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Abstrakt 

Diplomová práce pojednává o reprezentaci konfliktů po roce 1945 v non-fiction 

komiksu. Zabývá se tím, které konflikty významné pro evropský a severoamerický 

kulturní okruh jsou komiksem pokryty a jak. Věnuje se fenoménu komiksového 

žurnalismu. Toto propojení svébytného umění a žurnalistiky popisuje ve vztahu k ideálu 

objektivního zachycení události. Zároveň v této souvislosti zkoumá postavení autora 

v komiksu. Práce dokumentuje komiksové žánry, ve kterých se války a jiné ozbrojené 

střety odráží. Pátrá po kořenech komiksového zpracování skutečných událostí, a 

zejména konfliktu. Práce také nastoluje mediální problematiku zachycení konfliktu, 

včetně sociální konstrukce reality a vyobrazení násilí. Práce si klade za cíl zanalyzovat 

komiksové pokrytí zahraničních sporů v komiksu a představit různé autory, kteří se jim 

v komiksových reportážích věnují. Klíčový je vztah reality a jejího vyobrazení na 

stranách komiksu. Součástí práce jsou rozhovory se dvěma autory, Guy Delislem a 

Patrickem Chappattem. Analytická část práce kvalitativně zkoumá vybraná komiksová 

díla týkající se arabsko-izraelského konfliktu. V rámci případové studie autorka 

pozoruje, zda lze u autorů vysledovat motivaci zachytit konflikt objektivně, zda jsou 

v komiksech vysledovatelné podobné narativní a umělecké znaky pro reprezentaci války 

a také roli autora uvnitř komiksu. Závěr diplomové práce systematicky shrnuje veškeré 

poznatky z teoretické i analytické části a vede k bližšímu pochopení reflexe 

zahraničních konfliktů po roce 1945 v komiksu.  

 

 

 



 

Abstract 

The  Master  thesis  focuses on the representation of conflict  after 1945 in a 

non-fiction comics. The thesis describes which important conflicts for the European and 

North American cultural sphere are covered by comics and how. It deals with the 

phenomenon of comics journalism. This term combining the elements of art and 

journalism is viewed in relation to the traditional ideal of objectivity in coverage of the 

events. In this context the thesis examines the position of the author in his comics. The 

thesis then identifies the comics genres in which wars and other armed conflicts are 

reflected. It searches for roots of comics that had attempted to capture the reality and in 

particular the conflict. It also provides an overview of the issue of media coverage of 

conflicts including the social construction of reality and the depiction of violence in 

media. The aim of this study is to analyze the characteristics of comics coverage of 

foreign military interventions and disputes and identify various authors who have 

written comics books about them. A key theme is a relationship between the perception 

of reality and its representation on the pages of comics. The thesis contains two 

interviews conducted with authors Guy Delisle and Patrick Chappatte. The research part 

of the thesis deals with the selected sample of comics covering the Israeli-Palestinian 

conflict. In the case study, the author observes by means of qualitative analysis whether 

the authors have the motivation to capture the conflict objectively, whether in comics 

there are some similar narrative and artistic symbols to represent war and finally which 

is the role of the author in his comics. The conclusion systematically summarizes all the 

knowledge of the theoretical and analytical part of the thesis and leads to a better 

understanding of reflection foreign conflicts after 1945 in comics. 
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1. Úvod 

Etnický konflikt v bývalé Jugoslávii, rwandská genocida, otázka Palestiny, 

Írán… Rasismus, homofobie, nukleární hrozba. Komiks uchopuje závažná témata. 

Francouzsko-íránská kreslířka Marjane Satrapi vyobrazila v komiksové knize Persepolis 

svržení posledního íránského šáha i začátek irácko-íránské války. Malťan Joe Sacco na 

základě vlastních zkušeností a rozhovorů obrazově  postihl dění v Palestině i bývalé 

Jugoslávii. Patrick Chappatte, napůl Libanonec a Švýcar, inicioval kreslené reportážní 

projekty v Pobřeží slonoviny, v Libanonu a Gaze. Existuje celá řada dalších autorů, 

kteří pokrývají oblasti světových konfliktů obrazem a textem v bublinách.  

Jsou představiteli tzv. komiksového žurnalismu, dokumentární biografie, 

autobiografie, zkrátka „komiksu reality“, zastřešujícího fenoménu, který nás zejména 

díky vizuálně netradičně zpracovanému obsahu vtahuje do děje. Když se komiks střetne 

s realitou, válkou, stává se zpravodajskou formou, která nabízí novou dimenzi lidského 

porozumění konfliktu, genocidy nebo revoluce. Komiks jako umělecká forma se stává 

užitou žurnalistickou formou. 

S koncem druhé světové války mnozí očekávali, že veškeré násilné konflikty už 

jsou minulostí, že se lidstvo poučilo.
1
 Avšak tak jako první světová válka umožnila zrod 

komunismu a fašismu a předznamenala druhou světovou válku, stejně tak druhá světová 

válka stála u zrodu války studené, která nabyla až globálních rozměrů.
2
 Postbipolární 

svět také nezůstal ušetřen konfliktů. S odrazem k těmto skutečnostem mají média 

nelehký úkol.  Čelí výzvě prezentovat tyto konflikty zbytku světa, pokud možno 

výstižně, objektivně a neutrálně.
3
 

                                                 
1
 Zkušenosti ze světových válek vedly OSN k sepsání Charty, ve které byl jasně vytyčený cíl udržovat 

mezinárodní mír a bezpečnost. Státy se vstupem do OSN zavazovaly k respektování jejích principů. 

Přesto po 2. sv. v. vypukla celá řada konfliktů a Charta zůstala pouhou „listinou“. Viz LABANCA, 

Nicola. Válečné konflikty dneška od roku 1945 do současnosti. Vyd. 1. Praha: Fortuna Libri, c2009, 

Zakázaná válka (8-12). ISBN 978-80-7321-465-4.  
 

2
 HUNTINGTON, Samuel P. Střet civilizací: boj kultur a proměna světového řádu. Vyd. 1. Praha: Rybka, 

2001, Kapitola 1: Nová éra ve světové politice. ISBN 80-86182-49-5. 
 

3
 Tyto role médií odpovídají např. 1. bodu Etického kodexu novináře (vypracovaném Syndikátem 

novinářů ČR) – právu občanů na včasné, pravdivé a nezkreslené informace – viz Etický kodex. 

SYNDIKÁT NOVINÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Syndikát novinářů ČR [online]. 1998 [cit. 2014-12-

19]. Dostupné z: http://www.syndikat-novinaru.cz/etika/kodex/ 

 

http://www.syndikat-novinaru.cz/etika/kodex/
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Komiks jako takový je často podceňovaným médiem, asociovaným lidmi spíše 

jako zábavní žánr po děti. Nese v sobě však daleko větší potenciál. Když se v roce 1992 

dočkal Maus Arta Spiegelmana,
4
 pojednávající o holocaustu, prestižní Pulitzerovy ceny,  

ocenění za žurnalistiku, bylo jasné, že komiks a komiksové reportáže nemůžeme brát na 

lehkou váhu. V energickém pojetí Arta Spiegelmana komiks otevřel novou bránu 

komiksové historie. 

Po Spiegelmanovi se objevili další. Inspirace jim nechyběla, ve světě vypukly 

další ozbrojené konflikty. Komiksové reportáže zachytily mnohé z nich. Asi 

nejzářivějším příkladem kreslíře-reportéra je už dříve zmiňovaný Joe Sacco. Jako 

původně vystudovaný novinář jen dokazuje, že komiksoví žurnalisté čelí stejným 

obtížím jako kolegové pracující v jiných typech médií. Otázky zaujatosti (bias), 

nespolehlivých zdrojů, jazykové bariéry, etických dilemat jsou v Saccových grafických 

reportážích často zmiňovány, s cílem je překonat a najít zlatou střední cestu 

k vyváženému zachycení problematiky zahraničního konfliktu. 

Problematika rozlišení subjektivity a objektivity je jednou z klíčových. Zatímco 

žurnalistika kondenzuje informace s často krátkou a limitovanou redakční uzávěrkou, 

komiksová žurnalistika shromažďuje aspekty komplexní reality, která se nemůže 

shrnout jen do několika slov nebo řádků. Komiksový reportér je umístěn v centru 

příběhu, odhaluje často své předsudky, pochybnosti, emoce a pokrývá široké spektrum 

času, prostoru a zkušenosti. Dodává bezesporu lidský rozměr konfliktu, na druhou 

stranu se nabízí otázka, zda tedy komiksová reportáž odráží skutečně realitu, či jen 

autorův subjektivní komentář. Není pak realita namísto neutrálního záznamu přímo 

konstruována? 
5
 

Cílem této diplomové práce je komplexně popsat fenomén reflexe zahraničních 

konfliktů v non-fiction komiksu a pochopit některé jeho zákonitosti. Práce si klade za 

cíl zanalyzovat komiksové pokrytí moderních konfliktů ve vymezeném období po druhé 

světové válce. Shrnuje, kteří autoři se komiksovým reportážím s tematikou konfliktu 

věnují. Práce představuje žánry komiksového realismu a  věnuje se vztahu reality a 

jejího zobrazení.  

                                                 
4
 SPIEGELMAN, Art. Maus: příběh očitého svědka. Vyd. v tomto souboru 1. Překlad Jiří Zavadil, Jan 

Macháček, Magdaléna Fričová. Praha: Torst, 2012, 295 s. ISBN 978-807-2154-418. 
 

5
 Problematika konstruování reality patří k zásadním otázkám mediálních studií. Teorií se zabývali 

například: BERGER, Peter L a Thomas LUCKMANN. Sociální konstrukce reality: pojednání o 

sociologii vědění. 1. vyd. Překlad Jiří Svoboda. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999, 

214 s. ISBN 80-859-5946-1. 
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V praktické části jsou srovnány narativní postupy, styly a metody práce jednotlivých 

autorů. Hledány byly společné i odlišné rysy. Na případové studii je poté detailně 

popsána reflexe komiksového vyobrazení izraelsko-palestinského konfliktu. Zmíněna 

byla i další ohniska napětí jako například Severní Korea nebo africké Kongo. 

Celkově diplomová práce dospěla k závěrům, jak jsou světové konflikty po roce 

1945 unikátními tvůrčími postupy komiksu zachyceny a pokryty. Součástí práce je i 

zamyšlení nad limity a úskalími komiksového zpracování války. Práce propojila 

problematiku mediálního zachycení konfliktu s narativními mechanismy samotného 

komiksu.  

Diplomová práce operovala s kvalitativními výzkumnými otázkami. Doprovází 

komiksovou reportáž na její cestě legitimního uznání jako efektivního prostředku 

žurnalistiky.  

 

2. Metodika práce 

Teoretická část práce představuje nejprve samotný fenomén komiksového 

zpracování reality a konkrétně konfliktů. Relevantní zdroje tvořila zahraniční, 

především pak frankofonní a anglická literatura. Tento výběr je odůvodněn tím, že 

Francie a USA ještě spolu s Japonskem tvoří tři největší střediska komiksové kreativity 

a vydavatelské aktivity.
6
 Sběr dat probíhal systematicky a jeho cílem bylo ujasnit 

základní rámec fenoménu a získat integrovaný pohled na předmět výzkumu a jeho 

kontextovou logiku.  

Povaha teoretické sféry práce odpovídá syntéze mnoha zdrojů. Ucelená literatura 

k mému zpracovávanému tématu chybí. Například akademické pokrytí se doposud 

věnovalo jen dvěma konkrétním autorům (Joeu Saccovi a Guy Delislovi)
7
 nebo 

předmětu komiksového žurnalismu obecně,
8
 bez širšího zamyšlení a zkoumání vztahu 

mezinárodních konfliktů a komiksu. 

                                                 
6
 1001 komiksů, které musíte přečíst, než zemřete: [velký průvodce po světě komiksů, grafických románů, 

stripů a mangy]. 1. vyd. V Praze: Plus, 2013, 8 (Úvodem – Paul Gravett). ISBN 978-80-259-0160-1 
 

7
 BÁRTA, Jan. Joe Sacco a Guy Delisle: Dva pohledy na komiksovou žurnalistiku. Praha: 

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky, 2010. 

45 s. Vedoucí bakalářské práce PhDr. Milan Kruml. 
 

8
 MEDKOVÁ, Alžběta. Grafický žurnalismus – komiksové reportáže Joe Sacca. Praha: 

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky, 

2009. 42 s., IV s. příloh. Vedoucí bakalářské práce Mgr. Filip Láb, Ph.D. 
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Základním stavebním kámenem práce je předchozí četba komiksů Persepolis 

Marjane Satrapi, Pchjongjang Guy Delisla a Palestina Joea Sacca, které mě přivedly k 

samotnému tématu komiksového zpracování konfliktů. Znalost většiny prací dalších 

zmíněných autorů pochází ze dvou ústředních zdrojů – knihy Grands Reporters: 20 

histoires vraies
9
 (Velcí reportéři: 20 pravdivých příběhů) a televizního dokumentu La 

BD s'en va t-en guerre
10

 (Komiks jde do války) francouzsko-německého kanálu Arte. 

Intertextuálním přístupem došlo k objevení dalších autorů komiksu reality.  

Praktická část práce si kladla za cíl zodpovědět výzkumné otázky bezprostředně 

se týkající reflexe zahraničních konfliktů v komiksu. Nastolené výzkumné otázky byly 

následující (VO): 

 

VO1: Je hlavním motivem zkoumaných komiksů snaha o objektivní zachycení  

           reality nebo o její vytváření? 

 

VO2: Můžeme vysledovat shodné narativní či umělecké znaky pro vyobrazení  

  války v komiksu? 

 

VO3: Do jakých rolí autoři jednotlivých komiksů situují v reportážích sami             

          sebe? 

 

Východiskem práce je kvalitativní výzkum, konkrétně se praktická část opřela o 

znaky exploratorního, popisného a explanačního výzkumu.
11

 Práce zkoumá společensky 

málo známý jev. Popisuje pomocí induktivního postupu jeho znaky a vysvětluje 

kontext, v jehož rámci komiks reality funguje. Součástí práce je hloubkové studium 

případové studie arabsko-izraelského konfliktu. Výběr tohoto geopolitického konfliktu 

pro potřeby případové studie byl motivován vysokým počtem autorů, kteří se o oblast 

zajímali, a kteří mohli být mezi sebou porovnáni. Dalším argumentem pro výběr této 

konfliktní zóny byl ten, že se mi podařilo spojit se se dvěma autory, kteří mi poskytli 

původní rozhovory, které výzkum obohacují. Konkrétně telefonický rozhovor poskytl 

Guy Delisle a po emailu mi zodpověděl několik otázek i Patrick Chappatte.  

                                                 
9
 BECCARIA, Laurent a Patrick de SAINT-EXUPÉRY (hl. editoři). KOLEKTIV AUTORŮ: Sacco, 

Guibert, Ferrandez, Stassen... Grands reporters: 20 histoires vraies. Augsbourg: Himmer, 2012, 654 s. 

ISBN 978-2-35204-212-9. 
 

10
 DANIELS, Mark. La BD s'en va t-en guerre: De Art Spiegelman à Joe Sacco, Histoire du BD 

journalisme [DVD]. Arte editions, 2010, 65 min [cit. 12. 11. 2014]. 
 

11
 Explorace znamená průzkumový výzkum málo známého fenoménu a často splývá s popisným 

výzkumem, který se zaměřuje na otázky „jak, kdo, kolik“. Popisný výzkum využívá například terénní 

pozorování a případové studie. Na exploratorním i popisném výzkumu staví výzkum explanační, který se 
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Je vhodné hned na začátku upozornit na možné zkreslení ze strany výzkumníka 

jako pozorovatele výzkumu. Fenomenologové při kvalitativním bádání upozorňují na 

význam reflexivity, tj. vědomí způsobu, jak sociální identita, vzdělání a osobnost 

mohou ovlivnit výzkumný proces.
12

 Zkreslení může nabýt podoby výběrovosti určitých 

dat nebo už samotných výzkumných otázek. 

Například výběr konfliktů je selekcí. Od skončení druhé světové války do roku 

2013 proběhlo 331 ozbrojených konfliktů.
13

 V textu jsou zmíněny jen některé z nich. 

Konflikty popsané v této práci patří k těm, které výrazně zasáhly evropský a 

severoamerický kulturní okruh.  

Selekce se týká i komiksů, ostatně někteří zahraniční autoři nemuseli být 

přeloženi z původního jazyka, a přesto by jejich práce vyhovovala výzkumu. Pracovala 

jsem s díly psanými v českém, anglickém a francouzském jazyce či do těchto jazyků 

přeloženými. Roli při výběru tedy hrála i dostupnost materiálu. 

  

2.1 Definice pojmů 
 

Vymezením a definováním často užívaných pojmů zamezíme případné 

nejednoznačnosti termínů.  

Komiksem rozumíme „záměrně juxtaponovanou
14

 sekvenci kreslených a jiných 

obrazů, určenou ke sdělování informací nebo k vyvolání estetického prožitku.“
15

 Tak 

definuje komiks americký teoretik Scott McCloud. Pro ucelení nabízím i definici 

francouzského odborníka Thierryho Groensteena. Ten v komiksu spatřuje „narativní 

druh s vizuální dominantou.“
16

 Komiks je v zahraničí známý pod slovem comics, comic 

strip, ve frankofonním prostředí pod pojmem bande dessinée alias doslovně kreslený 

pás. Definice ani jednoho z teoretiků netrvá na přítomnosti textu v komiksu. 

 Konflikt je v této práci nahlížen z hlediska politologie a mezinárodních 

vztahů. Šárka Waisová v knize Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích popisuje 

                                                                                                                                               
snaží zjistit „proč“ se věci dějí daným způsobem. Viz HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, 

metody a aplikace. 3. vyd. Praha: Portál, 2012, s. 36-37. ISBN 9788026202196.  
12

 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál, 2012, s. 146. 
 
13

 G. MARSHALL, Dr. Monty. Major Episodes of Political Violence: 1946-2013. Center for Systemic 

Peace [online]. 2013, 27. 3. 2014 [cit. 2014-12-20]. Dostupné 

z: http://www.systemicpeace.org/warlist.htm 
 

14
 Juxtapozice = přilehlost, pozice dvou či více prvků vedle sebe 

 

15
 MCCLOUD, Scott. Jak rozumět komiksu. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: BB/art, 2008, s. 9. ISBN 

978-80-7381-419-9. 
 

16
 GROENSTEEN, Thierry. Stavba komiksu. Vyd. 1. Brno: Host, 2005, s. 24. ISBN 80-7294-141-0. 

http://www.systemicpeace.org/warlist.htm
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konflikt jako sociální situaci, kdy minimálně dva aktéři usilují v tomtéž okamžiku o 

stejný statek, kterého není dostatek k uspokojení jejich požadavků.
17

 S konkrétnější 

definicí přišli autoři odborné publikace National and International Conflicts Frank 

Pfetsch a Christoph Rohloff.  Tvrdí, že politický konflikt je: „střet překrývajících se 

zájmů v oblasti národních hodnot a problematiky (nezávislosti, práva na sebeurčení, 

hranic a území, distribuce domácí a mezinárodní moci, přístupu k moci), musí trvat 

určitou dobu a mít určitý rozsah, musí probíhat minimálně mezi dvěma stranami (státy, 

skupinami států, organizovanými skupinami nebo organizacemi), které jsou rozhodnuty 

prosazovat svůj zájem a dosáhnout vítězství. Minimálně jednou ze stran musí být 

organizovaný stát.“
18

 Konflikt může nabývat různých podob, od latence k násilnému 

ozbrojenému konfliktu. Válka jako organizované násilí mezi státy i uvnitř států je 

nejostřejší formou konfliktu.  

 Komiksový realismus, komiks reality ve francouzském prostředí BD du réel 

(komiks reálného základu/ skutečnosti) je nově se formující žánr komiksu, který nemá 

jasnou definici a teprve se ustanovuje.
19

 Odtud pramení i různá označení jako grafický 

příběh, komiksová reportáž a podobně. Ať už jde ale o autobiografický příběh či 

dokumentární svědectví, společným jmenovatelem je snaha šířit jiné vyprávění, než 

fikční. Použití pojmu komiksový realismus v této knize je tedy odkazem k nefiktivnímu 

vyobrazování skutečných událostí.  

Reportáž je žánr na pomezí zpravodajství (fakta) a publicistiky (osobní pohled, 

komentování). Reportér, při použití různých stylistických a kompozičních přístupů, 

zprostředkovává prožité svědectví z místa. Popisuje recipientům aktéry, atmosféru, 

průběh události, u které byl osobně přítomen. Podstatná je věcnost, nezaujatý popis 

skutečnosti a zaměření na detail.
20

 

                                                 
17

 WAISOVÁ, Šárka. Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005, s. 35. ISBN 

80-7178-390-0. 
 

18  PFETSCH, Frank R a Christoph ROHLOFF. National and international conflicts, 1945-1995: new 

empirical and theoretical approaches. New York: Routledge, 2000, str. 27. ISBN 041522344x. 
 

19
 „Dnes se nacházíme v oblasti, která se právě definuje. …Už jen pojmenování činí problémy, mluvíme o 

komiksu reality, komiksové reportáži, grafickém příběhu, kreslené reportáži. Slova se pohybují a jen 

svědčí o žánru, který je na vzestupu, ustanovuje se, a spolu s ním, se začínají řešit i pravidla.“ Pronesl 

Patrick de Saint-Exupéry, šéfredaktor časopisu XXI. viz Patrick de Saint-Exupéry: la BD du réel, un 

nouveau genre. Daily motion [online]. 2014 [cit. 2014-12-20]. Dostupné 

z:http://www.dailymotion.com/video/x244axp_patrick-de-saint-exupery-la-bd-du-reel-un-nouveau-

genre_shortfilms 
 

20
 OSVALDOVÁ, Barbora. O reportáži, o reportérech. Vyd. 1. V Praze: Univerzita Karlova v Praze, 

nakladatelství Karolinum, 2010, s. 5-17. ISBN 9788024617817. 

 

http://www.dailymotion.com/video/x244axp_patrick-de-saint-exupery-la-bd-du-reel-un-nouveau-genre_shortfilms
http://www.dailymotion.com/video/x244axp_patrick-de-saint-exupery-la-bd-du-reel-un-nouveau-genre_shortfilms
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Albem míníme strany sdružené do formátu knihy, jde o formu zpracování 

komiksu. 

Viněta je základní jednotkou komiksu. Tvoří část celkové výpovědi jako její 

fragmentární obraz. Můžeme ji také nazývat jako panel. 

Strip je poté sled několika vinět tvořící izolovanou epizodu nebo mikropříběh. 

 

3. Když se setká komiks s konfliktem 
  

Konflikty provázejí člověka po celou dobu jeho existence. Na rozdíl od toho, co 

si myslel Fukuyama,
21

 historie ještě není u konce. Minulé události mají stále dopad na 

současný svět, ať už se projevují zhoršenými mezinárodními vztahy, ustrnutím 

konfliktu, jeho obnovením nebo jinak. Ani jednadvacáté století není ušetřeno 

ozbrojených násilností.  

 Dříve komiksoví autoři seděli jen za stolem a zprávy ze světa k nim pronikaly 

jako ke každému z nás, skrze ozvěny novin, televize nebo rádia. Přibližně počátkem 90. 

let se ale komiks projevil jako nově objevené médium pro vyprávění války. Kreslíři 

vyšli do terénu. 

 Reprezentace konfliktu v komiksu přitom není úplnou novinkou. Válka tvořila 

substanci fiktivních příběhů, ve kterých byly jasně rozpoznatelné úlohy dobra a zla. Je 

na místě připomenout i negativní roli komiksu v propagandistických dílech s cílem 

pošpinit nepřítele.
22

 V těchto typech fikce čtenáři zlo okamžitě interpretovali na 

stereotypních představách a zobecňujících legendách.
23

 Kontury reálného světa jsou 

v tomto ohledu mnohem nejasnější.  

 Komiks je na okraji masových médií
24

, ale může se stát nekonformním hlasem 

odrážejícím realitu. Pozornost čtenářů získaly zejména dvě komiksové autobiografie 

                                                 
21

 Francis Fukuyama představuje ve své knize završení procesu lidských dějin. V současných liberálních 

demokraciích západního typu vidí vývojový vrchol společnosti a počátek globální „liberální rvoluce“. Viz 

FUKUYAMA, Francis. Konec dějin a poslední člověk. Vyd. 1. Praha, 2002. ISBN 80-861-8227-4. 
 

22
 Viz SCOTT, Cord A. Comics and conflict: patriotism and propaganda from WWII through Operation 

Iraqi Freedom. 1. vyd. Annapolis: Naval Institute Press, 2014, pages cm. ISBN 978-1-61251-478-9.  
 

23
 Propaganda probíhala ze strany nacistů, ale například i ze strany Američanů. „Členy Osy zakresloval 

komiks často karikaturou, němečtí důstojníci byli kresleni jako neschopní, aristokratičtí krutí, Italové 

nekompetentní a manipulovatelní Němci a Japonci se v kresbě podobali opicím a byli zrádní. Zvláště 

Japonci byli prezentováni jako nejhorší stereotyp.“ – Tamtéž (SCOTT, Cord A. Comics and conflict: 

patriotism and propaganda from WWII through Operation Iraqi Freedom, 2014, s.)  
 

24
 Komiks definuje jako masové médium Milan Kruml. Viz KRUML, Milan. Comics: stručné dějiny. 1. 

české vyd. Praha: Comics Centrum [distributor], c2007, strana úvodu: K čemu jsou dějiny komiksu?. 

ISBN 978-80-86839-12-7. 
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svědčící o hrůzách druhé světové války. Album Gen
25

 japonského autora Keiji 

Nakazawa vycházelo v letech 1973 až 1985 v různých japonských časopisech.
26

 Ve 

stylu manga vyprávěl Nakazawa příběh rodiny Nakaoka z pohledu dítěte, které přežilo 

pád atomové bomby na Hirošimu. Nakazawovy vzpomínky oživují hirošimskou tragédii 

i následnou obnovu země až do roku 1953. Příběh ukazuje rodinu šestiletého Gena 

Nakaoky, která čelí každodenní šikaně militaristického režimu, proti němuž otec aktivně 

vystupuje. Nakazawův skutečný otec strávil během války dva roky ve vězení. Komiks 

pokrývá osudy zbytku rodiny, problematiku boje o holé přežití ve městě srovnaném se 

zemí, v němž lidé trpí z důvodu ozáření, popálenin nebo nedostatku potravy. Autor 

připustil, že jeho motivace vyprávět spočívá ve vůli, aby lidé nezapomněli. „Historie 

má tendenci se opakovat, proto musíme usilovat o připomenutí naší paměti a o 

vzdělávání lidí.“
27

 Šlo o jedno z prvních seriózních setkání komiksu s pravou válkou. 

