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KOMIKS AKO MÉDIUM OSVETY 
 

Peter Karpinský 
 
Abstrakt 

Autor sa vo svojom príspevku venuje špeciálnemu typu komiksu, tzv. osvetovému ko-
miksu, ktorý je primárne orientovaný na zvýšenie vzdelanosti s intenciou zmeny postoja 
recipienta k opisovanému problému. Autor sa konkrétne zameral na tri rôzne problémy. 
Ide o rozvoj vzdelanosti v oblasti sociálnej a ľudskoprávnej problematiky, v oblasti fun-
govania politickej organizácie, resp. parciálne aj environmentálnej problematiky, a v ob-
lasti týkajúcej sa šírenia pohlavných chorôb. V príspevku analyzuje tri komiksy a hoci vy-
zdvihuje ich umelecký, ale aj edukatívno-osvetový charakter, na záver si kladie otázku 
dosahu týchto textov na vybraného recipienta, a teda aj otázku účelnosti týchto komik-
sov. 
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 roku 1998 publikovalo vydavateľstvo DC Comics spolu s Americkým 
ministerstvom obrany, organizáciou MAC (Mine Action Center) a Det-

ským fondom OSN UNICEF 32-stranový komiks The Hidden Killer (Skrytý 
zabijak),1 v ktorom Superman a Wonder Woman vystupujú ako pedagógovia 
poúčajúci deti o nebezpečenstve nášľapných mín. Komiks bol určený deťom 
zo Strednej Ameriky (Kostarika, Honduras, Nikaragua) a mal im vysvetliť, čo 
im hrozí pri náhodnom kontakte s mínou. Okrem Supermana a Wonder 
Woman v komikse vystupujú aj traja súrodenci Miguel, Diego a Gabriela. Au-
tori komiksu na sprostredkovanie informácií o nebezpečenstve nášľapných 
mín využili aj postavu vojaka, ktorý deťom vystupujúcim v komikse (a spro-
stredkovane i recipientom komiksu) vysvetľuje, aké druhy mín existujú a aké 
nebezpečenstvo predstavujú. Pomocou plagátu, na ktorom sa nachádzajú jed-
noduché nákresy typov mín a tri základné pravidlá, ktorých sa majú deti pri-
držiavať v prípade, ak nájdu mínu, sú podané bazálne informácie o nášľap-
ných mínach a spôsobe ochrany pred nimi. 

Podobný komiks bol v roku 1996 distribuovaný aj v Bosne a v Kosove. 
V tomto komikse, ktorý niesol názov Deadly Legacy (Smrtonosné dedičstvo), 
vystupoval len Superman, ktorý zachránil dvoch bosnianskych chlapcov. Su-
perman zachráneným chlapcom, ale predovšetkým recipientom komiksu, 

                                                      
1 V angličtine vyšlo 90 000 výtlačkov a v španielčine 560 000 výtlačkov. 

V 



Peter Karpinský 

 
135135135135    

vysvetľuje, kde všade môžu byť míny ukryté a varuje ich pred potenciálnym 
nebezpečenstvom. V oboch komiksoch sa protagonisti stretávajú aj so zrane-
ným dieťaťom, ktoré následkom výbuchu míny prišlo o časti tela. Deštruktív-
ne následky kontaktu s mínou sú teda expressis verbis znázornené na danej 
postave. 

Základným cieľom oboch spomínaných komiksov bolo zvýšiť informova-
nosť o probléme nášľapných a nástražných mín a zároveň šíriť osvetu týkajú-
cu sa ochrany života a zdravia detskej populácie v postihnutých krajinách. 
Išlo teda o pomerne špecifický typ komiksov, ktorých úlohou nie je len po-
mocou obrázkovej naratívnej formy ponúknuť recipientovi príbeh, resp. spro-
stredkovať mu istú estetickú hodnotu, ale predovšetkým zvýšiť jeho informo-
vanosť, nie však primárne z kognitívneho hľadiska, ale skôr s ohľadom na 
rozvoj osvety týkajúcej sa profilácie konkrétneho problému. Ide o funkčne 
zameraný typ komiksu a pracovne ho budeme v našej štúdii nazývať osveto-
vým komiksom. 

