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Demýtizácia a aktualizácia ako funkčné prvky komickosti v komikse 

(Danglár – Taragel: Jánošík! Pravdivý príbeh legendárneho zbojníka a 

jeho družiny)  

 

Erik JANČO 

 

Komiks Jánošík – Pravdivý príbeh legendárneho zbojníka a jeho družiny pôvodne 

vychádzal v celostránkovej forme na pokračovanie v periodiku Pravda ešte v lete roku 2006. 

Autori Jozef „Danglár“ Gertli a Dušan Taragel ho preniesli do plnoformátovej podoby, 

pričom rozšírili fabulu na konečných deväť kapitol.  

Každá kapitola má svoj vlastný vizuálny symbol, ktorý je akýmsi leitmotívom celej 

epizódy a symbolicky tak zobrazuje najdôležitejšiu udalosť/činnosť, resp. predmet z tejto 

časti. Tento symbol je percepčne funkčný, pretože skutočne zobrazuje najdôležitejší prvok 

obsahovej zložky, sekundárne korešponduje i s názvom kapitoly. Symbol použitý v prvej 

kapitole Na zboji je bič preložený maliarskym štetcom. Obidva predmety sú čiastočne 

nekolorované, spoločným prvkom je ale červená farba, ktorá je však kontextuálne 

diferencovaná. V prvom prípade (bič) ide o motív krvi, ktorý je symbolom útlaku poddaných 

a tyranie zo strany vrchnosti, reprezentovanej v tomto prípade drábmi. Ďalšou možnou 

interpretáciou je symbol vzbury, ktorý však v tomto prípade kontextuálne nadväzuje nielen na 

obsahovú stránku kapitoly, ale má referencie aj v historických súvislostiach, konkrétne v 

stavovskom povstaní. V druhom prípade ide o motív skutočnej farby. Kontextuálne nadväzuje 

na scénu lúpeže v prvej kapitole, v ktorej zbojníci pomaľovali obrazy grófa Révayho rôznymi 

dehonestujúcimi prvkami. Symbol revolty1 je v nadväznosti s interpretačným významom 

motívu biča. V spojitosti s oboma motívmi súčasne môžeme uvažovať o konfrontácii týchto 

dvoch protikladných sociálnych spoločenstiev a ich rozdielnych prístupoch k tejto 

problematike. Zatiaľ čo vyššia sociálna vrstva používa donucovacie prostriedky (bič ako 

symbol), spoločenstvo okolo Jánošíka preferuje nenásilný prístup, resp. pri prepadávaní 

nedochádza k násilnému aktu.2 Táto skutočnosť koinciduje s historickými faktami, z ktorých 

vyplýva Jánošíkovo asertívne správanie na lúpežných prepadnutiach. Takýto prístup bol 

v rozpore s niektorými jeho kumpánmi, ktorí preferovali práve agresívne správanie a to v 

minimálne dvoch doložiteľných prípadoch viedlo k smrti nevinných civilistov. Z priznaní 

                                                 
1  Môže ísť aj o sprejerstvo (motív štetca) ako aktu vzbury. 
2  Zbojníci v komikse samozrejme využívajú donucovacie prostriedky, nedochádza však k ich aktivácii, 
teda použitiu. 
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Jánošíka vyplýva, že išlo o jedného, respektíve dvoch členov jeho družiny – Plavčíka 

a Turiaka zvaného Huncaga. Mená Jánošíkových tovarišov sa síce postupom času menili, je 

však pravdepodobné, že Huncaga, zodpovedný za smrť domanižského farára 

a pravdepodobne aj zradu Jánošíka, vystupuje v literárnych textoch práve pod menom 

Hrajnoha3. Autori komiksu sa zrejme nechali inšpirovať týmto príbehom, ale v piatej kapitole 

s názvom Hrajnoha a svätý muž aplikovali v istom zmysle jeho konverziu. Postavu Hrajnohu 

vykreslili v úvodnej celostránkovej ilustrácii ako robustného muža s nápadnou pirátskou 

identifikáciou. Aluzívnosť na postavu Huncagu podporili aj informáciou „Hrajnoha nedokáže 

bez zbíjania žiť. Sám sa vyberie na zboj, aby okradol každého, koho stretne.“ (s. 30). Tento 

fakt korešponduje s historickými dokladmi o skutočnej povahe Huncagu, ktorý podnikal 

lúpežné prepadnutia na vlastnú päsť. V komikse prepadne Hrajnoha náboženskému 

presvedčeniu a ako „najoddanejší“ zbojník prejde na opačnú stranu. Jeho „posadnutosť“ 

nakoniec zbojníci liečia budzogáňom ako symbolom zbojníckeho remesla. Zbojníci sa najprv 

sťažujú na Hrajnohov argument k problematike kradnutia: „Je to hriech.“ (s. 32). Po úspešnej 

liečbe sa však mení nielen Hrajnohov postoj k náboženstvu a tým aj k hriechu, ale aj vizuálna 

stránka, ktorá dostáva výrazný odtieň červenej farby, asociujúcej vášeň a v istom zmysle 

i nenávisť. Červená farba je zároveň zvýrazňujúcim prvkom, ktorá odlišuje postavu Huncagu 

od zbojníckej družiny a tiež Jánošíka, ktorý je v tomto prípade zobrazovaný ako súčasť 

zbojníckej skupiny. Epizóda je zakončená kontextovo ironickou frázou „A tak opäť zvíťazila 

spravodlivosť nad útlakom“. (s. 33).  