Gen postavil základy moderního dokumentárního komiksu. Také je jedním z prvních 

mang přeložených do cizích jazyků. 

 Nakazawově knize Gen psal obdivnou předmluvu autor druhé významné 

biografie týkající se konfliktu. Ta nese název Maus. Američan Art Spiegelman v ní 

pojednává o otci Vladku Spiegelmanovi, polskému židovi, který přežil období 

hitlerovské vlády v Evropě. Spiegelman v díle popisuje svůj vztah k otci a snaží se 

vyrovnat s jeho složitým životním příběhem. Je to kniha, která navždy změnila dějiny 

komiksu. Jde o předchůdce komiksu reality. Nic na tom faktu nemění ani to, že židé 

jsou zde vyobrazeni jako myši a nacisté figurují jako kočky. Přes tuto zjevnou metaforu 

mají myši i kočky lidské vystupování a vlastnosti. Koneckonců jak poznamenal 

americký teoretik komiksu Scott McCloud, čím více karikovaná je postava, tím větší se 

nabízí identifikace čtenáře s touto postavou.
28

 Deník The Washington Post psal: „Tichý 

triumf, působivý a jednoduchý. To, co kniha zachycuje, není možné popsat přesně a 

                                                 
25

 V češtině se překládá jako Bosý Gen. Viz např. VESELÝ, Karel. ČERNÁ A BÍLÁ: Keidži Nakazawa 

byl dítětem atomové bomby. In: Komiksárium.cz [online]. 2013 [cit. 2014-12-20]. Dostupné 

z: http://www.komiksarium.cz/index.php/2013/01/cerna-a-bila-keidzi-nakazawa-byl-ditetem-atomove-

bomby/ 
 

26
  Weekly Shonen Jump (1973-1974), Shimin (1975-1976), Bunka Hyōron (1976-1980), Kyōiku Hyōron 

(1982-1985) viz Gen d'Hiroshima. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): 

Wikimedia Foundation, -2001-, 20. 11. 2014 [cit. 2014-12-20]. Dostupné 

z: http://fr.wikipedia.org/wiki/Gen_d%27Hiroshima 
 

27
 DANIELS, Mark. La BD s'en va t-en guerre: De Art Spiegelman à Joe Sacco [DVD]. Arte editions, 

2010, [cit. 12 .11.2014]. 
 

28
 MCCLOUD, Scott. Jak rozumět komiksu. Praha: BB/art, 2008, s. 49. 

http://www.komiksarium.cz/index.php/2013/01/cerna-a-bila-keidzi-nakazawa-byl-ditetem-atomove-bomby/
http://www.komiksarium.cz/index.php/2013/01/cerna-a-bila-keidzi-nakazawa-byl-ditetem-atomove-bomby/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gen_d%27Hiroshima
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stejně tak není možné dosáhnout tak působivého díla vyjádřením jiným médiem, než je 

komiks.“
29

 Není náhodou, že kniha získala jako první grafický román Pulitzerovu cenu.  

 Maus vydávaný v letech 1980 až 1991 v časopise Raw, předznamenal 

budoucnost celé podkategorie komiksu, a to komiksu reality. Konflikty nižší i vyšší 

intenzity se staly ústředními tématy hned několika komiksů. 

 Konflikty v bývalé Jugoslávii, v Palestině nebo Iráku spojuje přítomnost a 

zaujetí Joea Sacca. Tento Američan maltského původu je často citován v kontextu 

komiksového žurnalismu. To je termín, kterému se práce samostatně věnuje v kapitole 5 

(Komiksový žurnalismus). Prozatím postačí vědět, že čím dál více umělců se zabývá 

produkcí „nonfiction“ komiksu o současných událostech, od válečných zločinů třeba až 

po cestování na kole ve Vlámsku. A žurnalistickým přístupem k události spolu 

s uměleckým propojením textu a obrazů prolínají tito autoři komiks a žurnalismus, tvoří 

komiksový žurnalismus.
30

 

 Když dojde k setkání komiksu a konfliktu, může se stát mnohé. Můžeme narazit 

na člověka, který osobně prožil útrapy autoritativního režimu a pomocí komiksu chce o 

nespravedlnostech a podmínkách svědčit. Může se pokoušet vyrovnat se s minulostí.  

Svědčit se dá samozřejmě i jinak, ale výhoda komiksu jako média spočívá v možnosti 

komplexně propojit vizuální a textové části s tím, že čtenáři mají čas se pozastavit nad 

nějakým úsekem (ať už vinětou nebo stripem) a přemýšlet o něm. „Slova a obrazy mají 

obrovskou schopnost vyprávět příběhy, když ovšem tvůrci používají oboje najednou.“
31

  

Komiksové střetnutí s válkou může být zcela záměrné. Kreslíři se rozhodnou jet 

na místo dění, na místo konfliktu. Cílem je osobně zažít a vidět důsledky války a dodat 

kulturně-sociální kontext místa. 

 Komiks se vrací do novin, například ženevský deník Le Temps věnuje čtyřikrát 

ročně tři strany kreslené reportáži Patricka Chappatta. Zpravidla jde o první tři strany 

periodika. Čtenáři deníku, kteří si neuměli představit, že někdy budou číst komiks, se 

dozvídají o posledním dění například v Gaze z komiksu.  

 
3.1 Kořeny komiksového realismu 

 Obrázkové reportáže mají svůj původ v historii. Pátrání po původu zachycení  

                                                 
29

 Zadní strana vazby u Mause (SPIEGELMAN, Art. Maus: příběh očitého svědka. Praha: Torst, 2012.) 
 

30
 V tomto odstavci je formulována vlastní obecná definice komiksového žurnalismu. Podrobnější výklad 

k termínu poskytuje 5. kapitola diplomové práce. 
 

31
 MCCLOUD, Scott. Jak rozumět komiksu. Praha: BB/art, 2008, s. 152 
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komiksu a prožité reality je obtížné, jako najít původ samotného komiksu. Už první 

lovecké obrázky v jeskyních, pocházející z paleolitu, zobrazovaly tehdejší podmínky 

života. Chyběl text a juxtapozice probíhala velmi volně, inspirace skutečností však byla 

patrná. V subjektivním náhledu můžou představovat základy také egyptské hieroglyfy. 

Ovšem abeceda hieroglyfů zatupuje zvuky, proto nejde o skutečně kreslené obrázky.
32

   

Raným komiksovým zobrazením konfliktu je Trajánův sloup v Římě. Ten 

Římané nechali roku 113 našeho letopočtu vystavit na oslavu vítězného tažení císaře 

Trajána proti Dákům. Na sloupu jsou patrné obrazy boje s barbary, pochody legií, 

vítězství, vše ve spirálovém vyprávění. Jinému konfliktu se věnoval gobelín z Bayeux. 

Tapiserie dlouhá téměř sedmdesát metrů vypráví o událostech roku 1066, a zachycuje, 

jak Normané pod vedením Viléma Dobyvatele dobývali Anglii. Invazi můžeme 

sledovat chronologicky. Nevidíme sice jednotlivé panely, ale jsme schopní scény 

rozeznat podle tematické změny.
33

  

V českém prostředí stojí při zachycování reality komiksem za připomenutí, že se 

dochovala obrázková reportáž ze sedmnáctého století, která obrazově rozfázovala 

popravu 27 českých pánů na Staroměstském náměstí a jejíž součástí byla i textová 

legenda.
34

 

Skutečné základní stavební kameny komiksu reality však najdeme později. 

Západní tisk se rozvíjí a racionalizuje v devatenáctém století. Čtenářstvo začíná být 

vzdělanější. Nové grafické procesy jako dřevoryt či litografie a heliogravura 

zdokonalují šíření obrazů. Žurnalisté pomalu spolupracují s kreslíři. V té době jistý 

Rodolphe Töpffer, považovaný za zakladatele komiksu, publikuje v časopisech své 

první příběhy v obrazech. Švýcarský spisovatel, umělec a univerzitní profesor Töpffer 

tak představil komiks v médiu zaměřeném na aktuality. A kresba spolu s informačním 

potenciálem zaujala editory i čtenáře.
35

  

Mezi lety 1870 – 1880 vycházely v britských periodikách Illustrated London 

News a The Graphic reportáže v komiksu. Ukázky jejich titulních stran znázorňuje 

                                                 
32

 MCCLOUD, Scott. Jak rozumět komiksu. s. 12. 
 

33
 Tamtéž, s. 13. 

 

34
 KÖPPLOVÁ, CSc., Doc. PhDr. Barbara. Dějiny a současnost masových médií I (JJB001): 3. 

Přednáška: Zrození periodického tisku (tisk 17. stol. na příkladu Německa, Anglie, Francie) [Přednáška]. 

17. 3. 2010 [cit. 11. 11. 2014]. 
 

35
 M. Töpffer invente la bande dessinée. Les impressions nouvelles: l'éditeur transgenres [online]. 2014, 

citace Patricka Evena v kapitole Historie, s. 20 [cit. 2014-12-19]. Dostupné 

z: http://www.lesimpressionsnouvelles.com/catalogue/m-topffer-invente-la-bande-dessinee/  

O Töpfferovi jako zakladateli komiksu mluví i McCloud (Jak rozumět komiksu, s. 17) 

http://www.lesimpressionsnouvelles.com/catalogue/m-topffer-invente-la-bande-dessinee/
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obrázek v příloze číslo jedna. „Jde o předka informačních magazínů dvacátého století 

jako Life nebo Paris Match. Všechny současné formy vizuální reportáže 

(kinematografické nebo televizní) se vrací genealogicky zpět ke vzniku Illustrated 

London News.“
36

  Úspěchem tohoto týdeníku se inspirovala Francie, kde vznikl 

časopis l’Illustration. 

Příloha č. 1: Ukázky titulních stran periodik z 19. století (obrázek) 

 

 

 

Devatenácté století je neodmyslitelně spojeno s kolonialismem, i proto můžeme 

narazit na grafické reportáže z exotických krajů. Ty se často objevovaly v již zmíněném 

The Graphic. 

Vysoká pozornost byla věnována zejména konfliktům (krymské válce nebo 

francouzsko-pruskému konfliktu). Před érou fotografie se ilustrátoři vydávali na bitevní 

pole, aby zaznamenávali válečné dění. Například z americké občanské války tak známe 

obrázky z tiskařské firmy Currier and Ives.
37

 Fotografická technika tehdy už sice 

existovala, ale nebyla natolik rozvinutá, aby se dala naplno využít pro tisk. A tak 

                                                                                                                                               
 

36
 FORAY, Yan. Le mémoire dessiné: Le BD reportage part dans une guerre de légitimation [online]. 

Lyon, 2014 [cit. 2014-12-16]. Dostupné z: http://issuu.com/jeannievski/docs/le_memoire_dessine. 

Bakalářská. l’Institut Supérieur des Médias de Lyon. Vedoucí práce Régis Veydarier. 
 

37
 Viz DONG, Lan a A předmluva Robert G. WEINER. Teaching comics and graphic narratives essays 

on theory, strategy and practice. Online-Ausg. Jefferson, N. C: McFarland, 2012, s. 245. ISBN 

9780786492640. 

http://issuu.com/jeannievski/docs/le_memoire_dessine
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důležité obrázky z bitev přinášeli kreslíři, ne fotografové. Podle kanadského novináře 

Brada MacKaye v tomto bodu můžeme spatřovat základy komiksové žurnalistiky.
38

 

 

 
3.2 Protiváha tradičních médií 

 

Pokud se podíváme na současné světové zpravodajství, určitě nemá nouzi o 

množství informací ani o nejrůznější informační technologie pro jejich zachycení. 

Určitá nesnáz se projevuje v selekci zpráv a výstavbě aktualit.
39

 Tak například ranní 

zpráva o určitém ozbrojeném střetu, bez kontextu politického, historického či 

geopolitického, nás sice může něčemu naučit, ale pravděpodobně nás nepřivede na cestu 

porozumění samotného problému. Události se zrychlují,
40

 chybí však odstup k jejich 

nahlížení a chápání.
41

 Komiks by tuto vlastnost umožnit mohl. Nabízí totiž rozmach a 

mnohostrannost. Operuje s potenciálem obraznosti filmu a malířství, a navíc 

s důvěřivostí slovesných umění.
42

  

Je zajímavé poukázat na skutečnost, že kreslíři referující o konfliktních zónách 

nejsou členy mediálních korporací. Nejsou jen vysazeni na místo, kde se něco děje, aby 

o něm povinně podali zprávy. Naopak je spojuje ryzí zájem o problematiku oblasti.  

„Konflikty, které následovaly po druhé světové válce, především pak ty 

současné, byly stále sofistikovanější, složitější a pro veřejné mínění hůře pochopitelné. I 

když o nich sdělovací prostředky vždy mluvily – a mluví o nich stále častěji, protože 

v demokracii je k uskutečnění vojenských operací nutný souhlas veřejnosti, a navíc je 

válka vnímaná jako námět, „který prodává“ –, jen vzácně jsou tisk, televize a nová 

média jako je internet, opravdu srozumitelné.“
43

 

                                                 
38

 Tamtéž, DONG, Lan a G. WEINER, s. 245. 
 

39
 Viz například GALTUNG, J. a M. H. RUGE. The Structure of Foreign News: The Presentation of the 

Congo, Cuba and Cyprus Crises in Four Norwegian Newspapers. Journal of Peace Research, (1965) nebo 

CHANG, T.-K. All Countries Not Created Equal to Be News: World System and International 

Communication. Communication Research (1998). Plné odkazy ke studiím v bibliografii. 
 

40
 ČUŘÍK, Jaroslav a Rudolf BURGR. Nové trendy v médiích [online]. Vyd. 1. Brno: Masarykova 

univerzita, 2012, s. 11[cit. 2014-12-20]. ISBN 978-802-1058-392. 
 

41
„ …každý den se objeví něco jiného, co hýbe světem a všichni o tom musejí podávat zprávy, aby na to 

zítra všichni zapomněli a věnovali se něčemu ‚novému‘.“  Viz RUß-MOHL, Stephan a Hana 

BAKIČOVÁ. Žurnalistika: komplexní průvodce praktickou žurnalistikou. 1. vyd. Praha: Grada, 2005, s. 

27. ISBN 80-247-0158-8 
 

42
 Viz McCloud, Jak rozumět komiksu, str. 212. 

 

43
 LABANCA, Nicola. Válečné konflikty dneška od roku 1945 do současnosti. Vyd. 1. Praha: Fortuna 

Libri, c2009, s. 12. ISBN 978-80-7321-465-4. 
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 Komiks jako médium umožňuje čtenáři pozastavit se nad vinětou či stripem a 

vnímat i detaily v pozadí. „Žurnalismus se znovu stane tím, čím byl před více než 

stoletím – formou umění,“
44

 napsal válečný korespondant Chris Hedges, americký 

novinář mimo jiné listu New York Times. Mimochodem Hedges působil jako novinář 

v mnoha konfliktech, kde se osobně seznámil s Joem Saccem.
45

 

  

3.3.  Konflikty po roce 1945 zaznamenané komiksem  
 

Od roku 1945 dodnes proběhla celá řada konfliktů. Po skončení druhé světové 

války se svět rozdělil na dva póly. Dva bloky, reprezentované na jedné straně 

Spojenými státy a na straně druhé Sovětským svazem. Soupeření velmocí spočívalo 

v ideologické, kulturní, ekonomické či vědecké konfrontaci. Studená válka, která trvala 

do ekonomického vyčerpání a vnitřního rozložení sovětského systému na počátku 90. 

let, se projevila například v Koreji.
46

 

 

3.3.1 Korejská válka a její důsledky 
  

„Za ty tři roky korejské války udělaly bomby z Pchjongjangu tabulu rasa. 

Vzápětí udělala totéž strana s tím, co se byť jen podobalo opozici,“
47

 takto expresivně 

připomíná korejský konflikt kanadský autor Guy Delisle v komiksu Pchjongjang 

publikovaném roku 2002. Delisle se do Koreje podíval dávno po válce, jako animátor 

pracující na dislokovaném pracovišti pchjongjangského studia. Nesnaží se psát o 

represivním režimu s odstupem, Delisle popisuje sarkastickým a ironickým sobě 

vlastním pohledem, to co vidí, co zažívá.  

  Válka, která propukla mezi prosovětsky orientovanou Severní Koreou a 

proamerickou Jižní Koreou spadá do kategorie lokálního konfliktu, i když s maximální 

mírou internacionalizace. OSN odsoudila severokorejskou agresi a v čele s armádou 

                                                 
44

„Journalism will again become what it was more than a century ago – a form of art.“ Viz Book Review 

By Chris Hedges: ‘The Death and Life of American Journalism’. In: The Santiago Times [online]. 2010 

[cit. 2014-12-19]. Dostupné z: http://santiagotimes.cl/book-review-by-chris-hedges-the-death-and-life-of-

american-journalism/ 
 

45
 Ze spolupráce Hedgese a Sacca vznikla kniha Days of destruction, days of revolt, která pojednává o 

oblastech americké chudoby. Viz Chris Hedges and Joe Sacco: drawing America's invisible poor - audio 

slideshow. In: The Guardian: Culture - Books [online]. 2012 [cit. 2014-12-27]. Dostupné 

z:http://www.theguardian.com/books/audioslideshow/2012/jul/12/joe-sacco-chris-hedges-destruction 
46

 LABANCA, Nicola. Válečné konflikty dneška od roku 1945 do současnosti. 2009, s. 55-63. 
  
47

 DELISLE, Guy. Pchjongjang: výlet do Severní Koreje. 1. vyd. v českém jazyce. Brno: BB/art, 2009, s. 

130. ISBN 978-80-7381-456-4. 
 

http://santiagotimes.cl/book-review-by-chris-hedges-the-death-and-life-of-american-journalism/
http://santiagotimes.cl/book-review-by-chris-hedges-the-death-and-life-of-american-journalism/
http://www.theguardian.com/books/audioslideshow/2012/jul/12/joe-sacco-chris-hedges-destruction
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Spojených států došlo k intervenci.
48

 Překračování 38. rovnoběžky oběma směry, ať už 

vojskem ve službách Kim Ir Sena či Li Syn-mana ukončilo příměří v Panmundžonu 

roku 1953. Příměří ukončilo boje, ve vojenském konfliktu jsou ovšem oficiálně obě 

Koreje nadále, strany totiž neuzavřely mír. 

Severní Korea je dnes nejuzavřenějším státem světa. Tuhý režim KLDR 

s věčným prezidentem Kim-Irsenem
49

 přežívá dál a ze zpravodajství se dovídáme i dnes 

o občasných severokorejských provokacích a hrozbách u hranic. Mnoho novinářů se do 

země nedostane. Profesionální novináři a fotografové nemohou do KLDR cestovat na 

turistický pas a turisté se přímo zavazují, že nejsou žurnalisty. Delisle do Koreje 

nepřijíždí jako novinář, přijíždí pracovně jako animátor. Nachází se v zemi, kde každý 

cizinec musí mít povinně jako doprovod průvodce a tlumočníka. Čtenáři si mohou skrze 

jeho vyprávění představit „běžný“ 
50

 život ve městě i názory povinně přiděleného 

severokorejského doprovodu na určité aspekty života v KLDR (viz ukázka č. 2). 

 

Příloha č. 2: Guy Delisle – Pchjongjang (obrázek)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48

 NÁLEVKA, Vladimír. Kapitoly z dějin studené války. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a 

politiku, 1997-, s. 89. ISBN 8086130002. 
 

49
 Oficiálně dnes vede zemi Kim Čong-un, ale status „věčného prezidenta“ má podle oficiální propagandy 

zbožštělý Kim Ir-sen. viz ŠLACHTA, Mojmír, Tomáš BURDA a Milan HOLEČEK. Ohniska napětí ve 

světě. 1. vyd. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, 2007, s. 169 ISBN 978-808-6034-744. 
 

50
 Slovo „běžný“ dávám do uvozovek, protože svobodně se sám přiblížit k obyvatelům Pchjongjangu 

cizinec nemůže. A proto jde spíše o běžný život cizince v Pchjongjangu. 
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Jako turista z jižní strany hranice se vyjel podívat do Panmundžonu Švýcar 

libanonského původu Patrick Chappatte. Formou reportáže nabízí zajímavý pohled na 

švýcarskou vojenskou jednotku na místě. Konkrétně jich je pět. Setrvávají, dokud je 

mezi oběma zeměmi stále jen příměří. „Tato mise není známá. Jsme zapomenutá 

delegace v zapomenuté válce,“ 
51

 hořce konstatuje kreslený, ale opravdu žijící generál 

Gruber. Švýcaři se spolu se švédskou pozorovací delegací pravidelně schází a o 

pozorování zamrzlého konfliktu vydávají oficiální zprávy. Kopii hlášení dostává do 

schránky i KLDR. Poštovní schránka je ovšem plná, nikdo ze severokorejské strany 

poštu nevybírá.   

Komiksy reality zachycují současný život v KLDR se všemi absurditami a pro 

obyvatele Západu těžko pochopitelnými situacemi. Místy najdeme v těchto komiksech i 

odkazy na válku vysvětlující historicky daný kontext.  

Tématu samotné války se věnoval například komiks Masakr na mostě No Gun 

Ri (Massacre au pont de No Gun Ri)
52

, který je adaptací stejnojmenné knihy Eun-youn 

Chunga, svědčícího o incidentu, při kterém přišel o obě děti. Eun-youn Chung spolu 

s jihokorejským krajanem a ilustrátorem Park Kun-woongem vytvořili album 

pojednávající o masakru korejských civilistů americkými vojáky u železničního mostu 

poblíž vesnice No Gun Ri v roce 1950. 
53

 Z alba je k náhledu ilustrace v příloze č. 3. 

Jinak se válce v Koreji věnují spíše komiksy fiktivní jako například 38. 

rovnoběžka (38ème paralele)
54

 nebo Květina (Fleur)
 54

. 

 

 

 

                                                 
51

 CHAPPATTE, Patrick. La guerre oubliée des soldats suisses. In: CHAPPATTE, 

Patrick. Http://www.bdreportage.com/[online]. Jižní Korea, Ženeva, 2010 [cit. 2014-12-16]. Dostupné 

z: http://www.bdreportage.com/bd-la-guerre-oubliee-des-soldats-suisses/ 
 

52
 Massacre au pont de No Gun Ri: Une BD de Eun-yong Chung et Kun-woong 

Park. Bedetheque.com [online]. 2007 [cit. 2014-12-20]. Dostupné z: http://www.bedetheque.com/BD-

Massacre-au-pont-de-No-Gun-Ri-61779.html 
 

53
 Masakr na mostě No Gun Ri začal 26. července roku 1950 a trval podle místních přeživších tři dny. 

Během nich američtí vojáci (konkrétně 7. kavalerie „7th Cavalry Regiment“) zabili až 400 jihokorejských 

civilistů – uprchlíků. Mnoho jich bylo zastřeleno, jiní nepřežili letecké útoky. Americká armáda dlouho 

incident nepřipouštěla a dokonce popírala přítomnost amerických vojáků v oblasti během zabíjení. Viz 

WILLIAMS, Jeremy. Kill 'em All': The American Military in Korea. In: BBC: History: World 

Wars [online]. 2011 [cit. 2014-12-19]. Dostupné 

z: http://www.bbc.co.uk/history/worldwars/coldwar/korea_usa_01.shtml 
 
54

 Heslovitě dostupné z 38ème parallèle. BDtheque [online]. 2009 [cit. 2014-12-20]. Dostupné 

z: http://www.bdtheque.com/main.php?bdid=8289 a Fleur: Park (Kun-Woong). BDtheque [online]. 2010 

[cit. 2014-12-20]. Dostupné z: http://www.bdtheque.com/main.php?bdid=9734 
 

http://www.bdreportage.com/bd-la-guerre-oubliee-des-soldats-suisses/
http://www.bedetheque.com/BD-Massacre-au-pont-de-No-Gun-Ri-61779.html
http://www.bedetheque.com/BD-Massacre-au-pont-de-No-Gun-Ri-61779.html
http://www.bbc.co.uk/history/worldwars/coldwar/korea_usa_01.shtml
http://www.bdtheque.com/main.php?bdid=8289
http://www.bdtheque.com/main.php?bdid=9734
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Příloha č. 3: Masakr na mostě No Gun Ri v komiksu (obrázek)    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 Konflikty ve Vietnamu 

Albert Clavier byl komunista a idealista odmítající kolonialismus. Byl jedním 

z bílých vojáků Ho Či Minovy armády. Neobvyklý, ale ne ojedinělý příběh 

zaznamenává v komiksu Dans la nuit Liberté nous écoute (V noci nás poslouchá 

svoboda)
55

 francouzský autor Maxmilien Le Roy. Dokumentárním přístupem a 

spoluprací s Albertem Clavierem sepsal jeho příběh, biografii z doby indočínské války. 

Indočínská válka proběhla v letech 1946 – 1954. Francie se střetla se Svazem 

boje za nezávislost Vietnamu (Viet Minh) v čele s komunistou Ho Či Minem. Francouzi 

podcenili nepřítele. Navíc terén a podnebí stály taktéž v neprospěch koloniální velmoci. 

V roce 1954 se Francouzi stáhli. Začala diplomatická jednání v Ženevě, která vedla 

k rozdělení Vietnamu.
56

 

Le Roy se po vyprávění Claviera vydal sám po jeho stopách do Vietnamu, aby 

kresby odpovídaly skutečnosti a autentičnosti dokumentárního komiksu. Jeho práci 

ilustruje příloha č. 4. 

 V rozděleném Vietnamu, se rozhořely další boje. Šlo o projev studené války a 

mocenského soupeření na území jiného státu. Jižní Vietnam podporovaly nejvíce 

Spojené státy, proti nim stála sovětská a čínská podpora Severu. Mediální pokrytí 

konfliktu značně ovlivnilo veřejné mínění.
57

 Američané se nakonec stáhli a válku ve 

                                                 
55

 BRY, Dominique. Dans la nuit la liberté nous écoute. Mediapart [online]. 2012, 20/2/2012 [cit. 2014-

12-19]. Dostupné z:http://blogs.mediapart.fr/edition/comic-strip/article/200212/dans-la-nuit-la-liberte-

nous-ecoute 
 

56
 LABANCA, Nicola. Válečné konflikty dneška od roku 1945 do současnosti. 2009, s. 113-118. 

 

57
 THUSSU, Daya Kishan a Des FREEDMAN. War and the media: reporting conflict 24/7. Thousand 

Oaks, Calif.: Sage, 2003, xii, s. 5. ISBN 07-619-4312-9. Dostupné 

z: http://site.iugaza.edu.ps/mamer/files/War-and-the-Media1.pdf 

http://blogs.mediapart.fr/edition/comic-strip/article/200212/dans-la-nuit-la-liberte-nous-ecoute
http://blogs.mediapart.fr/edition/comic-strip/article/200212/dans-la-nuit-la-liberte-nous-ecoute
http://site.iugaza.edu.ps/mamer/files/War-and-the-Media1.pdf
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Vietnamu prohráli. Bez podpory Američanů dobyla severovietnamská armáda roku 

1975 Saigon a Vietnam se sjednotil pod nadvládu komunistů
58

. 