Podobne funkčne zameraných komiksov možno v rámci komiksovej pro-
dukcie nájsť, samozrejme, podstatne viac. Výber komiksu ako média na šíre-
nie osvety nie je náhodný, niektoré druhy komiksov totiž z hľadiska recepcie 
predstavujú relatívne menej náročnú formu, vďaka čomu môžu byť oriento-
vané i na menej vzdelaného alebo detského recipienta. Spojením textu a ob-
rázka je podporovaná názornosť prezentácie niektorých informácií, vďaka 
čomu recipient môže informáciu lepšie akceptovať a zapamätať si ju. V koo-
perácii s napínavým dobrodružným príbehom môže takýto typ komiksu do-
konca zvýšiť atraktívnosť sprostredkovanej témy a zvýšiť tak aj osvetový 
a didaktický účinok. 

V našom príspevku sa zameriame na komiksy, ktoré sa primárne pokúšajú 
zvýšiť mieru informovanosti o troch rôznych problémoch. V dvoch prípa-
doch sa analyzované komiksy pokúšajú ponúknuť aj „návod“ na profylaxiu 
daných problémov. V rámci našej analýzy neberieme do úvahy komiksy, kto-
ré majú len edukatívny charakter, t. j. komiksy uverejnené v učebniciach 
a sprostredkujúce len isté penzum informácií, bez sociologického alebo psy-
chologického kontextu. Zaujímať nás budú hlavne komiksy, ktoré sa venujú 
komplexnejšiemu problému a ktoré vo svojom primárnom zámere obsahujú 
ľahko identifikovateľný cieľ – povznesenie vzdelanosti s intenciou zmeny 
postoja recipienta k opisovanému problému. Konkrétne sme sa zamerali na tri 
rôzne problémy, ktoré sú v týchto osvetových komiksoch spracovávané. Ide 
o rozvoj vzdelanosti v oblasti sociálnej a ľudskoprávnej problematiky, v ob-
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lasti fungovania politickej organizácie, resp. parciálne aj environmentálnej 
problematiky, a v oblasti týkajúcej sa šírenia pohlavných chorôb. 

Ako príklad komiksu, ktorý sa snaží zvýšiť informovanosť o fungovaní dô-
ležitej politickej a vládnej organizácie a zároveň sa pokúša vytvoriť i pozitív-
ny vzťah k tejto organizácii, môžeme uviesť komiks Kalné vody (autori: 
D. David, C. Cuadra, R. Miel). Komiks vydal Európsky parlament s cieľom 
oboznámiť verejnosť so svojou prácou. Komiksový album Kalné vody je sú-
časťou komunikačnej kampane Európskeho parlamentu, ktorá využíva ko-
miksové médium na svoje zviditeľnenie. Kampaň bola riadená Generálnym 
direktorátom pre informácie a vzťahy s verejnosťou.2 Komiks sa na podklade 
fiktívneho dramatického príbehu pokúša priblížiť a vysvetliť niektoré reálie 
týkajúce sa práce Európskeho parlamentu a, samozrejme, vytvoriť pozitívny 
obraz tejto organizácie u recipienta komiksu.3 

Hlavnou úlohou tohto komiksu, popri dodržaní základnej „zábavnej“ a es-
tetickej funkcie, je informovať a poučiť recipienta o fungovaní a úlohe Európ-
skeho parlamentu, preto autori kladú dôraz predovšetkým na vernosť zobrazo-
vaných a opisovaných reálií. Architektonicky dôsledne sú z hľadiska obrazovej 
zložky komiksu znázornené napr. mestá Brusel a Štrasburg, ako aj exteriéry 
a interiéry Európskeho parlamentu. V rámci verbálnej zložky je kladený dô-
raz na termíny a pomenovania týkajúce sa spracovávanej problematiky a ako 
súčasť sujetu sú presne opísané procedúry súvisiace s fungovaním parlamentu. 
Vernosť a verifikovateľnosť reálií sú dokonca explicitne uvedené v úvode al-
bumu: „Aj keď udalosti zobrazené v tomto príbehu sú čírou fikciou, opísané 
postupy sú verným odrazom reality.“ (David – Cuadra – Miel, 2002, s. 2). 

