v níž se komiks odehrává, může docházet 

k bagatelizování opravdové bolesti a traumat, kterými si obyvatelé bývalé 

Jugoslávie prošli. Na druhou stranu Andersson a Sjunnesson přinášejí vhled 

outsiderů, kteří se v místní politické situaci příliš neorientují a ve svém 

komiksu reflektují, jak absurdně a nesmyslně může na laickou veřejnost 
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rozpad Jugoslávie působit. Autoři připomínají, jak těžké je uvěřit tomu, že se 

něco takové dělo v Evropě před 15 lety (k datu vydání). Srebrenické vdovy se 

tak v komiksu mění na zločinecký gang, který pod rouškou prodeje zmrzliny 

unáší vojáky SFOR. Ti jsou pak následně geneticky modifikováni tak, aby se 

podobali Titovi. Takové uchopení této skupiny je navíc poměrně 

provokativní, protože obzvlášť v západním prostředí jde o skupinu svým 

způsobem nedotknutelnou.  

Autoři celou situaci ironizují – když se Lars (který má být brzy geneticky 

modifikován) ptá Maxe, jak to, že zná podrobnosti celého procesu, když 

srebrenické vdovy nikdy nemluví, odpovídá Max (Andersson a Sjunnesson, 

2009: 68): „Slova jsou zbytečná. Jak jsem se vcítil do situace srebrenických 

žen a identifikoval se s nimi, začal jsem jim rozumět. Přesně to znamená být 

umělcem.“ Čímž Max ironicky upozorňuje na to, že ať se budeme snažit o 

jakkoliv velkou míru ztotožnění se a vcítění se, traumatický zážitek je 

nepřenositelný a v plné síle doléhá pouze na ty, kterým se stal.  

7.4 Reflexe vlastní role  

Následující část bude zkoumat, zda a jakým způsobem autoři komiksů ve své 

práci reflektují roli, kterou sehrávají.  

Joe Sacco, stejně jako Aleksandar Zograf, nežádá čtenáře, aby přijali 

pravdivost jeho vyprávění, ale vytváří vyprávění, které nás vybízí k aktivní 

interpretaci a přemýšlení o tom, co čteme. V celé Bezpečné zóně vědomě 

zdůrazňuje mobilitu a přístup, které mu poskytuje jeho privilegovaná role 

amerického novináře, což představuje ostrý protiklad k lidem žijícím 

v izolovaném Goražde (Dong, 2015: 50). Sacco zastává ve své práci několik 

rolí současně: autora, umělce, vypravěče a novináře. Namísto snahy podat 

pohled z konvenční novinářské perspektivy je Sacco vypravěčem v první 

osobě, který se přátelí s místními obyvateli a účastní se společenských 

setkání; zároveň je také novinářem, který dělá rozhovory s lidmi, a přitom 

pozoruje jejich chování (tamtéž: 41). 
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Joeovi Kubertovi je adresován každý fax od Ervina, které rámují každou 

kapitolu. Čtenářům je tedy neustále připomínána Kubertova role. Na straně 

56 (tamtéž) se najednou ocitáme v USA, v domě Joeho (Kuberta) a jeho ženy 

Muriel, celá rozšířená rodina se právě sešla na oslavě. Joe (tamtéž) říká: „Je to 

zvláštní, viď? Tady jsme…v bezpečí. Máme spoustu jídla. Mír. A v Sarajevu, 

Edin a jeho rodina – svět se zbláznil.“ Tato krátká sekvence nám znovu 

připomíná, že autor komiksu, ten, kdo nám zprostředkovává porozumění, je 

ve stejné pozici jako drtivá většina čtenářů – tedy válku v Bosně (a dost možná 

ani nikde jinde) osobně nezažil a závisí na prožitcích někoho jiného, které 

potom interpretuje. Tuto skutečnost Kubert přímo reflektuje na straně 89 

(tamtéž). Kresba lidských těl letících v důsledku exploze vzduchem je 

doprovázena textem: „Dokud to někdo neuvidí, nemůže tu hrůzu pochopit. Je 

to neskutečné... dokonce i pro ty, kteří to prožívají.“ Panel výše ukazuje 

kameramana zabírajíc ošetřujícího doktora s doprovodným textem „Musíme 

to zaznamenat a uchovat, svět se to musí dozvědět“ (tamtéž), který 

připomíná, jak jednoduše dostupné bylo zpravodajství o dění v Bosně, ale 

vysvětluje i potřebu Kuberta přetavit faxy ve výsledný komiks. Max 

Andersson (2009: 53) zase v Bosenském plackopsovi trefně reflektuje 

nemožnost skutečnost pravdivě zobrazit: „Všiml jsem si, že když nakreslím 

něco, co jsem zažil, vizuální obrazy z paměti zmizí a nahradí je kresby. Má 

snaha o zobrazení skutečnosti je nakonec to jediné skutečné. Je to příšerné 

pomyšlení.“  

Na několika místech Faxu ze Sarajeva je také reflektováno, že přes 

nepopiratelné trauma, které rodina Rustemagićových zažila, měla také velké 

štěstí a svým způsobem privilegia pramenící ze sítě mezinárodních movitých 

přátel, mezi které Kubertovi patří. Například na straně 77 (Kubert, 2020) 

navštíví rodinu přítel, který pracuje na ministerstvu se zprávou o možnosti 

odchodu ze Sarajeva. Záběr se zdánlivě nelogicky přesouvá z bytu, ve kterém 

se rozhovor odehrává ven, před budovu, i když rozhovor máme stále možnost 

poslouchat. Před budovou se nachází stará paní, která sbírá dřevo na otop 
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z rozbité lavičky. Výjev je v kontrastu s textem rozhovoru probíhajícím uvnitř 

budovy: „Tvoji přátelé ve Francii, Belgii a USA se spojili s lidmi z vlády“ 

(tamtéž). Výjev připomíná, že zdaleka ne všichni v Sarajevu, natož Bosně měli 

takové štěstí. Na druhou stranu Kubert ale také ukazuje, že ani peníze, ani 

kontakty nemusí znamenat nic – zahraniční přátelé nakonec složí velkou 

sumu peněz (údajnému) převaděči, který ale vzápětí zmizí s penězi beze 

stopy (tamtéž: 143-144).  

V komiksu Makedonie na straně 20 (Pekar et al., 2007) se Harvey Pekar 

poprvé potkává s Heather, aby domluvili detaily spolupráce. Čtenáři tak mají 

šanci uvědomit si, jakým způsobem kniha vznikla. To, že ji ilustroval ještě 

někdo jiný však kromě obálky nikde zmíněno není. Stejně tak není možné 

dohledat, jakým způsobem probíhala spolupráce na celé knize. Na stejné 

straně Pekar mimo jiné říká: „Doufám, že to nebude znít příliš namyšleně, ale 

Joe Sacco už vytvořil komiksy o situaci na Balkáně, kde vypukla občanská 

válka. Rád bych na ně navázal knihou o Makedonii, kde bych ukázal, že mír je 

udržitelný.“ Takové narážky jsou k nalezení ve všech analyzovaných 

komiksech – mapa v Bosenském plackopsovi například obsahuje postavičku 

označenou jako Joe Sacco, v Regards from Serbia se na straně 228 (Zograf, 

2007) zase objevuje odkaz na Maxe Anderssonna. To všechno ukazuje, jak 

malá ve skutečnosti komiksová scéna je.  