 

Příloha č. 4: Maxmilien Le Roy – Dans la nuit la liberté nous écoute (obr.) 

 

Komiks zachycující reálné vzpomínky americké jednotky sepsal a nakreslil 

Američan Joe Kubert. Album vyšlo pod názvem Dong Xoai, Vietnam 1965
59

. Název 

komiksu odkazuje ke střetům americké armády s Vietkongem v bitvě u Dong Xoai.  

                                                                                                                                               
 

58
 LABANCA, Nicola. Válečné konflikty dneška od roku 1945 do současnosti. 2009, s. 148-154. 

 
59

 JOE KUBERT TALKS "DONG XOAI, VIETNAM 1965". Comic Books resources [online]. 2010 [cit. 

2014-12-20]. Dostupné z: http://www.comicbookresources.com/?page=article&id=26087 
 

http://www.comicbookresources.com/?page=article&id=26087
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Album založené na vzpomínkách z vietnamské války přináší i další americký 

autor Will Eisner. Eisner sám válku ve Vietnamu prožil. Jako kreslíř pracoval pro 

americkou armádu
60

 a kreslil doplňky pro vojenské manuály, které obsahovaly tipy a 

rady pro vojáky, jako například dvaatřicetistránková M16 puška – používání a údržba 

z roku 1968
61

. (viz obrázek v příloze 5) 

 

Příloha č. 5: Will Eisner – M16 puška (obrázek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V komiksové knize Můj poslední den ve Vietnamu (Last Day in Vietnam)
62

 

z roku 2000 našel Eisner inspiraci ve vlastní paměti a životě. V šesti příbězích popisuje 

dramatické zážitky z Vietnamu a z nejrůznějších setkání.  

 Na integritě dokumentární biografie a komiksové reportáže stojí dílo Opustit 

Saigon (Quitter Saigon)
63

 Clémenta Baloupa. Baloup se během studia umění podíval do 

Vietnamu a komiksově zhmotnil svědectví svých blízkých, včetně vlastního otce 

pocházejícího z Vietnamu. Celkem čtyři svědectví mají jeden výchozí bod, a tím je 

                                                 
60

 EISNER, Will. The Army Years and PS Magazine: Biography. Willeisner.com [online]. 2009 [cit. 

2014-12-20]. Dostupné z: http://www.willeisner.com/biography/5-the-army-years.html 
 

61
 Comics with problems: The Will Eisner M-16 U. S. Army Rifle Maintenance Booklet (1968). In: Ethan 

Persoff: http://www.ep.tc/ [online]. 2014 [cit. 2014-12-19]. Dostupné 
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opuštění Saigonu. Vietnamská diaspora má základy v japonské, francouzské a později 

americké okupaci země. Čtenářům se díky Baloupovu zpracování otevírá možnost 

bližšího porozumění důsledků konfliktu. 

Mezi další nedávno objevené grafické novely zachycující realitu vietnamského 

konfliktu patří autobiografická kniha Taková krásná malá válka (Une si jolie petite 

guerre)
64

 Marcelinoa Truonga. Truong, jehož matka je Francouzska a otec Vietnamec, 

popisuje dětství v Saigonu mezi lety 1961 až 1963. 

 

3.3.3 Írán (islámská revoluce a střet s Irákem) 

Politické potíže se nevyhnuly ani oblasti Přední Asie. Konkrétně v  Íránu vyšli 

roku 1978 lidé do ulic manifestovat svou nespokojenost s režimem šáha Rezy Páhlavího 

a s represemi vůči islámským duchovním. Páhlaví opustil následujícího roku zemi a 

naopak z exilu se vrátil ajatolláh Rúholáh Chomejní. Monarchii nahradila íránská 

islámská republika s teokratickými prvky v ústavě. Jedna diktatura přešla plynule v 

druhou.
65

 

Demonstracemi v ulicích se hned zkraje zabývá komiks Persepolis. Autorka 

Marjane Satrapi v podobě autobiografie popsala své dětství a vyrůstání v represivním 

režimu. Demonstrací se zúčastnili i její rodiče. Příběh paličaté osobnosti toužící po 

rebelantství a svobodě uprostřed islámské revoluce a následné války s Irákem přinesl 

autorce úspěch i komerční. Komiks byl totiž převeden na filmové plátno a animovaný 

film získal ocenění poroty na festivalu ve francouzském Cannes.  

Komiks je na zadní obálce knihy uváděn jako první íránský komiks všech dob.
66

 

Vzhledem k jazykové bariéře a kulturní vzdálenosti se dá toto tvrzení jen těžko dokázat. 

Navíc sama Satrapi v komiksu popsala, že její nejoblíbenější knihou v mládí byl komiks 

Dialektický materialismus.
67
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Persepolis líčí detaily každodenního života v Íránu. Graficky jednoduchá 

černobílá kresba přibližuje atmosféru země. Zobrazeny jsou například prázdné regály 

v samoobsluhách. Vyprávění se dotýká problematiky povinného zavedení šátku v roce 

1980, ale také ukazuje, jak politické události ovlivňují dětské hry. Na události pohlížíme 

očima malého dítěte, kterému rodiče vysvětlují, co se děje, v kontrastu s oficiální 

propagandou režimu. Čtenář poznává dění spolu s Marjane, hrdinkou příběhu. 

Mezi lety 1980 až 1988 vypukl mezi Íránem a Irákem krvavý konflikt. Roku 

1980 zaútočil Irák Saddáma Husajna na Chomejního Írán a začal dlouhý konflikt, který 

měl za následky obrovské lidské ztráty a vyčerpání obou režimů.
68

  

 Některé scény komiksu Persepolis mají potenciálně silný emocionální náboj. 

Tak například když v televizi zahraje během války íránská národní hymna, oficiálně 

novým režimem zakázaná a nahrazená islámskou hymnou, je z knihy patrná atmosféra 

dojetí. Proč režim hymnu odvysílal?. „Prezident Bání Sadr požádal o propuštění 

vojenských pilotů, kteří byli uvězněni po nezdařeném puči. Piloti souhlasili, že 

podniknou útok na Irák, pokud v televizi zazní státní hymna.“
69

  

 Síla komiksu spočívá především v tom, že realisticky zachycuje dopad války na 

nebojující civilisty. Ukazuje například čtrnáctileté chlapce, které ve škole verbuje 

armáda.  

 Rodiče poslali Marjane v jejích 14 letech studovat do Rakouska na francouzské 

lyceum. I v této fázi života ve Vídni se komiks dotýká konfliktu, tentokrát v podobě 

krize identity. Marjane se po čtyřech letech vrací domů a popisuje znovu konfrontaci 

s absurdním režimem.  

 

3.3.4 Afghánistán 

„Sovětská invaze do Afghánistánu v roce 1979 byla po represích v Berlíně, 

Budapešti a v Praze v letech 1953, 1956 a 1968 a po střetech na hranicích s Čínou 

v roce 1969 nejvýraznějším vojenským aktem Sovětské armády.“
70

 Protisovětští 

partyzáni byli rozděleni do různých skupin, které mezi sebou bojovaly. Až na 

nejednotné vystupování Afghánců, bývá někdy konflikt označován za Vietnam 

Sovětského svazu.
71
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 V roce 1986 vyjíždí do nitra Afghánistánu francouzský fotograf Didier Lefèvre 

doprovázet humanitární misi Lékařů bez hranic. Lefèvre pro ně dokumentuje karavanu 

putující do severoafghánského Badachšánu. Intuice a elán kreslíře Emmanuela Guiberta 

posléze přesvědčila Lefèvra o vzniku netradičního biografického a reportážního 

komiksu. Album Fotograf
72

 nejprve vycházelo jako trilogie v samostatných částech. 

Komiks je rovným dílem Didier Lefèvra jakožto vypravěče, fotografa a svědka 

prožitých událostí, dále Emmanuela Guiberta, kreslíře a autora scénáře, a v neposlední 

řadě Frédérica Lemerciera, který celé dílo koloroval. Čtenář sleduje cestu očima a 

hledáčkem Lefèvra. Pozoruje svět mudžáhidů, divokou přírodu, válečné lékaře při práci 

a především afghánské vesničany a jejich život. Válka se explicitně v reportáži 

nevyskytuje, přesto je její atmosféra všudypřítomná. Komiks zobrazuje dopady na 

civilní obyvatelstvo. Fotograf je navíc netradiční komiks, kombinuje kresbu se sériemi 

Lefèvrových černobílých fotografií z cesty. Přes efektivní formu symbiózy zdařilé 

kresby a fotografií tvoří hlavní hybnou sílu vyprávění.  

Sověti se z Afghánistánu nakonec stáhli. Michail Gorbačov roku 1988 oznámil, 

že SSSR Afghánistán opustí. Když pak mudžáhidé v roce 1992 vstoupili do hlavního 

města Kábulu, nikdo jim odpor nekladl. Sověti válku prohráli.
73

 V Afghánistánu klidné 

období přesto nenastalo. Probíhala tam občanská válka. Od roku 1996 se vlády ujala 

radikální islamistická frakce hnutí Tálibán.
74

 

 V postbipolárním světě znamenalo tvrdou ránu pro Spojené státy datum 11. září 

2001 a s ním spojené teroristické útoky. Brzy nato tehdejší americký prezident Bush 

reaguje a vyhlašuje válku mezinárodnímu terorismu. Ta se projevila, mimo jiné ještě 

téhož roku vojenskou operací v Afghánistánu.
75

 Události odráží komiks levicově 

smýšlejícího novináře Teda Ralla. V komiksové knize To Afghanistan and back (Do 

Afghánistánu a zpět)
76

 hned proklamuje, že kniha bude vyprávěna z jeho perspektivy. 

Hlásí se k subjektivnímu přístupu namísto objektivního pozorování. Strohou černobílou 

kresbou s bublinami popisuje afghánské poměry i úskalí novinářské práce. Dozvídáme 
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se například o smrti švédského žurnalisty (ukázka v příloze č. 6), dále o prostituci a 

dražení nevinných dcer nebo třeba o názorech několika Afghánců na americké 

bombardování.  

 

Příloha č. 6: Ted Rall – To Afghanistan and back (obrázek) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V díle, které kombinuje prózu, několik fotografií a komiks vystupuje Ted Rall 

kriticky nejen vůči americké invazi, ale například i proti americkému mediálnímu 

pokrytí konfliktu. 

 Ted Rall procestoval Střední Asii ještě před 11. zářím, je specialistou v tamní 

geopolitice. Provokativní, ale výmluvná komiksová kniha je na pomezí komiksové 

válečné reportáže a ostré osobní výpovědi. Rall neváhá uvést se na scénu a komentovat 

„zákulisí“ novinářské práce, které jindy zůstává skryto. Názory autora jsou jasně patrné. 

To vyplývá například i z následující citované řečnické otázky. Dobýt Afghánistán se 
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pokoušeli Britové i Sověti a obě velmoci vše ztratily. „Proč si George W. Bush myslí, že 

uspěje tam, kde selhali královna Viktorie i Leonid Brežněv?“
77

 

 Afghánistán je jedním z nejchudších států světa.
78

 „Silně asymetrické prostředky 

americké války vyvolaly kritiku části západního veřejného mínění: Spojeným státům 

bylo vyčítáno například hromadné použití „hroznových“ bomb (CBU), jež zamořily 

území a v průběhu bojů, ale i po skončení války působily značné škody 

obyvatelstvu…“
79

 

 Tálibán byl poražen, nicméně hnutí v posledních letech znovu nabývá na síle.
80

 

V roce 2010 se do země spolu s už zmiňovaným Tedem Rallem a poté s dalším 

kreslířem Stevenem Cloudem vydává Američan Matt Bors. Během pobytu skicuje a po 

návratu vychází několik jeho krátkých komiksů o afghánském životě. Komiksové 

reportáže Afghan life
81

 v sobě zpracovávají rozhovory s běžnými Afghánci. Týkají se 

každodenního života, nošení burek nebo americké invaze. 

  V roce 2011 americký válečný zpravodaj David Axe (pracující například 

pro Washington Times, BBC, C-SPAN) doprovází americkou armádu do provincie 

Logar v Afghánistánu. Na cestě do vesnice Pakhab-e-Shana spolu v obrněném vozidle 

najíždí na improvizované výbušné zařízení. Těch je v Afghánistánu spoustu, z různých 

materiálů a jsou příčinou mnoha zranění a úmrtí.
82

 David Axe výbuch přežil a ve 

spolupráci s výtvarníkem Ryanem Alexanderem-Tannerem podal o incidentu krátké 

reportážní svědectví (Blown to Hell in Afghanistan, mnou volně přeložený jako Zavátý 

do afghánského pekla) dokreslující stále přítomný konflikt v Afghánistánu.
83

  

 

3.3.5 Konflikt v bývalé Jugoslávii 

Euforie společnosti po pádu Berlínské zdi roku 1989 netrvala v Evropě dlouho, 

protože starý kontinent zasáhl další konflikt. S rozpadem bývalé Jugoslávie se pojí 
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etnické čištění obyvatelstva a masakry, kterým nečinně přihlížela OSN.
84

 

Nejdramatičtější vývoj měl konflikt v národnostně nejpestřejší z bývalých svazových 

republik, v Bosně.
85

  

Pobouření nad děním na Balkáně zavedlo na sklonku války do Bosny novináře 

Joea Sacca. V roce 1995 ovšem ještě nikdo netušil, že se rýsuje konec konfliktu. Sacco 

pobýval v téměř výlučně muslimské enklávě Goražde, obklopené srbskými 

separatistickými jednotkami. Goražde patřila podobně jako například Srebrenice nebo 

Žepa mezi bezpečné zóny OSN, které ale OSN ponechala vlastnímu osudu, a odkud se 

proslýchaly hrozivé zprávy.
86

 

O Goražde se dříve zajímala světová média,
87

 ale dnes je zapomenuté. Sacco 

svým vyprávěním oživuje příběhy místních, zejména Edina, který se stává jeho 

průvodcem. Sacco vysvětluje kontext konfliktu od ustašovců, četniků
88

 a partyzánů ve 

2. světové válce. Popisuje smrt Tita a dál se věnuje současnému dění. Vykresluje, jak ze 

dne na den zmizeli koordinovaně z Goražde srbští obyvatelé i Edinovi přátelé, a jak ze 

srbského rádia vysílali protimuslimskou propagandu. Mluví o tom, jak Edinův dům 

vypálili jeho srbští sousedé. Líčí příběhy zdravotních sester, které při nedostatku 

utišujících léků používaly ke zmírnění bolestí rakiji – místní pálenku. Sacco 

zodpovědně s novinářskými metodami zpovídá místní obyvatelstvo. Dělá rozhovory, 

ověřuje fakta. Operuje se statistikami a oficiálními úředními zdroji. Shromažďuje 

materiál a tlumočí příběhy lidí. Osobní postřehy dodává jen u situací, kterých byl 

přítomen. Navíc Sacco nabízí ve svých komiksech epilog obsahující bibliografii a 

poznámky ke zpracované reportáži. Kniha Bezpečná zóna Goražde umožňuje 

nahlédnout hlouběji do konfliktu. Autor popisuje i zvěrstva typu podřezávání hrdel či 

znásilňování.  
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Sacco zprostředkoval nevídané momenty konfliktu, ze kterého tehdy minimálně 

pro místní nebylo úniku. „V mém světě byla jistá privilegia. Byl jsem v bosenské válce 

host. Já se mohl dostat z Goražde zadarmo.“
89

 Sacco z bývalého jugoslávského 

konfliktu vytvořil také album Šíbr
90

 o Nevenovi, srbském veteránovi, který dokázal za 

správnou cenu zprostředkovat cokoli.  

Inspirovaný válkou a podmínkami života na Balkáně sepsal srbský autor 

Aleksandar Zograf komiksové album Pozdravení ze Srbska (Regards from Serbia)
91

. 

Zograf označuje pseudonym Saši Rakeziće a odkazuje k řeckému označení 

znamenajícímu „ten, kdo oživuje věci kresbou“.
92

 Jeho reportáž ze Srbska svědčící 

například o plundrování nebo krádežích opuštěných domů na obou stranách je doplněna 

o linku snění a metafor. Popisuje hyperinflaci a bizarní inzeráty nabízející výměnu 

gauče za brambory, vykresluje nedostatek léků, bláznovství lidí, embargo na produkty 

studia Walta Disneye v Srbsku a Černé hoře.  

Americký autor Joe Kubert napsal z doby bosenské války komiks Fax ze 

Sarajeva
93

. Nakreslil příběh bosenského přítele, kreslíře Ervina Rustemagica a jeho 

rodiny během let 1992 až 1993 v Sarajevu. Pro Rustemagica se fax stal záchranným 

lanem sloužící ke komunikaci s přáteli v zahraničí. Stovky odeslaných faxů spolu 

s výpovědí o pocitu strachu a frustrace utřídil Kubert dohromady a v komiksu 

pojednává o nejrůznějších detailech konfliktu. Jako u předchozích autorů, i Kubert 

prostřednictvím svědectví Ervina informuje o nedostatku lékařské péče, o krádežích, o 

modrých helmách OSN, které nedělají nic. Čtenář má k dispozici i texty samotných 

faxů zabudovaných v koláži ostatního textu a obrazu. Zobrazení touhy dostat se 

z nebezpečného místa pryč a zabezpečit důstojný rodinný život je jedním z hlavních 

aspektů Kubertova vyprávění. Grafickou novelu ocenili mnozí odborníci a komiks se 
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tak dočkal řady ocenění
94

. Kritika se k dílu vyjadřovala s obdivem. Například deník The 

Huntsville Times uvedl: „Kubert vytváří to, co by mohlo být žurnalisticky 

nejpůsobivějším komiksovým dílem provždy.“
95

 

Jedním z posledních alb, které osvětluje kořeny jugoslávského konfliktu na 

vzpomínkách vlastní rodiny, je Otčina
96

 srbské autorky Niny Bunjevac, publikovaná 

roku 2014. 

 

3.3.6 Arabsko-izraelský konflikt 

 I přes židovskou diasporu datující se k prvnímu století našeho letopočtu pociťují 

Židé silné pouto k Jeruzalému. Pocit viny z holocaustu vede evropské mocnosti 

k rozhodnutí znovuvytvořit izraelský stát v oblasti Palestiny.
97

 V roce 1947 podle 

rozhodnutí OSN mají v oblasti vzniknout dva koexistující státy – jeden pro Araby a 

jeden pro oběti holocaustu, evropské židy. Roku 1948 vyhlašuje Izrael nezávislost.
98

 

Proti se postavil celý blok arabských států.
99

 Začala válka o nezávislost, která nakonec 

dopadla ve prospěch Izraele, který nad rámec rozdělení OSN získal nová palestinská 

území.
100

 Izrael se navíc od této chvíle staví do defenzivní role oběti svých sousedů, 

především ve vystupování před mezinárodním společenstvím.
101

 Arabsko-izraelský 

konflikt přetrvává dodnes a zahrnuje hned několik válek a intifád. 

 „V jeden moment jsem si řekl, proč tam nejet, necestovat a nenapsat o vlastních 

zkušenostech? Když jsem přijel na místo, jako by někde něco cvaklo, řekněme, že jsem 
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dostal strach…“
102

 Takto popisuje své rozhodnutí sám prozkoumat tak polemické 

místo, jakým je Blízký východ, autor Joe Sacco.  

Grafická reportáž Palestina
103

 se odehrává na Západním břehu Jordánu a 

v Pásmu Gazy. Sacco tam za první intifády na přelomu let 1991 a 1992 strávil dva 

měsíce. Na cestě si dělal poznámky. Mluvil s lidmi, sbíral informace. „Uvědomil jsem 

si, že můj přístup je velmi žurnalistický.“
104

 V Palestině je zapracováno na sto 

rozhovorů. Komiks popisuje bourání palestinských domovů izraelskými buldozery, 

kácení olivovníků, setkání s Izraelkami a jejich pohledy na věc. Poukazuje často na 

bezvýchodnost situace na poli práce či cestování. Během první intifády je Sacco 

svědkem házení kamenů i střetů různých frakcí. Zaznamenává mučící praktiky během 

výslechů podle vzpomínek respondentů. Dodává lidský rozměr konfliktu, líčí dopady na 

běžný život civilistů, který často tradiční média přehlíží. „Saccova Palestina brilantně 

a palčivě zachycuje, jak se žije za dlouhé a tvrdé okupace. Každá stránka je 

rovnocenným protějškem eseje o jedné z mnoha stránek okupace – o zabitých a 

zraněných, správní vazbě, byrokratické šikaně, zabírání půdy, mučení… Svůj materiál 

předkládá Sacco s velkou řemeslnou zdatností, pochopením a soucitem.“
105

 Tak 

zhodnotil Saccovu komiksovou reportáž profesor politologie na Massatchsettské 

univerzitě Nasser H. Azuri. 

 Autor Palestiny tematiku arabsko-izraelského konfliktu úplně neopustil a trpký 

střet zprostředkovává čtenářům i v knize Gaza – Poznámky pod čarou dějin 

publikované v roce 2009.
106

 Za Gazu získal Sacco prestižní Ridenhour Book Prize za 

investigativní reportáž
107

. To zní až paradoxně v kontrastu s faktem, že novinářskou 

akreditaci pro výjezd do Pásma Gazy od oficiálních úřadů nedostal, s odůvodněním, že 

to, co dělá, neodpovídá konceptu aktuálního zpravodajství. Sacco se do Gazy nakonec 

přeci jen dostal, a to několikrát. Hlavní část terénního výzkumu pro knihu vznikala na 
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místě mezi lety 2002 a 2003 během druhé intifády. Sacco popisuje i tehdejší současné 

dění, ale cílem Gazy bylo tentokrát popsat na základě svědectví dva incidenty, které se 

odehrály v minulosti. Izraelští vojáci roku 1956 zastřelili v Chánu Júnis a Rafahu 

bezmála čtyři sta lidí. Sacco se snaží události na základě rozhovorů s uprchlíky, 

vdovami a šejky zrekonstruovat. 

 Spíše na bázi cestovatelské reportáže ztvárnil Guy Delisle svůj roční pobyt 

v Jeruzalémě, kam následoval manželku pracující pro Lékaře bez hranic. Delisle se stará 

během pobytu o děti, je na rodičovské dovolené, ve volných chvílích však vyráží 

prozkoumávat rozdělené město a zachycuje jeho atmosféru. V albu Jeruzalém
108

 z roku 

2011 se odráží i příběhy lidí, se kterými je Delisle v kontaktu. Autor například popisuje, 

jak jeho žena uvízla v Gaze, kde Lékaři bez hranic otevírali nová lékařská oddělení 

chirurgie, pediatrie a psychologické podpory. Delisle se podívá i do Hebronu, města na 

Západním břehu, kde žijí radikální osadníci.
109

 Kreslí pletivo nad hlavami, které má 

v ulici svůj ochranný účel – chrání chodce před úderem věcí házených osadníky, 

obývajícími vyšší patra. Delisle se podívá do Hebronu s průvodci z organizace Breaking 

Silence i s izraelským osadníkem jako průvodcem. Delisle popisuje, co mohou turisté na 

těchto exkurzích slyšet a vidět.  

 Osobní prožitky z cesty po Izraeli zakreslila Američanka Sarah Glidden, která 

pátrá po svých židovských kořenech a chce poznat izraelsko-palestinskou otázku 

zblízka. Postřehy z její cesty se objevují v albu Jak porozumět Izraeli v 60 dnech nebo 

méně (How to Understand Israel in 60 Days or Less)
110

. 

 V kreslené reportáži Dans l’enclos de Gaza (V uzavřené Gaze)
111

 zavítal do 

konfliktní oblasti Patrick Chappatte. Na přelomu let 2008 a 2009 během operace 

izraelské armády zvané Lité olovo, která cílila v Pásmu Gazy proti teroristům 

z Hamásu, popisuje Chappatte stav budov i nálady lidí v oblasti. Zmiňuje nasazení 

zbraní s bílým fosforem z izraelské strany, zakázaného mezinárodními smlouvami pro 
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užití v obydlených oblastech. Kreslí, co zbylo z čtvrti Abed Rabbo a doplňuje kresbu 

příběhy lidí, co tu bydleli, spolu s malými náhledy jejich fotografií.  

Z operace Lité olovo vzniklo i kolektivní komiksové dílo s názvem Gaza ve 

spolupráci s Palestinským centrem pro lidská práva.
112

 Projekt inicioval mladý 

komiksový autor Maxmilien Le Roy. Album Gaza
113

 v sobě sdružuje kreslíře, 

spisovatele, analytiky, fotografy, Izraelce, Palestince i Evropany.  

Do kategorie izraelsko-palestinského konfliktu spadá i první libanonská válka, 

někdy také známá jako operace Mír pro Galileu z roku 1982. Izraelská armáda tehdy 

napadla území jižního Libanonu. Černou kapitolou tohoto konfliktu jsou zejména 

masakry v palestinských táborech Sabra a Šatíla, ve kterých se před očima izraelského 

vedení dopustili křesťanští falangisté (bojující na jejich straně) masakrů na palestinském 

obyvatelstvu.  

Tematice se věnoval například úspěšný animovaný film Valčík s Bašírem
114

, 

podle kterého posléze vznikl stejnojmenný komiks.
115

 Příběh o válce v Libanonu spolu 

vytvořili filmař a scénárista Ari Folman a výtvarník David Polonsky, oba Izraelci. Jejich 

komiks zpracovává příběh kolektivní amnézie a disociativní události, tedy složité 

situaci, kterou člověk prožil, ale připadal si, jako by byl mimo ni. Ari Folman jako aktér 

příběhu se rozhodne vzdorovat neurčitým a mlhavým vzpomínkám na válku a pátrá po 

tom, co se stalo. Lepí dohromady útržky pravdy. Na základě rozhovorů s psycholožkou 

i přáteli rekonstruuje událost, jíž byl vzdáleně přítomen, vzpomíná na Sabru a Šatílu. 

Název Valčík s Bašírem asociuje postavu libanonského křesťanského vůdce Bašíra 

Džamáíla, zavražděného palestinskými teroristy.  