Symbolom tejto epizódy je Biblia priklincovaná ku krížu. Kríž nielen v kontexte 

príbehu asociuje náboženský prvok, v spojitosti s Bibliou je tu teda jasný odkaz na religiozitu. 

Referencie na postavu Ježiša zasa predstavujú tri pokrivené klince umiestnené na 

významných miestach (dva na ruky, jeden na nohy, ich pokrivenie asociuje sňatie Ježišovho 

tela z kríža). Dôležitým aspektom je však spojitosť týchto dvoch vecí v sekundárnej línii – 

aktualizácii významu frazeologizmu „zavesiť remeslo na klinec“.  

Korešpondujúcim prvkom v epizóde so symbolom kapitoly Hrajnoha a svätý muž je 

identickosť kríža, ktorý sa však následne transformuje v náboženský symbol v rukách kňaza. 

Z následného deja vyplýva, že Hrajnoha sa po neúspešnom pokuse okradnúť tohto svätého 

muža obrátil na vieru a sám začal praktizovať svoje presvedčenie. Zaujímavým prvkom je aj 

postava kňaza – mnícha Cypriána, ktorá odkazuje na skutočnú historickú osobu žijúcu v 

Červenom kláštore.  

                                                 
3  Napr. v diele G. Maršalla-Petrovského Jánošík (1967). 
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Symbolom kapitoly Raňajky u grófa Révaya je klobúk plný zlatých dukátov. Namiesto 

obvyklého raziaceho znaku nahradili autori v rámci komického prvku znakom, ktorý 

predstavuje kombináciu písmena R (referencia na postavu grófa Révayho a tým i jeho 

mocenské postavenie) a amerického symbolu dolára $ v kontexte aktualizácie. Konfrontáciou 

je spojenie dukátov a zbojníckeho klobúka ako symbolov bohatého a chudobného sociálneho 

spoločenstva. Jasný odkaz na nižšiu vrstvu sú aj diery v klobúku, ktoré však môžu rovnako 

korešpondovať s nebezpečenstvom zbojníckeho života. Ďalšie symboly v epizódach sú 

zobrazené korektne a zodpovedajú interpretačným kvalitám a možnostiam. Práve symboly sú 

jedným z kvalitatívnych prvkov tohto komiksu.  

Všetky kapitoly majú presne vymedzený priestor, čo je značne obmedzujúce a tejto 

skutočnosti podlieha aj ich kvalita spracovania v porovnaní s ostatnými kapitolami. 

Najvýraznejšie sa táto tendencia prejavila v poslednej kapitole, ktorá práve preto pôsobí na 

percipienta ako významovo, resp. tiež motivicky neukončená. Taragel v istých prvkoch 

kompozične nadväzuje na svoj text Rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov 

z roku 1997. Spoločným prvkom všetkých rozprávok v diele je refrénovitosť a v určitom 

zmysle dekonštrukcia gnómickosti. Táto tendencia je využitá napríklad v textoch Rozprávka 

o Lidke, ktorá stále žalovala alebo Rozprávka o Anče, ktorá sa neumývala a smrdela, 

v ktorých je refrénovitosť a záverečná sentencia funkčným kompozičným prvkom. Pravidelné 

opakovanie určitého aspektu je evidentné v každej kapitole tohto komiksu. Gnómické 

vyjadrenie v závere epizód tak pôsobí na čitateľa ako ukončenie a nasledujúca kapitola začína 

novou témou, avšak motivicky nadväzujúcou na predchádzajúci text. Gnómickosť je síce 

obsahovo totožná v závere každej epizódy, kontextuálne však jej charakter nemusí byť 

ironický. Ako príklad môžeme uviesť predzáverečnú sentenciu „A tak znova zvíťazila láska 

nad útlakom“, ironicky nadväzujúcou nielen na udalosti v epizóde, ale aj na výrok v 

predchádzajúce kapitole „A tak opäť zvíťazila láska nad nespravodlivosťou“. Kapitoly sú však 

aj neukončené, ako napríklad Raňajky u grófa Révaya, v ktorej je síce pásmo príbehu 

o Jánošíkovom zbíjaní na hrade motivicky ukončené, problém však nastáva v pásme grófa 

Révayho. Autori priestorovým označením textu „Zatiaľ na Kráľovej holi“ presne vymedzili 

časovú zhodu s motívom lúpeže, pokračovanie príbehu však iba naznačili. Tento motív je teda 

neukončený, keďže sa v ďalšej narácii nevytvárajú žiadne konektívne prvky. Motív budíka 

z pásma zbojníckeho príbehu (s. 6) je však konektívne tematicky využitý hneď v nasledujúcej 

kapitole.  