Základnými znakmi osvetového komiksu zameraného na zvýšenie a skva-
litnenie informácií týkajúcich sa istej politickej organizácie s cieľom poučiť 
recipienta o úlohe a fungovaní danej organizácie a taktiež vytvoriť jej pozi-
tívny obraz sú teda: vysoká miera informačnej nasýtenosti a relatívna formál-
na a obsahová presnosť zobrazovaných reálií, i keď s istou mierou využitia 
pozitívnych konotácií. Vernosť zobrazovanej reality a zároveň snaha o dodr-
žanie vytýčeného cieľa však môžu čiastočne potláčať estetickú hodnotu tohto 
komiksu. Obrazová stránka tenduje k realistickej kresbe a stráca tak možnosť 
abstrakcie, hyperboly a zjednodušovania. Verbálna a príbehová zložka zas 
môžu mať sklon k opisnosti a schematizmu. 

                                                      
2 Na 30. medzinárodnom festivale komiksov v Angouleme (23. – 26. januára 2003) získal Európsky par-

lament za tento komiks cenu Alph-Art Communications. Komiks bol vyhodnotený ako najlepšia ko-
munikačná kampaň využívajúca komiksové médium. 

3 Podrobnejšie o tomto komikse pozri Karpinský, 2014. 
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Popri politickej osvetovej propagande sa v komikse Kalné vody objavujú aj 
spomínané motívy orientované na environmentálnu osvetu týkajúcu sa pre-
dovšetkým ochrany povrchovej vody. Environmentálna osveta sa však v ko-
mikse popri hlavne téme objavuje len ako sekundárny motív a expressis ver-
bis sa vyskytuje hlavne v prehovoroch hlavnej postavy. V komikse sú však 
zachytené aj spôsoby znečisťovania povrchových vôd predovšetkým priemy-
selnými podnikmi a naznačený je i problém uvalenia sankcií a s tým spojená 
možnosť znižovania pracovných miest v postihnutých podnikoch. V závere je 
v rámci hlasovania parlamentu naznačený kompromis, ktorý by mal napätie 
medzi znečisťovaním prírody a hroziacim zvyšovaním nezamestnanosti vy-
riešiť. Environmentálny motív a osveta týkajúca sa ochrany životného pro-
stredia je teda spätne využitá na podporu osvety venovanej práci a významu 
Európskeho parlamentu. 

Druhý komiks, ktorý sme si vybrali na analýzu, je orientovaný na sociálnu 
a ľudskoprávnu problematiku. Na Slovensku ho v roku 2008 vydalo Minister-
stvo vnútra Slovenskej republiky, pôvodne však vyšiel pod záštitou Generál-
neho riaditeľstva ľudských práv Rady Európy v Štrasburgu. Komiks Nikto nie 
je na predaj (autorky: M. Julienne, P. Gonzalez) je venovaný obchodovaniu 
s ľuďmi. 

Na prvej strane komiksu je vo forme krátkeho jednoduchého textu vysvet-
lený problém obchodovania s ľuďmi ako modernej formy otroctva a zároveň 
sa tu uvádza, že sa týmto problémom zaoberá Rada Európy, ktorá realizuje 
rôzne aktivity zamedzujúce obchodovaniu s ľuďmi. Jednou z týchto aktivít je 
aj daný komiks. Predhovor teda jednoznačne postuluje zámer komiksu, t. j. 
informovať verejnosť o probléme, poukázať na rôzne typy zneužívania ľudí 
a touto formou obmedziť alebo priamo zabrániť obchodovaniu s ľuďmi. 

Komiks je rozdelený do štyroch kapitol nazvaných podľa hlavných postáv, 
ktorých osudy reprezentujú rôzne formy obchodu s ľuďmi. Prvá kapitola Ta-
lina je v úvode príbehu situovaná do anonymnej krajiny, ktorá je zdevastova-
ná nedávnou vojnou.4 Jej rodinu trápi hlad a chudoba, Talina nemôže chodiť 
do školy, lebo musí rodičom pomáhať na poli. Autorky komiksu touto jedno-
duchou formou (textovou a obrazovou skratkou) recipientovi tlmočia základ-
né príčiny, ktoré spôsobujú ľahkú manipulovateľnosť s ľuďmi a tí vďaka zlej 
hospodárskej a ekonomickej situácii a na základe falošných sľubov opúšťajú 