Zograf sám často vystupuje jako postava v příběhu a funguje tak zároveň jako 

vypravěč i jako protagonista vyprávějíc své vlastní zážitky nebo komentujíc 

události, o kterých mu řekl někdo známý (Vervaet, 2011: 164). Například na 

straně 38 (Zograf, 2007) postava Zografa drží v ruce pero, kterým si právě 

dokresluje vlasy. Typické temné kruhy pod očima se slévají tak, že vypadají 

jako maska a Zograf tak připomíná superhrdinu. To Zograf potvrzuje svým 

komentářem: „Mimochodem, sebe ukážu jako hrdinu tohoto komiksu.“ 

(tamtéž). Jinde (tamtéž: 58) zase ukazuje, jak strmá inflace vynutila návrat ke 

komoditnímu obchodování – dělníci v továrně dostávají místo platu pytle 

brambor, nejlépe jsou na tom ale pracovníci z továrny na cívky, kteří dostali 
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honorář ve formě prasete. Na dalším panelu vidíme pracujícího Zografa, po 

komiksu na stole se rozlévá inkoustová skvrna a Zograf říká: „Co to sakra 

dělám? Tenhle komiks nemá být vtipný!!!“ (tamtéž).  

Heather se v knize seznámí s obrovským množstvím lidí, z nichž někteří se 

stanou i jejími přáteli. Žádnému z nich ale není věnován větší prostor, tak aby 

se z něj stal skutečný člověk s vlastním životem, všichni spíše vytváří kulisu 

Heatheřina příběhu. Piskor navíc kreslí mnoho postav velmi podobným 

způsobem a pro čtenáře je tak na mnoha místech těžké zorientovat se kdo je 

kdo. Na druhou stranu komiks zkoumá spíše to, jak se podařilo válečnému 

traumatu předejít než reflexi traumat, které místní komunita zažila. Prožitky 

Heather jsou tedy cenné, neboť by se v mnohém podobaly prožitkům cílových 

čtenářů – outsiderů, pokud by se v té době do Severní Makedonie vydali, a 

právě velký prostor, který je Heather věnován, umožňuje čtenářům a 

čtenářkám ztotožnit se s ní. 

7.5 Odvěká nenávist  

Když se Lars ve výjevu z laboratoře, kde probíhají genetické modifikace, ptá: 

„Já to ale nechápu, o co jim jde?“ naráží Max (Andersson a Sjunnesson, 2009: 

69) ironicky na diskurz odvěké etnické nenávisti a odpovídá: „O co jim jde, 

není důležité. Dělají to, co jim velí jejich povaha.“ Stejný diskurz rozbíjí jiným 

způsobem Joe Sacco, který ve svých komiksech vykresluje i to, jak poklidné 

bylo soužití jednotlivých etnických skupin před válkou. Např. na straně 18 

(Sacco, 2017) Edin říká: „Obyvatelstvo tu bývalo smíšené. Nalevo od našeho 

domu bydleli Srbové, naproti přes ulici muslimové (…). Celý život jsem strávil 

se [svými srbskými kamrády] Bobanem, Mirem, Goranen… Mockrát jsem se 

s nimi opil. Chodili jsme spolu na každý mejdan, všude. Na nějaké rozdíly jsme 

nehleděli.“ Podobně Ervin ve Faxu ze Sarajeva (Kubert, 2020: 92) říká: „Lidi, 

které znám celý život...se kterými jsem vyrostl…Chorvati, Srbové, muslimové, 

židé, katolíci…nikdy jsem se jich neptal na etnickou příslušnost. Ani oni mě!“ 

Stejně tak rozbíjí tento diskurz i Zograf, který na straně 17 (2007) kreslí tři 

bojující dvojice, přičemž v každém případě spolu bojují identicky vypadající 
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postavy – dvě ženy v černých šatech a papučích a dva muži ve stejné vojenské 

uniformě s baretem. Na levém i pravém okraji stojí stejná postava v obleku 

s velkou hlavou, která říká „Dobrá, běž a zabíjej“ (tamtéž: 17), pouze u postavy 

nalevo je text napsán zrcadlově. Zograf (2007) kresbu doplňuje textem: 

„Válka mezi Chorvaty a Srby si vyžádala tisíce obětí. Lidé se navzájem zabíjeli 

z abstraktních důvodů, které si vymysleli politici a národní vůdci.“ Na straně 

37 (tamtéž) zase říká: „Občanská válka v Jugoslávii je plodem zmatku, násilí 

zrozeného z myšlenkového chaosu.“ Přesně takovými výjevy rozporuje 

Zograf diskurz odvěké etnické nenávisti jakožto hybatele rozpadu Jugoslávie.  

7.6 Nečernobílost 

Zograf také na straně 21 (2007) doplňuje panel, na kterém jsou vyobrazeny 

tři mužské hlavy v jednom triku, textem: „Nakonec byla většina viny připsána 

srbské straně. Když byly věci ukázány černobíle, stal se celý ten zmatek 

pochopitelnějším. Srbové z Bosny byli vykresleni jako krutí divoši. Někteří z 

nich jimi skutečně byli. Ale existují miliony Srbů, kteří jsou oběťmi, uprchlíky 

nebo proti politice svých vůdců.“ Na nečernobílost etnického dělení 

upozorňuje na několika místech i Joe Sacco. První příběh z komiksu Fixer je o 

Nevenovi, který bojoval na straně Bosňáků. Sacco nám na straně 26 (2009) 

říká: „Nyní se vžijte do Nevenovy situace. Vaše matka je Muslimka, ale odešla 

od rodiny, když vám bylo osm měsíců (…), váš otec je Srb a vás vychovali jako 

Srba.“ Na dalším panelu, který ztělesňuje kosmopolitní atmosféru Sarajeva, 

pak pokračuje: „Nechcete, aby to vaše město bylo rozdělené nebo ohrožené. 

V září se přidáte k Zeleným baretům.“ (tamtéž: 27). Strana 65 (tamtéž) zase 

přináší svědectví mladé ženy, jejíž otec jednoho dne prostě zmizel – byl 

odveden warlordem Jusufem Prazinou, přezdívaným Juka, aby kopal zákopy. 

První panel ukazuje matku s dcerou, kteří ukazují jeho fotku armádním 

důstojníkům. Na dalším panelu, kde se otec navrátí k rodině jde však jen stěží 

rozeznat, že jde o stejného muže. Další panely ukazují traumata, které muž 

zažil. Konečný panel ukazuje jeho osamělost – sedí na pohovce mezi ženou a 

dcerou, každá je však otočená bokem a mluví s někým mimo panel. Tím Sacco 
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ukazuje, jakým způsobem trauma izoluje – traumatizovaný člověk přestává 

chápat okolní svět, protože prožitek traumatu se tolik liší od normálního běhu 

světa, na který byl zvyklý a okolní svět zase přestává chápat jeho. Sacco 

zakončuje stranu komentářem „Je to Srb a jeho viktimizace ztělesňuje rozklad 

sarajevské tolerantní společnosti“. Sacco tak staví do popředí jeho univerzální 

lidskou traumatickou zkušenost – jeho etnickou příslušnost používá ke 

kontextualizaci, ne jakožto prvotní osobnostní rys.  

Bezpečné zóně Goražde zase na stranách 155-159 (Sacco, 2017) přináší 

svědectví Veljka – Srba, který jako jeden z mála Srbů zůstal v převážně 

muslimském Goražde i během války. V první bublině, ve které Veljko mluví, 

říká: „Vždycky jsem byl Jugoslávec a teď jsem Bosňák.“ (tamtéž: 155). Na 

dalším panelu dodává „všechny potíže způsobili četnici, větší hrůzu jsem si 

zažil z téhle strany – před válkou i za války.“ (tamtéž). Následující strany však 

ukazují, že srbští obyvatelé museli čelit mnoha útlakům i z muslimské strany. 

Velljkův příběh se nachází ve stejném hyperrámci, jako výňatky ze Saccových 

rozhovorů s muslimskými obyvateli o jejich srbských přátelích. Zatímco 

Sabina (Sacco, 2017: 154) říká „nikoho neobviňuju. Moje kamarádky a 

kamarádi za to nemůžou“, Dalila (tamtéž), která celou kapitolu uzavírá, 

konstatuje: „v životě jsem neměla srbské kamarády. Jak by mohli být tvoji 

kamarádi, když se tě snažili zabít?“ (tamtéž). Sacco ukazuje komplikovanost 

situace, různé úhly pohledu, nechává čtenáře, aby si vytvořili vlastní názor.  

