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ČLOVEK S POSTIHNUTÍM V TALIANSKEJ LITERATÚRE PRE DETI 
A MLÁDEŽ 19. STOROČIA
Person with disability in Italian literature for children and youth  
in the 19th century 

Zuzana CHANASOVÁ – Rosangela LIBERTINI 

Abstrakt 
Cieľom príspevku je charakterizovať ľudí s postihnutím v talianskej literatúre pre deti 
a mládež 19. storočia. Príspevok prináša analýzu historického kontextu daného obdo-
bia v Taliansku, ktorá výrazne ovplyvnila detskú literárnu tvorbu. Príspevok v krátkosti 
charakterizuje vybraných významných spisovateľov pre deti a mládež daného obdobia. 
Bližšie predstavuje literárne dielo Srdce od spisovateľa Edmonda de Amicis, v ktorom sa 
objavuje viacero postáv s rôznymi typmi prevažne telesného postihnutia. V závere prí-
spevku sú prezentované výsledky rozhovorov so žiakmi primárneho stupňa o príbehoch 
z knihy Srdce, v ktorých sa objavujú spomínané postavy ľudí s postihnutím. Súčasťou 
empirickej časti je krátka analýza rozhovoru s talianskou učiteľkou primárneho stupňa.

Kľúčové slová: dieťa, človek s postihnutím, talianska literatúra, Pinocchio, Srdce 

Abstract
The aim of the contribution is to characterize people with disabilities in the 19th century 
Italian Literature for Children and Youth. The paper presents an analysis of the histori- 
cal context of the period in Italy, which has significantly influenced childrenʼs literary 
work. The contribution briefly characterizes selected significant writers for children and 
teenagers of the period. It presents literary work Heart by Edmond de Amicis, which 
contains several characters with different types of predominantly physical disabilities. 
At the end of the paper are presented results of interviews with primary schools stu-
dents about the stories from the book, in which the aforementioned characters with 
disabilities appear. The empirical part contains a brief analysis of an interview with an 
Italian primary school teacher.
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Úvod

Literatúru pre deti a  mládež možno charakterizovať ako priestor budo-
vania vzťahov, priestor umožňujúci sprostredkovať obrazy a  slová tajomné-
ho sveta, nepopierateľnej a  nevysvetliteľnej časti vnútornej reality človeka. 
Dieťa prostredníctvom príbehov môže spoznať a  porozumieť svetu, ktorý je 
okolo neho. Literatúra sa stáva užitočným priestorom na sprostredkovanie 
skúseností iných ľudí – detí, ale aj dospelých, ktorí žili v minulosti, alebo žijú 
v súčasnosti. V našom článku sa zameriame na sprostredkovanie skúsenosti 
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s človekom s postihnutím prostredníctvom talianskej literatúry pre deti a mlá-
dež 19. storočia. 

Talianska literatúra pre deti a mládež minulého storočia, podobne ako aj 
naša slovenská literatúra, bola vnímaná ako priestor, v ktorom sa dospelí sna-
žili z dieťaťa vychovať slušného človeka. Snažila sa čo najviac napomôcť, aby sa 
z dieťaťa mohol stať čo najskôr zodpovedný tzv. malý dospelý. V určitom slova 
zmysle je možné konštatovať, že dospelí v tom čase boli sami v niečom handi-
capovaní. Nepoznali dôležité základné princípy pedagogiky a psychológie, a tak 
nepísali pre dieťa, ale z dieťaťa chceli vychovať niekoho „poriadneho“. Literatúra 
pre deti bola viac zameraná na prevýchovu dieťaťa a človeku s postihnutím sa 
v danom období vymedzoval veľmi malý priestor.  Postupne sa situácia ohľadom 
priblíženia dieťaťu, snahe, aby mu slúžila na zábavu a pre radosť, začala zlepšo-
vať. 

1 Historický kontext

Tak ako aj v iných krajinách, aj talianska literatúra veľmi závisela od his-
torického kontextu krajiny. V krátkosti popíšeme udalosti týkajúce sa talian-
skej literatúry pre deti a mládež 19. storočia. 

Talianske kráľovstvo vzniklo v roku 1861 zjednotením krajín dnešného Ta-
lianska. Školské vyučovanie a používanie spisovného jazyka v Taliansku bolo 
po zjednotení Talianska v ťažkej situácii. V roku 1861 tam bolo negramotných 
78 % obyvateľov. Okrem toho uzákonený spisovný taliansky jazyk bol pre väč-
šinu ľudí neznámy. Rozšírené boli dialekty, ktoré používali dokonca aj učitelia 
v školách, ignorujúc taliansky jazyk. V roku 1860 bol vydaný zákon o verejnom 
vzdelávaní, tzv. Zákon Mamiani, ktorý sa zameriaval na výchovu novej gene-
rácie. Autorom bol minister školstva Terenzo Mamiani a týkal sa základného 
vzdelania (Regolamento per la scuola elementare). Podporoval sa v ňom predo-
všetkým „pocit spolupatričnosti a úcta k vlasti“ (Sani, Tedde 2003). 

V parlamente prebiehala v  tom čase živá diskusia.  Niektorí, ako peda-
góg Graziadio Isaia Ascoli (1829 – 1907), lingvista a jazykovedec zameraný na 
talianske dialekty, kládli veľký dôraz na vzdelávanie najchudobnejších vrs-
tiev populácie južného Talianska  (Morgana 2010). Ascoli navrhoval používať 
dialekt na vzdelávacie účely prinajmenšom pre prvú triedu základnej školy. 
Spomínaný minister školstva Manzoni zastával názor, že je dôležité používať 
spisovnú taliančinu od prvého momentu nástupu dieťaťa do školy. Manzoni 
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navrhoval vzdelávať chudobných, ale aj inteligentných mladých ľudí z oblasti 
Florencie a tých posielať ako učiteľov do ostatných regiónov Talianska. Flo-
rentský dialekt sa najviac približoval spisovnému talianskemu jazyku a Man-
zonimu sa zdalo, že takto sa budú môcť ostatní najlepšie naučiť spisovný ta-
liansky jazyk. Podľa neho toto učenie „naživo“ malo byť najefektívnejším pri 
zavádzaní spisovného jazyka do povinnej školskej dochádzky (Manzoni 1868). 
Projekt pre nedostatok financií nebol zrealizovaný, no napriek tomu sa po-
stupne zakázalo používanie dialektov v školách.