Epizódy sú vizuálne aj textovo vykonštruované. Každá z nich totiž predstavuje 

šablónovitú formu, ktorá sa začína aj končí rovnakými, i keď variovanými prvkami. V prvom 
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rade sú to symboly umiestnené pod názvom každej kapitoly. Nasledujúcim konštrukčným 

prvkom je celostránková ilustrácia, predstavujúca sumarizovanie dejovosti v konkrétnej 

epizóde (napr. v kapitole 6 Na priadkach je zobrazená Anička s priadkami a grófom Révaym, 

ktorý je ďalej tematicky zaradený do príbehu). Záverečným konštrukčným prvkom je gnóma, 

ktorá sa systémovo mení v súvislosti s kontextom a tým aj zameraním (ironizácia).  

Podtitul komiksu Pravdivý príbeh... je v kontexte diela čiastočne ironickým prvkom. 

Autori sa síce v celom diele usilujú o demýtizáciu, tá je však prezentovaná ako komický 

ekvivalent mýtu, rovnako aj aktualizácia a sú funkčné v celom diele. Téza o pravdivosti 

príbehu je teda myslená v dvoch líniách, a to v tradičnom odstraňovaní mýtov a nahradzovaní 

ich novými, ale aj modifikáciou deja s použitím pôvodných mýtov, ktoré sú však dosadené do 

rozdielnej úlohy. Na podporu týchto téz si rozoberieme záverečnú scénu deviatej kapitoly 

Pasca na Jánošíka, v ktorej sa odohráva posledná fáza prenasledovania zbojníka liptovskými 

drábmi. Autori využili všeobecne rozšírený mýtus hrachu a zradnej ženy, ktorá pomohla 

drábom chytiť živého Jánošíka. Variovať (a teda nie demýtizovať, keďže ide o mýtus ako 

taký) tento motív sa snažil už napríklad Paľo Bielik v druhej epoche filmu Jánošík (1963), 

kde zviazaná starena nechtiac zhodila vrece hrachu pod Jánošíkove nohy. Autori komiksu 

však dekonštruovali pôvodný motív a zobrazili ho v podobe hrachovej polievky. Hrach mal 

byť najprv skutočne zneužitý na chytenie Jánošíka („Keď prídete, nasypem mu pod nohy 

hrach!“ s. 55). Po zmene pôvodného motívu zrady dochádza k odstráneniu stareny namiesto 

Jánošíka. Až v samotnom závere teda autori tematizovali heroizmus v ľudových mýtoch, 

podľa ktorých bol Jánošík nesmrteľný a nemohla mu ublížiť žiadna zbraň. Motív hrachu je 

následne funkčne využitý ako konverzia zamerania postavy. Záverečný čierno-biely obrázok 

môže symbolizovať katarziu, rozplynuteľnosť príbehu. V kontexte filmového prvku môžeme 

uvažovať o zastavení príbehovej, dynamickej vizuálnej línie, ktorá je doplnená naráciou.  

Autori sa snažia kreovať historické prostredie i s pôvodnými scenériami, tradíciami 

a predmetmi, tie sú však často doplnené novými predmetnými skutočnosťami za účelom 

aktualizácie javu, a teda komickosti v interpretačnom procese recipienta. V kontexte 

prostredia je častým zobrazovaním postáv obesených či inak umučených ľudí (referencie na 

popravu Jánošíka môžeme nájsť v celom komikse). Motív smrti či mučenia je historicky 

podmienený popovstaleckým obdobím. Skutočným historickým faktom je napríklad 

prepadnutie bardejovských kupcov a ulúpenie benátskych zrkadiel z ich vlastníctva. Situácia 

je však prispôsobená potrebám a možnostiam komiksu a jednotlivé prvky podliehajú 

aktualizácii, napr. názov na voze je K. Spiegel – export import. V súvislosti s onomaziológiou 

ide o jasný odkaz na zrkadlo (nem. der Spiegel) a tiež medzinárodné obchodovanie 
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(import/export). Ako súvisiaci prvok môžeme vidieť aj názov na zbojníckom mobilnom 

zariadení - Jánošík s. r. o. Historické prostredie a dokonca aj aktivity uskutočňované v ich 

lokáciách sú teda v niektorých prípadoch reálne, ako napríklad Kráľova hoľa, Varínska krčma 

atď., mnohé činnosti sú však prispôsobené humornému kontextu.  