Podobně jako když Sacco říká „Vžijte se do mojí/Nevenovy situace“ říká 

Zograf (2007: 35) „Kreslím komiksy, abyste mohli vidět věci mýma očima.“ 

Text je doplněný portrétem Zografa, který se ztrácí ve tmě, jehož černé oči ale 

hned upoutají naši pozornost a je těžké od nich odvrátit zrak. O panel níže říká 

Zograf (tamtéž): „Zkuste si představit, jaké by to bylo, kdybyste se narodili 

jako Aleksandar Zograf.“ Na straně 194 (tamtéž) se nás Zograf ptá ústy 

Gordany, která si po práci pouští gramofonovou desku, aby zapomněla na 

všechno: „Co bys dělal ty?“ To jsou explicitní příklady toho, jak komiksy 

požadují od čtenářů vlastní zapojení, vlastní představivost.  
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7.7 Čtení traumatu 

Charles Acheson (2015: 35) argumentuje, že při čtení traumatu v komiksu 

dochází u čtenářů k vytváření tzv. padělaných vzpomínek (forged memories) 

– tím, že komiks nutí čtenáře spoléhat na vlastní zkušenosti a začlenit je do 

čtení. „Z podstaty traumatu vyplývá, že přesné vysvětlení a možnost sdílení 

přeživším uniká – prožitek traumatu rozbíjí dosavadní představy přeživších 

o světě.“ (tamtéž). Trauma je výjimečná událost, ne proto, že se děje 

výjimečně, ale protože zcela přehluší běžné životní uzpůsobení se (Herman in 

Walker, 2010: 78). Zástupná zkušenost čtenářů neodpovídá přesné 

emocionální reakci přeživšího, ale výrazně napomáhá porozumění (Acheson, 

2015: 35). 

Sacco přináší v Bezpečné zóně mnoho traumatických svědectví. V kapitole 

First Attack vypráví Emina, Izet a manželé Rumša a Ibro svoje prožitky 

z prvního útoku na Kokino Selo – vesnice nedaleko Goražde. V domě Rumši a 

Ibra, kde se shromáždila většina vesnice, je po zahájení útoku rychle 

rozhodnuto, že je třeba dostat se dolů k řece. Na dalším panelu už běží 

skupina asi 40 lidí, převážně tvořená ženami, dětmi a starými muži směrem 

k nám. Strach a tíseň je z jejich výrazů zcela evidentní. Prostředí přitom 

působí normálně – vidíme zaparkovaná auta, nové domy. Než si všimneme 

okna v nejhořejším patře, ze kterého se následkem střelby sype sklo. Vpředu 

utíká Rumša, která nese v náručí roční dítě. Rumša se také stává vypravěčkou 

na další straně. Dozvídáme se, že společně s ní utíkala i její dvacetiletá dcera. 

Izet vysvětluje, že dále bylo nutné překonat silnici, na které stálo vozidlo 

s automatickou střelnou zbraní. Sacco zabírá výjev panoramaticky – vidíme 

skupinku lidí, kteří jsou schovaní za autem a rohem domu, v dáli střílející 

vojenský automobil a konečně, tři lidská těla ležící na silnici. V dalším panelu 

říká Izet své dceři a ženě, aby jej následovali, že musí běžet. Žena se však ani 

nehne, Izet s dcerou přebíhají. Sacco tak nutí čtenáře položit si otázku, co by 

v takové situaci sami dělali. Tím, že vykresluje i člověka, kterému se strach 

nepodaří překonat, připomíná, že taková reakce je velmi běžná. V pozdějším 
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panelu se lidé plazí sadem dále k řece. Na zemi jsou další mrtví. Rumša říká 

(Sacco, 2017: 82): „Do smrti to nezapomenu…ten jekot, výkřiky, dětský 

pláč…“. Izet říká (tamtéž: 83) „Poprvé v životě jsem viděl raněné, tolik krve, 

poprvé jsem viděl zabité.“ Tím je čtenářům připomenuto, že i pro většinu 

obyvatel Bosny byla válka v jednu chvíli zcela novým prožitkem, a že na 

traumatickou zkušenost člověka nemůže nic připravit. Rumšina věta zase 

reflektuje, jakým způsobem traumatický prožitek přehluší pozdější život. Na 

způsob, jakým se trauma ukládá v mysli jinak než vzpomínky, upozorňuje 

Ervinovými ústy i Joe Kubert ve Faxu ze Sarajeva: „Zapomenout? To spíš 

zapomenu dýchat“ (2020: 113). 

V posledních třech panelech dvoustrany vidíme Rumšu, jak s dítětem v náručí 

padá k zemi – střela ji zasáhla do ramene. Rumša říká, že někdo zvednul její 

roční dítě a my, stejně jako ona, vidíme pouze nohy dítěte, které někdo zvedá 

do vzduchu, nevíme ale kdo. Na dalším panelu Izmet říká: „Přede mnou 

utíkala Ibrova dcera se svou sestřičkou v náručí“ (Sacco, 2017: 83). A 

skutečně na zemi podle oblečení a krvavé skvrny na zádech poznáváme 

Rumšu. Sacco tak propojováním svědectví odlišných lidí dodává prožitku na 

věrohodnosti a upozorňuje na kolektivní povahu válečného traumatu. 

Při bližším pohledu na panel si však všimneme, že jeden z pramenů starší 

dcery není tak docela pramenem vlasů, ale pramínkem krve. Roční dítě 

přebírají další ruce, Rumšu někdo odtahuje pryč, ale starší dcera zůstává 

ležet. Ti, kdo se dostali až k řece, v ní stráví přes devět hodin. Hustě prší. Izet 

přidává: „Nerad o tom mluvím (..) ztratil jsem odvahu (…) nechtěl jsem jít dál. 

Takže mě tam dcera a ti dva nechali.“ (tamtéž: 85). Tím, že Sacco nevykresluje 

obyvatele jako (super) hrdiny, ale opět ukazuje sílu a pravděpodobnost 

strachu, opět usnadňuje čtenářům ztotožnit se s nimi. Většina čtenářů 

komiksu nikdy nezažila situaci, ve které by museli přebíhat silnici a doufat, že 

je přitom nikdo nesestřelí nebo na vlastní oči vidět zraněné a zabité sousedy. 

Díky Saccovu přístupu si však mohou situaci velmi dobře představit a pomocí 

zmiňovaných padělaných vzpomínek včlenit do čtení svoje vlastní životní 
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prožitky a otázky. Izetova žena byla zabita, stejně jako dcera Ibra a Rumši. 

Edin nám říká (Sacco, 2017: 86), že jeho nejlepší kamarádi zůstali na místě, 

aby do poslední chvíle bránili vesnici, nikdo neví, co se s nimi stalo. Mezi 

těmito kamarády byl i Izmetův syn, o kterém si nepřeje mluvit. Sacco tak 

respektuje jeho přání, zároveň skrz Edinův komentář nevzbuzuje ve čtenářích 

falešné naděje.  

Taková práce s krutostí stojí v protikladu k přístupu, který zvolili autoři 

Makedonie. V komiksu je mnohokrát zmiňováno násilí ozbrojeného konfliktu 

mezi makedonskou vládou a albánskými povstalci, který se dostal až na hranu 

občanské války. Nikde v komiksu však není ani nastíněn příběh člověka, který 

takové násilí zažil, vždy jde pouze o anonymní skupiny lidí. Komiks 

upozorňuje na systémové problémy, jako když policejní instruktor 

zaměstnaný OSCE říká: „Mentalita místních spočívá v tom, že policie je 

považována za státní složku, nikoliv za službu pro lidi. Takže když jdete po 

ulici, policie před vámi chce chránit státní struktury, nikoliv vás. To je to, na 

čem pracujeme“ (Pekar et al, 2007: 96). Když už je sdílen nějaký osobnější 

pohled, jako když se na večeři Heather baví s ženou o tom, jakou segregaci 

zažila v rámci školního systému, nevíme ani jak se žena jmenuje, ani jak se s ní 

Heather seznámila, popř. jaký k ní má vztah (str. 112). Stejnou výpovědní 

hodnotu jako strany, které jejich rozhovor zobrazují, by navíc měla jeho 

audionahrávka, protože tvůrci Makedonie prakticky nikdy nevyužívají 

informované představivosti jako Sacco nebo Kubert. To znamená, že samotná 

kresba v Makedonii jen zřídka přináší nové informace. Informovaná 

představivost se oproti tomu snaží vykreslit situace, které autoři sami nezažili 

pomocí detailního sbírání informací od svých komunikačních partnerů a 

partnerek.  