V  danom období pôsobilo niekoľko významných spisovateľov pre deti 
a mládež: spisovateľ a kritik Cesare Cantù (1804 – 1895), neskôr veľmi zná-
ma spisovateľka, florentská učiteľka Ida Baccini (1850 – 1911). Baccini zožala 
veľký úspech svojou knihou, ktorú vydala v roku 1875 s názvom Memorie di un 
pulcino, vo voľnom preklade Spomienky, či skôr Príbeh kuriatka (2000). 

Prvýkrát v  histórii detskej talianskej literatúry bola vydaná kniha, kto-
rej zmyslom nebola len výchova dieťaťa, ale jeho záujmy a zábava. Baccini 
sa snažila osloviť dieťa jeho vlastným jazykom a  jeho spôsobom myslenia. 
Urobila to bravúrne hlasom mláďaťa, pričom text nepôsobil frivolne, bez ob-
sahu a deťom sa kniha páčila. Celý príbeh kuriatka je vyrozprávaný hlavným 
hrdinom – kuriatkom, ktoré sa narodilo na dedine. Jeho zážitky z dvora sú pí-
sané jednoduchým, no uveriteľným spôsobom. Kniha obsahuje veľa typických 
toskánskych slov, keďže autorka sama pochádzala z daného regiónu. V snahe 
urobiť knihu zrozumiteľnou pre široké spektrum čitateľov autorka na konci 
knihy uviedla krátky slovník „pre tých, ktorých nie sú z Toskánska“ (Baccini 
2000, s. 139). Keďže kniha, ako bolo spomenuté, nemala za cieľ len vychová-
vať, ale autorka sa snažila o to, aby sa páčila samotným deťom, zožala veľký 
úspech, o čom svedčí jej sedem reedícií. 

Baccini bola veľkou inšpiráciou pre známych spisovateľov, ktorých kni-
hy pre deti sú preložené aj do slovenského jazyka, ako napr. Carlo Lorenzini 
(1826 – 1890), známy pod pseudonymom Collodi, či spisovateľ Edmondo de 
Amicis (1846 – 1908). Obaja spisovatelia na začiatku svojej spisovateľskej ka-
riéry písali knihy pre deti len vo florentskom dialekte. Bolo to predovšetkým 
preto, aby priblížili deťom a mládeži taliansky jazyk a naučili ich myslieť ako 
pravých vlastencov – Talianov, nie ako prívržencov niektorého regiónu či dia-
lektu. 
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2 Carlo Collodi

Carlo Lorenzini (1826 – 1890), nazývaný Collodi, bol rodákom z Florencie, 
kde aj zomrel. Transformoval diela pre deti na významné literárne veľdiela. Na-
priek tomu, že sa prevažne venoval hudobnej kritike, politickej žurnalistike a pí-
saniu krátkych čŕt pre dospelých, v súčasnosti je známy ako autor kníh pre deti 
(Chanasová 2014).

Pochádzal z chudobnej rodiny. Bol synom kuchára a slúžky. Narodil sa ako 
prvý z desiatich detí, z ktorých väčšina zomrela už v prvých rokoch života. Jeho 
matka pochádzala z dediny Collodi neďaleko mesta Pistoia. Tak ako sa niekedy 
v tomto období stávalo, šľachtická rodina Ginori, pre ktorú manželia Lorenzini 
pracovali, si rýchlo všimla inteligenciu detí svojich sluhov a rozhodla sa im pla-
tiť školné, vďaka čomu sa naučili písať a počítať (Caprese 2011). 

Carlo, ešte ako mladý, pracoval najskôr ako predavač a neskôr ako zodpoved-
ný vedúci veľkého florentského kníhkupectva Piatti, ktoré bolo súčasne aj vyda-
vateľstvom. Carlo veľmi miloval hudbu a cudzie jazyky. Sám sa naučil francúzsky 
jazyk a hrať na klavíri. V roku 1848 – 1860 slúžil ako dobrovoľník v toskánskej 
armáde. Jeho záujem o politické záležitosti sa prejavoval už od začiatkov jeho 
tvorby, keď založil satirický denník Il Lampione. Neskôr sa stal známym aj ako 
spisovateľ divadelných hier. Dlhší čas pôsobil ako hudobný a politický kritik vo 
vtedajších florentských časopisoch. V roku 1875 preložil Perraultove rozprávky, 
vďaka čomu sa dostal do kontaktu s detskou literatúrou (Drška a kol. 1993).

V priebehu niekoľkých rokov, napriek ťažkostiam pri zavádzaní školskej re-
formy, ktorá určila povinné dva roky školskej dochádzky pre všetky deti, počet 
žiakov, ktorí sa naučili čítať a písať, značne narástol. Detský knižný trh tak začal 
mať svoje opodstatnenie a vlastné miesto. Collodi, ktorý pracoval v kníhkupec-
tve a potom vo vydavateľstve, si bol dobre vedomý tejto situácie a s využitím 
satirického a zábavného ducha typického pre toskánsky ľud vytváral nový typ 
kníh s novým druhom hrdinu. V roku 1877 vydal knihu s názvom Il Giannettino 
(Caprese 2011); vo voľnom preklade Janíčko.

 Il Giannettino je príbeh chlapca z dobrej rodiny, veľmi rozmaznaného svo-
jimi rodičmi, ktorý nemá túžbu študovať ani pracovať a  neustále len žartuje 
a stvára huncútstva. V súčasnosti by sme mohli povedať, že ide o dieťa s ADHD, 
s poruchami učenia, poruchami správania, prípadne so sklonom k delikvencii.

Tento neposedný Giannettino stretol dvoch dospelých. Prvým je doktor 
Boccadoro, pekný starý muž, často nervózny, ale čisto oblečený. Boccadoro 
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bol veľmi cnostným človekom, ktorý hovoril jasne a každému dokázal povedať 
pravdu. Druhým bol kapitán Ferrante, matkin brat, päťdesiatročný muž, vysoký 
ako cyprus, s  dvomi širokými ramenami, ktorého autor v  knihe opisuje, že 
vyzeral ako otvorená skriňa (Collodi 1941).