                                                      
4 Na základe mien postáv vystupujúcich v komikse (Saša, Bojan, Talina), ako aj na základe údaja, že 

vojna krajinu postihla pred dvoma rokmi, t. j. 2004, je možné dedukovať, že by mohlo ísť o jednu 
z krajín bývalej Juhoslávie. 
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domov a dostávajú sa do rúk priekupníkov. Postava Taliny sa napríklad stre-
táva s Bojanom, ktorý jej ponúkne miesto modelky. Rodičia chvíľu váhajú, 
predovšetkým matka je nedôverčivá, ale Bojan malými darčekmi a prísľubom 
peňazí, ktoré bude Talina posielať rodine, všetkých presvedčí a s dievčaťom 
odchádza za hranice. V komikse je zachytené i pašovanie ľudí cez hranice 
a korupcia na colnici. Talina síce nemá víza, ale Bojan do jej pasu vloží nie-
koľko bankoviek. Formou náznakov (Bojanovo žmurknutie na colníkov, col-
níkov úškrn, ako aj príkre zahriaknutie strážneho psa)5 je na grafickej rovine 
znázornená úplatnosť v radoch colníkov. 

Talina sa s Bojanom dostáva do cudzieho mesta a spolu idú prespať k Boja-
novmu priateľovi Michaelovi. Ten Taline do nápoja nasype drogy a následne 
obaja priekupníci nafotia Talinu v spodnej bielizni. Scéna poníženia vrcholí 
znásilnením, ktoré je v komikse znázornené len pomocou siluet postáv a Ta-
lininých výkrikov. Celá scéna znásilnenia sa symbolicky odohráva za zamre-
žovaným oknom, ktoré predikuje Talininu budúcnosť. Talina zbavená pasu 
a zastrašená vyhrážkami sa stáva prostitútkou. Posledné celostránkové obra-
zové pole zachytáva Talinu oblečenú do vyzývavých šiat stojacu na ulici. Ta-
linine myšlienky zachytené v textovej bubline sú venované jej rodine: „Už 
nikdy sa nebudem môcť pozrieť rodičom do tváre... Ale uvidím ich vôbec?“ 
(Julienne – Gonzalez, 2008, s. 15). Ako paradox vyznieva hanba, ktorú Talina 
vzťahuje na seba, namiesto toho, aby zo svojho údelu obvinila tých, ktorí za 
to môžu. 

Druhá kapitola Fabia sa odohráva v presne nelokalizovanej bohatej štvrti6 
a venovaná je zneužívaniu detí na otrocké práce v domácnosti. Pätnásťročná 
Fabia, pravdepodobne pochádzajúca z tretieho sveta,7 sa cez sprostredkovaciu 
agentúru dostáva do rodiny Polbergovcov. Polbergovci si Fabiu kúpili ako 
otroka (táto skutočnosť je zachytená na s. 18). Dievča musí v dome vykonávať 
všetky práce, spáva v pivnici a pani ju za každý prehrešok trestá. Zlom nastá-
va, keď Fabiu k Polbergovcom príde hľadať Mark, chlapec zo susedstva.8 Pani 
Polbergová však Markovi oznámi, že Fabia odišla, ale Mark počas hry na zá-
hrade zistí, že rodina Fabiu väzní v pivnici. Cez okienko Mark zbadá, ako pán 
Polberg Fabiu znásilňuje. Chlapec túto skutočnosť okamžite nahlási na polí-