7.8 Kultura bolesti  

Tristram Walker (2010) píše o současné kultuře ran (wound culture) – o 

společenské fascinaci ránami, otevřenými těly a soustředěním se na šok, 

trauma a bolest. Tato posedlost vytváří z obětí pouhá plátna pro uspokojení 
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fascinace masakrem. Komiksoví autoři, kteří chtějí vyprávět o traumatických 

událostech, tak stojí před náročným úkolem zobrazit pravdu tak, aby nebyla 

pouhým příspěvek do výše zmiňované kultury ran a dále neumenšovala 

utrpení přeživších. Cílem je vzbudit empatii a porozumění, nikoliv pouze šok 

a zhnusení.  

Sacco věnuje obrovskou pozornost zobrazení lidských tváří, a to i v davových 

scénách (např. 2017: 5, 72, 123). Svou kresbou ukazuje, že „lidstvo není masa, 

nýbrž jsou to jednotliví lidé, kteří vytváří masu lidstva“ (Walker, 2010: 80, 

vlastní překlad). Sacco po nás chce, abychom se podívali nad rámec krvavých 

ran a viděli za nimi jednotlivé lidi, rodiny a komunity postihnuté válkou 

(Korytářová, 2021: 9). Pro čtenáře, kteří hledají masakr a krev, nabízí 

komiksy spoustu materiálu. Ale díky tomu, že Sacco zasazuje hrůzu do jejich 

vlastních historických a politických rámců, a především jde za konkrétními 

lidmi a za jejich traumatem, přičemž zároveň upozorňuje na jejich 

individualitu, nutí čtenáře, aby se s nimi ztotožnili jako s lidmi a nevnímali je 

jako pouhé objekty společenské posedlosti bolestí (Walker, 2010: 86). 

Nejsilněji v tomto smyslu působí postavy Edina a Rikiho. V reálném životě se 

z nich stali Saccovi přátelé, se kterými trávil nejvíc času, a proto je jim i 

v komiksu věnován největší prostor. V závěrečném poděkování je uvedeno 

(Sacco, 2017): „Edin a jeho rodina mě ve svém domově přijali jako svého 

bratra a syna. Po celou dobu, co jsem psal tuto knihu, mi Edin trpělivě 

odpovídal na všechny otázky. (…) Kdyby nebylo jeho, tato kniha by nikdy 

nevznikla.“ 

Edina máme možnost poznat nejen skrz jeho svědectví o zvěrstvech války, ale 

i skrze všední aspekty jeho života v obléhaném Goražde. Edin dělá Saccovi 

překladatele a hlavní spojku. „Edin každého znal, u každého měl otevřené 

dveře“ (Sacco, 2017: 13). Postupně se dozvídáme detaily z Edinova dětství 

(tamtéž: 18), které Sacco rámuje do kontextu jugoslávských dějin (tamtéž: 19-

23), o rozpadu přátelství se srbským sousedem na začátku války (tamtéž: 39-
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40), ale i všední aspekty života za války – jako sestavení elektrického 

generátoru poháněného Drinou (tamtéž: 49).  

Na straně 92 (Sacco, 2017) je objeven masový hrob z první srbské ofenzívy 

na Goražde. Jeden z nejstrašlivějších výjevů celého komiksu ukazuje sedm 

mužských těl, všechny se staženými kalhoty. V místech, kde by se měly 

nacházet genitálie, zeje pouze temná prázdnota. Edin výjev komentuje 

následovně: „Bylo to strašné. Smrad. Červi. Smrt. Poznali jsme je hlavně podle 

jejich šatů, ale taky podle vlasů… a rysů jejich tváří. Pořád měli kůži.“ Vedlejší 

panel je přiblížením dvou mrtvých těl – každé doprovází jméno a komentář, o 

koho jde – o Edinovy nejlepší kamarády. Na dalším panelu jsou vidět muži, 

kteří přihlížejí pohřbu, všichni mají zakrytá ústa a nos, což čtenářům znovu 

připomene zápach rozpadajících se lidských těl. Na posledním panelu 

dvoustrany, bez komentáře, je zobrazen pohřeb – mrtví jsou nyní zabaleni 

v plátnu a přeživší zaujímají specifickou pozici a gesta modlitby. Z výjevu, 

který by tak mohl sloužit ke generování voyeuristického šoku, vytváří Sacco 

prostor pro soucitné čtení – tím, že Edina v tento moment knihy už relativně 

„dobře známe“, nutí nás zamyslet se, jaké by pro nás bylo ztratit dva nejbližší 

kamarády nebo kamarádky. Pomocí Edinova komentáře navíc ze 

zmasakrovaných těl vytváří jedinečné lidské bytosti, které si prošly 

nesmírným utrpením.  

V Regards from Serbia (Zograf, 2007: 187) se nám v jeden moment vyskytne 

idylický pohled – po louce kráčí muž, o malý stromek se opírá žena. Když ale 

pokračujeme pohledem dolů, vidíme, že pod zemí jsou zakopané lidské 

mrtvoly. Zoraf dodává (tamtéž): „Kosovo již opustilo asi 200 0000 Srbů a 

Romů. Země je plná masových hrobů Albánců zabitých Srby a Srbů a Romů 

zabitých Albánci.“ Tento panel názorně ilustruje, jakým způsobem se trauma 

zhmotňuje a fyzicky se znovu vynořuje ještě desetiletí po tom, co se odehrálo. 

Sacco i Zograf navíc dobře ukazují, že válkou trauma ani zdaleka nekončí (na 

rozdíl od Faxu ze Sarajeva) – a tak po uzavření mírových dohod v červnu 1999 
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kreslí Zograf ženu ze sousední terasy, která říká: „Co oslavují? Vždyť není co 

slavit!“ (2007: 176). 

7.9 Narativ znásilnění 

Následující analytická část bude stavět na argumentaci Laurike in 't Veld 

(2018), která zkoumala narativ znásilnění v Kubertově Faxu ze Sarajeva. Jejím 

závěrem je, že Kubertův narativ znásilnění pracuje jak s přítomností, tak s 

nepřítomností, a hlavně, že toto napětí reflektuje. Kubert se snaží čelit 

nástrahám nadměrného zobrazování sexuálního násilí (přítomnost), které 

může jednoduše vést k odrazení čtenářů nebo vyznět senzacechtivě, což může 

zase umocnit pocit vzrušení či voyeuristické fascinace (in 't Veld, 2018: 225). 

Zároveň se Kubert snaží vyhnout mlhavým narážkám či úplnému mlčení 

(nepřítomnost), které by umožnily polemizovat nad tím, čí je to vina 

(pachatele) a zda může mít znásilnění trvalé následky (může a často má) 

(tamtéž: 224-225). 