Hlavný hrdina Giannettino (Janíčko), je určitým spôsobom na okraji spo-
ločnosti. Dieťa ako on bolo v  tom čase zobrazované ako neposedné, špinavé 
a nesympatické. Jeho handicapom bolo to, že nechcelo žiť podľa noriem a prí-
kazov dospelých. Dvaja dospelí tak ukazujú Giannettimu iný svet, ktorý ne-
závisí od jeho vôle, no napriek tomu je zaujímavý. V knihe sú opísané pokusy 
Giannettina zlepšiť sa a poslušne nasledovať odporúčania doktora Boccadora, 
po ktorých nasledujú vtipné momenty. Dalo by sa povedať, že títo dvaja dospelí 
stelesňovali v  určitom slova zmysle dva výchovné smery. Doktor Boccadoro 
predstavoval starý spôsob výchovy založenej na zákazoch a  zvýrazňovaní 
povinnosti ponúkajúci za odmenu zaradenie do určitého sociálneho prostredia. 
Vidíme to v nasledujúcej citácii: „musíme pochopiť, že v tomto svete existujú dva 
typy chlapcov: sú to chlapci, ktorí sú pre svoje dobré správanie obľúbení, a potom sú 
chlapci, ktorí majú hrubé a dotieravé správanie. A viete, ako ich volajú? Volajú ich 
zlými chlapcami.“  (Collodi 1941, s. 109). Kapitán predstavuje iný spôsob výchovy 
a vzdelávania. Dokáže nadchnúť chlapca rozprávaním o svojich skúsenostiach. 
Dokáže neposednému chlapcovi sprostredkovať a vysvetliť pojmy a informácie, 
ktoré, ak by sa ich učil z kníh, nedokázali by v chlapcovi vzbudiť rovnaký záujem. 
Kapitán pomáha Giannettimu spoznať cudzie miesta a jazyky a „brzdí“ bujnosť 
dieťaťa.  

O deťoch s výrazným telesným postihnutím sa v knihe rozpráva len okra-
jovo, na mieste, keď doktor Boccadoro vysvetľuje, ako v  tej dobe v  Taliansku 
umiestňovali do špeciálnych škôl nevidiace a nepočujúce deti (Collodi, e-book, 
poz. 1139). Kniha Il Giannettino napriek tomu, že bola prvou knihou v dlhej sérii 
Collodiho diel, mala veľký úspech a deti ju veľmi rady čítali. 

V roku 1883 Collodi vydáva knihu Pinocchiove dobrodružstvá. Pinocchio sa 
stáva novým typom detského hrdinu, „ktorý prekonáva schematickosť a  šab-
lónovitosť tradičných folklórnych hrdinov“ (Kopál, Tučná, Preložníková 1987,  
s. 159). Pôvodne boli príbehy tejto bábky publikované od roku 1881 s týždennou 
pravidelnosťou v časopise pre deti, ktorý sa volal Il Giornale per i Bambini. Collo-
di ich písal hlavne ako pobavenie pre deti. V tom čase vnímal hlavnú postavu len 
ako detskú hračku, ktorej sám počas svojho života nepripisoval veľký význam  
(Buongiorno 2001). 
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Ako je známe, Pinocchio sa v príbehu dopúšťa množstva chýb, nesprávnych 
rozhodnutí, ktoré majú spočiatku spontánny charakter vyplývajúci z nevedo-
mosti, neskúsenosti, či naivity. Postupne jeho zlyhania narastajú v  dôsledku 
jeho nedbalosti, často pri snahe zaradiť sa do spoločnosti detí. Pinocchio sa pos- 
tupne učí rozoznať, čo je pre neho dobré, a zobrať si ponaučenie zo svojich chýb. 
Postupne, aj za prítomnosti pomocníkov, dokáže svoje chyby napraviť, čo sa na 
začiatku zdalo priam nemožné. Až vtedy, keď Pinocchio začne používať svoju 
fantáziu a slobodu s dobrým úmyslom, začína smerovať k tomu, aby sa stal sku-
točným dieťaťom. Vďaka tejto vnútornej premene nastáva aj vonkajšia premena 
a  drevená bábka sa mení na dieťa z  mäsa a  kostí. „Nestáva sa ani pouličným 
výtržníkom, ani buržoáznym vodcom, ani slepo poslušným dieťaťom.“ (Cambi 
1985, s. 58). Stáva sa obyčajným dieťaťom. 

Podobne ako v  knihe Il Giannettino, ani v  Pinocchiových dobrodružstvách 
nemáme priame zameranie na telesné postihnutie. V knihe sa však na dvoch 
miestach objavuje určité postihnutie. V ťažkých časoch sa Pinocchio rozhod-
ne pomôcť svojmu otcovi a vykonať prácu, ktorú robil osol Lucignolo, z ktoré-
ho sa neskôr stane Pinocchiov najlepší priateľ z  ulice. V  určitej fáze príbehu 
sa Pinocchio a Lucignolo premieňajú obaja na oslov. Pozerajú sa vzájomne na 
seba a smejú sa jeden z druhého. Druhýkrát sa postihnutie objavuje u postáv, 
hlavných škodcov, ktorými boli kocúr a  líška. Ich hlavným cieľom bolo okrá-
dať iných. Predstierajú, že sú slepí a zmrzačení, a zároveň sa takými postupne 
stávajú. V závere knihy nachádzame: „boli to oni, ale bolo veľmi ťažké ich rozpo-
znať. Kocúr, toľkokrát predstieral, že je slepý, že sa ním naozaj stal. Líška, špinavá 
a krívajúca na jednu nohu, v minulosti predstierala, že je chromá, napokon musela 
predať svoj krásny chvost.“ (Colodi 2013, e-book, poz. 1927). 

Na prvý sa pohľad sa zdá, že Collodi sa nedotýka priamo ľudí s postihnutím, 
no v určitom slova zmysle je možné povedať, že poukazuje na to, že s postihnu-
tím nie je vhodné sa zahrávať. 