Skutočnou historickou udalosťou je tiež krádež na Kežmarskom jarmoku, ktorú však 

autori rovnako aktualizovali do súčasnej podoby (referencia na komiksovú heroickosť 

Supermana aktualizovaná do podoby Jánošíka – tričko s písmenom J ako typický symbol 

postavy Supermana, s. 20). V komikse sú teda využité i motívy, ktoré podliehajú mýtom 

i reálnym faktom a sú výstavbovými prvkami komickosti diela, pretože takýmto spôsobom 

autori uplatňujú proces aktualizácie. Dekonštruujú totiž pôvodnú obsahovú stránku mýtov 

a modifikujú tak ich pôsobenie na postavu Jánošíka, zbojníckej družiny či historických 

udalostí. Dôkazmi sú napríklad využitie mýtu postavy Aničky, dekonštruovanej z pôvodnej 

„formy“ romantickej milenky do aktuálnejšej pozície ctižiadostivej a náruživej ženy, či 

pozitívneho (ironického) ukončenia príbehu. Autori súčasne využili aj fiktívny milostný 

trojuholník s grófovou kurtizánou. Zo sociologického pohľadu je zobrazovanie Jánošíkovho 

sexuálneho života deidealizovaním nielen heroizmu, ale tiež mužského aspektu. Jánošíkova 

rodová identifikácia je totiž na mnohých miestach nejednoznačná z pohľadu autorov (napr. s. 

14). Jánošíkove nočné oblečenie v domácom prostredí je jednoznačne priraditeľné 

k ženskému aspektu (ružová farba, v prvej fáze prebúdzania si však Jánošík udržiava 

posturické prvky muža). Následný motív zívania v súčinnosti s posturickým a gestickým 

prvkom je však už identifikovateľný s ženským aspektom. Rozmiestnenie vecí v spálni je zasa 

príznačné pre muža. Nejednoznačnosť v identifikovaní sexuálnej orientácie môžeme 

pozorovať aj v motívoch heroických plagátov, na ktorých sú nápisy odkazujúce na Robina 

Hooda (referencie so zbojníctvom) a Rinalda Rinaldina (aktualizácia) (s. 14) konfrontované 

s pristupom hlavnej postavy. Jánošíkove oblečenie v spálni grófa Révayho je však už 

jednoznačne identifikovateľné s mužským subjektom, aj keď karikatúrnou formou. Podobnú 

funkciu má tiež tetovanie na jeho chrbte (s. 49).  

Danglárov Jánošík pokračuje vo vizuálnom stvárňovaní komiksových hrdinov, ktorú 

autor odlišuje od ostatných (predovšetkým negatívnych) postáv aj veľkosťou (napr. s. 8). Má 

heroickú postavu, nadväzujúcu aj na predchádzajúce Danglárove postavy (napr. ilustrácie 

v knihe Petra Pišťaneka Rivers of Babylon). Odlišovanie postáv v tomto komikse je síce 

funkčné, ale v porovnaní s ostatnými komiksami s tematikou Jánošíka nie je také výrazné.4 

                                                 
4  V komikse Nad Tatrou sa nežne blýska autorov Blažek/Bulík je postava Jánošíka výrazne heroickejšia 
ako drábi či dokonca zbojnícky kolektív, tejto tendencii však podlieha zameranie komiksu na satirickosť, keďže 
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Vizuálne odlíšenie postáv sa odohráva predovšetkým v reprezentujúcich spoločenstvách. 

Vizuálne odchýlky nájdeme pochopiteľne i medzi jednotlivými postavami v týchto 

spoločenstvách, proces obrazovej individualizácie je však vymedzený profesijne. Ako príklad 

môžeme uviesť postavy drábov (s. 57), ktoré sú zobrazené jednotne nielen grafickou stránkou, 

ale v kontexte svojej profesie konajú unaministicky. Táto tendencia je bežná v komiksoch, ale 

tiež v audiovizuálnych formátoch vzhľadom na veľké množstvo postáv v spoločenstvách, 

ktoré vykonávajú rovnakú alebo podobnú činnosť. Napríklad v komikse 300 z autorskej 

dielne Franka Millera a Lynna Varleya sú zobrazení vojaci, ktorí podliehajú procesu 

automatizácie, súbežne vykonávajú svoju činnosť a tvoria sekundárne postavy, pričom 

charakterovo sú odlíšené iba postava veliteľa, pobočníka a niekoľkých zásadných postáv 

z vojenskej jednotky. Rovnakým spôsobom, avšak s iným zameraním, sú vykreslené 

spoločenstvá v komikse Asterixove dobrodružstvá (Gosciny, Uderzo). Vo všetkých prípadoch 

tieto postavy reprezentujú určitú, väčšinou mocenskú inštitúciu, nie je teda potrebné vizuálne 

charakterové odlíšenie, a to nielen kolorovaním postáv, ale tiež detailmi, ako napríklad 

mimika, gestika a posturika. Tie sú v tomto aspekte taktiež jednotné a univerzálne. Proces 

automatizácie môžeme vidieť v skúmanom komikse aj v inej sociálnej vrstve, konkrétne 

u poddaných, ktorí pracujú na grófovom poli – „na panskom“. Môžeme tu pozorovať proces 