                                                      
5 Pes tu môže fungovať ako symbol práva a spravodlivosti, ktorý peniaze umlčia. 
6 Podľa architektúry domov zachytených na obrázku sa príbeh môže odohrávať v USA. 
7 Na Fabiin pôvod odkazuje farba jej pokožky a vlasov. V opozícii k ostatným bielym postavám je Fabia 

počerná s vlnitými vlasmi. 
8 Mark sa s Fabiou zoznámil počas jej príchodu a tešil sa, že sa bude mať s kým hrať. Pani Polbergová ho 

však vždy odbila, že Fabia nemá čas. 
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ciu. Druhá kapitola sa na rozdiel od predchádzajúcej končí happyendom. Fa-
biu polícia vyslobodila z domáceho otroctva. Na poslednom obrazovom poli 
na s. 25 je zachytená scéna pred domom Polbergovcov, z ktorého lekár 
a Mark vyvádzajú Fabiu a polícia manželov Polbergovcov. V popredí stojí 
novinárka, ktorá robí interview so zástupkyňou organizácie bojujúcej proti 
predávaniu ľudí a ich zneužívaniu. Na poslednom celostranovom poli sa na-
chádza Markova izba, v ktorej dominuje televízor. Na obrazovke vidno hlása-
teľku hovoriacu text: 

 
„Istotne si pamätáte na mladé dievča Fabiu, ktorú bezcharakterní Polbergovci zneužívali 
ako otrokyňu. Vrátila sa domov, Polbergovci boli obvinení a čo nevidieť ich postavia pred 
súd. Ak sa chcete dozvedieť viac o obchodovaní s ľuďmi, choďte na webstránku Rady Euró-
py (www.coe.sk) (www.coe.int/trafficking).“ (Julienne – Gonzalez, 2008, s. 26). 

 
Posledná replika tak nepredstavuje len zakončenie príbehu, ale aj infor-

máciu pre recipientov, kde môžu získať ďalšie informácie o probléme. 
V tretej kapitole Ivo je hlavnou postavou 25-ročný muž, ktorý v dôsledku 

hospodárskej krízy prišiel o zamestnanie. Ivo nemá na zaplatenie nájmu, a tak 
sa nechá najať na poľnohospodárske práce. Spolu s ďalšími mužmi je odveze-
ný na farmu, kde pracuje pri okopávaní repy. Muž nie je len vykorisťovaný 
(musí pracovať mimo obvyklého pracovného času), ale je aj fyzicky týraný. 
Sugestívne je tento akt znázornený na s. 33, kde ho majiteľ farmy potrestá za 
to, že zle pracoval. Úmorná práca spôsobí, že Ivo ochorie. Tento fakt je v tex-
te naznačený len vizuálne (muž leží v posteli, jeho tvár je strhaná), nasledu-
júce obrazové pole ho zachytáva, ako sedí na peľasti postele a sústrednými 
kružnicami je naznačené, že sa mu točí hlava. Do izby vtrhne dozorca a za 
trest, že Ivo nepracuje, ho úderom zrazí k zemi. Padajúci muž hlavou naráža 
na stôl. Posledné celostranové obrazové pole zachytáva zakrvavenú Ivovu 
mŕtvolu a dve siluety postáv, z ktorých jedna vraví: „Poď odstrániť tú zdoch-
linu...“ (Julienne – Gonzalez, 2008, s. 36). Na rozdiel od predchádzajúceho 
príbehu sa tento končí tragicky, aj tu je však na základe priamych verbálnych 
odkazov, ako i pomocou vizualizácie naznačené, že príčinou obchodovania 
s ľuďmi sú chudoba a zlé sociálne podmienky, ktoré vykorisťovateľom dávajú 
do rúk nástroj na vydieranie a zneužívanie človeka. 

Štvrtá kapitola Anna a Sofia je opäť venovaná sexuálnemu biznisu. Dve 
sestry z malého mestečka9 sa rozhodnú hľadať prácu v hlavnom meste. Skon-
čia však ako prostitútky v bare. Do podniku prichádza zákazník, ktorému ma-

                                                      
9 Krajina nie je lokalizovateľná, ale podľa univerzálnosti príbehu sa dej môže odohrávať kdekoľvek. 
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jiteľ ponúka mladšiu, 15-ročnú sestru Annu. Sofia sa postaví na jej obranu, 
a preto ju majiteľ potrestá – odsekne jej časť ukazováka na pravej ruke. Akt 
trestu je zachytený v sekvencii troch obrázkov, v ktorých autorky striedajú 
perspektívu pohľadu: 1. obrazové pole zachytáva detail na mačetu, ktorá sa 
švihom blíži k dievčine, dramatickosť a efekt pohybu je dosiahnutý zdynami-
zovaním pozadia, onomatopojou šmyk!! a zachytením lesku čepele, 2. obra-
zové pole zobrazuje ruku dievčaťa, časť ruky, ukazovák, sa však nachádza 
mimo záberu, o tom, že sa niečo stalo, sa recipient dozvedá len na základe 
výkriku AAACH!, až na 3. obrazovom poli vidno Sofiu v náručí jej sestry An-
ny. Sofia ma na hrudi položenú zakrvavenú ruku bez ukazováka. (Julienne – 
Gonzalez, 2008, s. 42) 