3 Edmondo de Amicis

Ďalšie významné veľdielo literatúry pre deti a mládež 19. storočia s titulom 
Srdce (1886) napísal spisovateľ Edmondo de Amicis. De Amicis sa narodil v roku 
1846 v talianskom meste Oneglia v regióne Ligúria. Bol predovšetkým noviná-
rom. Počas svojho života bol plukovníkom talianskej armády a zúčastnil sa tzv. 
tretej talianskej vojny za nezávislosť. Keď mal 22 rokov, bol poslaný do Floren-



93

cie, kde pracoval pre vojenský časopis LʼItalia militare.  Vďaka tomu mohol štu-
dovať jazykovedu. Najskôr sa stal známym vďaka vydaniu súbornej knihy, kto-
rá obsahovala všetky jeho dovtedajšie články. Písal však aj rozprávky a pamäti, 
ktoré boli publikované v roku 1872. Ako úspešný spisovateľ napokon zanechal 
prácu v armáde. Napísal celý rad kníh o svojich cestách, ktoré boli mimoriadne 
úspešné, pretože neboli len obyčajnými spomienkami z ciest, ale ponúkali rady 
a odporúčania, čím boli užitočné pre tých, ktorí chceli dané krajiny navštíviť. 
Spomedzi všetkých jeho diel spomenieme knihu Costantinopoli (1981), v ktorej 
všetky svoje postavy, aj keď išlo o negatívne osobnosti, opisoval s láskou a bez 
zlomyseľnosti. Toto bol jeho typický štýl, ktorý neskôr nachádzame aj v  jeho 
knihe pre deti a mládež s názvom Cuore (2017), v preklade Srdce (2012)

Na rozdiel od diela Pinocchio, ktoré sa objavilo o šesť rokov skôr, sa Srdce 
evidentne vracia k výchovným cieľom. Keď de Amicis písal túto knihu, mal jasný 
zámer, a  to formáciu Talianov. Inšpiráciu našiel v prvých rokoch školskej do-
chádzky svojich dvoch synov. Kniha v tom čase, vychádzajúc zo spomínaného 
historického kontextu Talianska v 19. storočí, ktoré bolo rozdrobené do rôznych 
malých kráľovstiev a  bolo potrebné ho zjednotiť, veľmi zaujala. Vychovávala, 
ale hlavne formovala pocit spolupatričnosti k Taliansku, predovšetkým u detí 
a mladých ľudí, ktorí pochádzali z rôznych častí Talianska. De Amicis mal ob-
rovský  úspech, o čom svedčí to, že v rokoch 1886 a 1892 sa vydalo viac ako sto 
vydaní tejto knihy (Anselmi, Fenocchio, Ferrandini 2010, s. 272).

Keďže ďalšie diela autora sa v  nasledujúcich rokoch stávali čoraz vyhro-
tenejšími v zmysle budovania národného povedomia a menej vhodné pre deti, 
najviac sa budeme venovať knihe Srdce. Slabou stránkou knihy je jej historický 
kontext a snaha autora budovať talianske vlastenectvo. Silnou stránkou je jej 
hlboké mravné posolstvo určené deťom mladšieho školského veku zamerané na 
formovanie úcty a pomoci chudobným, chorým a slabým. 

3.1 Srdce

Kniha Srdce je písaná ako denník, ktorého autorom je Enrico, žiak tretej trie-
dy základnej školy. Príbeh školského roka je v knihe zaznamenaný v chronolo-
gickom poradí od 17. októbra 1881 do 10. júla 1882, pričom jeden mesiac zod-
povedá jednej kapitole. Denník sa končí opisom rodinného sťahovania a stratou 
priateľov, keďže Enrico bude musieť navštevovať štvrtý ročník primárneho vzde-
lávania v inom meste. 
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Formou denníka sa spolu s jeho úvahami objavujú aj rady a myšlienky jeho 
rodičov a sestry. Okrem toho sa tu nachádza aj deväť poviedok, ktoré každý me-
siac učiteľ diktuje svojim žiakom, aby ich prostredníctvom týchto rozprávaní vy-
chovával. Hlavným hrdinom každej poviedky je nejaký mladý chlapec, ktorý po-
chádzal vždy z iného regiónu Talianskeho kráľovstva. Títo mladíci konajú určité 
hrdinské skutky na ochranu vlasti, rodiny alebo jednoducho z dôvodu čestnosti 
alebo lásky k blížnemu. Aj denník Enrica rozpráva jeden príbeh, ktorý sa vinie 
celou knihou v čase školskej dochádzky a ukazuje jeho snahy, pocity a problé-
my. Na rozdiel od Pinocchia, kde sa každý hrdina nejakým spôsobom počas deja 
premieňa, hrdinovia knihy Srdce sú počas celého deja rovnakí. Ich charaktery, 
postoje, vek ostávajú nemenné. 

De Amicis chcel byť vychovávateľom novej talianskej generácie, a  preto 
v  knihe realizuje svoj vlastný vzdelávací plán na dvoch úrovniach. Prvá úro-
veň zobrazuje skôr implicitnú pedegogiku a druhá skôr explicitnú. Prvá úroveň 
sa prejavuje predovšetkým v príkladoch. Postava učiteľa Giulia Perboniho číta 
a diktuje každý mesiac chlapcom tretiakom nejaký príbeh. Chlapci si ho musia 
zapísať a naučiť naspamäť. Príbehov je desať. Medzi inými je príbeh s názvom 
Malá lombardská vyhliadka (2017, e-book, poz. 496). V tomto príbehu  hrdina 
sprevádza talianskych vojakov v boji proti Rakúšanom, až kým nezomrie zabitý 
nepriateľskými strelami. Padnutý na poli je prikrytý talianskou vlajkou a celá 
talianska armáda, ktorá prechádza okolo neho, mu preukazuje vojenskú česť. 
V niečom sa táto časť môže zdať podobnou s knihou Hany Zelinovej Jakubko. 
Z nášho slovenského pohľadu je tento hrdinský vlastenecký rozmer pre našich 
súčasných detských čitateľov skôr zložitý, smutný a nezaujímavý. To, čo však 
môže byť pre slovenského detského čitateľa veľkým prínosom, je rozmer impli-
citnej pedagogiky de Amicisa, prejavujúcej sa v príbehoch o ľuďoch s rôznymi 
druhmi postihnutia. De Amicis zaujímavým spôsobom ukazuje detskému čita-
teľovi na podstatu dobrého života. V každom príbehu o takýchto chudobných 
a biednych ľuďoch kladie dôraz na to, ako je dôležité im pomáhať, súcitiť s nimi 
a vážiť si to, čo človek má. 