časovej dištancie v dimenzionálnej nadväznosti priestoru (s. 24). Iným spôsobom je zasa 

vykreslená zbojnícka družina, v ktorej sú všetci zbojníci vizuálne odlišovaní, ich diferenciácia 

je však zameraná najmä na detailizáciu mimickej časti. Zbojnícku družinu v tomto prípade 

nepovažujeme za spoločenstvo ako také, ale ako súbor individualizovaných subjektov, 

z ktorých niektoré tvoria sekundárne postavy. Je však dôležité, že v súčinnosti so zbojníckou 

skupinou pôsobí postava Jánošíka jednotne, neodlišuje sa od nich výrazne heroickou 

postavou, ale prispôsobuje sa im. Jeho postava tak vyznieva reálne.  

Dôležitým aspektom komiksu Jánošík! Pravdivý príbeh legendárneho zbojníka a jeho 

družiny je tiež folkloristika a tradicionalizmus. Autori zobrazujú proces automatizácie 

pracujúceho slovenského ľudu a dokladajú ho variovaním podporných textov. Tie nie vždy 

kontextuálne nadväzujú a stávajú sa tak len akýmsi typizovaným prvkom. Prechod od 

vedomej činnosti k samovoľnej na princípe stereotypu je však funkčné v celom komikse 

a tematicky zamerané v kapitole 4. Od svitu do svitu. Danglárov a Taragelov komiks sa však 

neuberá edukatívnym smerom ako napríklad komiks s tematikou Jánošíka od autorského 

tandemu Štric/Stankovič, ale autori si vyberajú svoj vlastný štýl. Konceptuálne síce v určitých 

                                                                                                                                                         
ide o politický komiks. V komikse Jánošík (Štric/Stankovič) je funkčné charakterové i fyzické odlišovanie 
postavy Jánošíka a grófa Löwenburga.  
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fázach nadväzujú na pôvodné mýty z ľudovej tradície a literatúry, ale iba za účelom ich 

aktualizácie.  

V niektorých prípadoch dochádza v komikse aj k redundantnému využívaniu 

informácií, ktoré môžu smerovať k tautológii. Autori nie vždy relevantne využívajú kontext, 

pretože i napriek dostatočným informáciám z predchádzajúceho textu udávajú ďalšie 

informácie, ktoré synonymicky opisujú predchádzajúce udalosti. Možno tým trochu 

podceňujú čitateľa, ktorý si uvedomuje filozofickú teóriu kauzality uvedenú do praxe a teda je 

schopný predvídať situáciu na základe kontextu. Príkladom môžu byť udalosti tematizované 

v druhej kapitole, v ktorej si gróf Révay dá predvolať Jánošíkovho otca na výsluch. Po jeho 

privedení sa však v popisnej lište slúžiacej na zobrazovanie textu narátora objavuje 

informácia, že „gróf Révay vypočúva Jánošíkovho otca“ (s. 13). Pod týmto textom je ešte 

uvedený prehovor grófa Révayho: „Prezradíš, kde je tvoj syn Juraj?“ Rozvedenie tej istej 

informácie synonymnými výrazmi smeruje k tautológii. Pravdepodobne však ide o autorský 

zámer a nie chybu v narácii. Tautológiu v tomto kontexte môžeme vnímať ako iróniu 

komiksovej formy. 

Viliam Marčok vo svojej kritike5 k tomuto komiksu vyzdvihol Danglárovu invenciu 

v zobrazovaní postavy Jánošíka, kde konvenčný výzor ornamentuje prvkami súčasnej módy 

(pankáčske vybíjané zápästnice, trojdňový zárast, tetovanie či podnikateľská pečiatka). Na 

základe týchto poznatkov i celkového kontextu označil Marčok Danglárovho Jánošíka i 

prakticky celkovú jeho tvorbu za punkový karikatúrny produkt. Toto označenie potom 

využíva v celej recenzii nielen ako argument, ale aj hlavnú tému. Ako „vinníka“ tohto defektu 

vidí práve textovú časť komiksu, za ktorou stojí Dušan Tarageľ: „(...) Nepoznám, žiaľ, nijaký 