 Situace na Blízkém Východě se znovu přiostřila v roce 2006. S cílem odzbrojení 

Hizballáhu a zničení palebných postavení na hranicích začala v Libanonu izraelská 

operace založená především na bombardování. Izraelská vojska čelila obviněním 
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z užívání hroznových bomb a fosforu
116

. Hizballáh zase zvýšil počet vystřelovaných 

raket na nepřátelská města. Již zmiňovaný komiksový autor Patrick Chappatte připravil 

komiksový scénář La mort est dans le champ (Smrt číhá v poli)
117

 a zrealizoval na jeho 

základě krátkometrážní, cca jedenáctiminutový animovaný film
118

 o dopadech války na 

civilní obyvatelstvo. Vykresluje nebezpečí min a dalších zbraní, které zůstávají na 

polích blízko vesnic. 

 

3.3.7 Arabské jaro 

Série povstání a nepokojů proti poměrům ve většině arabských států, známá jako 

tzv. arabské jaro, započala v Tunisku. „Slovy samotných protestujících šlo o „Revoluci 

za svobodu a důstojnost“ (Tharwat al-hurriya wa I-Karama). Hledání důstojnosti, 

v odezvě na ponižování od institucí, bylo podstatnou emocionální hnací silou 

protestů.“
119

 Protestu se účastnily různé generace. Právě mladí lidé ale budovali důvěru 

lidí v to, že mohou něco změnit. “Příspěvek na Facebooku výstižně vyjádřil náladu 

společnosti: „Většina politiků má bílé vlasy a černá srdce, my chceme politiky s černými 

vlasy a (bílým) čistým srdcem.“
120

 

O aktuální dění se zajímal Patrick Chappatte, který sepsal a nakreslil reportáž En 

remontant la révolution (Vzhůru revoluce).
121

 V Tunisku se ocitl dva týdny po pádu 

prezidenta Bena Alího. Popisuje atmosféru v ulicích. Na jeho obrázcích vidíme ulice 

pomalované hesly „děkujeme Facebooku“ nebo večerní skupinky domobrany. 

Chappatte navštěvuje hrob Mohammeda Buazízího (prodavače, který se upálil před 

sídlem provinční vlády, jehož smrt iniciovala první protesty). Chappattova reportáž 

zachycuje počátky revoluce. 
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Podrobněji a velmi systematicky zkoumá povstání arabského jara komiks Le 

printems des arabes (Arabské jaro)
122

 Jeana-Pierra Filiuho a Cyrilla Pomèse. Jde o 

dokument chronologicky sestavený a věnující se jednotlivě každé zemi a průběhu 

revoluce v ní. A tak se dozvídáme o Tunisku, Egyptu, Libyi, Jemenu a dalších.  

 

3.3.8 Další konflikty 

Kromě podrobně zmíněných ohnisek napětí, pokrytých komiksem reality, se 

autoři věnovali i jiným válečným oblastem. Práce doposud uvedla významné konflikty 

relevantní pro americko-evropský politický kontext. Z důvodu jazykové bariéry nebo 

neznalosti určitého kulturního prostředí, však mohou některé komiksy a konflikty ve 

výčtu chybět. Všechny komiksy nemusí být přeloženy z národních jazyků. Navíc ve 

zkoumaném období od roku 1945 dodnes, probíhaly a stále probíhají ozbrojené střety 

v mnoha koutech světa. V globálním měřítku tak práce popisuje jen zlomek konfliktů. 

V této kapitole jsou stručně popsány některé další, kterých se zúčastnily Spojené státy 

nebo Evropa. Zároveň základní literatura, z které jsem čerpala informace o autorech 

komiksu reality
123

, uvedla i autory komiksu, kteří se věnovali konfliktům ve Rwandě a 

Kongu. Obě ohniska napětí jsou tedy pro zajímavost také zařazena, ačkoli v konfliktu 

nebyla zainteresována Amerika ani Evropa.  

Americká okupace Iráku (2003) nezůstala v komiksu bez povšimnutí. Joe Sacco 

napsal osmistránkovou kreslenou reportáž Trauma on loan (mnou volně přeloženo jako 

Trauma na vypůjčení)
124

 o mučení a dehonestujících praktikách americké armády při 

vzetí do vazby. Sacco vyzpovídal Thahe Sabbara a Sherzada Khalida, Araba a Kurda, 

kteří byli bez jakéhokoli obvinění či vysvětlení zavlečeni do iráckých vězeňských 

táborů. Setkal se s nimi ve Spojených státech v roce 2006, kdy hnali žalobou k 

odpovědnosti tehdejšího amerického ministra obrany Donalda Rumsfelda. Sacco se také 

zúčastnil jedné mise v Iráku, na které doprovázel americký oddíl námořní pěchoty.  
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Reportáž z této události nese název Complacency kills (Samolibost zabíjí).
125

 

Obě komiksové reportáže mu publikoval britský deník the Guardian. Iráku se věnoval i 

David Axe v komiksových knihách War is boring
126

 nebo War Fix
127

. 

Občanská válka, která vyústila v genocidu, proběhla roku 1994 ve Rwandě. Proti 

sobě se postavily kmeny Hutuů a Tutsiů. V albu Pawa
128

 se belgický autor Jean-Philippe 

Stassen komplexně věnuje tragédii včetně kulturně-politického kontextu země. 

Stassenův zájem o bývalé africké kolonie dokazuje i příběh z Konga. 

Demokratická republika Kongo zažila mezi lety 1998 až 2003 složitý a nepřehledný 

konflikt, ve kterém bylo zapojeno mnoho aktérů, včetně několika afrických států jako 

například Rwanda, Zimbabwe, Namibie a další. Komiksová reportáž L’Étoile d’Arnold 

(Arnoldova hvězda)
129

 vypráví příběh Arnolda, dnes studenta, dříve však dětského 

vojáka různých vojenských skupin. Arnold se ve 12 letech naučil pracovat 

s kalašnikovem. Stassen ho nechává hovořit. Obrazy rekonstruují Arnoldovi 

vzpomínky, které občas přeruší hlučná atmosféra kavárny, ve které se rozhovor mezi 

dvěma muži odehrává. Stassen pokládá doplňující a upřesňující otázky. Sám nikde 

nakreslený není, maximálně vidíme jeho siluetu. Jeho přítomnost dokládají bubliny s  

dotazy. 

Rozkladný stav současného Konga zachytil Francouz Hippolyte v komiksové 

reportáži Les enfants de Kinshasa (Děti z Kinshasy)
130

. Hippolyte líčí problematiku 

nezaměstnanosti, dětí obviněných z čarodějnictví a obrovskou moc letničního hnutí 

v zemi.
131

 Do komiksu se nakreslil. Mluví s lidmi na místě, kreslí, fotografuje.  

Reportáž doplňuje o černobílé fotografie, převážně portréty. 
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4. Žánry komiksu reality 

V předchozí kapitole práce shrnula celou škálu konfliktů, jíž se komiks reality 

zabýval. Na základě konkrétních případů je proto snadné vysledovat rozličné přístupy 

k reflexi těchto konfliktů v komiksu. Je nicméně na místě poznamenat, že tyto žánry se 

často překrývají a zařazení alba jen do jedné kategorie není vždy stoprocentní. 

 

4.1 Autobiografie 

 Autobiografický komiks představuje „retrospektivní vyprávění, ve kterém autor 

popisuje vlastní život.“
132

 Mezi často vyskytující se témata patří dětství, školní 

vzpomínky, portréty rodičů, vzpomínky na četbu, selhání, úspěchy a popis, jak se autoři 

stali kreslíři komiksů. „Žánr se rozvinul již v 70. letech, především ve Spojených státech 

ve spojitosti s undergroundem. Hlavními představiteli jsou Crumb (Uncle Bob's Mid-

Life Crisis, My Troubles with Women), Harvey Pekar (od roku 1976 autor série 

American Splendor), Art Spiegelman (Maus), Will Eisner (To the Heart of the 

Storm).“
133

 Po roce 2000 se autobiografie mezi ostatními žánry vyskytuje častěji, což 

souvisí s výskytem komiksových blogů.
134

  

Autoři píší nejčastěji v první osobě, oscilují mezi minulým a přítomným časem, 

mohou vztáhnout osobní vyprávění k historickým událostem, použít nostalgii, humor… 

Někdy dochází k propojení se snovým viděním světa a fantazií, poté se ale pohybujeme 

až na hranici autofikce (např. Regards from Serbia Aleksandara Zografa). Společným 

základem je spojení vypravěče, autora a osobnosti hrdiny do jednoho celku. 

 „Existuje tu druh smlouvy mezi autorem a čtenářem: autor se zavazuje 

vypovědět pravdu, a zve čtenáře k posouzení autenticity toho, co vypráví (spolu 

uzavírají autobiografický pakt, tak jak jej definoval Philippe Lejeune).“
135

  Vyprávění je 

nicméně vždy subjektivní, autor vybírá mezi svými vzpomínkami, které mohou být 
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časem zkreslené. Autobiografický pakt je možné vztáhnout i k ostatním žánrům non-

fiction komiksu. Zprostředkování událostí ve vzdálených zemích se neobejde bez 

důvěry recipientů k předkládanému obsahu. To ostatně platí pro všechna média. Spíše 

než na objektivitě je důvěra lidí v média založena na důvěře recipientů k selekci zpráv a 

a na důvěře ve správné posouzení situace novinářem na místě.
136

    

Mezi příbuzné žánry autobiografie patří například vyprávění z cest, ve kterých se 

autoři částečně prezentují, a dále pak memoáry, ve kterých autoři popisují historické 

skutečnosti, u kterých osobně byli. 

Příkladem autobiografie zachycující zároveň pozadí konfliktu je Persepolis 

Marjane Satrapiové. Persepolis ovšem můžeme částečně zařadit i do kategorie 

memoáru, protože popisuje úskalí represivního režimu. 

 Na hranici memoáru, autobiografie a biografie stojí Maus Arta Spiegelmana. 

Spiegelman totiž popisuje hlavně příběh otce, Vladka Spiegelmana. Mnoho je 

vypovězeno i o něm samotném a jeho vztahu k otci. Vyprávění má dvě časové polohy, 

jednak minulost a vzpomínky na holocaust Vladka Spiegelmana, jednak rovinu 

přítomnosti, ve které autor zpovídá otce a vysvětluje, jak současně oba žijí, a jaké 

následky na otci zanechala válka. Maus i Persepolis jen dokládají, jak nelehké je zařadit 

jednotlivá alba do žánrových škatulek. Nicméně orientační nástin žánrů slouží k lepšímu 

porozumění komiksu reality. 

 

 4.2 Biografie 

 Vedle autobiografií existují pro zachycení konfliktů i komiksové příběhy o 

životě lidí, kteří existovali nebo existují, ovšem jejich příběh vypráví někdo jiný. Často 

jsou tyto komiksy vyprávěné formou první osoby, podle knižních adaptací a ve 

spolupráci s autory těchto knih. Přesto v nich komiksoví kreslíři popisují život někoho 

jiného, tvoří biografii. Biografie jako literární žánr je na vzestupu od 80. let, popisuje 

životy historických i současných populárních osobností. V neposlední řadě se do 

životopisného vyprávění dostávají obyčejní lidé a jejich příběhy.
137
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 Příkladem takové biografie je například zmiňovaný Fax ze Sarajeva od Joea 

Kuberta. Kubert zpracovává jednu z významných životních kapitol přítele Ervina 

Rustemagica. Součástí alba jsou i texty faxované samotným Rustemagicem.  

 Podobnou biografií je zmiňované album Dans la nuit Liberté nous écoute 

z indočínské války. Autor Maxmilien Le Roy sám válku nezažil, ale skrze spolupráci 

s Albertem Clavierem zpracovává jeho příběh, jeho biografii. Knihu na závěr obohacuje 

o rozhovor s Clavierem. 

 

4.3 Dokumentární komiks a komiksová reportáž 

„Komiksová reportáž se zabývá aktualitou, společností či historií, v obrazech a 

bublinách. Opravdovým žánrem se stává na začátku 90. let, kdy v roce 1993 vyšla 

Palestina Joea Sacca. Je považován za zakladatele žánru, i když ještě před ním nastínili 

základy komiksové reportáže američtí autoří Robert Crumb a Will Eisner (v šedesátých 

a sedmdesátých letech).“ 
138

  Reportáž může být informativní i didaktická, historická a 

sociální. Obecně se nevymezuje vůči dokumentárnímu komiksu, a tak dokument i 

komiksová reportáž znamenají v praxi jednu podkategorii komiksu reality.
139

 Současní 

autoři využívají širokou škálu přístupů ke zdokumentování reality – cestopisy, 

historické a politické eseje, svědectví. 
140

 

 Kreslíři-reportéři se vydávají do terénu, mluví s lidmi, popisují atmosféru a 

zaznamenávají příběhy, o které se chtějí podělit se čtenáři.  

Komiksové reportáže se většinou šíří klasickým knižním vydáním, ale začínají 

se častěji objevovat i v tradičních novinách či časopisech. Citujme například švýcarský 

Le Temps, francouzský Courrier international a Libération nebo britský the Guardian a 

americký International Herald Tribune, všechny tyto dávají komiksu reality a s nimi 

komiksovým reportážím šanci oslovit čtenáře
141

. Komiks je jim nabízen mezi dalšími 

formáty, na které jsou zvyklí. Dochází k přiblížení žurnalistiky a komiksu. Komiksové 

reportáže pokrývají aktuální události a zmíněná média je uvádějí jako doplněk 
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zpravodajství.  Komiks je svým jazykem přitažlivé médium a tohoto potenciálu se snaží 

využít média i vzdělávací instituce. Například autor Guy Delisle mi v telefonickém 

rozhovoru řekl: „na některých francouzských gymnáziích používají mé texty jako 

doplněk výuky, pro adolescenty kolem 14, 15 let.“
142

  

V průběhu posledních let vznikají časopisy zaměřené na komiksové reportáže. 

Patří mezi ně například francouzské Revue Dessinée
143

 nebo Revue XXI.
144

 Revue XXI, 

která se objevuje na trhu od roku 2011, odkazuje k 21. století. Vychází čtvrtletně, bez 

reklam a pokaždé s grafickou reportáží o třiceti stranách.
145

 Realizaci jedné z nich se 

ujal například Joe Sacco.
146

 Revue dessinée vychází od roku 2013, obdobně vždy po 

třech měsících a nabízí přes 200 stran reportáží a jiných kreslených forem 

dokumentů.
147

 Je vždy k dispozici v knihkupectvích či ve verzi pro tablety. Pouze ve 

verzi pro tablety existuje americký magazín Symbolia
148

, také zaměřený na komiksové 

dokumenty a příběhy reality. Tyto časopisy vnímají komiksovou reportáž jako 

plnohodnotný žurnalistický prostředek. 

 „Často dochází ke zmatku, co vlastně vykresluje a zdůrazňuje komiksová 

reportáž, ve které se autor musí držet faktických bodů, ale také je uvést do patřičného 

kontextu,“
149

 zdůrazňuje Benoît Mouchart, umělecký ředitel komiksového Festivalu ve 

francouzském Angoulême. Reportáže obvykle vypráví velmi osobní zkušenosti a 

traumatická sdělení. Hranice mezi investigativní prací a osobní zpovědí jsou často 

propustné. (tematice subjektivity a objektivity je věnována samostatná kapitola 7) 

 Komiksová reportáž dnes nemá explicitní definici, můžeme ji považovat za 

hybridní žánr nacházející se na pomezí klasického komiksu a tištěné publicistiky. Jistou 
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představu o žánru má komiksový historik Thierry Smolderen z Belgie. „Komiksová 

reportáž zahrnuje vystupování vnějšího pozorovatele, který si vybírá, jak postihnout 

jedinečný námět, a který právem těží z vnějšího statutu, se kterým analyticky operuje.“ 

Smolderen zároveň dodává: „Komiksový reportér může sám sebe zapojit do příběhu, 

zinscenovat se na scéně, a svědčit o tom, co vidí prostřednictvím detailního 

subjektivního prožitku. To je tendence, která existuje i v žurnalistice.“
150

 

 Komiksová reportáž se snaží plnit cíle stejně jako reportáž zpravodajská. Cílem 

je vidět a sdělit prožité.
 151

 Pracuje s jednotlivými fakty a analýzou příčin a souvislostí.  

Pozorování je rozhodující metodou autora.„Své vlastní role v pozorování si přitom musí 

být vědom, protože ona rozhoduje o tom, co vlastně uvidí: otevírá, ale zároveň zužuje 

perspektivu.“
152

 Je určitě zajímavé upozornit na fakt, že za výstavbou komiksových 

reportáží často stojí původní novináři. Joe Sacco je vystudovaný novinář, stejně tak 

původní profese Patricka Chappatta je žurnalista. 

 Chappatte na konferenci TEDx (Ted talks) v Paříži představil tři charakteristiky 

komiksové reportáže. Podle něj první důležitý rys spočívá v samotném potenciálu 

kresby, která umožňuje přenést emoci. Druhou charakteristikou je fakt, že komiksová 

reportáž může jít nad rámec tradiční žurnalistiky a může například zapojit humor, tedy 

aspekty zapovězené tradiční novinařinou. Třetí charakteristika se dotýká zobrazení 

lidské stránky konfliktů. Chappatte věří, že skrze komiksovou reprezentaci událostí, 

můžou čtenáři za aktualitami objevit ideál humanity.
 153

 

 Dokumentární komiksy se v současné době teprve jako samostatné žánry 

ustanovují. Podle Jeana Christopha Ogiera, francouzského reportéra a prezidenta 

Asociace kritiků a novinářů komiksu (l'ACBD)
154

 bude termín komiksové reportáže 

plně definován „v den, kdy komiksoví puristé uznají, že reprezentací reality nijak 
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nezrazují žánr a puristé z novinářské strany přijmou fakt, že kresbu lze využít pro 

zaznamenání či rekonstrukci reálných událostí.“
155

 

 Mezi autory, kteří figurují v celém hnutí komiksové reportáže, řadíme 

nepochybně Joea Sacca a Patricka Chappatta. Se svými reportážemi sem také patří Guy 

Delisle, Ted Rall nebo David Axe. 

 Žánry komiksového realismu nejsou izolované kategorie a jejich síla spočívá 

právě v jejich kombinování.  

 

5. Komiksový žurnalismus  

S pojmem komiksová reportáž se často pojí termín komiksový žurnalismus. 

„Komiksový žurnalismus je nový fenomén. Jeho tvůrci používají vizuální médium pro 

vyprávění příběhu nebo k šíření informací. Komiksoví žurnalisté cestují do specifických 

oblastí, ve kterých shromažďují informace, dokumenty a podklady událostí. Kreslí skici, 

sbírají maximum vizuálních informací, sestavují infografiku a později vše splétají 

v jeden formát příběhu. Příběhy jsou často prezentovány v klasickém starém 

komiksovém formátu. Jsou zejména v první osobě, i když ne vždy. Co je činí odlišnými, 

od běžných komiksů, je jejich autenticita a nefikční povaha. Většinu času může čtenář 

vidět a vnímat novináře zároveň jako vypravěče, který dělá reportáž spolehlivou a 

skutečnou.“ 
156

 

 Jde o zastřešující pojem pro reportážní přístupy kombinující synteticky 

obrazovou a textovou složku. Mediální teoretik z americko-italské rodiny, Rocco 

Versaci, si je důležitosti této kombinace vědom. „Komiksoví žurnalisté dosahují 

významových vrstev, které jsou v žurnalistické próze nedosažitelné, zejména z důvodu 

grafického jazyka komiksu, který mísí obrazy a text.“
157

 Versaci s odkazem na grafický 

žurnalismus mluví o New Journalism, Novém žurnalismu. Mezi významové vrstvy 

příznačné pro komiksový žurnalismus patří (1) emoční naléhavost, vyvolaná schopností 

zprostředkovat atmosféru obsahu, (2) formální aspekty žánru týkající se konceptu 
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„přilnavosti“ (stickiness) ve smyslu udržení pozornosti a zaujetí čtenáře příběhem, za 

použití obrazů vyjadřujících ucelené myšlenky a (3) mnemotechnická hodnota syntézy 

obrazu a textu, které se vzájemně posilují a dohromady vytvářejí vícevrstvý příběh 

nesoucí potenciál porozumění na intelektuální i emociální úrovni.
158

  

 Není asi ničím překvapivým, že počátky komiksového žurnalismu jsou 

spojovány opět s Joem Saccem a jeho novinářským přístupem. Sacco těží z vlastních 

zkušeností na místě, a věrně reprezentuje dění. Nemusí vymýšlet pozadí, to je přítomné 

na místě. Komiksový žurnalismus je spojený s tím, že kreslíři opouští svá pracoviště a 

vydávají se do míst, kde se něco děje, s cílem o nich podat maximálně přesné 

informace. Rozdílným přístupem či rytmem se jednotliví autoři liší. 

 „Novinář napíše v článku: « Ulice Gazy byly velmi zabahněné. » Ale kolikrát to 

může napsat? Zatímco já je mohu permanentně ukazovat vykreslené na pozadí. A čtenář 

tu skutečnost vnímá, nalepí se mu do mysli, tak jako mně se v Gaze lepilo bahno na 

boty,“
159

 pronesl Joe Sacco v rozhovoru pro kanadský deník Toronto Star. 

Komiksoví reportéři pracují metodicky. Zpovídají respondenty na místě, dělají si 

poznámky, fotí. Jejich práce poté pokračuje a zahrnuje realizaci kreseb spolu s rozvojem 

narace a touhou vybudovat relevantní příběh v celém jeho průběhu. Komiksový 

žurnalismus je průnikem žurnalistiky a komiksu. Kreslíři-reportéři se zajímají o dění 

kolem nich i ve světě.  Pokrývání konfliktů patří k jejich práci. Autoři stojí v centru 

příběhu a odkrývají své předsudky i pochyby. 

Obrazy někdy mohou odkazovat k metaforickému ztvárnění. Americký autor 

Kristian Williams říká, že „schopnost alternovat mezi realistickým a symbolickým tvoří 

hlavní sílu komiksu.“
160

 Je to ale také hlavní důvod, proč se někteří editoři 

komiksovému žurnalismu vyhýbají. Chtějí uchránit čtenáře od podle jejich názoru 

neobjektivní formy informací.  
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Existuje velká variabilita témat a žurnalistických přístupů k zachycení reality v 

komiksu: válečná, sportovní nebo kulturní reportáž, sociální průzkum, výtah ze 

soudního procesu, cestopisy…
161

  

 

6. Komiksový autor v centru příběhu, postavení „já“ v komiksu reality 

Pokud zrovna nezachraňovali svět, měli Tintin i Superman stejnou profesi. Tito 

papíroví novináři tvoří předobraz dnešních autorů. I když komiksoví autoři 

jednadvacátého století pojímají žurnalismus a zpravování například o válečných zónách 

mnohem méně dobrodružně. Žurnalistika v Tintinově i Supermanově pojetí totiž spíš 

než cokoli jiného, připomínala romantický ideál profese. Novinařina ve fikčním pojetí 

představovala záminku formovat hrdiny, obhájit jejich dobrodružství a legitimizovat 

jejich bohémský pohled osvobozený od politických a jiných vnějších tlaků. Dnešní 

autoři komiksu reality svým způsobem reprezentují ztělesnění Tintina. Jsou jeho 

moderními avatary, kteří se rozhodli vyprávět příběhy lidí žijících v zemích, ve kterých 

probíhají konflikty.   

Ať už jde o autobiografii nebo komiksovou reportáž, je příhodné poznamenat, že 

ústřední postava tvoří velmi často jakousi triádu v podobě autor – vypravěč – titulní 

postava či dokonce hrdina.  

U autobiografie je postavení „já“ zcela logické, autor vypráví svůj příběh a 

příznačně se v něm ocitá. U komiksových biografií v praxi dochází k tomu, že autor 

interpretující příběh někoho jiného, se staví do role „já“ při vyprávění příběhu. To 

umožňuje větší identifikaci s postavou.
162

 

U komiksových reportérů také platí, že jsou v příběhu vykresleni a vypráví o 

vlastních zkušenostech v první osobě. Například Guy Delisle se nechal slyšet, že „je 

snazší vyprávět příběh, pokud se nacházíme v něm.“
163

 Podle něj se čtenář snadněji 

zapojí do příběhu, poznává skrze subjektivní pohled příběh obyčejného muže, který na 

místě prozkoumává všechny aspekty cizí země a její historický a sociální kontext.  
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O samotném autorovi jsou z komiksu patrné některé jeho vlastnosti. Přesto ale 

kreslíři-reportéři nepíší prvotně o sobě, ale zaujímají pozici svědků událostí na místě. 

Novináři se často skrývají za textem či asynchrony, komiksoví reportéři se do 

příběhu rovnou nakreslí. A často nestojí mlčky při svědectví různých událostí. Naopak 

reagují, tak jako každá lidská bytost. Právě vizuální přítomnost autora je jednou 

z charakteristik spojující komiksové reportáže. Čtenář může zaznamenat autora často 

v novinářsky laděné pozici, s blokem a propiskou či fotoaparátem v ruce. Taková 

přítomnost funguje na způsob svědectví: „byl(a) jsem tam, toto jsem viděl(a) a 

slyšel(a).“ Také ale slouží k připomenutí čtenáři, že čte subjektivně prožitý příběh, 

v kontrastu s absolutně objektivními ideály.  

Statut autora je důležité uvážit, některé události jsou totiž z komiksu vnímané 

jeho zorným polem, skrze jeho hodnoty a výběrovost. Spoléháme na něj, že nám 

zodpovědně vylíčí to, co viděl. Předem předpokládaná subjektivita autora umožní 

čtenáři integrovat do vyprávění o události také předsudky, emoce či ironii vypravěče. 

Můžeme pak mluvit o subjektivním žurnalismu. Čtenář při vědomí subjektivního vidění 

autora smí zaujmout kritický postoj k předkládaným informacím.  

Autor není nucený se vydat na místa, kde se produkují nejnovější informace. 

Může se svobodně pohybovat a nechat se unést zdánlivou banalitou, kterou se poté 

pokusí zakreslit a převyprávět.  

 

6.1  Motivace autora zaznamenat reálný svět konfliktů 

Komiks reality týkající se zahraničních konfliktů umožňuje dodat informacím 

hybnost. Prostřednictvím kresby je možné vykreslit atmosféru, u komentářů svědků 

zaznamenat fyzické detaily mluvčího, a to vše uvnitř viněty, zatímco v tisku bychom 

zabrali několik řádků.  

Pro mnohé z autorů tato disciplína nabízí možnost se osobně zapojit v terénu, 

zaujmout vlastní hledisko, a zároveň superponovat osobní pocity a emoce jako strach, 

pochybnosti, předsudky, ale i humor. To je pozice, která téměř neexistuje u novinářů 

jiných médií. Přitom činí těžkopádná témata zajímavějšími a navíc jim na základě 

humoru či ironie umožňuje dodat lidský rozměr.  