Nevidiaci chlapci

De Amicis v príbehu predstavuje školu a internát pre nevidiacich v Turíne, 
kde pracoval jeden z učiteľov, ktorý príbeh v knihe rozpráva. Učiteľ hovorí o tom, 
čo znamená byť nevidiacim a čo takýto nevidiaci chlapci zažívajú vo svojej kaž-
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dodennosti. Hovorí o  tom, čo všetko vedia robiť a  ako používajú svoje ďalšie 
zmysly.  Učiteľ opisuje, ako majú radi hudbu, čo je najväčšia radosť v ich živo-
te, ako rukami rozoznávajú tvár svojich blízkych a podľa sluchu rozpoznávajú 
kroky. Hovorí: „Keď človek po prvý raz vstúpi do ústavu slepcov a v čase oddychu 
počuje tých slepých chlapcov zo všetkých strán hrať na husle a na flautu, počuje ich 
hlasno rozprávať a  smiať sa, lietať hore-dolu po schodoch, vrtkým krokom voľne 
behať po chodbách, či spálňach, nikdy by nepripustil, že sú to až takí nešťastníci.“ 
(de Amicis 2012, s. 134). Učiteľ hovorí žiakom, že v tom čase bolo v Taliansku 
26 tisíc nevidiacich detí, a keby mali pochodovať ako armáda pod oknami školy, 
v ktorej rozpráva príbeh, trvalo by to asi štyri hodiny. Žiaci pri jeho rozprávaní 
žasnú, no zároveň sú tou úbohosťou dotknutí. V ďalšej časti učiteľ vysvetľuje, 
že: „všetky ostatné zmysly sa u nich zjemňujú, lebo musia zastupovať zrak. Preto sú 
vycvičené väčšmi a lepšie než u vidiacich. Napríklad ráno sa v spálni pýta jeden dru-
hého: ‚Vyšlo slnko?‘ Ten, ktorý sa vie chytro obliecť, zbehne rýchlo na dvor a rukami 
pohybuje v povetrí, aby vycítil, či je vlažné, a potom beží povedať dobrú zvesť.“ (c. d., 
s. 135). No ani sám spisovateľ si v knihe nevie odpovedať na veľkú otázku, ktorú 
však ústami učiteľa pripomína. „Predstavte si, ako sa musia trápiť a koľko musia 
vytrpieť, keď zmätene myslia na strašný rozdiel, čo je medzi nimi a tými, čo vidia. 
Spytujú sa samých seba: ‚Prečo je tento rozdiel, predsa sme sa ničím neprevinili?‘“ 
(de Amicis 2017, e-book, poz. 1651). U žiakov, rovnako aj u detského čitateľa, sa 
postupne počas učiteľovho rozprávania prebúdza súcit k  nevidiacim. Žiaci sa 
pýtajú, čo môžu pre nevidiacich urobiť, a jeden z nich sa pýta, či by bolo mož-
né ich navštíviť. Učiteľ odpovedá: „Možno, no vy chlapci ta nateraz nemôžete ísť. 
Zájdete ta neskôr, až budete vedieť pochopiť všetku veľkosť tohto nešťastia a precítiť 
súcit, ktorý si zasluhuje. Je to smutný pohľad, synčekovia.“ (de Amicis 2012, s. 138).

V príbehu vidíme implicitný rozmer pedagogiky de Amicisa. Sprostredkúva 
ústami učiteľa veľmi jasným a pre dieťa jednoduchým spôsobom, pomocou zro-
zumiteľných slov, dôležité posolstvo života. „Ja som strávil medzi nimi niekoľko 
rokov, a keď si spomeniem na svoju triedu, na všetky tie navždy zapečatené oči, na 
všetky tie zrenice bez pohľadu a bez života, a potom pozriem na vás ostatných..., zdá 
sa mi nepochopiteľné, že nie ste všetci šťastní.“ (c. d., s. 135).

V ďalšom príbehu de Amicis poukazuje na to, čo znamená byť nevidiacim 
v porovnávaní s jedným z hlavných hrdinov, ktorým je zdravý a vidiaci chlapec 
menom Votini. V úvode knihy pri predstavovaní spolužiakov Enrico opisuje Vo-
tiniho, ako veľmi dobre oblečeného chlapca, „ktorý si stále oberal zo šiat akési 
vlásky“ (c. d., s. 14). Práve tento Votini, ktorý veľakrát z roztopaše vyvádzal rôzne 
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vylomeniny, nevidí, že pri ňom sedí nevidiaci chlapec, ktorý mu ukazuje svoje 
krásne hodinky. Votiniho otec si to však všimne a prudko hovorí svojmu synovi: 
„‚Mlč!‘ A nakloniac sa mu k uchu riekol: ‚Je slepý.‘  Votini sa zatackal, striaslo ho 
a pozrel chlapcovi do tváre. Mal zreničky ako zo skla, bezvýrazné, bez života. Votini 
stál pokorený, bez slova so sklopenými očami. Potom zajachtal:‚Ľutujem... nevedel 
som to.‘ No slepec, ktorý všetko pochopil, povedal s dobráckym a melancholickým 
úsmevom: ‚Ach, nič sa nestalo!‘“  (c. d., s. 58). Na tomto mieste ide o zaujímavú 
zmenu roly. Vidiaci nevidí a nevidiaci pochopí, resp. vypozoruje veci zo správa-
nia. Nevidiaci nemá v príbehu meno, no jeho hendikep ho dostatočne charakte-
rizuje. Votiniho, napriek tomu, že je to skôr roztopašník, to určitým spôsobom 
zasahuje. Text hovorí veľmi jednoducho, že chlapec Votini „hoci márnivý odišiel 
a v ten deň sa už nezasmial“ (de Amicis 2017, e-book, poz. 613).  