Vizualizace tak citlivého a traumatického tématu, jako je znásilnění, tedy 

přináší řadu problémů a překážek v oblasti reprezentace. Autorka také 

reflektuje, že válečné znásilňování slouží jako nástroj pro budování 

maskulinity vojáků v prostředí, které tuto maskulinitu neustále ohrožuje 

(Reid-Cunningham in in 't Veld, 2018: 217). Ve Faxu ze Sarajeva je válečnému 

znásilňování věnovaná samostatná kapitola The Rape Camp. Rodinu 

Rustemagićových navštíví Samira, kamarádka Ediny z dětství. Samira byla 

zajata srbskými vojáky a opakovaně znásilňována. Barevné spektrum se mění 

na odstíny žluté, ostré ohraničení panelů je zaobleno. Oboje přispívá ke 

stísněné atmosféře. Kubert se ve své kresbě vyhýbá explicitním výjevům, 

místo toho se soustředí na tváře napadených, čímž zachovává jejich fyzickou 

integritu a znemožňuje, aby se jejich těla stala spektáklem (in 't Veld, 2018: 

218).  

Kubert sice většinu času používá perspektivu nezúčastněného pozorovatele, 

v nejpalčivějším okamžiku ale vrací vypravěčskou funkci zpět Samiře, čímž 

ukazuje, čí je to ve skutečnosti příběh (in 't Veld, 2018: 218). Protože narativ 
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znásilnění je součástí pouze jedné kapitoly, mohlo by se jednoduše stát, že 

trauma, ač šokující a bolestivé, bude brzy zapomenuto ve sledu ostatních 

událostí. Kubertovi se však podařilo poukázat na dlouhodobé následky 

znásilnění jinými způsoby. Autor odkazuje na sexuální násilí i ve zbytku 

komiksu (např. str. 19), aniž by se voyeuristicky zdržoval u detailů daného 

činu. Protože celý příběh znásilnění je zarámován jako Samiřina vzpomínka, 

která je navíc uvozena replikami „Tolik se stydím (…) Bylo to horší než smrt“ 

(Kubert, 2020: 98). Komiks jasně ukazuje, jak se trauma vrací a vnucuje a 

zároveň podtrhuje, jaký destruktivní dopad má znásilnění na oběti 

dlouhodobě. 

Oproti pozitivní kritice Laurike in 't Veld, Sandra Cox (2018) hodnotí Saccovo 

zobrazení znásilnění v Bezpečné zóně velmi negativně. Hlavním argumentem 

její kritiky je Saccova vzdálenost od události – Sacco je totiž až třetím v řadě 

svědků. Sacco vypráví příběh Murmiry, která byla v nemocnici, kde se 

znásilňování dělo, jí samotné se mu však podařilo vyhnout – Sacco tedy 

zobrazuje příběh, který mu někdo řekl o někom jiném (Sacco, 2017: 117-119). 

Zadruhé, dle Cox se Sacco příliš soustředí na pohled útočníka, čímž dále 

odosobňuje oběti a znemožňuje ztotožnění s nimi. S takovou kritikou však při 

hlubším prozkoumání komiksu nelze souhlasit. Znásilnění je nesmírně 

traumatická zkušenost, která je navíc společensky doprovázena sekundární 

viktimizací. Představa, že by se Saccovi jakožto outsiderovi, který neovládá 

místní jazyk, podařilo během pár měsíců, které v Goražde strávil, navázat tak 

důvěrný vztah, že by mu oběť prostřednictvím místního překladatele 

vyprávěla o takto traumatickém, osobním, studem zahaleném a ke všemu 

ještě nedávném zážitku, se jeví jako zcela nerealistická. Aby navíc přeživší 

znásilnění souhlasili se zveřejněním zážitku v komiksové knize? To už je 

opravdu nepravděpodobné. To, že Murmira nebyla přímou obětí znásilnění, 

nijak neminimalizuje bolest žen o jejichž zážitcích vypráví. To, že neznáme 

jejich jména, pouze důvody, proč byly v porodnici, je neodosobňuje, ale chrání 

jejich identitu. Příběh Murmiry navíc ukazuje komplexnost traumatu – 
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k traumatizaci totiž není vždy nutné být přímou obětí, i svědčit je k aktivaci 

traumatu dostačující. 

Ostatní komiksy (The Fixer, Regards from Serbia, Plackopes a Macedonia) se 

problematice válečného znásilnění nevěnují. Žádný z komiksů potom už 

nezmiňuje znásilnění, jehož obětí jsou muži; to je samostatné tabu v již tak 

tabuizované oblasti. Pouze Makedonie zmiňuje jiný aspekt sexuálního násilí – 

harasment, ať už jde o psychické obtěžování na ulici (Pekar et al., 2007: 40, 

82) nebo fyzické obtěžování v uzavřeném prostoru dopravních prostředků 

(tamtéž: 23-24, 110). 

7.10 Zobrazení všednosti 

Kromě vyobrazování násilí způsobem, který vzbuzuje empatii, a ne pouze šok, 

válečné komiksy podporují zlidšťování také skrz zobrazení každodenního 

života během války, jak popsal i Edward C. Holland (2015: 2). Nejpatrnější 

jsou tyto momenty v komiksech Safe Area Goražde a Fax from Sarajevo. 

Sacco nám tak na straně 45 a 46 (2017) ukazuje řezání dřeva, které je 

nezbytně nutné pro zajištění tepla (protože elektřina prakticky nefunguje), 

praní oblečení v řece (tamtéž: 47), či nedostatek základních školních 

pomůcek (tamtéž: 97). V komiksu se také objevuje značné množství 

popkulturních odkazů, jako touha teenagerů po džínech Levi’s (tamtéž: 56), 

či nemožnost vidět Pulp Fiction (tamtéž: 75). Sacco proplétá tyto odkazy se 

zobrazením veřejné historie a zároveň osobními příběhy jeho informátorů a 

informátorek. Taková kombinace vytváří silnou vazbu mezi veřejným a 

osobním (Dong, 2015: 49). Dalším příkladem může být rozhovor s Edinem, 

kde Sacco uvažuje: „I my jsme byli jeho průvodci, kteří ho pomalu a mile 

uváděli na jeho starou planetu, do světa mimo tohle“ (Sacco, 2017: 17). Edin 

a Joe zabírají jenom pětinu celého panelu, který se rozpíjí po zbytku stránky – 

vidíme na něm strhané obyvatele Goražde, nesoucí barely s vodu nebo 

kráčející směrem k nám, na pozadí je vidět koňský povoz táhnoucí dřevo a 

obytné domy poničené dopady granátů. 
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I Fax ze Sarajeva zobrazuje množství všedních situací. Například na straně 33 

(Kubert, 2020) ukazují čtyři panely, které se nachází pod panoramatem 

hořícího parlamentu, že lidé se nakonec nějakým způsobem přizpůsobí – 

vidíme, jak jsou okenní tabulky nahrazeny kusy kartónu či plastu nebo jak je 

poškozené vodovodní potrubí nahrazeno barely. Na straně 46 (tamtéž) 

můžeme pozorovat, jak Ervinův spolupracovník Butzo připravuje hranolky 

z mouky a jedlé sody, poukazujíc na nedostatek základních potravin, na 

stranách 87-88 (tamtéž) pak dětskou oslovu narozenin, na které se podává 

dort z vody, mouky a trochy pudingu. Kubert ale zobrazením banálního 

situaci nezlehčuje – na straně 87 (tamtéž) je zobrazena zmíněná oslova 

narozenin, kterou Edina uspořádala pro dceru Maju. Na další straně už se 

pohled oddaluje, a zatímco máme stále možnost slyšet rozhovor z oslavy: „Dej 

si kousek dortu, Ervine“ (tamtéž: 88), zároveň vidíme, že v nedaleké 

vzdálenosti dopadají granáty. Obrázek rozjařených dětí na oslavě pak 

kontrastuje s vedlejším panelem, na němž lidé venku odnáší raněné a 

přikrývají mrtvé. Zograf zase představuje všední aspekty života pod 

mezinárodními sankcemi. V komiksu z roku 2000 ukazuje, jak nedostatek 

paliva zapříčinil výpadek topení na několik týdnů, když potom topení začne 

fungovat, je na straně 211 (Zograf, 2007) vidět jak Aleksandar a Gordana 

radostí u topení tančí. 