„Řekněme, že jsem byl až posedlý tím, co se děje v okupovaném teritoriu,“ 

vzpomíná Joe Sacco.
164

 Než vyjel na území Západního břehu Jordánska, žil v Berlíně a 
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vydělával si kreslením rockových plakátů a komiksů. Původně vystudovaný novinář se 

zajímal o dění v Palestině a jednou si řekl, že chce na místo zajet a udělat si obrázek o 

situaci sám. Začal dělat interview s lidmi, psát si poznámky. „Když jsem tam přijel, 

neměl jsem ponětí, co dělám, ale dělal jsem to a v jistém ohledu mě to (myšlen žánr 

komiksové reportáže) předběhlo.“
165

 

Ted Rall k realizaci alba Do Afghánistánu a zpět prozrazuje, že chtěl lidem říci, 

jaké bylo jeho novinářské působení v Afghánistánu. „Je to jako když se sejdete kolem 

ohně s přáteli z vesnice a oni se vás ptají, jaké to bylo, a vy jim to vyprávíte.“
166

 

Pro Guy Delisla je podstatná forma komiksu, která přináší poetický způsob, jak 

se dotknout závažných témat. Sám sebe nevnímá jako novináře, chce zejména přinášet 

svůj pohled na to, co ho v dané chvíli zajímá. „Nejezdím do zemí s cílem o nich dělat 

reportáž, jako to dnes dělá třeba Joe Sacco, já jsem v oblastech, o kterých zpravidla 

zjišťuji více informací až na místě a podle mého zorientování a prožitých zkušeností se 

teprve rozhodnu, zda by stálo za to vydat album.“
167

 

Další z autorů, jeden z následovníků Sacca – Patrick Chappatte v úvodu své 

knihy BD reporter (Komiksový reportér) píše o původním povolání novinového kreslíře 

a vůli zajít dál. „Po nějaké době jsem si řekl, že chci jít blíž místům a tvářím, které 

udávají aktuality.“
168

 

Vlastně spíše náhodou pak vznikla Persepolis Marjane Satrapi. Satrapi původně 

pracovala jako ilustrátorka dětských knih. Setkání s Davidem B., autorem komiksové 

Padoucnice
169

 ji seznámilo blíže s komiksem. David B., fascinovaný jejím životním 

příběhem, jí pak neznačil, že by o svých prožitcích měla vydat komiks.
170

 A Marjane 

Satrapi ho vydala.  

Válečný korespondent David Axe se v roce 2006 rozhodl ve spolupráci 

s umělcem Stevem Olexou ještě před odjezdem do Iráku, že by chtěl svou cestu 

zaznamenat v komiksu. „Válečné zpravodajství je především faktická práce, ale co z ní 
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nevnímáme, je část strachu a hrůzy kolem nás. V mé práci bych chtěl předat lidem více 

a komiks to umožňuje způsobem, který žádná agenturní zpráva ani depeše nemůže 

předčít.“
171

 

 Motivací k vyprávění příběhu jiných osob (jako například Kubert psal o svém 

příteli Rustemagicovi nebo Le Roy o Clavierovi) je touha tyto příběhy předat dál, aby 

lidé nezapomněli, co se v nich odehrálo. Podnětů k zachycení reality konfliktu je 

skutečně mnoho, nicméně z citovaných ukázek můžeme vysledovat hlavní stimul, 

kterým je zprostředkování lidské, civilní stránky konfliktu. 

 

7. Objektivita versus subjektivita 

„To co člověk nazývá pravdou, je vždy jeho pravdou, tedy hlediskem, kterým se 

mu věci zdají být. Mimo tuto osobní koncepci, žádná objektivní pravda neexistuje.“
172

 

To tvrdil řecký filozof Prótagorás z Abdér v 5. století před naším letopočtem. 

Snaha o objektivní reprezentaci reality doprovází žurnalistickou profesi jako 

jistá záruka kontroly kvality zpravodajství. Jde o etický požadavek. „Filozoficky 

inspirované hledání objektivní pravdy bylo na sklonku 30. let 19. století povzbuzeno a 

urychleno vynálezem fotografie, záznamového média nebývalé vypovídající přesnosti a 

zjevné pravdivosti, které poprvé využilo techniky k umělému znázornění lidí a 

událostí.“
173

 Objektivita se váže k vlastnostem jako je pravdivost a přesnost. A stejně 

jako Protágoras, pochybovali o ideálu objektivity při zachycování událostí i mediální 

teoretici jako Fiske,
174

 McQuail 
175

 nebo Tuchmanová
176

.  

Sociolog Brian McNair charakterizuje objektivitu třemi projevy: (1) oddělením 

faktů od názorů, (2) vyváženým záznamem a popisem diskuse a za (3) referencí 
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novinářských výroků na příslušné autority.
177

 Dle prvního projevu musí být z textu 

jasně patrná hranice mezi názorem a faktem, komentářem a informací. Druhý projev se 

týkal především vyvážení při zastupování protikladných stanovisek. Při tomto vyvážení 

existují dva požadavky objektivity podle Roberta Entmana a těmi jsou odosobnění a 

vyváženost směřující k neutralitě.
178

 Třetí projev dle McNaira se týkal rozmanitých 

zdrojů k ověřování skutečností. 

S ohledem k teoretickým konceptům objektivity a za uvážení postavení 

komiksového autora v příběhu, se na první pohled nabízí pro komiks reality teze, že 

objektivity nelze dosáhnout. Přítomnost autora v centru vyprávění komiksu se dá 

okamžitě považovat za vklad subjektivity. 

 Ted Rall na začátku knihy Do Afghánistánu a zpět píše hned zkraje o tom, že 

příběh bude vykládán z jeho úhlu pohledu. Rall se do Afghánistnu podíval i se svou 

ženou a literární agentkou. Svou perspektivu argumentuje tím, že vzhledem 

k afghánskému genderovému apartheidu se často dostal do jiných interakcí než jeho 

ženský doprovod (a naopak), dále vzhledem ke zkušenostem v oblasti byl rád za 

příležitost artikulovat své vlastní postřehy do koherentního narativního formátu a 

nakonec vysvětluje výběr vlastní perspektivy a vyprávění v první osobě usnadněním 

sledovaní grafické novely pro čtenáře. Zároveň dodává „Nikdy jsme neočekávali 

nalezení pravdy, protože to je nemožné. Ale, oproti tomu, jsme se pokusili oddělit 

propagandu od reality, jinými slovy, eliminovat některé z našich zmatků z nepochopení. 

Tato kniha je o této snaze.“
179

 Rall dopředu avizuje svůj záměr a subjektivní přístup. 

Jestliže objektivita je zaměřena na oddělení názoru a faktu, zde se projevuje 

absolutně nový typ dopředu avizované subjektivní žurnalistiky.  

Podle Jeana-Paula Marthoze, novináře a profesora etiky na bruselském 

univerzitním Institutu l’IHECS (l’Institut des Hautes Etudes en Communication 

Sociale) „předem avizovaná subjektivita umožní dostat se blíž k realitě.“ „Uznáním, že 

přijímáme určitý úhel pohledu, že bereme na vědomí svá omezení, se nám otevírá 

možnost analýzy faktů, daleko více odosobněné a obohacující, s pasivním a konvenčním 

přístupem, ve kterém se spokojíme s předáváním slov jednoho k druhému.“
180
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Subjektivní přístup je logický v autobiografiích i biografiích, které se neřadí do 

žurnalistického spektra žánrů, ač mohou (jak ukazuje příklad komiksu Persepolis) 

svými informacemi o kontextu země ulpět v mysli daleko lépe než běžné zpravodajství. 

Komiksové dokumenty typu reportáží a nejrůznějších dokumentů včetně 

cestopisů také stále nepatří mezi obecně uznávané žánry žurnalistiky. I přes označení, 

která k novinařině přímo odkazují, jako například komiksová reportáž či komiksový 

žurnalismus. Lze ale najít výjimku, šéfredaktor časopisu Revue XXI Patrick de Saint-

Exupéry vysvětluje: „V průběhu posledních let se tisk jakoby sterilizoval. Je čas 

vytvořit nové způsoby vyprávění. Grafický příběh je jeden z těch způsobů, legitimní a 

potřebný, který přijímá kritický pohled, nastoluje detaily a citlivost situace, 

spravedlnost, a zároveň nechává hodně prostoru vlastní imaginaci.“
181

 

Komiks je přesto více než zpravodajské médium pojímáno jako svébytný druh 

umění
182

. A kapacita umění přenášet reálné sdělení se ve společnosti podceňuje.
183

 

Nejsou ale obrazy ze své podstaty subjektivní? Hranice verifikovatelnosti je u 

komiksu mnohdy složitá. K dispozici není například nahraný rozhovor na diktafonu, jak 

se tedy může dokázat, že kresba zastupuje realitu? Kresby mají interpretativní charakter, 

i kdyby byly detail po detailu zakreslené podle fotografie, kterou mají lidé stále tendenci 

považovat za důkaz pravdivosti situace. Dnešní éra fotografie ale pokročila. „Ve světě, 

ve kterém Photoshop ukázal, že fotografie může být lživá, se mohou umělci vrátit k 

původnímu poslání reportéra,“
184

 napsal autor Mause, Art Spiegelman. Komiksoví 

kreslíři mají svobodu v zakreslení momentů, které považují za důležité. To samo o sobě 

představuje velmi subjektivní výběr. 

Na druhou stranu běžní novináři také podléhají výběrovosti. Jejich přítomnost na 

místě nezůstává bez povšimnutí. Vstupují do různých interakcí. Jsou na místě a hovoří 

s mnoha lidmi, mohou být vyprávěním někoho z nich ovlivněni, ale na rozdíl od 

komiksových žurnalistů, neukazují recipientům vlastní proces výroby reportáže či 

jiného příspěvku. Tím může být samotná zpráva, jinak považovaná za objektivní, 
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 Komiks může být umění. Viz. McCloud, Jak rozumět komiksu, str. 163. 
 

183
 Toto tvrzení podporuje například esej s výstižným názvem „Art tis not a message“. Viz PATEMAN, 
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výsledně zkreslena. Není totiž vidět pozadí vzniku zprávy a možné faktory ovlivňující 

reportéra. 

V komiksové žurnalistice stále přetrvávají ideály přesného ztvárnění reality, se 

správným uvedením citací a ověřováním pravdivosti výroků. Každopádně kreslíř-

reportér je na místě a je na něm a jeho přístupu, jak se postaví k realitě. V samotném 

ztvárnění situace se liší autor od autora. 

„Myslím, že je možné usilovat o přesnost uvnitř subjektivního pracovního rámce. 

Jinými slovy, fakta (nákladní vozidlo s vězni přijelo) a subjektivita (jak je scéna 

nakreslená) se vzájemně nevylučují. Já, za sebe, zahrnuji implikace subjektivního 

zpravodajství a preferuji na ně poukázat,“
185

 vysvětluje Joe Sacco. „Chci signalizovat 

čtenáři, že žurnalistika je proces s jizvami a nedostatky, vykonávaný lidskou bytostí – 

není to chladná věda prováděná robotem za plexisklem.“
186

 

Skrze vyobrazené předsudky a emoce dochází k odchylování od ideálu 

 nestranného a odosobněného pozorování skutečnosti. Komiksový žurnalismus 

balancuje na hranici mezi zpravodajstvím a publicistikou.
187

  „Zatímco u zpravodajství 

předpokládáme neutralitu v přístupu k údajům i ve výrazu, publicistika se neobejde bez 

osobního stanoviska a individuálního projevu při použití jazykových a stylistických 

prostředků. Tento osobní vztah se manifestuje i při možném použití ich formy.“
188

 

Protikladem objektivity je předpojatost nebo stranění (bias), záměrné i 

nezáměrné.
189

 V komiksových dílech autoři nejsou čistě neutrální, mají své předpoklady 

a bias. Jsou v albech transparentně zmíněné či minimálně snadno dešifrovatelné. Čtenář 

je může kriticky nahlížet.  

 

7.1 Transparentnost namísto ideálu objektivity v komiksovém  žurnalismu 

Z předchozího textu vyplývá subjektivní charakter komiksu při zachycení 

reality. Obecně žurnalistika je ve svém principu také subjektivní. Novináři z tisku 
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provádí selektivní výběr, co a jak napíší, stejně tak v televizi či rádiu se novináři 

rozhodují, co má být vystřiženo.
190

 Nicméně novinařina má svá etická pravidla
191

, 

komiks ne. Záleží na každém z autorů, jaké principy si určí, a kterými se bude řídit.  

Často vysledovaným jevem je transparentnost zdrojů. Můžeme najít poznámky 

autora k určité komiksové reportáži a k jejím aspektům. Reportáž doprovází poznámky 

pod čarou i doplňující interview. Dále se komiksoví kreslíři nevydávají za nikoho 

jiného, reprezentují sami sebe.  

Limity komiksové reportáže alespoň podle Patricka Chappatta prakticky 

neexistují. „Můžeme udělat reportáž o všem, pokud pracujeme s čestností, 

dokumentujeme seriózně a máme oči otevřené.“
192

 Podle něj se při práci komiksového 

reportéra často přejímá aplikace etických pravidel žurnalistiky.  

 Guy Delisle se mi v telefonickém rozhovoru přiznal k vlastnímu principu. „Co 

se týče pravdivosti, nedovolil bych si vyprávět něco fiktivního o městě, ve kterém jsem 

byl. Vše co je uvnitř mého alba, jsem viděl nebo zažil a pořídil si o tom poznámky. 

Pokud mi někdo vypráví něco, u čeho jsem osobně nebyl, ale rád bych to stejně přenesl 

do obrazu, nakreslím vždy osobnost, která událost vypráví, aby bylo jasně 

identifikovatelné, odkud informace pochází. To je hlavní princip, který aplikuji.“
193

 

 K transparentnosti patří už zmíněná čestnost. K té se odvolává i Joe Sacco. 

Rozlišuje čestnost oproti objektivitě vyučované na školách. „Musíte zůstat neutrální, 

pokud jsou tu dvě strany, musíte dát stejnou váhu oběma z nich – v to já nevěřím. Věřím, 

že někdy si některá strana zaslouží silnější hlas. To je můj subjektivní, ale čestný 

pohled.“
194

 Zároveň Sacco dodává, že nemaskuje žádné události a nic necenzuruje, 

snaží se přiblížit realitě maximálně, jak to lze. Existují také kresby, které se odehrály 

v minulosti, ve které Sacco osobně nebyl přítomen. V tom případě používá, jak sám 

definuje „informovanou představivost“
195

. Vždy musí znát základy ukotvené kontextem 
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situace, časem a prostorem. Pokud při kresbě spoléhá na očité svědectví člověka, klade 

mu doplňující otázky ohledně umístění osob a věcí. Snaží se čtenáře v komiksu 

maximálně zorientovat. 

 Větší transparentnost v komiksu prosazuje německý novinář Lukas Plank.
196

 Pro 

komiksový žurnalismus navrhuje užívat symboly, které by určily, odkud zakreslené 

informace přišly. Znázorňuje příloha 7. 

 

Příloha č. 7: Lukas Plank – návrh symbolů pro komiksový žurnalismus (obr.) 

 

Objektivitu vidí většina autorů jako neuskutečnitelný ideál. Snaží se ji proto 

nahradit čestností a transparentností. Jak řekl Edward R. Murrow: „Každý je vězněm 
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svých vlastních zkušeností. Nikdo se nemůže ubránit předsudkům – můžeme je však 

rozpoznat.“
197

 

 

8. Obrazová část komiksu 

Francouzský komiksový teoretik Thierry Groensteen psal o komiksu jako o 

narativním vyprávění s dominantní vizuální složkou
198

. I proto bude obrazové složce, 

než práce přejde ke kapitole zabývající se mediální reprezentací konfliktu, věnována 

krátká pozornost.  

 

8.1 Univerzální síla obrazu v přístupu k současnosti 

 Samotný obraz je médium, nesoucí sdělení.
199

 V jednadvacátém století žijeme ve 

století vizuální kultury.
200

 Interpretujeme a čteme obrazy. „Obraz je cosi, co nám dává 

nezaměnitelné vědění o skutečnosti, jež je vlastní pouze obrazu, protože toto vědění je 

zásadním způsobem odkázáno na naši smyslovost a tělesnost.“
201

 Působí na náš zrak a 

pracuje s naší zkušeností.  

 14. listopadu 2013 vyšlo ve Francii číslo deníku Libération s prázdnými bílými 

plochami namísto fotografií (ovšem při zachování popisné legendy k obrazu). 

Dobrovolné vynechání fotografií v čísle, které mělo poukázat na sílu obrazu a význam 

fotografií v tisku, dokázalo, že vědět dnes znamená i vidět, a že tisk zcela bez obrazové 

složky by v dnešní době postrádal určitou informaci pro čtenáře.  

Vyprázdnění vizuální reprezentace a uvedení pouze samostatných slov poukázalo, 

nakolik je obrazový jazyk podstatný pro porozumění. Libération citovala americkou 

spisovatelku Susan Sontag: „Z implicitního charakteru fotografií pochází myšlenka, že 

znát svět, znamená přijmout ho takový, jak ho zachycuje fotografie. Ale to je přesný 

opak porozumění, které začíná právě s odmítnutím světa, tak jak se nám jeví. Veškerá 

schopnost porozumění je zakořeněna ve schopnosti říct ne. Jinými slovy, člověk nikdy 
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nic nechápe jen na základě fotografie.“
202

  Všudypřítomné obrazy v podobě fotografií, 

billboardů, filmu, nelze přehlédnout. Jakou roli má v této vizuální kultuře kresba?  

 Jestliže fotografie nebo například televizní reportáž v lidech vyvolávají v lidech 

jasnou vizi věcí, které je obklopují (například si mohou detailně představit konkrétní 

místo, bez toho, aby tam osobně chodili), tak ilustrace nastoluje další způsob, jak číst a 

přijímat informaci. Představivost recipientů informací je více stimulována. Pracuje 

s ikonickou reprezentací.
203

 Míra abstrakce je různá. Zjednodušování obrazu posiluje 

jeho význam. Platí že „ikony nemohou fungovat bez naší spoluúčasti.“
204

 Ikonám tak 

vdechuje život sám čtenář.
205

 

 Kresby mohou být mocným nástrojem pro propagaci míru, tolerance a vzájemné 

shody. „Kreslíři před nás nastavují zrcadlo, a tím, že tak činí, nám ukazují nejošklivější 

pravdy nebo rozbíjí iluze, které můžeme mít o světě, který nás obklopuje,“
206

 napsal 

nositel Nobelovy ceny za mír a čestný prezident iniciativy OSN Cartooning for peace, 

Kofi A. Annan. Zároveň poznamenal, že v dnešním globálně propojeném světě, je vliv 

kreslířů v tisku větší, než kdy jindy. Mohou ovlivnit široké publikum, s čímž se pojí 

zodpovědnost kreslířů vzdělávat a dávat prostor těm, kteří se běžně nemohou 

vyjádřit.
207

 

 Kofi Annan pomáhal v roce 2010 zprostředkovat jeden z projektů Plumes 

croisées v Keni. Plumes croisées je název pro sérií projektů organizovaných ve 

spolupráci se švýcarským Federálním ministerstvem zahraničních věcí a kreslířem 

Patrickem Chappattem.
208

 V kontextu politického, sociálního etnického konfliktu se 

sdružují lokální umělci dané země, kteří mají prostor k obrazovému vyjádření témat, 

která společnost rozdělují. Iniciativy už proběhly například v Srbsku, Keni, Pobřeží 
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Slonoviny, v Libanonu nebo Guatemale. Vždy z nich vzejde finální produkt, ať už ve 

formě videoklipu, obrazové knihy nebo výstavy či publikace v novinách.  

Obraz sám o sobě ukrývá narativní sílu. Kresba se dnes častěji používá 

k zachycení důležitých společenských témat.  

 

8.2 Obraz v komiksu 

Ilustrace v komiksu poskytuje čtenáři vodítka pro lepší porozumění vyprávění. 

Například oblečení nebo doplňky mohou naznačovat sociální identifikaci a roli 

zobrazené postavy ve společnosti. Barvy a světlo fungují jako prvky kompozice a 

mohou graficky dotvářet náladu či atmosféru příběhu. Obrazy podávají i kontextové 

informace například o počasí nebo podobě krajiny. 

 Kresba v komiksu může být imaginativní nebo dokumentární. Při zachycení 

reality se komiks drží kresby dokumentární. Výjimkou mohou být některé snové prvky, 

jako například u Zografova Pozdravení ze Srbska, které jsou částečně zachyceny 

kresbou imaginativní. 

 Stránka s realisticky zachycenou skutečností získává na expresivitě. Obrazy 

vyjadřují ve vizuálních termínech vše, co se dá – postavy, kulisy, předměty, atmosféru, 

gesta, výrazy, činy… Komiksu reality kromě obrázků značně napomáhají i textové 

bubliny, které reprezentují slovní výměnu a patří ke konstitutivním prvkům komiksu. 

„Ze soužití kresby a bubliny se rodí napětí.“
209

  

Obrazy v komiksu jsou obrázky fixní. Výpovědní hodnotu může mít jednotlivá 

viněta, zároveň ale dochází k naraci díky kontextuálním vztahům mezi vinětami. Mezi 

vinětami najdeme mezery, které fungují jako spoje mezi výpovědní hodnotou 

samotného obrazu a koherentního vyprávění. „Číst komiks vždy znamená v první řadě 

přimknout se přednostně k řetězci událostí, chcete-li, k dynamice vyprávění.“
210

 

Spojováním, čtením vinět se konstruuje smysl, podobně jako u jazykových spojení.  

Obrazy podléhají interpretaci. „Různá publika si mohou různým způsobem 

vybírat mediální obsahy, rozdílně je vnímat, zapamatovávat a případně v budoucnu i 

vybavovat (De Fleur a Ball-Rokeach, 1996.)“
211

. Obrazy v komiksu nemusí nutně 
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obsahovat text, aby naplňovaly definici komiksu.
212

 Přesto některé obrazy mohou být 

polysémní a lingvistický diskurs je pomáhá ukotvit. 
213

 

 

9. Mediální zobrazení konfliktu 

Při mediální reprezentaci je nutné si nejprve uvědomit, že to, co vidíme, není 

skutečná, ale zprostředkovaná realita pomocí ikonů. Ikony mohou nabývat forem 

ilustrací, které se podobají svým předobrazům. Nejblíže k vyobrazení reality mají lidé 

tendenci vnímat fotografii nebo televizní zpravodajství.
214

   

Konkrétní příklad ikonu demonstruje dobře obrázek z Baloupova komiksu V noci 

nás poslouchá svoboda (v příloze č. 8). 

 

 

Příloha č. 8:  

Ukázka z komiksu 

Quitter Saigon Clémenta 

Baloupa  

(obrázek) 
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Ukázka týkající se vietnamské války zobrazuje graficky velmi známý motiv. Jedná 

se o dvojí reprezentaci. Obrázek jako forma ikonu nejprve reprezentuje fotografii dívky 

popálené napalmem. Tento snímek vietnamsko-amerického fotografa Huỳnh Cônga Úta 

známého jako Nicka Uta obletěl svět a získal Pulitzerovu cenu.
215

 Na obrázku tedy 

nevidíme děti prchající před napalmem, ale vidíme nakreslenou fotografii, na které děti 

prchají. Fotografie sama zde zastupuje realitu, proto mluvíme o dvojí reprezentaci. 

 Média pravidelně informují o dění ve světě, včetně konfliktů. Pravda je 

vytouženou komoditou v éře mnoha rozličných mediálních zdrojů. Kritici konceptu 

médií jako čtvrté moci (vedle tradiční výkonné, zákonodárné a soudní) zdůrazňují, že 

média dnes mají tendenci obhajovat a legitimovat vládní perspektivy.
216

 Mainstreamová 

média reprodukují rámce politických a vojenských lídrů a šíří spíše propagandu než 

nezištnou novinařinu.
217

 Samozřejmě existují výjimky. 

 Jiný kritický náhled chápe média samotná jako bojiště, na kterých se válka 

prohrává nebo vyhrává. Nejde o to, zda média vystupují pro či proti válce, důležité je, 

že tvoří prostředky, ve kterých se současné konflikty odehrávají. „Myšlenka médií jako 

bojiště je spojena s dvěma rozličnými vývoji: postmoderní kritika reality, která 

zdůrazňuje do popředí význam podívané (the spectacle); a technické inovace, které 

vedly k „revoluci ve vojenských záležitostech“ při níž je válka více technologická, 

informativní a mediatizovaná.“
218

 

 Skrze zpravodajství dochází k poznávání světa a jeho nebezpečí v podobě 

konfliktů. V konstrukci zpráv se skrývá riziko. Novináři mohou psát zavádějící 

informace, například jen fragmenty pravdy. Mezi možné faktory ovlivňující nezaujaté 

zpravodajství patří politické tlaky, technologické možnosti a omezení média, 

ekonomické tlaky nebo taktika a strategie informačních zdrojů. Uprostřed všeho stojí 

profesní etika a organizační omezení ve formě například tlaku uzávěrky.
219

 

Zpravodajství má schopnost démonizovat jednu skupinu lidí a téměř kanonizovat 

druhou (například oběti).  
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  Válka je mediálně vděčné téma, a jako taková čelí zájmu médií. Je dramatická, 

jsou v ní položeny vysoké sázky v podobě ztráty lidských životů a má pro zpravodajce 

nejvyšší prioritu. Ovšem to samo nezaručuje válce pozornost médií. Záleží na měřítku 

konfliktu, jeho globálním umístění a zúčastněných aktérech.
220

  

 V dnešním pojetí zpráv je válka pojatá téměř jako infotainment a reportáže o ní 

používají složitou infografiku, satelitní snímky, videoherní formáty pro simulaci 

bojových operací a podobně. Přes poutavou formu zachycení konfliktu jen málo lidí 

dokáže interpretovat dění v oblasti sporu. „Pokud nerozumíte krizi na Blízkém východě, 

je tomu pravděpodobně tak proto, že se díváte na televizní zpravodajství. To se velmi 

zaměřuje na obrázky bojů, násilí a drama, ale méně už na vysvětlení kontextu.“
221

 

 

9.1 Mediální zachycení konfliktu v kontextu komiksu reality  

Důvěra lidí v tradiční zpravodajská média slábne. Velké procento lidí pochybuje 

o tom, že předkládané zprávy se staly tak, jak byly prezentovány.
222

 Komiks jako 

médium představuje alternativu. Oslovuje člověka přímo. Neavizuje objektivitu, ale 

transparentnost při zachycování reálných událostí. „Obýváme mediálně nasycený svět, 

v němž drtinou většinu obrazů světových zpráv rozřeďuje a má pod kontrolou hrstka lidí 

ve městech jako Londýn nebo New York, a těm je proud sebejistě načrtnutých 

komiksových obrázků a slov, občas groteskně zdůrazněných a roztažených, aby 

odpovídaly extrémním zobrazeným situacím, pozoruhodnou protiváhou.“
223

 

 Čtenáři si mohou prostřednictvím reportážního komiksu upřesnit obraz o situaci, 

který získali z tradičních masových médií. Důraz na celek i detail, s možností pozastavit 

se nad vinětou či stripem a šířeji o nich uvažovat, patří k hlavní síle komiksového 

zachycení konfliktu. 
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9.2 Sociální konstrukce reality, média a komiks 

Stejně jako Protágoras spatřoval v životě více pravd, tak sociologové Berger a 

Luckmann věřili ve více realit. Každý člověk má svou realitu, stejně tak společnost 

nebo okruh jedinců. Mezi těmito realitami dochází k interakci. Jako těžko dostupná 

připadá jedincům zejména realita vzdálených společenských kultur. Berger a Luckmann 

chápou realitu jako sociálně konstruovaný fenomén.  