Ďalšie príbehy

V  jednom príbehu s  názvom Deti s  krivicou píše hlavný hrdina Enrico 
o  svojej návšteve s  mamou v  ústave mrzáčikov. De Amicis píše: „Úbohé deti, 
ponechané samé na seba po celé hodiny v kúte izby alebo dvora, zle živené a zavše aj 
vyposmeškované.“ V tomto príbehu je Enricova mama osobou, ktorá poukazuje 
na zložitosť života hendikepovaného dieťaťa. Berie svojho syna k  telesne po-
stihnutým, aby ho naučila vážiť si zdravie a súcitiť s chorými deťmi. Ešte v čase 
návštevy v ústave dohovára synovi: „Ach Enrico, vy ostatní, ktorí si neceníte zdra-
vie, vám sa máli aj to, že ste zdraví. Pomyslela som si na pekných chlapcov, silných 
a kvitnúcich, čo ich matky nosia dookola akoby triumfálne, pyšné na ich krásu – 
a bola by som si najradšej pritisla všetky tieto úbohé hlavy k sebe; všetky by som si 
ich zúfalo privinula na srdce. Keby som bola sama, povedala by som: Odtiaľto sa 
viac nepohnem, chcem obetovať svoj život vám, byť vašou matkou až do konca svojho 
života.“ (de Amicis 2012, s. 207).

Zaujímavé stretnutie s  postihnutím nachádzame aj v  jednom z  príbehov 
s názvom Nelliho ochranca. De Amicis predstavuje chlapca Nelliho. Predstavuje 
ho ako hrbáčika, ktorý sa dobre učí, no je veľmi chudučký, krehký a ťažko dýcha. 
V  prvých dňoch sa mu v  škole spolužiaci posmievali a  udierali ho aktovkami 
do chrbta. On sa nikdy nesťažoval. Nesťažoval sa predovšetkým svojej mame, 
ktorá ho brávala zo školy, keďže on by to sám nezvládol. Nechcel jej priťažovať 
na bolesti. V príbehu sa objavuje ďalšia postava významná postava – chlapec 
Garrone, ktorého de Amicis predstavuje už v  predošlých epizódach ako toho, 
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ktorého hlavný hrdina Enrico má veľmi rád a hovorí o ňom: „Je mi smiešne, že je 
taký veľký a tučný a že kabát, nohavice a rukávy sú mu priúzke a prikrátke a klobúk 
mu vôbec nesedí na ostrihanej hlave. Aj topánky má veľké a nákrčník skrútený vždy 
ako povraz. Milý Garrone, stačí sa mu raz pozrieť do tváre, aby k nemu človek pocítil 
náklonnosť. Tí najmenší by všetci chceli sedieť blízko jeho lavice.“ (c. d., s. 30). Prá-
ve tento Garrone sa zastane Nelliho hrbáčika. Vidíme to v obraze, keď raz ráno 
Garrone zahlási spolužiakom v triede: „Prvému, čo sa dotkne Nelliho, dám také 
zaucho, že sa trikrát otočí!“ (c. d., s. 45). Jeden zo spolužiakov to však odignoruje, 
a tak dostane od Garroneho poriadne zaucho, trikrát sa otočí a odvtedy už Nelli-
mu nikto neubližuje. Z hrbáčika Nelliho a Garroneho sa stávajú priatelia. Príbeh 
jasne poukazuje na to, ako veľmi je dôležité a dobré zastať sa slabších, obhajovať 
postihnutých a pomáhať im. 

Podobnú pomoc nachádzame medzi ďalšími Enricovými spolužiakmi. 
O chlapcovi menom Crossi sa vedelo, že jeho otec bol v Amerike a mama je ze-
leninárka, ktorá je stále chorá. Neskôr sa zistilo, že Crossiho otec bol vo väzení. 
Crossi mal výrazné červené vlasy, nevládnu ruku, ktorú nosil zavesenú na krku. 
Raz sa ho zastal Garrone, inokedy Derossi, ktorý mu pomáhal v učení. „Derossi vy-
riešil príklad a pod lavicou ho podstrčil Crossimu... Daroval mu pierka, pohladil ho po 
pleci.“ (c. d., s. 115). Vidíme, že de Amicis vo svojej knihe neostáva len pri jedinom 
príklade pomoci slabším medzi spolužiakmi. Akoby nanovo detskému čitateľovi 
pripomína v rôznych variantách krásu a dobro vyplývajúce z pomoci slabším.

Je dôležité spomenúť niektoré aspekty, ktoré sa v knihe Srdce objavujú. Jed-
ným je určitý predsudok týkajúci sa postihnutia. Vzťahuje sa prevažne na de-
vätnáste storočie, a aj v knihe Srdce je rozpoznateľný. Podľa talianskeho krimi-
nológa Cesare Lombrosa je fyzický hendikep daňou či odplatou za zločin, ktorý 
vykonala hendikepovaná osoba alebo jej rodičia (Cario 2014). V knihe môžeme 
niekedy nájsť určité náznaky tejto dane v slovách niektorých postáv. Zároveň 
sa však spisovateľ snaží poukázať na postavy, ktoré týmto „úbožiakom“ majú 
výraznú tendenciu pomáhať a súcitiť s nimi. 

Ďalším aspektom je význam rodiny. Príkladom de Amicisovej explicitnej pe-
dagogiky je rodina vnímaná ako prvé miesto, v ktorom sa dieťa formuje a ktoré 
odráža a spracúva všetky skúsenosti, ktoré chlapec prežije v škole. Rodina En-
rica bola typickou buržoáznou rodinou: otec bol absolútnou autoritou; matka 
bola pre celú rodinu afektívnou podporou. Súčasťou rodiny boli aj bratia a ses-
try, ktorí boli v hierarchii rodiny postavení podľa svojho veku. Typickým preja-
vom tejto rodiny boli listy, ktoré otec a  matka (de Amicis 2017, e-book, poz. 
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347) a raz i staršia sestra písali malému Enricovi. V listoch ho zvykli pochváliť, 
pokarhať, ale sa mu i poďakovať. Obsahom týchto listov boli rôzne udalosti ako 
napr. deň pamiatky zosnulých alebo opis rôznych charakterov či kategórii ľudí 
(napríklad chudobní).