7.11 Způsob práce 

Abychom pochopili, jakým způsobem autoři komiksů zprostředkovávají 

porozumění, musíme se také podívat na způsob, jakým pracují. Následující 

podkapitola přiblíží odlišné autorské přístupy analyzovaných komiksů. 

Zograf vypráví o tom, co sám nazývá krizí v Jugoslávii, tedy o té části 

Jugoslávie, na kterou byly uvaleny mezinárodní sankce. Narozdíl od Sacca, 

jehož Bezpečná zóna vznikla po rozsáhlé četbě a několika měsíčním terénním 

výzkumu v Goražde, Zografova práce postrádá systematický, badatelsky 

orientovaný přístup (Vervaet, 2011: 164). To ale nemusí být nutně na škodu, 

vzhledem k tomu, že Zograf je insider, který se v Jugoslávii narodil a prakticky 
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celý život žije v Pančevu nedaleko Bělehradu. Jeho komiksy, založené na 

autorových zkušenostech a zážitcích, jsou velmi osobní a introspektivní. 

Zografův komiks se soustředí na nelehkou pozici jednotlivce místo národních 

zájmů a nabízí tím alternativu k agresivní rétorice jednotlivých stran 

zapojených do konfliktu (Vervaet, 2011: 172). V Regards vizualizuje formy 

dominantního politického diskurzu a kriticky je přetváří. Detaily na pozadí 

naznačují stav kolektivu ve stavu snění, jakési celkové psychózy, které ale 

zároveň evokují širší obraz společenského a politického marasmu – strachu, 

apatie a nedostatku – a také touhu uniknout realitě prostřednictvím mýtů, 

fantazií a stereotypů, jak nabízejí například státní média (Beronja, 2020: 6). 

Zograf neustále posouvá hranice mezi fikcí a realitou (Vervaet, 2011: 179). 

Používá velmi zhuštěné a snové vizuální metafory, které doplňuje komentáři, 

politickými reportážemi a analýzami, čímž vytváří historicky zakořeněné 

vyprávění, které je subjektivně ovlivněné, ale nechybí mu sebereflexe 

(Beronja, 2020: 12). Pracuje s režimní rétorikou, kterou prezentovala dobová 

masová média, ale skrz komiks, který umožňuje použít naráz racionální 

komentář, analýzu, humor, karikaturu i ironický odstup ji zbavuje vlastní 

moci (tamtéž: 14). 

Vervaet (2011: 164) píše, že Zografův komiks se skládá z řady jednotlivých 

narativů a nenabízí souvislý historický příběh. Roztříštěnost jeho díla naopak 

jako by naznačovala nehmatatelnost traumatické reality, která se brání 

začlenění do jednotného zastřešujícího historického vyprávění (tamtéž). Při 

bližším prozkoumání Zografova komiksu však s takovou interpretací nelze 

souhlasit. Zograf ve svém komiksu věnuje ústřední místo nenásilné revoluci, 

která v roce 2000 svrhla Miloševićův režim a považuje ji za místo 

nedokončeného politického probuzení. Tato událost je zasazena do celkového 

historického vývoje deníku jako bod obratu od mýtického k občanskému 

vědomí (Beronja, 2020: 14). Počínaje rokem 2000 se Zografovo zpravodajství 

stává ještě lineárnějším, uspořádanějším a soustředěnějším na vnější 

politickou situaci, zatímco surrealistické prvky pomalu ustupují do pozadí 



78 
 

(tamtéž). Zograf sám tuto změnu reflektuje na straně 222 (2007), na panelu 

zobrazující Zografovu hlavu pohybující se kdesi v podvědomí: „Vždycky jsem 

byl introvertní člověk, který se věnoval zkoumání svých snů a hloubání o 

vnitřních světech“. To je v kontrastu s vedlejším panelem, na kterém Zograf 

sleduje strhanou matku s dítětem stojící před rozpadajícím domem a říká: 

„ale teď soustředím téměř veškerou svou energii na poznávání vnějšího 

světa“ (tamtéž).  

Oproti tomu Sacco se soustředí stejnou měrou na reflexi vlastní zkušenosti 

jako na předání svědectví ostatních. Osobní vyprávění obyvatel a uprchlíků 

rámuje Sacco vyprávěním o tom, jak je poznal. V celé knize tak čerpá nejen ze 

vzpomínek svých informátorů, ale také z procesu uvolněného setkávání se s 

místními, jakož i z vlastních zkušeností (Dong, 2015: 48). Pro Sacca jsou 

v centru pozornosti obyvatelé Goražde. Místo toho, aby si však bleskurychle 

zapsal pár postřehů a pořídil pár fotografií, na místo se opakovaně vrací, 

naslouchá, pozoruje (tamtéž: 47). Kapitoly soustředící se na předání 

svědectví obyvatel Goražde zcela postrádají ironii, která jinak charakterizuje 

Saccův přístup a kapitoly, ve kterých vypráví o svých prožitcích. V kapitolách 

s černým pozadím Saccova postava nikdy nefiguruje, neboť vypráví o tom, co 

Sacco sám nezažil. Sacco však čtenářům nezapomíná připomenout, že i když 

není zdánlivě přítomen, je to stále on, kdo svědectví zprostředkovává. Sacco 

zároveň odmítá poskytnout jednotný hlas lidí z Goražde; jeho etnografický 

rámec zahrnuje široké spektrum, včetně těch, kteří v nás na první pohled 

nemusí vzbuzovat sympatie. Sacco tak zabraňuje homogenizaci obětí, jinak 

tolik rozšířené v západní dokumentární tradici (Edroos, 2019: 9).  

Sacco je často označován jako novinář a zkoumán pohledem mediálních 

studií. Joshua Kavaloski (2019) však takové vnímání Saccova díla rozporuje a 

upozorňuje na historickou povahu jeho knih. Zatímco novináři zajišťují 

zprostředkování informací o aktuálních událostech čekajícímu publiku, 

historikové potřebují více času k reflexi a analýze událostí minulých (tamtéž: 

128). Saccův výzkum začal, když koncem roku 1995 navštívil město Goražde. 
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A protože Sacco všechny svoje kresby datuje, víme, že panely pro Goražde byly 

vytvářené téměř čtyři roky, od června 1996 do března 2000. K vydání Saccovy 

Bezpečné zóny došlo téměř pět let po skončení bosenské války na konci roku 

1995, nelze ji tedy označit za zprávu o aktuálním dění (Kavaloski, 2019: 128). 

Například stránka (Sacco, 2017: 75), na které Haris v roce 1995 naříká nad 

tím, že nemá přístup k filmu Pulp Fiction z roku 1994, byla dokončena v 

listopadu 1998. Stránka (tamtéž: 99), na níž Riki recituje vydání Time z roku 

1994, byla dokončena v únoru 1999. To, že známe data, kdy Sacco dokončil 

jednotlivé stránky, je samo o sobě neobvyklé: jen málo jiných umělců datuje 

stránky podle měsíce a roku ve kterém byly dokončené, jak má Sacco ve zvyku 

(Gardner, 2015: 26). V roce 2000, kdy vyšla Bezpečná zóna, se o Goražde ani 

jednou nezmínily New York Times ani časopis Time, s výjimkou recenzí 

Saccovy knihy (tamtéž: 27). Fax ze Sarajeva oproti tomu poprvé vyšel již 

v roce 1996. Historickou povahu Saccovy práce připomíná také rozsáhlá 

bibliografie, kterou autor uvádí na konci komiksové knihy.  

I autoři Bosenského plackopsa dávají čtenářům nahlédnout způsob své práce. 

Zhruba v polovině Bosenského plackpsa se do té doby na detaily bohatá kresba 

mění ve strohou, členité tmavé pozadí vystřídá bílá a v záhlaví se objeví 

titulek „Lars Sjunnesson & Max Andersson“. Oba v této části reflektují vlastní 

tvůrčí proces: „Na začátku jsem si myslel, že kdy jsme dva, práce nám půjde 

dvakrát rychleji. Vypadá to ale, že se spojily naše nejhorší vlastnosti, jako 

například špatná disciplína a nerozhodnost (…).“ (Andersson a Sjunnesson, 

2009: 50). Je patrné, že délka a kontinuálnost doby, kterou autoři prací na 

komiksu strávili se přímo odráží v kvalitě výsledného díla a schopnosti 

vzbudit u čtenářů porozumění. 