Následne sa príbeh z temporálneho hľadiska posúva o rok neskôr. Majiteľ 
baru sa rozhodne zbaviť sa niektorých dievčat a ponúkne ich na predaj. Po-
sledné obrazové pole na s. 43 zachytáva Annu a Sofiu, ako sa nemo lúčia cez 
sklo auta. Príbeh tak zostáva otvorený. 

Posledná strana komiksu sa opäť teoreticky venuje zločinu obchodovania 
s ľuďmi. Editori zdôrazňujú, že tento problém má na základe štatistík stúpa-
júcu tendenciu, a preto je potrebné venovať mu pozornosť. Komiks Nikto nie 
je na predaj pomocou štyroch príbehov informuje recipientov o obchodovaní 
s ľuďmi, opisuje rôzne dosahy a výsledky tohto aktu, nepriamo upozorňuje na 
príčiny daného problému (chudoba, zlá sociálna a hospodárska situácia v spo-
ločnosti, korupcia), čím sa de facto snaží varovať potenciálne obete obchodo-
vania. V jednom prípade dokonca podáva návod, ako sa má zachovať svedok 
tohto trestného činu, aké následky hrozia páchateľom a kde recipient môže 
nájsť ďalšie relevantné informácie. 

Komiks Nikto nie je na predaj, podľa nášho názoru, spĺňa všetky požia-
davky kladené na osvetový komiks, t. j. informuje, radí, zvyšuje povedomie 
o probléme, ponúka profylaxiu a zároveň relatívne jednoduchou a sugestív-
nou formou dokáže zaujať recipienta. Vyzdvihnúť možno aj estetickú stránku 
komiksu. Ten si i napriek jednoznačnej ilokučnej intencionalite zachováva 
istú mieru umeleckého zobrazenia vyznačujúceho sa originalitou kresby, ale 
aj jej funkčnosťou. 

Ďalším textom, ktorému sa budeme venovať, je komiks Neila Gaimana 
a Davea McKeana Smrt mluví o životě. Komiks bol v českom vydaní publiko-
vaný v roku 2007 ako štvrtá kapitola komiksovej novely Vysoká cena za život. 
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V tomto prípade osveta nie je prezentovaná formou príbehu, ale priamym 
výkladom. Protagonistkou tohto komiksu je Smrť,10 ktorá recipientovi spro-
stredkúva informácie o problematike pohlavných chorôb, špeciálne o choro-
be AIDS, o spôsoboch šírenia infekcie a o prevencii proti nákaze (témou sa 
parciálne stáva aj bezpečný sex).11 

Celý komiks má z hľadiska prístupu k recipientovi uvoľnený charakter, 
nemoralizuje, skôr priateľsky radí. Uvoľnenosť, neoficiálnosť sa odráža napr. 
v odeve postavy (džínsy a trojštvrťové čierne tričko bez rukávov), ako aj 
v posturike a jazyku postavy. Samotný výklad sa začína metaforou. Smrť opie-
rajúca sa o zemeguľu vraví: „Nejsem asi první, kdo sáhl k tomuhle přirovnání, 
ale život je nemoc: sexuálne přenosná a bez výjimky smrtelná.“ (Gaiman – 
McKean, 2007, s. 96). Následne Smrť v nadväznosti na metaforu sexuálnej 
prenosnosti začína vysvetľovať problematiku pohlavných chorôb. Na pozadí 
za postavou sa vizualizujú základné informácie, ktoré postava spomína. Ak 
hovorí o tom, že niektoré pohlavné choroby sú liečiteľné antibiotikami, 
v druhom pláne sa objaví obrázok liekov. V prípade, ak hovorí o tom, že sa 
AIDS neprenáša podaním ruky, v pozadí sa nachádza silueta ruky. Keď upo-
zorňuje, že veľkým rizikom je používanie spoločných injekčných striekačiek, 
za postavou sa objavuje obrázok obrovskej injekčnej striekačky. Veľkosť zob-
razovaného je teda priamoúmerná dôležitosti podávanej informácie. 