Tretím zaujímavým aspektom bolo, že malí hrdinovia knihy stelesňovali 
hodnoty talianskej buržoázie počas kraľovania kráľa Umberta. Jednou zo základ-
ných ideí knihy je idea spoločnosti, ktorá aj napriek silnému pocitu spolupatrič-
nosti a priateľstva, prítomnému v celom rozprávaní, je rozdelená na spoločen-
ské triedy. Usporiadanie týchto tried je fundamentálne a nemožno ho vyvrátiť. 
Zdá sa, že niekde medzi riadkami nachádzame posolstvo, že na to, aby Taliansko 
mohlo fungovať a rozvíjať sa, je potrebný robotník i bankár. Podľa ideálu tohto 
obdobia je rozdelenie nevyhnutné a vytvára priestor i na osobné ambície jed-
notlivca (Cambi 1985).

4 Empirická časť

Okrem teoretickej časti sme v empirickej časti zrealizovali tri rozhovory. Dva 
skupinové rozhovory boli realizované v mesiaci apríl 2018 na jednej zo škôl Tren-
čianskeho kraja. Jeden skupinový rozhovor bol so žiakmi druhého ročníka a jeden 
so žiakmi tretieho ročníka. Žiaci boli vybraní náhodne v oboch prípadoch v počte 
osem. Tretí rozhovor bol realizovaný s učiteľkou primárneho stupňa talianskej 
národnosti pôsobiacej na škole v  Ríme v  mesiaci jún 2018. Súčasťou rozhovo-
rov so žiakmi bolo prečítanie dvoch príbehov z  knihy Srdce. Prvým bol príbeh 
o chlapcovi, ktorý mal hrb a volal sa Nelli. V teoretickej časti príspevku sme príbeh 
spomenuli. Druhým príbehom bol príbeh, ktorý rozprával pán učiteľ o nevidia-
cich chlapcoch z ústavu. Taktiež sme sa mu venovali v teoretickej časti príspevku. 
Otázky kladené v  oboch skupinách žiakov boli zhodné. Zaujímalo nás, či žiaci 
pochopili dejovú líniu príbehu, či porozumeli všetkým slovám a pod. Pýtali sme 
sa ich na to, aké postavy vystupovali v príbehoch, ako sa správali. Chceli sme, aby 
popísali charaktery postáv a pod. Zároveň nás zaujímalo, či vedia, kto je to človek 
s postihnutím, aké druhy postihnutia poznajú. Takmer všetci žiaci hovorili o te-
lesne postihnutých z ich okolia, tzn. „nemá nohu“, „nemôže chodiť“, „chodí krivo“ 
(nevedeli veľmi opísať človeka po mozgovej obrne). S  pomocou otázok dospeli 
k tomu, že existuje sluchové a zrakové postihnutie. Zaujímavé bolo, že nedokázali 
identifikovať mentálne postihnutie. Človek s postihnutím podľa nich mal veľmi 
výrazné postihnutie, ktoré dokázali na prvý pohľad identifikovať. 
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V príbehu o nevidiacich chlapcoch ich najviac zaujalo to, ako nevidiaci zis-
tia, že vyšlo slnko. V  príbehu o  Nellim sa zamýšľali nad správaním spolužia-
kov, ktorí sa z Nelliho postihnutia vysmievali, ale aj nad odvahou spolužiaka  
Garroneho, ktorý sa Nelliho zastal a pomáhal mu. Pre žiakov v oboch skupinách 
boli zaujímavé talianske mená hlavných hrdinov a mali potrebu sa pýtať, resp. 
rozprávať o Taliansku ako krajine. Chceli zároveň vedieť viac detailov z oboch 
príbehov, tzn. čo sa stalo tým slepým chlapcom, čo sa stalo hrbáčikovi Nellimu, 
prečo mal bielu tvár a prečo nemohol chodiť. 

Celkovo môžeme tvrdiť, že žiaci poznajú určitý druh postihnutia. Postihnu-
tý človek je pre nich v niečom zaujímavý. Chceli by o ňom vedieť viac. Príbehy 
boli pre nich v niečom nezvyčajné a mali potrebu sa pýtať na detaily. Výrazná 
diskusia bola ohľadom toho, či sú niekedy pre nich niektorí postihnutí smiešni 
a či by sa ich v dôležitej chvíli vedeli zastať. Tieto otázky skôr smerovali k tzv. 
filozofovaniu s deťmi. V oboch skupinách zaznel výrazný konsenzus zameraný 
na dôležitosť pomoci ľudom s postihnutím. 

Z  rozhovoru s učiteľkou primárneho stupňa vyberáme len otázku, ktorou 
sme sa jej pýtali, ako reagujú žiaci primárneho stupňa na spolužiakov so zdra-
votným postihnutím. Jej odpoveď bola zameraná na to, že v prirodzenosti detí 
je žiť pospolu. Aj zdravé, aj postihnuté deti. Hovorila, že „oni nie sú ‚znečistení‘ 
konceptmi normálnosti. Sú prirodzene zvedaví a ochotní poznať a komunikovať so 
svojimi spolužiakmi ‚normálnymi‘ aj postihnutými. Najmä vo veku od troch do šies-
tich rokov je možné, aby dospelí zabránili vzniku predsudkov a nedôvery voči rôznym 
druhom postihnutí, a ak sa to podarí, deti prirodzene dokážu medzi sebou nezávisle 
od postihnutia vytvárať významné hlboké vzťahy.“ 

Záver

Cieľom nášho príspevku bolo poukázať na ľudí s  postihnutím v  talianskej li-
teratúre pre deti a  mládež 19. storočia. Ukázalo sa, že aj menej známa talianska  
literatúra pre deti a mládež 19. storočia môže byť v súčasnosti v niečom veľkou in-
špiráciou. Prínosom sa ukázalo dielo spisovateľa Edmonda de Amicis, ktorý vo svojej 
knihe Srdce veľmi citlivým a jasným spôsobom hovorí o spolupatričnosti a pomoci 
ľuďom s postihnutím. Z výpovedí empirickej časti je zrejmé, že v oblasti inklúzie je 
dôležité vytvárať priestor na dialóg, s možnosťou využitia daných literárnych diel. 