Taragelov text, v ktorom by boli viac ako dva-tri textotvorné nápady... Vulgarizmy patria 

k povinnej výbave punku, ale kam mieril autor čechizmom „Jánošíku“ v bublinách 

dedinských postáv, neviem... (Neviem, či je to konvenčný „kazový naschvál“ či len 

improvizovaný nápad, alebo aj odkaz na celkovú cudzo/známosť národnej legendy a nebodaj 

aj na český príspevok k jej podobe – Aleš a Mahen...? V postmodernom intertextuálnom 

chaose sa môže zvýznamniť aj...).“ (Marčok, 2006). Keďže Marčok mnohokrát (zne)užíva 

termín „punk“, považujeme za dôležité aspoň sčasti ozrejmiť jeho funkciu či význam 

z pohľadu nezainteresovaného človeka, ktorý nemá skreslené informácie a ani predpojatosť k 

tomuto štýlu.  

                                                 
5  Marčok, V.: Komiks ako gýč, ale aj... 2006. 
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Punk ako nekonformné hnutie mládeže formujúce sa v 70. rokoch minulého storočia 

v USA a Veľkej Británii za účelom generačného protestu sa vyznačovalo zámernou 

primitívnosťou, drsnosťou a agresivitou, v čom má Marčokov argument sčasti pravdu. Jeho 

tradicionalistickými prvkami sú aj alternatívny hudobný štýl či spôsob obliekania 

predovšetkým u predstaviteľov mladšej generácie. Nie je však jeho účelovosťou a ani 

repertoárom povinné frázovanie formou vulgarizmov. Je preto ľahké prisúdiť podobné texty 

tomuto štýlu len za účelom ich zjednodušovania. Tematika punkových textov sa síce 

vyznačovala predovšetkým revoltou, opisom rôznych ľudských činností, ktoré sa v oblasti 

umenia dovtedy nevyskytovali, tieto prvky však boli iba zámerom a určite v nich môžeme 

nájsť aj poetickosť. Danglárove aj Taragelove odstraňovanie tradičných konvencií z témy 

Juraja Jánošíka predstavuje zámerná demýtizácia týchto textov s prevoditeľnosťou do 

komiksového druhu umenia a nie prispôsobovanie sa punkovému štýlu ako 

interpretovateľnému odkazu ku protestu.  

Problémom nie je iba výsledné spracovanie komiksu, ale aj jeho zameranie. Podľa 

Martina Kasardu6 je totiž v konečnom dôsledku Jánošíkovská tematika v literatúre obdobia 

Slovenského národného obrodenia ukončená z hľadiska idealizovanosti, ktorú nahradilo 

parodovanie Jánošíka ako najznámejšieho predstaviteľa zbojníckej tradície. „Štúrovská vízia 

zbojníckeho kapitána – spasiteľa bola mýlkou, pokusom hľadať nesystémovo dejiny tam, kde 

nie sú, dať Slovači oporu v nejakej historicko-romantickej postave. Od počiatku však 

jánošícky mýtus pôsobil skôr úsmevne ako zábavné cvičenie o veselej cháske dvanástich 

sokolov, ktorá zbíjala, lebo nemala nič iné na práci, ak nechcela pracovať. Jánošík však 

nebol huncút, šibal, beťár, bral sa v povestiach ako hrdý Slovák, ktorý si tresne päsťou do 

stola. (...) Mýtus o Jánošíkovi navyše mal po celý čas veľmi primitívnu stavbu, ktorej chýbalo 

prekročenie hlbších právd o človeku a spravodlivosti. To sa, samozrejme, prejavilo aj 

v paródiách, ktoré na tému Jánošíka vznikali.“ (Kasarda, 2006).  

Parodická zbojnícka línia je podľa Kasardu celkovo úspešná nielen v kinematografii, 

ale aj v divadle, avšak vysporiadanie sa s touto problematikou v komiksovom umení je 

značne zaostávajúce, pretože Taragelov a Danglárov Jánošík „nemá charizmu“ a „tupý úder 

do hlavy symbolizuje úroveň žartov celého“ komiksu. Kasarda ostro kritizuje zobrazovanie 

erotických motívov a prirovnáva ich k „úrovni dobrých kresieb pubertálnych chlapcov“. 

Danglárove evidentne zámerné vizualizovanie týchto motívov však podľa nás ešte viacej 

zvýrazňuje parodickú líniu zobrazovania mentality či charakteristických vlastností partneriek 

                                                 
6  Kasarda, M.: Jánošík, ktorý sa nevydaril. 2006. 
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(v kontexte paródie). Zámernosť v zobrazovaní je uvedomelá aj variovaním uhla kamery 

(napr. s. 48), kde je využitý filmový strih s intenciou na detailizáciu. Kamera sleduje 

Jánošíkov pohľad a zameranie sa na jednotlivé erotogénne oblasti na postave grófovej 

milenky. Podobné „lascívne“ obrazy, ktoré Kasarda kritizuje v komikse, sú, hoci v inej 

podobe, intenciou aj vo filmovom parodovaní Jánošíka a zbojníctva (Pacho, hybský zbojník, 

autor scenára P. Jaroš) či dokonca pohrávanie so sexuálnou orientáciou v divadelnom 

prevedení (Jááánošík – Radošinské naivné divadlo, autor textu S. Štepka) a ktoré Kasarda 

považuje za prijateľné.  