Oba autoři definují realitu a vědění. Realita je podle nich „vlastnost náležející 

jevům, kterým přisuzujeme existenci nezávislou na naší vůli" a vědění pak „jistota, že 

tyto jevy jsou skutečné a jsou nositeli určitých vlastností".
224

 Reality i vědění se mohou 

razantně kulturně lišit. Záleží na tom, co je v určité společnosti považováno za vědění, 

jestli realitu lidé chápou jako danou. 

V komunikaci sdílíme naše vědění o realitě. Média pak můžeme chápat jako 

instituce, které by ideálně měly pravidelně zprostředkovávat vědění. Vztah 

zpravodajského mediálního obsahu ke skutečnosti je ovšem často polemický. Realita 

zpravodajské obsahy nepředchází, ale vzniká ve chvíli, kdy je definována.
225

 Co 

ovlivňuje vznik mediálního konstruktu je už samotná selekce zpráv, ale i organizační 

složka procesu zpravodajství.  

V extrémních případech, pokud se média snaží vědomě upravovat skutečnost při 

touze zobrazit fotogeničtější obrázky a jímavé příběhy, hrozí nebezpečí manipulace ze 

strany médií. Mediální pracovníci se pak stávají tvůrci skutečnosti, která by bez 

zprostředkování médii vůbec neexistovala. Dotýkáme se etického problému zobrazovat 

události objektivně. 

Vzhledem k tomu, že média přibližují recipientům sociální reality vzdálené i 

tisíce kilometrů, je často obtížné odhalit mediálně deformovanou realitu. Základem 

k odhalení takto konstruovaného produktu jsou nejistota a vlastní pochyby o pravdivosti 

zobrazované reality. 

Komiks reality jako médium může podléhat stejnému nebezpečí konstrukce ze 

strany autorů. Některé vylíčené události můžeme jen těžko verifikovat. Komiksoví 

autoři často upozorňují na mediální konstrukci ze strany jiných médií. Ted Rall 
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například poukazoval na americké televizní štáby, které v Afghánistánu nabízely ženám 

200 dolarů, pokud odhodí před kamerami burku.
226

 Ženy, často vdovy, váhaly mezi 

strachem z Tálibanu, z nelibosti mužských sousedů a mezi výdělkem, který by 

velkolepě přispěl k nákupu obživy. Některé ženy burku odhodily, usmály se na kameru, 

ale po skončení natáčení burku opět nasadily. Média vytvořila událost. 

Joe Sacco během působení v Bosně také letmo zmínil problematiku konstrukce 

reality. „Potřebovali něco natočit hned, stihnout nejbližší vydání zpráv, a pár se jich 

neštítilo celou akci vyvolat a popohnat,“
227

 popsal a nakreslil Sacco příběh fotografa, 

který mezi děti házel sladkosti, aby zachytil předvídatelnou a zoufalou rvačku.  

 

9.3 Zobrazení násilí v komiksu reality  

Etický problém představuje i prezentace násilí v médiích. Média pokrývající 

konflikt a válku se zcela nevyhnou problematice těžce zraněných nebo reprezentaci 

boje. Citlivé téma zobrazování násilných a odpudivých obrazů podléhá pečlivé úvaze 

editorů, kteří zvažují etické souvislosti materiálu. 

Komiksy reality, které zachycují konflikty po 2. světové válce, se nevyhýbají 

zobrazení násilí. Nástroj kresby umožňuje převést obtížně uchopitelný obraz skutečnosti 

do přístupnějšího formátu. Ilustrovaný obraz se stává pro čtenáře snesitelnější. Přesto 

může vyvolat stejnou reakci zděšení nad událostí. „Pokud v Gaze vidíte na 

nemocničním lůžku malé dítě, které umírá, je kresba prostředek zachycení, který působí 

jinak. Fotografie z tohoto je nesnesitelná, když vidíte kresbu, je v ní něco 

zjednodušujícího, co umožňuje jít přímo k jádru emoce,“
228

 tvrdí Patrick Chappatte. 

Kresba tedy může přenést šok, ovšem nemá tak agresivní okamžitý účinek jako 

fotografie. (Znázorňuje ukázka v příloze č. 9.) 
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Příloha č. 9:   

 Srovnání účinku 

fotografie a kresby při 

reprezentaci násilí na 

obrázku a fotografii 

Patricka Chappatta 

(obrázek) 

 

 

Přijatelnější účinek kresby při zachycení násilí přiznává i Joe Sacco. „Fotografie 

těl mě šokují, protože mám pocit, že mezi mnou a umírajícím, uškrceným nebo 

pověšeným nic nestojí. Zatímco, když je to celé kreslené, vnímám, že mezi oběma stojí 

něco, co činí obraz – ne příjemnější na pohled – ale jednodušší k  percepci.“
229

  

Komiksy zachycující konflikty někdy vyobrazují jako součást narace nebo jako 

přílohu samotné fotografie. Mnoho z nich vyobrazuje násilí velmi expresivně. Čtenáři 

mohou vidět zraněné i mrtvé.  

Fotografie užité jako součást komiksu odkazují zejména ke komiksu Fotograf 

z Afghánistánu. Originální koncept kombinující kresbu a fotografie zasazené 

v diapozitivním pásu, expresivně ukazuje válečná zranění, na která se nedokáže podívat 

každý. Typickým příkladem je fotografie šestnáctiletého Afghánce, kterého střepina 

granátu připravila o část obličeje. Fotografii je v albu věnovaná celá půlstrana (viz 

příloha č. 10 na následující straně). Těžké chvíle a násilí se ale netýkají jen lidí, 

v komiksu jsou popsány i neutěšené podmínky koní, kteří museli zdolávat velmi obtížný 

terén. 

Komiks ukazuje působení fotografa na místě, i proto se dá vypozorovat, že se 

Didier Lefèvre často ptá, zda vůbec smí fotit. Svolení jednotlivců poté působí jako 

etické povolení k zobrazení výsledných obrazů. 

Kruté fotografie obětí konfliktu jsou závěrečným doplňkem i Valčíku s Bašírem. 

Fotografie masakru v uprchlických táborech Sabra a Šatíla zobrazují mrtvé civilisty 

v ulicích včetně tváří zabitých žen a mužů.  
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Příloha č. 10: Zobrazení zraněného chlapce v komiksu Fotograf (obrázek) 
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10. Analýza vybraných komiksů v rámci praktické části  

 diplomové práce 

Výzkumná část práce podrobně na případové studii popisuje zvolená komiksová 

alba zachycující konfliktní tematiku. Pro případovou studii posloužily vybrané komiksy 

pokrývající arabsko-izraelský spor. Pracovala jsem s předpokladem, že prostřednictvím 

analytického rozboru, dojde k porozumění obdobných dalších příkladů. Zkoumané 

komiksy ke konci srovnávám a uvádím do širších vypozorovaných souvislostí. Motivací 

k provedení studie mi bylo úsilí lépe porozumět komiksovému dokumentárnímu 

zachycení konfliktu. 

Výzkum spojují tři výzkumné otázky, na které jednotlivé případy studie odpovídají. 

Je potřeba zjistit, zda je hlavním motivem komiksů snaha o zachycení objektivní 

reality (VO1), zda jsou z uvedených příkladů vysledovatelné shodné narativní či 

umělecké znaky pro vyobrazení války v komiksu (VO2), a do jakých rolí autoři 

jednotlivých komiksů situují v reportážích sami sebe (VO3). 

Data shromážděná k zodpovězení těchto otázek pocházejí z důkladného 

prostudování konkrétních komiksových alb, dále z pozorování zákonitostí uvnitř nich, 

v komparaci s verifikovatelnými znalostmi moderních dějin. V  neposlední řadě jsou 

oporou i doplňkem výzkumu rozhovory se dvěma autory (Guy Delislem a Patrickem 

Chappattem). 

 

10.1 Případová studie: Arabsko-izraelský konflikt v komiksu 

V rámci arabsko-izraelského konfliktu byly srovnány následující komiksy: 

Palestina Joea Sacca, V uzavřené Gaze Patricka Chappatta, Jeruzalém Guy Delisla a 

Valčík s Bašírem Ariho Folmana a Davida Polonskyho. 

 

10.1.1 První výzkumná otázka: snaha o zachycení objektivní reality 

Jak vyplývá z kapitoly o sociální konstrukci reality, je realita v mediální 

komunikaci konstruována vždy. Každé sdělení je v podstatě interpretací skutečnosti. 

Představy lidí o událostech jsou určovány metodami práce novináře. Snaží se proto 

komiksoví autoři přiblížit ideálu objektivního zaznamenání reality? Za 

účelem zodpovězení nelehké první výzkumné otázky jsem se rozhodla v případové 

studii vypozorovat, jak komiksoví autoři postupují při práci. Pozornost jsem věnovala i 
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ověřování předkládaných faktických údajů (událostí, osob, míst), vždy minimálně ze 

dvou nezávislých zdrojů.   

 

10.1.1.1 Joe Sacco: Palestina 

Palestina Joea Sacca vznikla na přelomu let 1991 a 1992 a popisuje události 

první intifády. Datum i průběh událostí jsou snadno ověřitelné, potvrzují je například 

knihy Válečné konflikty dneška – Od roku 1945 do současnosti
230

 nebo Israeli politics 

and the First Palestinian Intifada political opportunities.
231

 První intifáda započala na 

konci roku 1987. Protesty utichly v září 1993. Házení kamenů se stalo symbolem 

povstání. 

Sacco zmiňuje v komiksu velké množství postav, politicky známých, ale i 

neznámých civilistů. U veřejně známých osob jsem ověřila, zda byly uvedeny správně 

včetně jejich vykonávaných funkcí či činností s nimi spojených. Vzhledem k velkému 

množství zmíněných osob jsem vybrala náhodný vzorek šesti osob, které byly 

v komiksu zmíněny v kontextu veřejného života. K názornějšímu vyobrazení mého 

postupu verifikace přikládám přílohu s tabulkou č. 11.  

U politiků i jiných veřejně exponovaných osob proběhla verifikace minimálně ze 

dvou nezávislých zdrojů, ať už ve formě literatury nebo internetových stránek. 

Z tabulky vyplynulo, že vybrané osobnosti skutečně existovaly a Sacco u nich vždy 

uvedl správné popisné zařazení profese či činnosti, se kterou byly spojovány.  

Drtivá většina interakcí Sacca ale v Palestině probíhala s „lidmi z ulice“, 

nejčastěji Palestinci. Často jsou uvedeni jen křestním jménem (Ghassán, Samíh, Rita, 

Ammár, Sámí), a proto je nemožné ověřit, zda se vyskytují v dalších zdrojích, které by 

dokládaly jejich existenci. Zde musí zapracovat víra čtenáře v důvěryhodnost autora. Ta 

může být posílena zázemím vydavatelství Fantagraphics Books, ve kterém Saccova 

Palestina vyšla. Fantagraphics totiž uvádí, že odmítá publikovat mainstreamová alba 

typu superhrdinů nebo hororu a scifi, naopak orientuje publikaci komiksů na přemýšlivé 

a sofistikované čtenáře.
232

  

                                                 
230

 LABANCA, Nicola. Válečné konflikty dneška: od roku 1945 do současnosti.c2009, s. 166. 
 
231

 ALIMI, Eitan Y. Israeli politics and the First Palestinian Intifada political opportunities, framing 

processes, and contentious politics. Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge, 2006. ISBN 02-039-6126-
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Příloha č. 11: Ukázka formuláře vytvořeného pro verifikaci osob (tabulka) 

 

* pozn. ke Goldě Meierové. V českém překladu se oproti originálu ztratilo  

pojmenování funkce Meierové. V českém vydání Palestiny začíná věta „Golda Meierová to řekla 

jasně…“ a dále už její post nikde uvedený není, oproti explicitnímu anglickému „Prime Minister Golda 

Meier…“. 

 

 

Osobnost 

uvedená 

v komiksu 

Skutečně 

žijící 

osoba 

Odpovídá 

uvedený popis či 

funkce 

Fotografie 

Osobnosti 

 

 

 

Leon Klinghoffer 

 

 

 

 

Americký Žid na vozíku 

zavražděný na výletní 

lodi 

 

 

 

Golda Meierová 

 

 

 

Bývalá ministerská 

předsedkyně 

Izraele* 

 

  

 

 

David Ben Gurion 

 

 

 

 

 

První 

Izraelský 

Premiér 

 

 

 

Umm Kulsúm 

 

 

 

 

  

Egyptská  

zpěvačka  

 

Hátim Sissí 

(v albu není jeho portrét) 

 

 

 

 

 

První člověk zabitý za 

intifády  

 

 

Foto nenalezená 

 

Jicchak Rabin 

(v albu není jeho portrét) 

 

 

Izraelský ministr 

obrany (jeho fce během 

doby, kdy byl Sacco 

v Palestině)  
 

    

Legenda:  

  odpovídá 

 neodpovídá 
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Sacco líčí detaily postav, ukotvuje je v přesném prostoru a čase. Popisuje smrt 

Mustafy Akkávího. Byl totiž na místě, když v Jeruzalémě lidé nesli jeho rakev a 

provolávali ho mučedníkem. Jeho existenci, můžeme doložit, stejně jako popis příčiny 

úmrtí.  

 

** Ověření, které dokládá existenci Akkávího a příčinu jeho smrti, dokládá například článek Death In 

Israel Raises Question Of Torture
233

 nebo dokument Amnesty International Israel and the Occupied 

Territories: Fear of torture or ill-treatment.
234

 

 

Sacco v Palestině navštěvuje mnoho míst. Dohledala jsem fotografie 

dokumentující některá jím vyobrazená místa. Sloužily k porovnání přesnosti 

zakresleného. Je příhodné poznamenat, že Sacco kreslí komiks až po návratu z oblasti, a 

k zachycení autentičnosti detailů používá za vzor své fotografie pořízené na místě. 

Fotografie pro Sacca funguje jako svědectví, připomenutí vlastních zkušeností. 

V žádném z dosavadních komiksů je ale do své práce (na rozdíl od kolegů Chappatta, 

Ralla) nezahrnul. Osobně se domnívám, že je do komiksu ani nikdy nezařadí, protože 

pracuje především se zjednodušením skutečnosti, které za pomoci kresby umožňuje 

posílit význam sdělení.
235

 

Sacco některé ze svých fotografií (konkrétně z uprchlického tábora Džabálíja) 

ukázal na kameru v dokumentu pro francouzsko-německý kanál Arte, v rámci případové 

                                                 
233

 MORELLO, Carol. Death In Israel Raises Question Of Torture. In: Philly.com [online]. 1992 [cit. 

2014-12-19]. Dostupné z:http://articles.philly.com/1992-02-06/news/26040403_1_physical-pressure-
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 Israel and the Occupied Territories: Fear of torture or ill-treatment. In: Amnesty international [online]. 

1992 [cit. 2014-12-19]. MDE 15/005/1992. Dostupné 

z: http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/005/1992/en 
 

235
 O potenciálu zjednodušené kresby k posílení významu viz MCCLOUD, Scott. Jak rozumět komiksu, s. 
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Osobnost Skutečně žijící osoba Odpovídá popis Fotografie 

 

 

 

Mustafá Akkáví 

(Mustafa Akkawi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palestinský distributor 

kosmetické firmy, 

podezřelý izraelskou 

stranou z příslušnosti 

k Lidové frontě, po 

výsleších a mučení 

zemřel na infarkt** 

 

 

 

 

Není k dispozici 

http://articles.philly.com/1992-02-06/news/26040403_1_physical-pressure-interrogation-landau-commission
http://articles.philly.com/1992-02-06/news/26040403_1_physical-pressure-interrogation-landau-commission
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/005/1992/en
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studie je k dispozici náhled jedné z nich uložený z videa. Je uveden v kontrastu ke 

kreslenému ztvárnění. (viz příloha č. 12) 

Z porovnání je patrné, že Sacco se věnuje detailu a za pomoci černého šrafování 

se věrně snaží zachytit místa, která navštívil. Fotografie mu slouží k připomenutí 

drobností, které by v obrazu nerad vynechal.  

 

Příloha č. 12: Fotografie vs. kresba v komiksu Palestina (obrázek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Saccova Palestina se odehrává v mnoha místech, která podle mapy rozhodně 

nejsou jen smyšlená. Tím není myšlen jen mediálně věrně známý Jeruzalém či Tel 

Aviv, ale i další města jako Ramalláh, Džanín nebo Nábulus.  

 Stejně jako novináři v jiných médiích se musí Sacco rozhodnout, které 

informace uvede, a které ne. Přeci jen byl v oblasti dva měsíce a práce nepokrývá den 

po dni. To platí pro všechny následující příklady pokrytí konfliktu. Autoři uvedených 

komiksů jsou gatekeepery
236

 stejně jako jiní mediální pracovníci.  

Metoda práce autora je velmi systematická. Sacca v rámci Palestiny můžeme 

vidět, jak mluví s lidmi, fotografuje, píše poznámky. Tedy, nevidíme přesně Sacca, ale 

jeho nakreslený ikon, jak popsala teoretická část práce v kapitole 9. Palestina je 

nahlížena pohledy Palestinců, tento výběr ale Sacco transparentně odůvodňuje (viz 

podrobněji ve VO3). 

                                                 
236

 Gatekeepeři = dveřníci, držitelé pozic v rámci mediálních organizací, kteří rozhodují o výběru témat a 

událostí, které budou zpracovány na mediální obsahy (viz REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální 

komunikace, 2004, s. 70.) 
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 Pokud by měla být objektivita charakterizována jen odosobněním autora a 

vyvážeností názorů mluvčích protikladných stran
237

, pak Sacco objektivně o realitě 

nevypráví. Osobně se však domnívám, že album je velmi věrohodné a nenarazila jsem 

na důvod, proč Saccovi jako autoru nedůvěřovat, že realitu zobrazuje věrně.  

 Po důkladném prozkoumání komiksu Palestina může výzkum uznat, že 

z hlediska ověřených faktů i přístupu autora, je toto album velmi důvěryhodné. I když 

nemůžeme verifikovat všechna data, Sacco zodpovědně cituje zdroje vyprávění nebo 

například článků (na straně 132 například cituje deník Jerusalem Post). Snaha 

objektivně vyprávět o události byla v autorově pojetí nahrazena subjektivním přístupem. 

Ten čerpá ze zkušenosti na místě a z komentování mnohdy i banálních situací. 

  

10.1.1.2 Patrick Chappatte: V uzavřené Gaze 

Chappatte se do Gazy podíval začátkem roku 2009 a popisoval důsledky 

izraelské operace Lité olovo na civilní obyvatelstvo. Vojenská operace Izraele z této 

doby je doložitelná v tradičních médiích. Odkazy ke konfliktu se nabízejí například v 

českém zpravodajském serveru ihned
238

 nebo na webu britských BBC News.
239

 

 Chappatte píše o 18. lednu 2009, jako datu prohlášení příměří. To je fakt, který 

dokládá například zpráva Amnesty international (Israel/Gaza: Operation ‘Cast Lead’: 22 

days of death and destruction).
240

 

V Chappattově komiskové reportáži jsem podobně jako u Sacca náhodným 

výběrem ověřila existenci a přiřazenou oblast působnosti osob, které fungují jako zdroje 

Chappattových informací. K ověřování byly často používané oficiální webové stránky 

institucí, ve kterých osobnosti působily. Vizáž a povolání všech osob odpovídaly realitě: 

Basam Naim (tehdy ministr zdravotnictví Hamásu), Jabr Wishah (náměstek ředitele 

Palestinského centra pro lidská práva), Henri Leu (prezident švýcarské nadace na 

odminování), Ahmed Tahawina (psycholog z Gaza Community Mental Health 

Program). 
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Chappatte hovoří také s oběťmi bombardování. Mohammed Abed Rabbo popsal, 

jak tank najel do domu jeho sousedky Khaled a zabil její dvě děti. Na obrázku zničené 

čtvrti Chappatte vyznačil, kde stál dříve jejich dům. Text u obrázku nás informuje o 

tom, že při incidentu zemřela Khaledina sedmiletá dcera Souad, dvouletá Amal a 

čtyřletá Samar se zranila. Již zmíněná zpráva Amnesty international se o smrti dívek i o 

jejich přesném věku zmiňuje, což můžeme brát za nezávislou verifikaci skutečnosti. 

Zpráva navíc psala i o smrti babičky dívek. 

Co se týče konkrétních míst, autor komiksu ukazuje v Gaze dvě postižené čtvrti 

– Zeitoun, u které do alba vkládá i fotografii zbořeného domu a čtvrť přezdívanou Abed 

Rabbo, východně od tábora Džabálija. Chappatte upozornil v jednom případě i na 

zranění z užití zakázaného bílého fosforu. O jeho využití v operaci Lité olovo, vzhledem 

k závažným důsledkům, které způsobil, se všeobecně ví. Kvůli jeho nasazení sklidila 

izraelská strana velkou mezinárodní kritiku.
241

  

Nic nenasvědčuje tomu, že by Chappattova reportáž neodrážela skutečnou 

autorovu zkušenost z pobytu v Gaze. Chappattova metoda práce je podobně jako u 

Sacca systematická. Chappatte se na scéně objevuje (viz více VO3) a dělá interview s 

lokálními mluvčími, převážně z administrativních center.  Poté nechává vyjádřit běžné 

lidi, kteří byli válkou nějak postiženi. Stejně jako Sacco neskicuje na místě, ale až po 

návratu, a stejně tak používá fotografie jako referenci k připomenutí některých 

skutečností. Slouží mu jako předloha pro převedení do kresby.
242

 V rozhovoru vedeném 

přes email mi Chappatte napsal, že fotografie používá k „osvěčení reality“
243

, protože 

lidé byli zpočátku skeptičtí k tomu, zda věrně zachycuje události z konfliktních zón.  

Vyprávění se nese v nestranném duchu. Pokaždé když zakreslil rozhovor 

s místními odborníky, byl ve vinětě jeho ikon přítomný. Nicméně bublina s textem 

vycházela pokaždé z úst experta. Chappatte jen naslouchal. Zakreslil důkaz, že tam byl, 

měl v mnohých situacích strach nebo cítil empatii s oběťmi válek, ale jeho názory na 

politiku nebyly z analýzy komiksu explicitně ani jinak vypozorovány.  
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 V komiksu jsou použity vždy správně citované zdroje informací. Autor nechává 

mluvit mnoho zdrojů – oběti i odborníky různých národností. V tom by se dala 

spatřovat snaha o vyvážené, objektivní zpravodajství. Navíc Chappatte nevyjadřuje své 

ideologické hodnocení, a tak ve vyobrazeném postupu práce naplňuje i druhý prvek 

směřující k objektivitě – odosobnění.  

 

10.1.1.3 Guy Delisle: Jeruzalém 

Cestopisně laděný komiks, který se přesto částečně dotýká arabsko-izraelského 

konfliktu, je situovaný v Jeruzalémě. Kanadský autor Delisle byl v Izraeli také v době, 

kdy se odehrávala operace Lité olovo. V Izraeli se stará o děti, zatímco manželka 

pracuje pro Lékaře bez hranic, a tak ačkoli je v zóně konfliktu, jakoby stejně pozoroval 

operaci trochu z povzdálí. 

Popisuje bombardování školy OSN v Gaze, vypálené střely ze sousedního 

Libanonu a užití fosforových bomb, jejichž použití izraelská armáda nejdříve popírala. 

Mluví o odhadu až 5000 zraněných. Takové informace jsou poté všechny podrobně 

zanesené ve zprávě Amnesty international
244

 a číselný údaj i jiná fakta odpovídají tomu, 

co autor popisuje. Bombardování školy OSN se navíc neobešlo bez mediálního pokrytí, 

proto Deslilovy informace můžeme spolehlivě verifikovat
245

. Delisle se o situaci na 

místě dovídá bezprostředně od manželky či spolupracovníků Lékařů bez hranic. 

Popisuje například těžký úkol pro lékaře se do Gazy během konfliktu vůbec dostat. 

V komiksu je v jedné z bublin zmíněna centrální nemocnice Shifa. Její existenci 

zaznamenal ve své reportáži mimo jiné i Patrick Chappatte. 

Delisle zobrazuje jen několik veřejně známých osob jako např. amerického 

prezidenta Baracka Obamu, bývalého izraelského premiéra Ehuda Olmerta a 

současného premiéra Benjamina Netanjahua. Jejich oblast působení korektně 

odpovídala realitě. 

Delislovo vyprávění pramení zejména z interakcí mediálně neznámých lidí. Tito 

lidé jsou ale často pojmenovaní pouze křestním jménem, proto je verifikovatelnost 

obtížná až neproveditelná. Osobně se domnívám, že nic v komiksu Jeruzalém 

nenasvědčuje snaze konstruovat fikci a fiktivní postavy. Delisle sám mi řekl, že k jeho 
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/zahranicni.aspx?c=A090106_075251_zahranicni_ad 
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základním morálním principům patří to, že by si nedovolil vyprávět něco fiktivního o 

městě, ve kterém byl.
246 

Autor věrně zachycuje geografii palestinských území. Na schematickém plánku 

zobrazil například rozdělení Jeruzaléma nebo Hebronu.  

 V Hebronu Delisle zakreslil a popsal ulici, ve které se nacházelo nad hlavami 

procházejících lidí pletivo. Kresba odpovídá fotografii, viz níže.  

 

Příloha č. 13: Kresba v komiksu Jeruzalém versus fotografie vyobrazeného (obr.) 

 

    

 

Delisle zakresluje detaily budov v Jeruzalémě i jinde. Kreslí rozdělující zeď. 

Prochází se po Ramalláhu i Nábulusu a z nich také tvoří obrázky. 

 Osoby, u kterých můžeme ověřit jejich existenci, jsou uvedené ve správném 

kontextu své činnosti. U dalších lidí, které Delisle potkává osobně, je vždy uvedena 

jejich práce, vždy víme, kdo vypráví. Ve studii došlo k ověření i číselných a 

zeměpisných dat. Verifikovala jsem, že zdroje autora odpovídají realitě. 