  



80 
 

 

8 Závěry analytické části 

Analýza ukázala, jakým způsobem komiksy pracují s klíčovými diskurzy 

rozpadu Jugoslávie, jak je popsal Dejan Jović (2001). Prvním diskurzem, který 

Jović pojmenovává, je diskurz argumentující ekonomickou situací. S tímto 

diskurzem nepracuje ani jeden z analyzovaných komiksů, stejně jako 

s diskurzem rozpadu impérií. Není zmiňován ani diskurz, který vysvětluje 

rozpad Jugoslávie kulturními rozdíly. Oproti tomu diskurz argumentující 

etnickou nenávistí se v komiksech objevuje několikrát, zkoumaná díla jej však 

nahlíží kriticky a ukazují na jeho nepravdivost. Diskurz, který argumentuje 

nacionalismem, kritickým způsobem uchopuje především Aleksandar Zograf 

a autoři Makedonie. Zograf upozorňuje na podněcování nacionalismu skrz 

masová média, nevidí v něm tedy něco přirozeného. V Makedonii zase 

Heather Roberson upozorňuje na propojenost pocitu útlaku a nárůstu 

nacionalismu.  

Analyzované komiksy také pracují s mezinárodně-politickým diskurzem, a to 

především s oblastí sporů o intervenci, jak je popsala Sabina Ramet (2014). 

Pět komiksů ze šesti různě kritizuje postup mezinárodních politických 

organizací. Pouze Makedonie se snaží ukázat, že mezinárodní snaha může 

přispět k míru a válce dokonce předejít. Diskurz, který argumentuje rolí 

osobnosti, se vyskytuje u třech zkoumaných komiksů. Zograf i Sacco ukazují, 

že přes nespornou roli, kterou Slobodan Milošević sehrál, není možné vinit 

pouze něj. Zograf navíc vypichuje přitažlivost tohoto diskurzu. Kubert oproti 

tomu skrz zobrazování Miloševiće pomocí klasické karikatury záporáka tento 

diskurz spíš posiluje. 

Pro přiblížení neznámého prostředí je komiks ideální formou, protože 

umožňuje pomalé ponoření se do problematiky. Tuto funkci nejlépe využívá 

Sacco a Zograf – u Sacca jde o detailní kresbu, Zograf je sice více schematický, 

ale jeho komiks obsahuje drobné detaily, které dílo jasně ukotvují lokálně. 
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Z neznámých míst kdesi na periferii Evropy tak komiksy pomocí detailního 

vykreslení činí místo, které čtenáři a čtenářky znají, které již není cizí. 

Makedonie oproti tomu působí, jako by se odehrávala v USA. Fax ze Sarajeva 

by dost možná vyzněl podobně, nebýt kopií faxů, které každou kapitolu 

rámují.  

Další strategií, která pomáhá čtenářům přenést se do místa dění, jsou mapy a 

mapování, které, jak ukázal Holland (2015), mohou sloužit jak k informační 

funkci, tak ke kritice dominantních narativů a interpretací. Analýza ukázala, 

že jediný Sacco využívá v Safe Area Goražde mapy k informativní funkci, 

k zasazení do historického kontextu i ke kritice dominantních narativů. Fax ze 

Sarajeva využívá mapy k informativní funkci a lehce kritické funkci, 

Makedonie naopak k zasazení do historického rámce. Autoři Bosenského 

plackopsa přiloženou mapy nevyužívají k informativní funkci, ani 

historickému rámování, ale ke kritice dominantních interpretací rozpadu 

Jugoslávie.  

Z analytické části práce dále vyplývá, že komiksy nutí čtenáře k vytváření tzv. 

padělaných vzpomínek, jak je definoval Charles Acheson (2015). Ty jsou 

výsledkem toho, že čtenáři musí spoléhat na vlastní zkušenost a začlenit ji do 

čtení. Možnost být empatický k člověku, vcítit se do někoho, kdo prožil 

traumatickou událost, široce poskytují komiksy Bezpečná zóna Goražde, Šíbr, 

Fax ze Sarajeva i Regards from Serbia. Bosenský plackopes to svou fantastickou 

povahou naopak znemožňuje. Makedonie se soustředí více na obecné 

koncepty státních konfliktů než na jedince, kteří v nich žijí. Dalším jasným 

dílčím závěrem zkoumání je, že empatickému čtení jasně napomáhá detailní 

seznámení se s postavami komiksu, jak činí Fax ze Sarajeva nebo Bezpečná 

zóna Goražde. Regards from Serbia nás sice neseznamují s detailními příběhy 

ostatních lidí, autor Aleksandar Zograf je však nahrazuje vlastní introspekcí. 

Pokud autoři komiksů chtějí přinášet svědectví traumatických událostí, stojí 

před nelehkým úkolem zobrazit jej dostatečně realisticky a osobně, aby dále 

nebyla minimalizována bolest přeživších a zároveň nebyl vzbuzen pouze šok 
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a zhnusení jakožto pouhý příspěvek do současné kultury ran, jak ji popsal 

Walker (2010). To se může podařit pouze ve chvíli, kdy je realistické 

zobrazení doplněno osobními informacemi o lidech, kteří si prošli nesmírným 

utrpením. Právě v momentě, kdy postavy z komiksu lépe poznáme, se z nich 

stávají lidské bytosti, a ne jenom anonymní objekty. 

Pět z analyzovaných komiksů se snaží různými způsoby vzbudit empatii a 

porozumění. Bosenský plackopes oproti tomu vzbouzí spíš údiv, šok a 

nepochopení. Saccovi a Kubertovi, autorům, kteří v analyzovaných komiksech 

mluví o znásilnění, se podařilo plně využít potenciální sílu komiksu, jak ji 

popisuje Hillary Chute (2017: 37) – a totiž zobrazit bolestivé osobní trauma 

bez toho, aby z něj dělali senzaci a zároveň bez toho, aby se od něj odvraceli. 

Komiksy, které pracují s problematikou válečného znásilňování, jej 

nezobrazují explicitně, čímž zabraňují voyeurství a zachovávají integritu 

obětí. V této oblasti také analýza potvrzuje nálezy Laurike in 't Veld (2018), 

rozporuje však závěry Sandry Cox (2018). 

Všichni autoři odmítají kreslit konvenční válečné komiksy (s bojovými 

scénami, hektolitry krve, neohroženými hrdiny, jasným rozlišením na dobré a 

zlé) a místo toho čtenáři neustále připomínají, jak válka ovlivňuje životy 

obyčejných lidí. Žádný z komiksů válku neglorifikuje, většina z nich se 

dokonce vyhýbá přímým záběrům z bitevní linie. 

Analýza dále poukázala na důležitost nevykreslovat přeživší traumatu jako 

(super)hrdiny a upozorňovat na jejich vlastní individuální identitu, protože 

oboje výrazně napomáhá empatickému čtení. Specifická schopnost 

komiksového média tak nespočívá ve schopnosti vykreslovat zážitky 

jednotlivých svědků prostřednictvím dokumentární reportáže ve stylu 

mluvících hlav, ale v jeho schopnosti vtáhnout čtenářku dovnitř panelu, 

dovnitř děje, nasloucháním jej převzatě prožít a soucítit (Salmi, 2016: 425). 
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Závěr 

V diplomové práci jsem se zabývala způsoby, kterými komiksy pojímají 

rozpad Jugoslávie a traumata s ním spojená. V teoretické části jsem nejdříve 

představila klíčové diskurzy debaty o rozpadu Jugoslávie a poté jsem 

věnovala pozornost přiblížení studia komiksu. Osvětlila jsem základní pojmy, 

včetně problematiky termínu komiksový román. Také jsem přiblížila 

možnosti zkoumání komiksu z pohledu mezinárodních vztahů. Dále jsem se 

zaměřila na popsání úzkého vztahu mezi komiksem a traumatem. Rozebrala 

jsem způsoby svědectví, které může komiks uplatňovat, způsoby, kterými je 

možné trauma v komiksu číst a v neposlední řadě možnosti analýzy traumatu 

v komiksu. Pozornost jsem věnovala také shrnutí současného stavu poznání, 

abych vytyčila prázdný prostor, který se tato práce pokusila zaplnit. Stručně 

jsem představila vybrané komiksové knihy a jejich autory.  