 Kritickým rešeršom v príspevkoch obidvoch slovenských kritikov prešli všetky 

postavy v skúmanom komikse. Predovšetkým gróf Révay sa nevyhol negatívnej analýze. 

Kasarda ho interpretoval ako „šablónovitého hlupáka, naháňajúceho zbojníka, ktorého 

najväčším lapajstvom je, že mu s prepáčením pretiahne milenku pred nosom“ (Kasarda, 

2006). Spochybňujeme jeho názor, pretože postava grófa Révayho nie je šablónovitá, ale 

predstavuje komický prvok komiksu. Je to parodovaná postava a spomínaná scéna z komiksu 

sa podieľa na postupnom autorskom ponižovaní v komickom kontexte .  

Podľa Kasardu nás „jednotlivé príbehy ničím neprekvapia, nešokujú, nebúrajú žiadne 

mýty, neparodujú prostredníctvom Jánošíka súčasnosť. Jánošík ostal uväznený vo svojej 

mýtickej košeli a opásaný svojím vysokým opaskom premohol svojich novodobých autorov 

svojou charizmou prostého junáka.“ (Kasarda, 2006). V súvislosti s predchádzajúcimi 

zisteniami môžeme oponovať práve demýtizovaním a aktualizovaním. Ako reprezentujúce 

prvky aktualizácie môžeme uviesť referencie na súčasné ekonomické spoločenstvá alebo 

podobu obsignácie, teda súdneho zapečatenia v úvodnej strane komiksu. Tá odkazuje na 

historický kontext, odtlačok ex libris však aktualizuje tento prvok do podoby komického 

motívu. Súhlasíme síce s Jánošíkovou charizmou prostého junáka, tá je však v kontexte 

deidealizácie.  

Viliam Marčok ďalej tvrdí, že Danglárova invencia sa podpísala pod naznačovanie 

hermafroditizmu, ktoré dokladá obrazovými príkladmi vnútornej strany väzby a predsádky, 

Jánošíkovou ženskou nočnou košeľou či sponkami v tvare srdiečok. Súhlasíme s 

naznačovaním problému Jánošíkovej rodovej identifikácie, nejednoznačnosť je však 

motivicky aktívna iba v jednej epizóde a nie v kontexte celého príbehu. 

O minimálnej jazykovej bariére a tým aj možnosti ekonomickej aktivity na trhoch 

u našich západných susedov v oblasti komiksovej tvorby svedčí aj článok7 a súčasne recenzia 

                                                 
7  Was: Jánošík – Devět zářezů na valašce sloveneského Che Guevary. 2007. 
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komiksu Jánošík – Pravdivý príbeh legendárneho zbojníka a jeho družiny na portáli 

www.komiks.cz. Tento portál je považovaný za jeden z najlepších svojho druhu aj na našom 

území. Dôvodom sú rozsiahle a aktuálne informácie zo sveta komiksu, autorsky nezávislé 

recenzie doložené kvalitnými poznatkami a relevantné postoje k tejto problematike 

s odôvodnenými argumentmi.  

Autor článku (pseudonym Was) konfrontuje formát tohto komiksu s typickými 

francúzskymi komiksovými novelami. Upozorňuje na nami spomínanú ironickosť v názve 

ako autorského prísľubu korektnosti voči historickým faktom a prirovnáva komiksové 

prostredie ku guerillovskej atmosfére juhoamerických republík konfrontovanú s inou 

percepciou autora, konkrétne Rogera Krowiaka. Reálie v tomto texte prirovnáva v kontexte 

asociácie k folklórnym prvkom ázijských oblastí bývalého Sovietskeho zväzu. Pozitívnu 

zmenu vidí práve v zameraní sa na ironickosť a nie politický humor v štýle zbojníckeho 

komiksu Nad Tatrou sa blýska. Jednotlivé kapitoly charakterizuje ako „pásmo triumfov, 

z ktorých pobaveného čitateľa tak trochu mrazí“. U zbojníkov je podľa autora na prvom 

mieste boj za blaho porobeného slovenského ľudu, a to akýmkoľvek spôsobom. Ako podporu 

svojho tvrdenia dokladá príkladom z pasáže o Jánošíkovom rozdávaní benátskych zrkadiel 

chudobným slovenským dedinčanom. Tí si ich prezerajú s neskrývanými rozpakmi, pretože 

nevedia, čo s nimi, nakoniec si ich však berú do svojich chatrčí. Autor si však všíma aj 