Na záver môžeme konštatovať, že talianska literatúra pre deti a  mládež  
19. storočia nie je jediným zdrojom. Aj v súčasnosti medzi rôznymi detskými 
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knihami talianskej literatúry existuje niekoľko autorov, ktorí sa venujú danej 
problematike. Zaujímavé je dielo autorov Nikoly Cinquetti a Cristiny Cerretti Il 
dono della farfalla (2001), v preklade Motýlí dar. V príbehu je zobrazené priateľ-
stvo medzi motýľom, ktorý mal iba jedno krídlo, a dievčaťom, ktoré nedokáza-
lo rozlišovať farby. Nedokázalo správne používať farby, a tak boli jeho obrázky 
v niečom veľmi odlišné. Vďaka tomuto hendikepu dievčatko zažívalo veľa po-
smechu. Motýlí dar, podobne ako Srdce, ponúka priestor na vzájomné obohate-
nie a diskusiu do edukačnej praxe. Podstatu vystihuje záverečný citát z knihy 
Srdce, ktorý poukazuje na to, prečo kniha nesie práve tento názov a v čom spo-
číva podstata inklúzie: „Možnože teraz, keď ste dočítali knihu, vám ostala v pamäti 
len zmes drobných príhod a udalostí, ktoré vás neuchvátili ako napínavý dobrod-
ružný román. Nebuďte sklamaní, zmysel skromného deja ostáva skrytým pokladom 
vášho srdca. Načúvajte ako bije. Svoje bohatstvo Vám vydá vo chvíli, ktorá bude od 
vás žiadať čin, ktorá vás zavolá niesť zodpovednosť.“ (de Amicis 2012, s. 291).

Poznámka: Príspevok je čiastkovým výstupom grantového projektu VEGA č. 
1/0452/180000 Indentifikácia, analýza a  inhibícia latentne agresívneho konania 
detí v období predškolského veku.

Literatúra

ANSELMI G. M., G. FENOCCHIO e P. FERRANDINI, 2010. Dal naturalismo al Primo 
Novecento. In: R, EZIO, eds. Leggere, come io l’intendo. Torino – Milano: Pearson Ita-
lia, p. 217 – 392. ISBN 88-424-5005-7.

BACCINI, I., 2000. Memorie di un pulcino. Milano: Greco e Greco. ISBN 978-88-798-
0253-6.

BUONGIORNO, T., 2001. Dizionario della letteratura per ragazzi. Milano: Fabbri Editori. 
ISBN 978-88-451-2579-9.

CAMBI, F., 1985. Collodi, De Amicis, Rodari, tre immagini di infanzia. Bari: Dedalo. ISBN 
978-88-220-4511-9.

CAPRESE, S., 2011. La letteratura per l’infanzia dall’unità d’Italia all’epoca fascista. Mi-
lano: RCS. ISBN 978-88-170-4628-2.

CARIO, M., 2014. Breve storia della disabilità . [online]. [cit. 2018-06-26]. Dostupné  
z http://www.educare.it/j/temi/disabilita/studi-e-articoli/2793-breve-storia-della-disa-
bilita 

CINQUETTI, N. e C. CERRETTI, 2001. Il dono della farfalla. Roma: Lapis. ISBN 978-
88-875-4642-2.

DRŠKA, V. a kol., 1993. Encyklopedie osobností Europy od starověku do současnosti. Pra-
ha: Dum. ISBN 978-80-8584-100-8.



101

CHANASOVÁ, Z., 2014. Vybrané kapitoly z literatúry pre deti so zameraním na výchovu  
k cnostiam. Ružomberok: Verbum. ISBN 978-80-561-0158-2.

KOPÁL, J., E. TUČNÁ a E. PRELOŽNÍKOVÁ, 1987. Literatúra pre deti a mládež. Brati-
slava: SPN. 

MANZONI, A., 1868. Relazione dell’unità della lingua e dei mezzi per diffonderla. Firenze: 
Nuova Antologia. 

MORGANA, S., 2010. Ascoli, Graziado Isaia. [online]. Treccani. Enciclopedia dellʼItalia- 
no. [cit. 2018-01-26]. Dostupné z: http://www.treccani.it/enciclopedia/graziadio-
-isaia-ascoli_(Enciclopedia-dell‘Italiano)/

SANI, R. e A. TEDDE, 2003. Maestri e istruzione popolare in Italia tra Otto e Novecento. 
Milano: Vita e Pensiero. ISBN 88-343-1014-4.

Pramene

COLLODI, C., 2015. Giannettino. Milano: Carroccio 1941. E-book 2015. ISBN 978-88-
994-0303-4. 

COLLODI, C., 1877. Giannettino. Firenze: Paggi.

COLLODI, C., 2013. Le avventure di Pinocchio. Milano, Rizzoli 1949. E-book 2013. ISBN: 
978-88-347-2483-5.

COLLODI, C., 1995. Le avventure di Pinocchio. In: C. COLLODI, Opere. Milano: Monda-
dori, s. 359 – 526. ISBN 978-88-044-0075-2.

DE AMICIS, E., 1981. Costantinopoli. Milano: Fratelli Treves. 

DE AMICIS, E., 2017. Cuore. Milano: Arnoldo Mondadori 1886, E-book 2017. ISBN 978-
88-228-1971-0.

DE AMICIS, E., 2012. Srdce. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov. 
ISBN 978-80-8061-623-6. 

Kontakt
Doc. PaedDr. Zuzana Chanasová, PhD. 
Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky
Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
zuzana.chanasova@ku.sk

Dr. Rosangela Libertini, PhD. 
Katedra cudzích jazykov
Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
rosangela.libertini@ku.sk