V analytické části jsem hledala odpovědi na dvě hlavní otázky. Cílem první 

otázky bylo zjistit, jak komiksy zprostředkovávají porozumění rozpadu 

Jugoslávie. Analýza ukázala, že komiksy pracují s některými klíčovými 

diskurzy rozpadu Jugoslávie, jak je popsal Dejan Jović (2001). S diskurzem, 

který argumentuje etnickou nenávistí, pracují komiksy poměrně hojně. 

Autoři jej však nahlíží kriticky a upozorňují na jeho nepravdivost. I diskurz 

argumentující mezinárodně-politickou situací je zastoupen často, a to 

především v oblasti sporů o intervenci. Pět komiksů různě kritizuje postup 

mezinárodních politických organizací. Jediná Makedonie se snaží ukázat, že 

mezinárodní snaha může přispět k míru a válce dokonce předejít. Diskurz 

akcentující nacionalismus kriticky reflektují komiksy Regards from Serbiaa 

Makedonie. Diskurz, který akcentuje význam a roli osobnosti, je 

v analyzovaných komiksech zastoupen okrajově, reflektována je však jeho 

přitažlivost. S diskurzem, který argumentuje rozpadem impérii; diskurzem, 

který argumentuje kulturními rozdíly; stejně jako s diskurzem, který 

argumentuje ekonomickou situací, komiksy vůbec nepracují. Analýza dále 

ukázala, že komiksy využívají k pochopení kontextu mapy a mapování, jejichž 
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funkce popsal Holland (2015), přičemž jejich plného rozsahu využívá pouze 

Joe Sacco v Bezpečné zóně Goražde. 

Cílem druhé otázky bylo zjistit, jaké strategie autoři volí, když se snaží předat 

svědectví traumatické události. Autoři válečných komiksů pracují v rámci 

soudobé kultury ran. Pro tu je typická lidská posedlost bolestí a ranami, která 

z obětí vytváří pouhá plátna pro uspokojení fascinace masakrem. Ke vzrůstu 

této kultury vedl i rozmach masových médií po druhé světové válce. 

Fotografie zločinů proti lidskosti se staly tak rozšířenými, že možná přestaly 

být schopné vyvolat adekvátní šok – dle Susan Moeller (1999) dochází 

k jakési „únavě ze soucitu“. V další fázi této únavy pak oběti zločinů přestávají 

být vnímány jako lidské bytosti a jsou redukovány na svoje zmasakrovaná 

těla. Analýza však ukázala, že komiksy kultuře ran většinově vzdorují. Skrz 

padělané vzpomínky, jak je definoval Charles Acheson (2015), pobízí čtenáře, 

aby se vcítili do lidí, kteří prožili nesmírně traumatizující události. 

Empatickému čtení jasně napomáhá detailní seznámení se s postavami 

komiksu v celé jejich nepřikrášlené lidskosti, jak činí nejsilněji Bezpečná zóna 

Goražde, eventuálně i autorská introspekce, jak je obsažena v Regards from 

Serbia. Dva autoři, Joe Sacco a Joe Kubert, zobrazují svědectví znásilnění 

formou, skrze kterou se jim podařilo plně využít potenciální síly komiksu, jak 

ji popisuje Hillary Chute (2017) – a totiž zobrazit bolestivé osobní trauma bez 

toho, aby z něj dělali senzaci a zároveň bez toho, aby se od něj odvraceli. 

Všichni autoři odmítají glorifikovat válku a místo toho se soustředí na fatální 

dopady, které má válka na život obyčejných lidí. 

Síla komiksu nespočívá ve schopnosti realisticky zobrazit minulost, nýbrž ve 

schopnosti vtáhnout čtenáře dovnitř panelu, čtením jej prožít a soucítit. 

Komiksy vyprávějí komplexní historické události detailně a mnohovrstevně, 

čímž mohou výrazně přispět k porozumění a empatii. Analyzované komiksy 

tak představují podnětný materiál, který by stál za využití například ve výuce 

dějepisu, neboť vypráví o historických událostech věrně a zároveň poutavě.  
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Summary 

When Art Spiegelman published the first part of his groundbreaking graphic 

narrative Maus in 1980 (later awarded with the Pulitzer Prize), he launched a 

new wave of graphic narratives that reflect political events based on a 

personal experience. Today, the creators of award-winning comics that 

mirror contemporary history, such as Marjane Satrapi, Guy Delisle or Joe 

Sacco, are not considered only as authors of appraised aesthetical works, but 

also intellectual authorities and foreign policy experts. Indeed, in their comics 

they do not merely describe historical events in a stark manner, but also 

mediate their subsequent understanding (Hansen, 2017: 582).  

The master thesis analyzed six comics (Bosnian Flatdog; Fax from Sarajevo; 

Macedonia: What does it take to stop a war?; Regards from Serbia; Safe Area 

Goražde and The Fixer and other stories) that deal with the dissolution of 

Yugoslavia. The authors of all the comics gathered information for their work 

from interviews with locals and/or from personal experience on the ground. 

These comics focus on the perspective of ordinary people but evoke different 

discourses about the war and the political crisis. 

The theoretical part first introduced key discourses of the debate on the 

break-up of Yugoslavia and then turned its attention to a brief introduction of 

comics studies. It then focused on describing the close relationship between 

comics and trauma. The analytical part sought answers to two main 

questions. The first question aimed to find out how comics mediate the 

understanding of the disintegration of Yugoslavia. The analysis showed that 

comics work with some of the key discourses, as described by Dejan Jović 

(2001). Comics work quite extensively with discourse that argue ethnic 

hatred. However, the authors view it critically and point out its falsity. 

Discourse arguing the international political situation is represented 

frequently, especially around disputes about intervention. Five of the six 

comics variously criticize the actions of international political organizations. 

The discourse that emphasizes the importance and role of personality is 
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marginally represented in the comics, but its appeal is reflected. The 

discourse that argues the collapse of empires; the discourse that argues for 

cultural differences; as well as the discourse that argues for the economic 

situation are not represented in the comics. 

The second question aimed to find out what strategies authors employ, when 

they try to give testimony of a traumatic event. Authors of war comics work 

within contemporary wound culture. It is characterized by an obsession with 

pain and wounds that makes victims mere canvases for satisfying a 

fascination with carnage. However, analysis has shown that comics mostly 

resist the culture of wounds. Through forged memories, as defined by Charles 

Acheson (2015), they encourage readers to empathize with people who have 

lived through extremely traumatic events. A further conclusion of the analysis 

is that empathetic reading is clearly aided by a close acquaintance with the 

comic book characters in all their unadorned humanity, as Safe Zone Goražde 

does most powerfully, and possibly by authorial introspection, as contained 

in Regards from Serbia. The two authors, Joe Sacco, and Joe Kubert, depict 

testimonies of rape in a form through which they have managed to fully 

exploit the potential power of comics as described by Hillary Chute (2017) - 

namely, to portray painful personal trauma without sensationalizing it or 

turning away from it. All the authors refuse to glorify war and instead focus 

on the fatal effects that war has on the lives of ordinary people. The strength 

of the comic lies not in its ability to realistically depict the events of the past, 

but in its ability to draw the reader into the panel, to experience and 

sympathize with the reading. 
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