Jánošíkovu deidealizáciu v podobe obmeny rebelantskej trojčlenky sex, drogy a rock and roll 

za dobovo podmienenú variáciu sex, pálenka a folklórne odrhovačky. Prevoditeľnosť 

komiksu z jednostránkovej podoby v periodiku Pravda do aktuálnej plnoformátovej 

nepovažuje za rozťahanú a neprispôsobenú, ale korektnú a dostatočne plynulú formu. Autor 

recenzie nepozná Taragelove predchádzajúce publikované texty a preto ani nemôže porovnať 

autorský posun, resp. nadväzovanie na ich koncepciu. Na základe znalostí z predchádzajúcej 

formy tohto komiksu sa však pozitívne vyjadruje k plynulej narácii a obmedzený priestor, 

ktorý mali autori k dispozícii, sa nesnažili obísť formou miniaturizácií komiksových políčok, 

prípadne neúmernou veľkosťou či množstvom textu. Podobne ako my v našej interpretácii 

dospel k názoru, že jednotlivé poviedky by nabrali pozitívnejší efekt, keby mali rôznu dĺžku. 

Vopred daná dĺžka jednotlivých kapitol podľa neho spôsobuje hypnotický rytmus čítania. Ten 

je však našťastie prerušovaný častým smiechom čitateľa. Na rozdiel od Marčoka prirovnáva 

zápästné ozdoby Jánošíka, zobrazené na obálke komiksu, za produkt metalovej tvorby. 

Zhoduje sa s ním však v názore na Danglárovu vizuálnu invenciu, ktorá síce uberá komiksu 

na akčnosti, ale potvrdzuje výtvarníkovo „portrétne majstrovstvo“. Pozitívne prijatie komiksu 

Jánošík – Pravdivý príbeh legendárneho zbojníka a jeho družiny napokon prirovnáva 
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k predstaviteľovi špičky tohto umenia v Čechách – Kájovi Saudkovi a jeho dielu s podobným 

spracovaním Tullian. Krátkosť jednotlivých epizód však autor recenzie v celkovom kontexte 

považuje za veľký handicap, ktorý nakoniec znižuje kvalitu tohto komiksu (Was, 2007). 

Autor ako predstaviteľ českej kritiky komiksu teda akceptoval Danglárov a Taragelov komiks 

ako kvalitný produkt. Náš afirmatívny postoj k tejto recenzii zaujímame aj pre autorove 

komiksové asociácie v kontexte recenzie a jeho vzdelanosť v tomto smere, ktoré mu dodávajú 

kvalitatívnu úroveň. Akceptujeme však aj negatívny postoj slovenských kritikov Martina 

Kasardu a Viliama Marčoka, určité poznatky v ich kritike sú relevantné. Ich postoj je však 

v tomto smere výrazne obmedzený, čo zrejme spôsobuje aj literárne zameranie. Príčinou tohto 

postoja je ešte stále negatívna asociácia slovenskej kritiky ku komiksovému umeniu (teda nie 

len výhradne k tomuto dielu), výrazne menšia komiksová tradícia na Slovensku v porovnaní 

s Českou republikou a s tým súvisiaca kvantita produkcie.  

 

Komiks Jánošík – Pravdivý príbeh legendárneho zbojníka a jeho družiny sa nakoniec 

nestretol s priaznivým prijatím iba u slovenskej kritiky. Ako hlavné nedostatky mu vyčítali 

prílišnú obscénnosť či lascívne prvky, ktoré nie sú určené detskému čitateľovi. Z ďalších 

negatív sem môžeme zahrnúť nízku úroveň narácie, snahu o zhusťovanie pôvodnej verzie či 

tendencie k punkovému štýlu. Všetci kritici sa však zhodujú na negatívnych prvkoch 

štylizácie textu Dušana Taragela a komiks tak v mnohom zachraňuje práve obrazová 

kreatívnosť Jozefa „Danglára“ Gertliho. V súčinnosti týchto prvkov tak dochádza ku 

kolísaniu umeleckej hodnoty jednotlivých kapitol a tým aj k interpretačným možnostiam. 

Niektoré epizódy sú však pre (predovšetkým informovaných) čitateľov inteligentnou 

dekonštrukciou pôvodného mýtu. Komiks sa tak v parodickej línii nestáva bezbrehým 

produktom zábavy, ale smeruje ku kvalitnému dielu. Takouto epizódou je najmä Hrajnoha 

a svätý muž, v ktorej autori konvertovali pôvodnú entitu Huncagu. Hodnotový prvok epizódy 

podporujú aj vizuálne religiózne symboly a referencie. Demýtizácia a aktualizácia je funkčná 

v celom skúmanom komikse a stáva sa tak podkladom pre komickosť diela.  
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