Hoci v rámci kompozície komiksu obvykle platí pravidlo, že z hľadiska 
štruktúry obrazového poľa by nemalo dochádzať k redundancii verbálnej 
a obrazovej zložky, v tomto prípade, keďže ide o špecifický typ komiksu, ilu-
stratívny artefakt nevnímame ako redundantný, ale ako jav, ktorý ma zvý-
razniť, podčiarknuť podstatu informácie. 

                                                      
10 Postavu Smrti N. Gaiman prvýkrát použil v roku 1989 v komikse o Sandmanovi. Sandman, vládca 

krajiny snov, patrí k rodu tzv. Endless – Nekonečných/Večných, ku ktorým patrí ešte šesť jeho súro-
dencov: Desire (Túžba), Death (Smrť), Delirium (Blúznenie), Destiny (Osud), Destruction (Rozklad), 
Despair (Zúfalstvo). Smrť, druhá najstaršia spomedzi súrodencov, je v Gaimanovom podaní iná, než 
býva stereotyp zobrazovania postavy smrti. Gaimanova Smrť má výzor tínedžerky, ktorá inklinuje ku 
gotickému štýlu obliekania a líčeniu, obľubuje animované rozprávky W. Disneyho, nie je krutá, ale 
naopak, pomáha ľuďom prekonať šok z konca ich života. Postava Smrti sa v rámci série komiksov 
o Sandmanovi stala takou populárnou, že jej autor venoval niekoľko poviedok v sérii a špeciálne o nej 
vytvoril dve komiksové novely. Svojím výzorom, vekom, popularitou, ale aj uvoľneným prístupom 
k životu je postava Smrti vhodná, aby sa stala postavou a zároveň i rozprávačom v komikse orientova-
nom na tínedžerov a venovanom bezpečnému sexu. 

11 Keďže ide z hľadiska spoločenského chápania ešte stále o veľmi kontroverznú tému, na začiatku ko-
miksu sa nachádza upozornenie, že téma, ktorej sa text venuje, môže niektorých ľudí pohoršiť, tým či-
tateľom postava Smrti odporúča, aby komiks jednoducho nečítali. 
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Autori vo výklade aktívne využívajú charakter postavy Smrti, predpokla-
dajúc, že recipienti postavu poznajú. Napríklad, ak Smrť hovorí o dejinách 
výskytu pohlavných ochorení, začína slovami: „Pamatuju časy, kdy syfilida 
byla tak rozšířená, že se z ní stala svým způsobem móda.“ (Gaiman – McKean, 
2007, s. 96). Výpoveď referuje na to, že Smrť je večná a existuje od počiatku 
sveta, a tak pozná dejiny ľudstva z vlastnej skúsenosti. Podobne aj na konci 
komiksu postava vyslovuje varovanie, ktoré sa zas viaže na jej funkciu, t. j. 
zberať duše mŕtvych: „Sex může být fakt prima, ale vážně nestojí za to kvůli 
němu umřít – obzvlášť, když se stačí řídit zdravým rozumem a člověk pak 
prožije delší, šťastnější a zdravší život. // Jestli ne... No tak se brzy uvidíme.“ 
(Gaiman – McKean, 2007, s. 101) 

Smrť počas svojho výkladu prichádza do interakcie len s jednou ďalšou 
postavou, Johnom. John v príbehu funguje ako figurant, na ktorom postava 
smrti demonštruje použitie kondómu, pričom však s úsmevom konštatuje: 
„Na ukázku mimochodem použijeme banán, ne ztopořený penis.“ (Gaiman – 
McKean, 2007, s. 99). Postavu Johna autori využili aj na sprostredkovanie po-
citu trápnosti, ktorý môžu mladí ľudia prežívať, keď si majú v obchode kúpiť 
konkrétnu sexuálnu ochranu. Smrť tento pocit trápnosti komentuje slovami: 
„Koupě či použití kondomu bývá spojeno s dost trapnými okamžiky. Ale řek-
něte – budete radši trošku trapní, nebo hodně zcepenělí?“ (Gaiman – McKean, 
2007, s. 100) 

Aplikácia kondómu je znázornená v troch obrazových poliach, ktoré za-
chytávajú jednotlivé fázy, pričom postava svoje konanie i opisuje. Túto sek-
venciu môžeme vnímať ako presný návod, inštrukciu, ktorá získava silný 
edukačný charakter. 