 Co se týče metody práce, Delisle poznává zemi spíš jako turista než novinář. 

Mluví s lidmi, ale většinou nejde o domluvené rozhovory jako v případě Sacca nebo 

Chappatta. Výjimku tvořila situace, kdy byl požádán, aby pro Lékaře bez hranic 

nakreslil reportáž z tamní mise. V netradiční roli používal žurnalistické metody psaní 

poznámek a rozhovorů. (více v rozhovoru v kapitole 10) Díky manželce pracující pro 

Lékaře bez hranic se autor setkává s pracovníky humanitárních organizací nebo 
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s novináři, ti mu vypráví své zkušenosti v běžném hovoru. Delisle pracuje 

s pozorováním a osobními postřehy.  

V Delislově pojetí o odosobnění mluvit nelze. Často lze vyčíst mezi řádky jeho 

názor, a někdy ho sám autor explicitně sděluje. Základem je vypovědět příběh z pohledu 

obyčejného člověka ze západní kultury, který poznává zemi, o které prakticky nic neví. 

Je vědomě subjektivní. Co se týče vyváženosti, tak v komiksu je zastoupeno mnoho 

příběhů a názorů. Je tomu tak ale spíše nahodile než systematicky ve snaze o zachycení 

co nejširšího názorového spektra protikladných stran. Přesto skutečnost Delisle 

zakresluje dle mého názoru obdobně, jak by ji vnímala většina obyvatel Západu. 

Například se zarazí při pohledu na ceduli s nápisem „Skupiny procházející naší čtvrtí 

vážně urážejí obyvatele. Prosíme, nechte toho.“
247

 Nebo ho naopak fascinuje objevení 

„sponzorované pizzy“,
248

 kdy za každou rodinnou pizzu věnují v kavárně jednu malou 

pizzu vojákovi.  

 

10.1.1.4 Ari Folman a David Polonsky: Valčík s Bašírem 

Komiks pojednávající o masakrech v táborech Sabra a Šatíla v roce 1982 je spíše 

než dokumentem konfliktu osobní zpovědí Ariho Folmana. Komiks se odehrává 

v současnosti reprezentované rokem 2006, nicméně se obrací právě k roku 1982. 

Explicitně nikde v albu není vyslovený název operace Mír pro Galileu, ale toto je 

historicky doložený název, který se někdy pro válku v Libanonu užívá.
249

 

V komiksu používají Folman a Polonsky mnohdy jen křestní jména, v dialozích 

totiž vystupují lidé, co se znají. Zároveň jsem ale verifikovala i v tomto případě doklad 

existence zmíněných osob mimo papírové plátno. Verifikace proběhla u psycholožky 

Zahavy Solomonové, válečného korespondenta Rona Ben-Jišaje nebo u biologa 

Ronnieho Dajaga. Vizuální reprezentace i popisné údaje odpovídaly skutečnosti.  

 Co se týče metody práce, ústřední postava komiksu se pokouší nalézt 

svou ztracenou paměť, což místy připomíná až detektivní práci. Vyptává se přátel, 

mluví s odborníky a událost rekonstruuje. Rozhodně neodpovídá termínu odosobnění. 

Autor přistupuje k velmi subjektivnímu tématu, čemuž odpovídá i zachycení 

skutečnosti. Opírá se o nejasné vzpomínky, které skládá dohromady. Navíc v několika 
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úsecích vyprávění mohou dramatičtěji ovlivnit percepci komiksu barvy, jejichž intenzita 

má místy až neskutečné tóny, například u vyobrazení oblohy na straně 89 alba. (viz 

příloha č. 14).  Zde šlo o vzpomínku přirovnávanou k „LSD tripu,“
250

 čímž by se možná 

dal výběr barev odůvodnit ve prospěch navození atmosféry. Nicméně jde o subjektivní 

vjem, který s výrazem objektivita nespojujeme.  

 

Příloha č. 14: Ukázka využití barev v komiksu Valčík s Bašírem (obrázek) 

 

 

 

10.1.2 Druhá výzkumná otázka – zobrazení války v komiksech 

Můžeme vysledovat shodné narativní a umělecké znaky pro vyobrazení války 

v komiksu? Při zodpovídání této otázky případové studie jsem se zaměřila na to, zda 

byla válka vyobrazena v komiksu přímo „na bojišti“ či nepřímo v jejích důsledcích. 

Pozornost jsem věnovala aspektu, jak je zobrazováno v komiksech násilí. 

 

10.1.2.1 Palestina  

Komiks Palestina zachycuje povstání a protesty Palestinců proti izraelské 
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armádě. V tomto komiksu tedy nejde o zobrazení přímého válečného stavu, 

nicméně nebezpečných střetů znepřátelených stran je tu mnoho. Sacco ve své podstatě 

znázorňuje důsledky arabsko-izraelských válek na současný život obyvatel Pásma Gazy. 

Sacco navštěvuje nemocnici v Nábulusu a vidí důsledky násilí v podobě 

zraněných. Zraněné jsou i děti, nicméně Sacco se nesnaží jímavým tématem vyvolat 

emoce. Naopak dodává, že zraněná dívka sama házela kameny. Čtenář si může udělat 

obrázek sám.  

Sacco je v Ramalláhu svědkem střetů izraelských vojáků s civilisty. Popisuje a 

zakresluje výrazy ve tvářích zúčastněných (včetně strachu v té vlastní), zapálené 

pneumatiky, mávání vlajkami, házení kamenů a lahví. Kresbu zmatených lidí doplňuje 

zpočátku i citoslovce „buch“ nebo „rata-tata-tata“, které odráží zvuky místa. Sacco při 

zobrazení střetu nepoužívá tradiční pravoúhlé zobrazení panelů. Například uspořádání 

obrázků na straně 123 komiksu připomíná náhodně vysypané fotografie vedle sebe. 

Čtenáři jsou aktivně přizváni ke spolupráci tím, že ucelují jednotlivé obrázky.
251

 Ty 

zachycují jen krátké časové prodlevy a zároveň přecházejí od akce k akci. Kompozice 

vzbuzuje dojem dynamiky (které napomáhají i linky v každém z obrázků znázorňující 

ve statickém médiu pohyb 
252

). Strana vtahuje do děje, protože nepravoúhelné 

uspořádání z vůle autora zesiluje čtenářovu emoci.
253

 Na to ale pozor, není v tom pak 

trocha manipulace skutečnosti? Osobně věřím Saccovi, že atmosféra byla taková, jak ji 

popsal. Nicméně svými kompozičními záměry realitu utváří a definuje. Celá strana je 

k náhledu v příloze 15.  

Jinou formu násilí popisuje autor v podobě mučení, tlumočí svědectví 

Palestinců, kteří prošli správní vazbou bez obvinění a vytrpěli často nejen fyzické, ale i 

psychické formy násilí. V této části zobrazování násilí má převahu text vyprávění. 

Obrazy dokreslují atmosféru. Sacco tu používá přísně pravidelné a pravoúhlé řazení 

panelů. Přepisuje výpovědi. Obrazy nevytváří emocionální tlak na čtenáře, jako tomu 

bylo u předchozího příkladu. Emociální náboj nese text. Dominanta textové části při 

přenesení sdělení budí dojem objektivního dokumentu, do kterého Sacco nezasahuje. 

Kontrast k prvnímu příkladu demonstruje příloha č. 16. 
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Příloha č. 15: Dynamická kompozice a nepravoúhlé řazení panelů v Palestině   

           (obrázek)  
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Příloha č. 16: Pravoúhlé řazení panelů v Palestině (obrázek)  
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Z komiksu Palestina jsem vypozorovala, že nepravidelné řazení panelů nesoucí 

dynamiku akce a emoci z obrazu, Sacco používá jen v případech, kdy se události sám 

zúčastnil a mohl o ní vypovědět své dojmy.   

Když se v komiksu zobrazují zranění lidé, často je kresba detailně věnována 

tváři, která se nachází téměř v křeči. V komiksu jsou vyobrazení i mrtví, jejich tváře 

nikdy v detailu nejsou, vidíme celé postavy. Krev se v černobílé šrafované kresbě 

znázorňuje pokrytím většího prostoru černou barvou.  

Kresba násilí výrazně nevybočuje z celkové umělecké linie komiksu. Násilí je 

zobrazeno, protože k němu v Palestině dochází a Sacco dokumentuje, co vidí, nebo co 

zjišťuje na základě rozhovorů.  

Celý komiks je černobílý a působí dokumentárně. „Černá a bílá příměji 

zprostředkovávají myšlenky skryté za výtvarným projevem. Význam přesahuje formu. 

Umění se přibližuje jazyku.“
254

 

 

10.1.2.2 V uzavřené Gaze 

Násilí během odstřelování Gazy se v reportáži Chappatta odráží v kresbách 

zničených budov a na sepsaném textu k nim. Součástí alba jsou místy i fotografie 

zdemolovaných domů.  

Chappatte není svědkem přímého boje, do oblasti se dostal po uzavřeném 

příměří. Vyobrazení války se tak v reportáži odráží nepřímo. Výjimku může tvořit 

ilustrační obrázek města, na který dopadají kouřové sloupce, a u kterého nás text 

upozorňuje na užití fosforových bomb. (příloha č. 17) 

 

Příloha č. 17: Ukázka z reportáže V uzavřené Gaze od Patricka Chappatta (obrázek) 
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Autor navštívil nemocnici Shifa, kde zakreslil na nemocničním lůžku klinicky 

mrtvou dívku s kulkou v lebce. Vedle kresby do komiksové viněty vložil i zmenšený 

rentgenový snímek dívky. Obrázek ve srovnání s fotografií je součástí přílohy č. 9, 

uvedené už dříve v kapitole 9.3 Zobrazení násilí v komiksu reality. 

 Násilí je předmětem rozhovorů s odborníky. V dialozích jde hlavně o analýzu 

z expertní strany. Chappatte všude používá pravoúhlé řazení panelů. Obrazy věrně 

ilustrují textovou část příběhu. Mezi textem a obrazem je rovnováha, navzájem se 

doplňují. 

Komiksová kresba je především černobílá, nicméně v několika obrázcích je 

použita barva, vždy pouze s pastelovými decentními odstíny. Zároveň autor jakoby na 

způsob koláže přidává k obrázkům fotografie. Ty zobrazují zbořené budovy nebo malé 

portréty osob, které o událostech vypráví. Fotografie samotné u Chappatta nikdy 

nezobrazují zraněné, pro tyto účely používá kresbu.  

 

10.1.2.3 Jeruzalém 

Válka v Gaze na přelomu let 2008 a 2009 je v komiksu Guy Delisla pokryta 

nepřímo. Delisle se do Gazy nepodíval a zprostředkovává spíše atmosféru v samotném 

Izraeli, kde válka na všedním životě nic nezměnila.  Přesto Delisle kreslí ilustrační  

obrazy s městem, nad kterým se vznáší kouř. Text popisuje bombardování školy OSN. 

Do jedné z vinět zakreslil i fosforové bomby. Tyto ilustrace jsou velmi zjednodušené, 

zpravidla jde o shluk několika linek vykreslujících například bombardování.  

Zobrazení násilí Delisle doprovází v jedné vinětě i symbolickou reprezentací. 

Když v Hebronu popisuje dva masakry, co se tam v historii odehrály, doprovází text 

symboly. (viz příloha č. 18)  

 

Příloha č. 18:  

Ukázka využití  

ilustračních symbolů 

 pro popis události  

(obrázek) 
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Delisle u checkpointu v Kalandii osobně vidí zmatenou situaci, když dav hází po 

izraelských vojácích kamení, a izraelští vojáci reagují užitím slzného plynu. Obrázky 

ukazují zmatení lidí, kouř a vojáky v palebné pozici. Použité citoslovce „bum“ 

dokresluje u pušky zvukovou kulisu (viz příloha 19). Panely jsou v celém albu řazeny 

pravoúhle.  

Příloha č. 19: Využití citosloví v komiksu pro přenos zvukové kulisy (obr.) 

Užití barev v albu Jeruzalém je skromné. Od původních jen černobílých komiksů 

Delisla se v Jeruzalémě poprvé objevila barva. Střídají se tu odstíny sépie, odstíny šedi i 

modré barvy. Plánky jsou často výrazněji barevné než zbytek stránky. Ve střídání 

teplých a zimních odstínů můžeme v albu vysledovat i změnu ročního období.  

 

10.1.2.4 Valčík s Bašírem 

Valčík s Bašírem připomínající válku v Libanonu zobrazuje přímo vojenské 

operace. Vtahuje čtenáře rovnou pod palbu. Autoři ukazují zděšení vojáků, kteří nevědí, 

odkud se na ně střílí. Střelbu v kresbě představují rovné linky dopadající v různých 

úhlech na zem. 

Přímo z uprchlických táborů je poté zobrazeno další násilí. Například spolu 

s vojáky vidíme křesťanského falangistu, který míří na starce před sebou a donutí ho 

vejít do domu. Z domu jsou slyšet výstřely a voják vyjde sám. Je jasně nastíněno, co se 

stalo. V následujícím stripu je ještě upřesněno, že stařec si odmítl kleknout a byl 

postřelen do kolen, do břicha a do hlavy. I kdyby v komiksu nebylo upřesněno, že byl 

člověk zastřelen, došel by čtenář na základě ucelení mezi panely ke stejnému závěru, že 

byl stařec zabit. Komiks se spoléhá na představivost čtenářů.
255
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Násilí je ve Valčíku s Bašírem zobrazeno i v důsledcích masakru v Sabře a 

Šatíle. Vojáci vidí hromadu suti a mrtvé na ulicích a na dvorcích domů, včetně žen a 

dětí. Tvář mrtvé dívky, která vypadá, jako když spí, zabírá polovinu stránky. Barevně je 

vše tlumené do černé a žlutooranžové. Ari Folman a David Polonsky k závěru komiksu 

přidávají dvoustranu fotografií mrtvých fotografa Robina Moyera. Po kresbě násilí, 

které by mohlo někomu z pouhé kresby připadat neskutečné, tak přichází studená sprcha 

ve formě fotografické evidence. Jak už jsem uvedla dříve, například Chappatte používá 

fotografie k osvědčení skutečné události, protože lidé mají tendenci fotografii vnímat 

jako důkaz reality. Osobně se domnívám, že v závěru komiksu vložené fotografie plní 

stejnou funkci i u Folmana a Polonskyho. 

Komiks Valčík s Bašírem využívá všechny barvy. Pro zobrazení násilí 

v uprchlických táborech ale přechází jen do tlumené barvy. Válka je zobrazena přímo, 

násilí někdy není vidět z kresby expresivně, ale ve spolupráci s aktivním čtenářem je 

nastíněno. Aktivní čtenář, který spojuje významy v celek, je významným konceptem ve 

všech zmíněných albech. 

 

10.1.3 Třetí výzkumná otázka: role autora v komiksu 

Do jakých rolí autoři jednotlivých komiksů situují v reportážích sami sebe? 

Rozhodla jsem se vypozorovat, zda autor v komiksu sám vystupuje a do jaké role se ve 

vyprávění staví. Stejně tak mě zajímalo, jak reaguje na okolní dění (zda jen pozoruje 

nebo komentuje). V posledním zkoumaném aspektu lze vysledovat propojení s první 

výzkumnou otázkou, která se zabývala vztahu autorů k objektivitě. 

 

10.1.3.1 Joe Sacco 

Američan maltského původu, ostříhaný na ježka, v kulatých brýlích a 

s fotoaparátem se prochází v Gaze. Stává se čtenářovým průvodcem Palestinou. 

Sacco se do Palestiny (stejně jako do všech dalších reportážních alb) rozhodl 

zakreslit. O své roli v Palestině a vlastně i v knize píše: „já tu jsem jako turista“
256

, 

nicméně při protestech proti vyhošťovacím příkazům zase o sobě a svém japonském 

příteli dodává: „Saburo a já jsme profíci, kývneme na sebe a přepneme do novinářského 

režimu.“ „Hledám člověka, s jehož pomocí podle teorie obrácené pyramidy napíšu 
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perex o tom, kdo tu udělal co a jak.“
257

 Jak bylo uvedeno v teoretické části práce, Sacco 

se v jednom rozhovoru přiznal, že ho komiksová reportáž svým způsobem předběhla, že 

nevěděl, co přesně dělá.
258

 

 

Příloha č. 20: Joe Sacco na fotografii a své kresbě (obrázek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saccova kreslená postava se od ostatních v komiksu trochu liší, je o něco méně 

realistická, více zkarikovaná. Jakoby se nebral příliš vážně.
259

 V albu se odráží jeho 

strach (např. při potyčkách v Ramalláhu), ironie i sarkasmus a skepse (např. v kapitole 

Země uprchlíků). Neváhá použít humor. Seznamuje nás se svými pocity z některých 

situací. Sice nepíše vyloženě sám o sobě, ale čtenář objevuje izraelsko-palestinský 

konflikt skrze jeho filtry. Je gatekeeperem, vybírá informace, které nám sdělí, a které 

ne. Vkládá do komiksu subjektivní a někdy velice expresivní vyjádření. Už na začátku 

knihy například Sacco líčí, že dávno došel k tomu, že „Palestinci by měli mít vlastní 

stát, aby si tak jako všichni ostatní, mohli svý záležitosti rozesrat sami.“
260

 Jeho 

expresivní tón je, spíše než vyloženě pro-palestinský, pacifistický, je na straně těch, 

kteří neprávem trpí. Sacco tlumočí jejich příběhy. Nic v tomto případě ale nekomentuje. 

Sacco své komentáře sděluje ve chvílích, kdy se něčeho osobně účastní a popisuje pak 

subjektivně atmosféru. Je vždy patrné, kdy je autor subjektivní, a kdy se naopak stává 

pouhým pozorovatelem. 
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Sacco v komiksu vysvětluje, že celý život prakticky na konflikt nahlížel 

z izraelského pohledu (který dominoval v amerických médiích), a proto se chce nyní 

podívat na věc z druhého pohledu. 

V ironii v Palestině pronáší „a nalijme si čistého vína, můj komiksový trhák je 

založený na konfliktu, mír mi činži neplatí.“
261

 Podobně jako u novinářů v jiných 

médiích, pro něj informování o konfliktu představuje profesi. Nicméně na rozdíl od 

žurnalistů, komiks skýtá autorům „možnost promluvit k lidem po celém světě bez 

strachu z kompromisů.“
262

 Míru kompromisu pro zachycení konfliktu si za pomoci 

morálky stanovují autoři sami. 

Saccova pozice v albu je jasná, je to vypravěč s žurnalistickými přístupy, člověk 

se zájmem o oblast a pochopení konfliktu, pacifista, a k tomu všemu stále navíc autor, 

který komiks nechá vydat. 

 

10.1.3.2 Patrick Chappatte 

  Patrick Chappatte se do komiksu V uzavřené Gaze nakreslil. Můžeme ho vidět 

s poznámkovým blokem a perem. Tmavé vlasy a často vystrašený výraz patří v této 

kreslené reportáži k jeho výrazným atributům. 

 

Příloha č. 21: Patrick Chappatte na  

fotografii a své kresbě  

(obrázek) 

 

 

Chappatte vystupuje v příběhu sám za sebe. Funguje na místě jako novinář. 

Upozaďuje se a nechává hovořit jiné, jejichž výpovědi zaznamenává. Nekomentuje. 

Pozorně naslouchá vyjádření ostatních.  

Jeho roli v komiksu můžeme částečně přirovnat k televiznímu zpravodaji, který 

je na místě, vybírá relevantní výpovědi mluvčích pro reportáž a zároveň se občas na 

obrazovce (v případě komiksu v panelu) sám mihne, aby bylo vidět, že byl na místě a 

zpovídal respondenty. Pro potřeby reportáže si všímá zajímavých obrazových detailů. 

Z teorie televizního zpravodajství vyplývá, že reportáž „střídá faktickou rovinu 

komentáře a emocionálním vyzněním zaznamenaných autentických výpovědí účastníků 
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události nebo reálných ruchů a zvuků skutečnosti.“
263

 Přesně tak postupuje dle mého 

pozorování Chappatte. Jen ruchy a zvuky skutečnosti znázorňuje kresbou nebo psaným 

slovem. 

Zároveň z komiksu lze zaznamenat, kdy má autor strach. Například 

v myšlenkové bublině rezonuje text „kam se schovat, když uvidím dron?“
264

  

Chappatte v komiksu funguje jako vypravěč a reportér na místě. Stává se očima 

a ušima čtenáře.  

 

10.1.3.3 Guy Delisle 

Guy Delisle se nepovažuje za novináře. Mluví o sobě jako o obyčejném člověku, 

který se dostal do zajímavého prostředí, které chce prozkoumat. Do komiksového alba 

Jeruzalém se zakreslil a funguje v něm jako vypravěč, pozorovatel, kreslíř a turista. 

Často ho můžeme vidět se skicákem v ruce nebo s fotoaparátem a batohem. 

 

Příloha č. 22:  

Guy Delisle  na fotografii 

 a své kresbě 

 (obrázek) 

 

 

 

Delisle zakresluje osobní postřehy, ale i zajímavé zkušenosti lidí, se kterými se 

setkává. Síla kanadského autora ční zejména v užití humoru. Často se u něj setkáme 

s ironickým přístupem. Glosuje situaci. „Vidím na ulici spoustu dětí s plastovými 

puškami a pistolemi. Nevím, ale vzhledem k okolní situaci bych jim spíš dával kostičky 

lega.“
265

 Po potyčce mnichů různých církví v Chrámu Božího hrobu až havlíčkovsky 

dodává „díky, pane bože, žes ze mě udělal ateistu.“
266

 

Nedělá ze sebe hrdinu, v nebezpečném momentě zakresluje svou postavu, jak 

má strach. 
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Zajímavostí v albu je zmínka o Joeu Saccovi. Delislovi zamítli žádost pro cestu 

do Gazy s tím, že toho, co dělá kreslené seriály, nechtějí a Delisle na to podotkl: 

„Nespletli si mě náhodou s Joem Saccem?“
267

 I komiksoví žurnalisté se časem stávají 

známými, což může mít různý vliv na komunikaci s úřady nebo jinými novináři. 

 

10.1.3.4 Ari Folman 

Valčík s Bašírem má dva autory. David Polonsky je hlavním výtvarníkem a 

v díle nevystupuje. Autor scénáře a svědek prožitých vzpomínek je Ari Folman, proto 

jsem se v této otázce případové studie zaměřila na něj. Folman je hlavním hrdinou 

příběhu. V komiksu je zakreslen velmi realistickou kresbou. 

Folman pro čtenáře představuje svědka události, na kterou si z nějakého důvodu 

nemůže vzpomenout. Nechává hovořit přátele i odborníky. Pátrá po svých 

vzpomínkách. Z vlastního pohledu poté popisuje, co v Libanonu zažil. Součást příběhu 

je i vnitřní komunikace a proces smiřování se s válkou.  

 

Příloha č. 23:  

Ari Folman na fotografii  

a kresbě Davida  

Polonskyho  

(obrázek) 

 

10.2 Shrnutí případové studie 

Případová studie podrobně prozkoumala čtyři komiksy zachycující arabsko-

izraelský konflikt. U každého jednotlivého příkladu byla položena výzkumná otázka a 

k ní shrnuty vypozorované skutečnosti. Z předchozích kapitol můžeme shrnout několik 

poznatků. 

První výzkumná otázka zkoumala, zda hlavním motivem zkoumaných komiksů byla 

snaha autorů dosáhnout objektivního zachycení reality konfliktu. Byly sledovány dva 

prvky – verifikovatelnost dat minimálně ze dvou nezávislých zdrojů, a poté metody 

práce komiksových autorů. Všechny čtyři komiksy (Palestina, V uzavřené Gaze, 

Jeruzalém a Valčík s Bašírem) obsahovaly jména osob, jejichž existenci dokládaly i jiné 

zdroje. Zároveň v žádném z alb nebyla mystifikována funkce nebo oblast zájmu, ve 
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které vybrané osobnosti působily. Bohužel při hovorech s veřejně neznámými osobami 

autoři často neuváděli celé jméno, proto v tomto ohledu byla verifikace znemožněna. 

Všechna data, místa a události se podařilo ověřit. Ke kresbě některých míst byly 

v případové studii ke komparaci vloženy fotografie, aby si čtenář udělal obrázek o 

detailu kresby při zachycování skutečnosti.  

Metoda práce autorů je ve většině zmíněných komiksů velmi systematická. Bylo 

vypozorováno, že u všech alb tvoří základní rámec práce rozhovor a osobní pozorování. 

Častým jevem u komiksových postav bylo fotografování. Zajímavý je vztah 

k fotografii, kterou Chappatte nebo Sacco používají jako referenci a podklad ke kresbě. 

Chappatte ji dokonce zapracovává formou montáže do komiksu. Fotografie byly 

součástí i komiksu Valčíku s Bašírem, ovšem ve formě závěrečné přílohy předkládané 

jako důkaz skutečnosti. 

Snaha objektivně vyprávět o událostech byla v pojetí autorů nahrazena subjektivním 

přístupem a transparentní prací se zdroji. Pokaždé se dalo identifikovat, kdo ze zdrojů o 

události mluvil, a v jakém kontextu. Z verifikace se dá usoudit, že jsou tyto komiksy 

důvěryhodné a popisují autentickou zkušenost autorů z míst konfliktu. Všichni autoři 

jsou zároveň osobně přítomni v centru komiksu a dávají najevo své emoce nebo 

předsudky. Nenaplňují požadavky objektivity, jakými jsou odosobnění a vyváženost 

protistran. Folman mluví o svých vzpomínkách, je tak zainteresován, Sacco předem 

avizuje pohled z palestinské strany, tudíž se přihlašuje k pohledu jedné strany (ačkoli 

bez patrného stranění), Delislovy názory jsou vysledovatelně levicové a protiválečné. 

Snaze o objektivní přístup k dění se nejvíce přiblížil Chappatte s reportáží V uzavřené 

Gaze. Nejvíce ze všech zmíněných postupoval jako tradiční novinář v jiných médiích. 

Druhá výzkumná otázka se zabývala vysledováním shodných narativních či 

uměleckých znaků pro vyobrazení války v komiksu. V každém albu bylo sledováno, zda 

byla válka autory zobrazena přímo na bojišti či nepřímo v jejích důsledcích. Případová 

studie kladla význam na reprezentaci násilí v komiksech. Válka je ve třech ze čtyř alb 

zobrazena nepřímo, tedy až v důsledcích na místě či z vyprávění svědků. Výjimku tvoří 

Valčík s Bašírem, ve kterém autor vzpomíná přímo na vojenské operace a boje, kterých 

se účastnil. 

Násilí je zobrazeno u každého z autorů jinak, je však ve všech albech alespoň 

minimálně přítomné. Různí se přístupy v zachycení mrtvého člověka (detail tváře u 

Valčíku s Bašírem oproti celé postavě u Joea Sacca), liší se použití barev (černobílá u 

Chappatta a Sacca, odstíny sépie či šedi u Delisla nebo černo-žlutooranžový výkres u 
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Folmana a Polonskyho). Pro střelbu je často jednotkou zobrazení prostá linka v různých 

úhlech. Častým předmětem kresby z nějakého střetu jsou zmatení lidé. Sacco a Deslisle 

použili jako zvukovou kulisu citoslovce. 

U Sacca došlo k vypozorování, že pro posílení emoce u čtenáře někdy používá 

jiné, než pravoúhlé uspořádání panelů. Je tomu tak pouze u událostí, kterých se osobně 

zúčastnil. Zároveň při rekonstrukci výpovědí někoho jiného se pravoúhlého uspořádání 

vždy striktně drží. Tři zbývající zkoumané komiksy pokaždé pracovaly s pravoúhlým 

řazením obrázků.   

Společným prvkem všech komiksů bylo zobrazování civilní stránky obětí 

konfliktu. Umělecké ztvárnění a kompoziční rámec se však mezi sebou lišily. 

Poslední výzkumná otázka se zaobírala postavením autora v  komiksu. Rovnou 

lze shrnout, že ve všech albech vystupují autoři jako vypravěči. U Sacca i Chappatta 

můžeme vysledovat novinářský přístup k rozhovorům a pozorování na místě. 

Rozhovory dělají i Delisle a Folman. Delislovy rozhovory jsou ovšem pořizovány spíše 

nezáměrně, v rámci každodenní komunikace s lidmi, i když to nijak nesnižuje jejich 

vypovídající hodnotu. Folman vede rozhovory za jediným účelem, vzpomenout si na 

své vzpomínky. Všichni autoři komiksů předkládají čtenáři své emoce, ať už strach či 

předsudky. Častým jevem je přítomnost ironie a sarkasmu. Autoři předkládají osobní 

postřehy. Autoři vybraných komiksů vždy situovali sami sebe do příběhu a pokaždé 

projevili alespoň minimální subjektivní přístup k událostem.  

Celkově z probádaných výzkumných otázek vyplývá potenciál komiksu 

zachycovat reálné konflikty v celé jejich šíři. Protože v komiksu se vedle sebe objevuje 

za přítomnosti textu a obrazu hned několik panelů, je komiks ideální médium pro 

reprezentaci fragmentace konfliktu při zobrazení různých zkušeností i protichůdných 

názorů, které komplexně utvářejí celek. Zkoumané komiksy pokrývající arabsko-

izraelské konflikty oslovují člověka přímo a umožňují jinak přemýšlet a vnímat celý 

kontext problematiky. Ve všech komiksech obecně autoři počítají s koncepcí aktivního 

čtenáře, který pomáhá skládat význam.  

 

10.3 Rozhovory 

Případovou studii doplňují dva původní rozhovory s Guy Delislem a Patrickem 

Chappattem o jejich práci. Tyto rozhovory završují analytický výzkum. 
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10.3.1 Guy Delisle a komiks na cestách 

Frankofonní Kanaďan z Québecu, Guy Delisle, je autorem komiksů 

Pchjongjang, Šen-Čen, Barma a v neposlední řadě Jeruzalém. Tyto reportážní 

cestopisy vykreslují geopolitiku často polemických a konfliktních oblastí. Mimo 

cestopisně laděná alba doplňuje jeho tvorbu poslední vydaný komiks Průvodce 

špatného otce.  V současné době žije autor ve Francii, odkud svolil k telefonickému 

rozhovoru. 

 

V grafickém románu Jeruzalém jste poprvé ve svém albu použil barvy. Proč? 

Z jednoduchého důvodu, protože se svým editorem jsem měl tentokrát příležitost 

vytvořit barevné album. Předtím jsem byl u menšího vydavatelství a použití barev bylo 

hodně drahé, u většího vydavatele barvy nepředstavovaly tak nákladnou položku a já si 

chtěl něco takového vyzkoušet.  

 

Jaký dopad mají barvy na čtenáře?  

Myslím, že pro čtenáře přináší trochu šmrnc. V některých případech to usnadní 

čtení, je snazší vypozorovat rozdíl například v pláncích města. Užil jsem barvy, ale přesto 

velmi ležérně.  

 

 Při zachycování konfliktů v komiksu používají autoři jako například Sacco, 

Zograf, Satrapi jen černobílou kresbu. Myslíte, že v jejich případech výběr jen 

černobílého zobrazení hraje nějakou roli? 

 Pokud se zamyslím, tak já, Zograf i Marjane Satrapi jsme byli u stejného editora 

vydání, takže z důvodu vysoké ceny za užití barev jsme dělali černobílý komiks. Pro Joea 

Sacca nevím, patří pod Underground Press268, ale pro mě to bylo z ekonomických důvodů. 

 

 V komiksu Jeruzalém popisujete, že Vás šéf mise Lékařů bez hranic požádal, 

zda byste pro ně neudělal reportáž o jejich práci v Hebronu. V terénu jste dělal 

rozhovory, fotografoval, psal si poznámky, vše s opravdu novinářským přístupem. 

Bylo to hodně odlišné od vašeho běžného stylu práce? 

Je to rozdíl. Obvykle se spíše jen procházím, pozoruji různé věci, což je snadné. 

V Hebronu šlo o to se rovnou přiblížit k určitým lidem, položit jim otázky, pochopit, jak vše 

na místě funguje a nahlížet celek v  té optice, že o tom budu psát a vysvětlovat, co se na 
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místě děje. Na to nejsem zvyklý, to není moje přirozenost. Ne, že by se mi to protivilo, ale 

nenalezl jsem úplně jazyk a způsob, jak to udělat. Na místě šlo o psychologickou misi a 

práci psychiatrů, která je dost abstraktní. Chtěl jsem použít obrázky dětí, se kterými pracují, 

ale to nebylo možné, protože je to součást lékařské práce a lékařského tajemství. To pro mě 

představovalo blok a nechal jsem tu práci být. Kdyby to bývala třeba chirurgická mise, 

určitě by šlo zakreslit děj ze sálů apod. 

 

Existuje v komiksu nějaký etický kodex, na který by se kreslíři mohli 

odvolávat? Nebo jinak, existují limity komiksové reportáže nebo se dá mluvit o všem? 

 Jestli existuje nějaký kodex, tak si toho nejsem vědom. Spíš bych se divil. V komiksu 

existuje hodně svobody a každý ví, co chce do komiksu ze své strany použít. Je to profese, ve 

které pocházejí lidé z různých míst světa. Joe Sacco je z Portlandu ve Státech, já jsem tady, 

a i když nemyslím, že my dva děláme podobný typ komiksu, máme chuť kreslit a vyprávět. 

Každý má vlastní principy.   

 

Jaké jsou ty vaše? 

Jsou věci, které bych neukazoval, například můj soukromý, intimní život. Jednoduše 

si myslím, že to není ani moc zajímavé. Co se týče pravdivosti, nedovolil bych si vyprávět 

něco fiktivního o městě, ve kterém jsem byl. Vše co je uvnitř mého alba, jsem viděl nebo 

zažil a pořídil si o tom poznámky. Pokud mi někdo vypráví něco, u čeho jsem osobně nebyl, 

ale rád bych to stejně přenesl do obrazu, nakreslím vždy obraz za osobnost, která událost 

vypráví, aby bylo jasně identifikovatelné, odkud informace pochází, že jde o údaj z tzv. 

druhé ruky. To je hlavní princip, který aplikuji v mých komiksových reportážích. 

 

Sám se kreslíte do vašich příběhů, stáváte se postavou. Proč, jaká je vaše role 

uvnitř  alba? 

Je jednodušší vyprávět příběhy jako takové, pokud jste uvnitř. Kdybych se 

nenakreslil, šlo by o podobnou reportáž typu National Geographic, kdy objevujeme krok za 

krokem Jeruzalém, povahu města. Tím, že se nakreslím, dodávám osobní stránku a čtenář se 

může s mou postavou ztotožnit a poznávat město se mnou. Umožní mi to ukázat čtenáři, že 

informace, kterou čtou, pochází od normálního chlapa, který je doprovází, který nezná až 

tak dobře zemi, ale snaží se jí porozumět. Čtenář dobře ví, že vyprávění bude subjektivní, že 

jde o někoho z řekněme evropské kultury, a že postava bude vyprávět svá dobrodružství na 

místě. To mi vyhovuje. 
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http://www.fantagraphics.com/fantagraphics-news/fantagraphics-books-starts-a-micro-publishing-imprint-fantagraphics-underground-fu-press.html
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Co se týče subjektivity, například v Jeruzalému čtenář dobře rozpozná vaše 

názory. Myslíte si, že reportér-kreslíř popisující realitu může být neutrální? 

To je nemožné, což tvrdí často i novináři. V Jeruzalému jsem se s několika potkal a 

každý zná jejich stanovenou pozici. Není to jen o tom, jestli jste pro-palestinský, pro-

izraelský, co vám braní být objektivní, ale bylo by těžké nebýt subjektivní zvláště v konfliktu 

jako je tento, každý má dojem, že má určité pouto, spojení k Jeruzalému, minimálně 

historicky. Navzdory všemu si ale nemyslím, že by subjektivita zabránila jasnosti a snaze být 

maximálně objektivní.  

 

Přesto je objektivita spíše nedosažitelný sen… 

Objektivita je iluzorní, každý vnímá objektivitu jinak. Dokonalá objektivita 

neexistuje. Snažíme se vyprávět a vysvětlit nejlepším způsobem co jsme viděli, ale je hlavně 

na čtenáři zanalyzovat si náš výstup. To pro mě něco znamená.  

 

Mají vše cestopisné reportáže cílovou skupinu čtenářů? Víte, kdo čte vaše 

komiksy? 

Mám pocit, že hlavně lidé mého věku, kolem čtyřicítky. Ale jsem dost překvapený, 

protože se dovídám, že má alba čtou i mladí lidé. Například jsem se setkal s jedenáctiletým 

klukem, co četl mé album. Jeho mamka pracovala pro francouzský konzulát, takže už byl 

možná trochu napojený na mezinárodní vztahy. Ale i tak, třeba vím, že na některých 

francouzských gymnáziích používají mé texty jako doplněk výuky, pro adolescenty kolem 14, 

15 let, to mě samozřejmě těší.  

 

Mají podle vás autoři zachycující konflikty nějaké společné charakteristiky? 

Například ve stylu práce, metodách? 

Myslím, že spíš ne. Často jsem například srovnáván s Joem Saccem. Oba jsme psali 

o stejné zemi, o Palestině, oba dva kreslíme, ale nemyslím si, že máme stejný přístup. Když 

čtu jeho knihy, které mám moc rád, vidím v nich velký rozdíl. Můj přístup je víc obyčejný, 

každodenní, spíše klidný. Sacco je aktivnější, už ví, o čem bude mluvit. Chce na něco 

důležitého upozornit. Jeho přístup se mi zdá velmi odlišný. Pracuji jinak. A ostatní 

reportáže, co jsem četl, jsou také různé, každá má svůj tón. Bylo by spíš překvapivé, kdyby 

měli všichni stejnou narační formu. Je tolik možností narace, že je zjevné, že z každého 

komiksu vzejde něco osobního.  
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Ve vašich reportážích můžeme často vysledovat ironii a sarkasmus. Jaké má ve 

vašich albech postavení humor? 

Humor tak nějak přijde sám. Když vyprávím příběh, jsem rád, pokud nakonec může 

být trochu humorný. Poukazuji na některé zvláštnosti a absurdity v politice nebo 

náboženství, možná pak někdy působím trochu sarkasticky. Ale osobně si nepřipadám 

ironický. Zařazuji do alba věci, které mě překvapí nebo jsou jednoduše k popukání. Osobně 

když čtu knihu, dozvídám se z ní něco nového a ještě se u toho pobavím, tak je to kniha, 

kterou mě těší číst. Stejně tak se snažím dotknout humoru v knize já.  

 

V současné době pracujete na čem, pokud to není tajemství? 

Dokončil jsem třetí díl Průvodce špatného otce, což je prakticky jen humor. Teď 

pracuji na příběhu člověka, humanitárního pracovníka, který byl unesen v Čečensku, a 

který mi vyprávěl svůj příběh. Bude to o jeho zkušenosti s únosem. Právě jsem začal, ale 

vidím to minimálně na rok práce. 

 

Takže půjde o biografický příběh založený na realitě. 

Přesně tak, půjde o seriózní vyprávění. Nicméně je to pro mě něco nového a je přede 

mnou ještě hodně práce. 

 

10.3.2 Patrick Chappatte 

Sám sebe více než za umělce pojímá za novináře. Patrick Chappatte je 

reportér-kreslíř a karikaturista švýcarského deníku Le Temps. O komiksovém 

žurnalismu si myslí, že je to budoucnost žurnalistiky.  

Chappatte se z důvodu časového vytížení uvolil zodpovědět pouze tři otázky.  

 

Ve vašich komiksových reportážích používáte často fotografie (i když poněkud 

zjednodušené). Jaký je účel těchto fotografií v komiksu? 

Nejprve, čtenáři novin nejsou zvyklí vidět kresbu v kontextu seriózní a realistické 

problematiky. Po publikaci mých prvních reportáží jsem byl často dotazován „je pravda to, 

co kreslíte?“ nebo „Opravdu jste tam byl?“ Tedy něco, na co se nikdy nikdo neptá 

fotografa. Přišel jsem pak na tento způsob: použít fotografii k „osvědčení“ reality. Rozhodl 

jsem se ji ale užívat střídmě, jen jako momentu na způsob Polaroidu, když se objeví nový 

protagonista. Fotografie projde skrze filtry ve Photoshopu zjednodušením, aby snadněji 

koexistovala s černobílou kresbou. 

 



   

89 

 

 Existují limity komiksové reportáže? Je něco, co se nedá zobrazit nebo o čem se 

nedá mluvit?  

 Předmětem debat jsou často hranice kresby v tisku a klasická otázka, zda se můžeme 

smát všemu. Ale co se týče komiksové reportáže, nacházíme se v jiné oblasti, v doméně 

žurnalistické práce.  Jsou to často etika a nastolené otázky ohledně novinařiny, co se 

aplikují, stejné pro celou profesi. Můžeme udělat reportáž o všem, pokud pracujeme 

s čestností, dokumentujeme seriózně a máme oči otevřené. I když komiksové reportáže mají 

tendenci k subjektivnímu žurnalismu, kde autor je přítomný se svými předsudky a 

pochybami, tento přístup zůstává nadále platný, a pro zajímavost, uplatňují ho i novináři 

z tisku či audiovizuálu. 

 

           3. Ve světě roste význam kresby v přístupu k složitým tématům. Vy jste stál u 

zrodu projektu Plumes croisées, můžete stručně popsat, jak funguje spolupráce 

různých názorových a společensky rozdílných kreslířů? 

 Projekty Plumes croisées nesouvisí s komiksovou reportáží. Jsou to semináře, které 

jsem vedl s kreslíři z tisku v různých zemích, za pomoci švýcarského Federálního 

ministerstva zahraničních věcí. Myšlenka spočívá ve sjednocení kreslířů z tisku z 

„problematických“ zemí nebo regionů, kteří často pracují pro konkurenční nebo 

„znepřátelená“ média, aby udělali něco společně. Mohou použít všechny možné způsoby 

kresby, aby zachytili konfliktní témata a otázky svobody projevu v dané zemi. Obvykle to 

vyústí k veřejným událostem, výstavám a konkrétnímu projektu (kniha, publikace v tisku, 

videoklipy). Podle předmětů a zemí se poté objeví velmi zajímavé materiály. 

 

11. Závěr 

 Jestliže komiks dlouho preferoval jen imaginativní světy, nyní úspěšně objevuje 

široké pole působnosti faktického vyprávění. Kreslíři opouští svá pracoviště za stolem a 

vyráží do oblastí, jako jsou Afghánistán, Palestina, Irák, Kongo nebo Severní Korea. 

Komiksoví autoři zaznamenali i konflikt v bývalé Jugoslávii nebo íránskou revoluci a 

válku s Irákem.  

 Autoři komiksů se vrací ke kořenům žurnalistiky, kdy redakce posílaly do 

válečných zón kreslíře, aby čtenáři měli jasnou představu, co se na bitevním poli dělo. I 

dnes můžeme spatřovat v komiksech zachycujících reálné konflikty a události odkaz 

k legendárním britským novinám Illustrated London News nebo The Graphic 

z devatenáctého století. Byl to ale především Maus Arta Spiegelmana, který otevřel 

brány komiksu pro zachycení reálné hrůzy války. Co se týče komiksového žurnalismu, 
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ten je spojován nejčastěji se jménem Joe Sacco. Autorů komiksů, ve kterých je patrná 

reflexe konfliktů po roce 1945, je celá řada. Spolu s nimi se dnes objevují i 

specializované časopisy na komiksové reportáže. 

 Mimo komiksové reportáže zachytily zahraniční konflikty i komiksové žánry 

autobiografie a biografie. Žánry se často překrývají. Společně však mají potenciál 

vyprávět v celé komplexitě události z místa. Všechny se společně zaměřují na 

poukázání důsledků válek a revolucí na běžné obyvatelstvo.  

Fenomén komiksového žurnalismu je stále z kvantitativního pohledu marginální. 

I přes širokou škálu v práci nastolených příkladů se komiksové reportáže v globálním 

měřítku s dalšími médii neprosazují tak často. Nicméně slouží jako jakási protiváha 

tradičních médií. Často poukazují na praktiky novinářů, které nejsou vždy čestné. I přes 

okrajové zastoupení komiksu ve škále masových médií o něm slyšíme čím dál víc. 

Komiks reality je v kurzu. 

Jestliže platí, že diskurs komiksu je přetržitý, eliptický či dokonce trhavý, 

můžeme tímto médiem zachytit a pochopit realitu vyobrazených konfliktů? Pochybnosti 

patří k věci. V albu Maus například Art Spiegelman říká: „Je toho tolik, co nedokážu 

pochopit, ani si představit. Chci říct, že skutečnost je na komiks příliš složitá… Je toho 

tolik třeba vynechat nebo zkreslit.“ Na to ale reaguje jeho manželka, která říká „Stačí 

říkat pravdu, miláčku.“
269

 Otázka objektivního zachycení skutečnosti je problematická i 

z důvodu postavení autora uvnitř příběhu.  

Na druhou stranu právě předem avizovaná subjektivita umožňuje čtenáři kriticky 

nahlížet dané situace. Autoři se hlásí k čestnosti a transparenci při zachycování událostí. 

A jak vyplynulo z rozhovoru s Guy Delislem, některá jeho alba jsou dokonce používána 

k výuce. Ve Spojených státech se na Massachusetts Institute of Technology mezi 

předměty politické vědy také vyučuje kurz Konflikt a grafická novela.
270

 Komiks reality 

se bere vážně. 

Práce ukázala, že konfliktní zóny po roce 1945, významné pro euro-americký 

kulturně-politický prostor, jsou v komiksu všechny pokryty (válka v Koreji, ve 

Vietnamu, íránsko-irácká válka, konflikty v Afghánistánu, střety v bývalé Jugoslávii, 

                                                 
269

 SPIEGELMAN, Art. Maus: příběh očitého svědka. Vyd. v tomto souboru 1. Překlad Jiří Zavadil, Jan 

Macháček, Magdaléna Fričová. Praha: Torst, 2012, s. 176. 
 

270
 FOTINI, Christia. Conflict and the Graphic Novel: Course 17.583 (syllabus): Political Science. MIT, 

Political Science department, 2013. Dostupné z: 

http://web.mit.edu/ssp/people/christia/SYLLABUS_17_583.pdf 
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v Iráku arabsko-izraelský konflikt, revoluce arabských států). Navíc byly v práci 

zmíněny i komiksy o konfliktu ve Rwandě nebo v Kongu, které byly součástí základní 

nastudované literatury o komiksu reality. Projevy jsou rozdílné, stejně tak přístupy 

komiksu, ale předmět zůstává identický – konflikt. Komiksové bubliny se hemží 

vyslovenými, slyšenými a rekonstruovanými svědectvími. Můžeme mluvit o 

komiksovém aktivismu upozorňujícím na nespravedlnosti páchané na civilistech. 

Analytická případová studie, která je součástí této práce, si kladla za cíl více 

porozumět zákonitostem komiksu reality. Věnovala se komiksovému pokrytí arabsko-

izraelského konfliktu. Nastolené výzkumné otázky zjišťovaly, zda u autorů vybraných 

komiksů byla viditelná snaha o zachycení objektivní reality (VO1), zda komiksy 

používaly shodné narativní či umělecké znaky pro vyobrazení války (VO2), a nakonec v 

jakých rolích se autoři v reportážích sami objevili (VO3).  

Po prozkoumání výzkumných otázek, podrobně rozebraných zvlášť v každém 

albu, mohl výzkum zobecnit, že paleta reportérů-kreslířů byla velmi bohatá. Všichni 

autoři se stavili do role vypravěčů svých příběhů. A všichni se nebrali po vzoru Tintina 

příliš vážně. Zdůrazňovali svůj strach, pochyby, své předsudky. Často jen pozorovali a 

nekomentovali dění. Pokud vložili svůj úsudek do textu, zúčastnili se jimi hodnocené 

události osobně a bylo jasně patrné, že šlo o jejich názor. Jestliže tito autoři nejsou 

nazýváni žurnalisty, minimálně splňují některé z jejich charakteristik. Hlavní podstatou 

jejich práce je zvědavost a zájem dozvědět se víc o oblasti a kontextu konfliktu. 

Citovaná místa, data i osoby můžeme většinou jasně verifikovat a komiksy 

působí důvěryhodně. Komiksy se dotýkají problematiky násilí. Zobrazují mučivé 

praktiky, válečná zranění. Mnohdy doprovází text a kresby i fotografie. Patrick 

Chappatte je dokládá jako stvrzení reality, které někteří lidé pouze z kresby nevěří.  

Z případové studie vyplynulo několik závěrů. K odpovědi na VO1 lze shrnout, 

že snaha autorů o objektivní vyprávění o konfliktech byla nahrazena subjektivním 

přístupem a transparentní prací se zdroji. Autoři nebyli odosobnění ani nesledovali 

cíleně vyváženost všech zdrojů, nicméně subjektivita nesnižovala věrohodnost komiksů. 

Co se týče odpovědi na VO2, žádný z komiksů se nevyhnul problematice zobrazení 

násilí. To však bylo u každého z autorů vyobrazeno jinak. Komiksy se lišily v řazení 

panelů, užitím barev, použitím citoslovcí jako zvukové kulisy… Válka se v komiksech 

nejčastěji projevila nepřímo ve svých důsledcích, v dopadech na civilní obyvatelstvo. 

K VO3 se dá shrnout, že autoři vystupovali ve svých reportážích sami za sebe a 

ztělesňovali roli vypravěčů a průvodců po oblasti. Jsou uvnitř alba zakreslení a dávají 
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najevo své emoce v přístupu k událostem. Ve všech komiksech je důležitá role akivního 

čtenáře, který propojuje a uceluje významy.  

Komiksový realismus je příznačný zejména pro zahraniční autory. V českém 

prostředí nemá komiks silněji zakořeněnou tradici.
271

 Přesto i v Česku se objevily 

komiksy zaznamenávající výpovědi skutečných lidí. Nezobrazovaly válku, ale éru 

komunismu a dopady režimu na osudy běžných občanů (př. album Ještě jsme ve 

válce
272

 nebo soubor Jak Gottwald zavraždil Slánského
273

).  

Komiksoví autoři dnes vycházejí ven a směřují svou tvorbu k zaznamenávání 

aktuálního dění. O dosažení ideálu objektivity se nesnaží, což nijak nesnižuje 

důvěryhodnost jejich vyprávění. Naopak s předem deklarovanou subjektivitou se pojí 

kritičtější náhled čtenáře na předkládaný materiál. Tak jak mi v rozhovoru tvrdil Delisle, 

objektivita je iluzorní, a je hlavně na čtenáři zanalyzovat výstup autora. 

Komiks nabízí v informačně přesyceném světě jiný rytmus čtení a přijímání 

zpráv, při kterém má čtenář čas přemýšlet o předkládané informaci. Dochází k propojení 

svébytného umění s novinařinou. A je jen otázkou času, zda se komiks reality stane 

novinářským výstupem na plný úvazek.  
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Summary 

The main goal of this thesis was to analyze the comics coverage of conflicts and 

identify various authors who have written about them. The thesis showed that all conflicts 

areas after 1945, that are imortant for the European and North American cultural and 

political sphere, were covered by comics journalism (the Korean War, the Vietnam War, the 

Iran-Iraq War, conflicts in Afghanistan and Iraq, the Israeli-Palestinian conflict, The Arab 

Spring). Conflicts are nowadays represented in comics genres of comic reportage, 

autobiography and biography. Genres often overlap but all together show the potential of 

comics to tell stories about the real events. There are a lot of authors of comics who cover 

real conflicts – e.g. Joe Sacco, Ted Rall, Marjane Satrapi, Maxmilien Le Roy, Clément 

Baloup, Patrick Chappatte, Jean-Philippe Stassen etc.  

The important part of the thesis was the case study of comics coverage of the Israeli-

Palestinian conflict. The sample was selected from four comics books – Joe Sacco’s 

Palestine, Patrick Chappatte’s Dans l’enclos de Gaza, Guy Delisle’s Jerusalem and Waltz 

with Bashir from Ari Folman and David Plonsky. Three research questions were 

developped. The purpose of the case study was (by means of qualitative analysis) find out 

(1) whether the authors had the motivation to capture the conflict objectively, (2) whether in 

comics there were some similar narrative and artistic symbols to represent war and finally 

(3) which was the role of the author in his comics. On the basis of the results of this 

research, it could be concluded that the intention of the cartoonists to capture the conflict 

objectively had been replaced by subjective approach and the transparent work with 

resources. Authors had shown their emotions and some opinions. However, the subjectivity 

didn’t reduce credibility of comics. All mentioned facts in comics were possible to verify. 

Narrative and artistic symbols to represent war differed in each comics but in all comics 

books was at least minimally represented the violence. Sometimes the photos were added to 

accompany the drawings. War was in majority of comics represented indirectly, through its 

consequences. The case study revealed that the common element of comics was displaying 

effects of conflicts to civilian victims. The role of authors was at the same the narrator with 

a journalistic approach (interviews, taking notes), the person interested in a conflict and its 

context, the pacifist and finally still the author who wants to publish his comics in the 

future. In contrary to the other media, comics offer different tempo of reading and receiving 

messages in which the reader has time to think about the information. It is a matter of time 

whether it becomes a full-time journalistic output.  
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