Popri spomínanej edukačnej funkcii komiks primárne nabáda k profylaxii 
pred pohlavnými chorobami, a to nielen dodržiavaním zásad bezpečného se-
xu, no predovšetkým zodpovedným správaním sa. Informácie, ktoré komiks 
recipientovi ponúka, sú vnímané v širšom kontexte života mladých ľudí, a tak 
sa v ňom nenachádzajú len extrahované fakty, ale aj alternatívy rozumného 
správania sa s ohľadom na psychológiu mladého človeka a jeho sociálnu rolu. 

Hoci analyzovaný komiks nevyužíva na osvetlenie, priblíženie problému 
príbeh, ako to bolo v prípade predchádzajúcich komiksov, skôr sa zameriava 
na priame sprostredkovanie informácií o sexuálne prenosných chorobách 
a možnosti ich predchádzania, aj v tomto prípade ide, podľa nás, o osvetový, 
a nielen o informačný komiks. Teda o komiks zaoberajúci sa širším komple-
xom problémov s cieľom detabuizovať nazeranie na často chúlostivú tému, 
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pozmeniť/upraviť pohľad mladších recipientov na problém, resp. šíriť osvetu 
týkajúcu sa choroby AIDS a ochrany zdravia a života populácie. 

Na základe predchádzajúcich analýz možno konštatovať, že špecifické ty-
py komiksov môžu slúžiť ako vhodný prostriedok na šírenie osvety predo-
všetkým medzi deťmi, mládežou, resp. menej vzdelanou populáciou. Otázkou 
však zostáva, aký je skutočný efekt či dosah takýchto komiksov. 

Zatiaľ čo napríklad v prípade spomínaných komiksov určených na osvetu 
a ochranu detí pred nášľapnými a nástražnými mínami oficiálne miesta tvr-
dia, že účinnosť týchto komiksov bola veľká, deti v krajinách bývalej Juhoslá-
vie komiks akceptovali a postava Supermana ich dokázala osloviť. Neoficiálne 
zdroje uvádzajú, že komiksy určené pre tretí svet zostali bez účinku. Deti 
v regióne Strednej Ameriky neboli dostatočne oboznámené s postavou Su-
permana, čím sa vytrácala jeho morálna autorita, a tým aj jeho dosah na reci-
pienta. Rovnako aj postava Wonder Woman sa stretla s nepochopením, 
z hľadiska postavenia ženy v latinskoamerickej kultúre bola predstava ženy- 
-hrdinky len ťažko akceptovateľná. V odľahlejších oblastiach Strednej Ame-
riky sa dokonca vyskytuje aj vysoká miera negramotnosti, čo opäť podstatne 
oslabilo účinok produktu. 

Zaujímavé by teda bolo zistiť, ako a či vôbec takto koncipované komiksy 
majú dosah na konkrétneho recipienta, a či teda spĺňajú postulovanú úlohu. 
Tento problém však momentálne zostáva otvorený. 
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Comics as the Medium of the Education/Public Enlightenment 

Abstract 

The author in his paper focuses on particular types of comics called “educational/public 
enlightenment comics”. These kinds of comics are primarily oriented to the 
improvement of education with intentions to change the attitude of the recipient to the 
described problem in comics. The author deals with the three different problems in the 
development of education in the field of the social and human rights, especially with 
issues in the area of functioning of political organization or partly the environmental 
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issues, and issues that are related to the spread of sexually transmitted diseases. The 
author analyzes these comics and he highlights their artistic quality as well as their 
educational character. But at the end of the paper the author is questioning the 
uncertain impact of these texts on the selected recipient and therefore he is thinking 
about the overall effectiveness of these comics.  
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