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INTERPRETAČNÉ SONDY DO LITERÁRNYCH DIEL PRE DETI 
S TEMATIKOU HENDIKEPU
An in-depth interpretation of literary works for children with 
a topic of disability

Zuzana ČÍŽIKOVÁ

Abstrakt 
V analýze a interpretácii štyroch poviedok (Krivý čert, Obrat Samka Zlocha a Cigánik a jeho 
tamburka Juraja Tušiaka a Quasimodo Pavla Grňu) a jedného románu (Biely cigánik Vidoa 
Podgorca) z pozície „realistického fikčného sveta“ (B. Fořt) a naratologických stratégií si 
všímame najmä výstavbu literárnych postáv a ich individuálno-psychologickú evokáciu, 
ako aj kategóriu rozprávača. Dôležitým prostriedkom nepriamej charakterizácie postáv 
s hendikepom v štruktúre fikčného sveta sa stáva nejaká kľúčová udalosť, ktorá hovorí 
o vzťahu intaktnej postavy k postave s hendikepom a vplýva na jej zmenu. V nepriamej 
charakterizácii je dôležitý pasívny postoj postáv s hendikepom. Pri modelovaní rasovo 
znevýhodnenej postavy je dôležité aj prostredie a sociálne zaradenie. V predmetných 
prózach dominuje rozprávač v ich-forme a rozprávač-svedok, takže sa na charakterizácii 
postáv (aj s hendikepom) prejavujú aj jeho hodnotiace postoje a názory.

Kľúčové slová: literárna postava, rozprávač, postava s hendikepom, realistická evokač-
ná funkcia

Abstract
Based on the analysis and interpretation of four stories (Krivý čert/Crooked devil, Obrat 
Samka Zlocha/Samko Zloch’s Turn and Cigánik a jeho tamburka/A little Gypsy and his 
tambura by Juraj Tušiak and Quasimodo by Pavel Grňa) and one novel (Biely cigánik/A 
little white Gypsy by Vidoe Podgorec) from the perspective of “realistic fictional world”  
(B. Fořt) and narrative strategies, we notice the  creation of literary characters and their 
individual and psychological evocation as well as the category of the narrator. An im-
portant means of an indirect characterization of characters with a disability in the struc-
ture of a fictional world there is a key occurrence, which speaks about the relationship 
of the intact character with the character with disability and influences their change. It 
is important for the indirect characterization to include a passive attitude of the person 
with disability. Similarly, the environment and social setting are important in modeling 
a person which does not have a racial advantage. The narrative is dominated by the 
narrator in Ich-form and the form of a narrator-witness, thus the characterization of 
the characters (even with disabilities) also reflects his own perspectives and opinions. 

Key words: literary character, narrator, character with disability, realistic evocation 
function 

Úvod

Intenzívnejší rozvoj spoločenského a kultúrneho života slovenskej národ-
nostnej menšiny v Srbsku (resp. v Juhoslávii) po roku 1945 značne prispel k roz-
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machu literárnej tvorby a tým i detskej literatúry, čo sa v časopiseckej tvorbe 
prejavilo v 60. rokoch a v knižnej produkcii najmä v 70. a 80. rokoch.1 Tvorba 
pre deti sa postupne zbavuje dominantného výchovného a poučujúceho účinku 
na detských čitateľov v prospech zábavnej a estetickej funkcie; postava člove-
ka s hendikepom v štruktúre takto zameraných literárnych diel nemala mies-
to, a preto sa s ňou stretávame iba sporadicky. O to viac majú tieto ojedinelé 
poviedky výraznejšiu výpovednú hodnotu, lebo v  prevládajúcej (často aj diri-
gujúcej, t. j. ideologicky podmienenej) optimistickej optike nazerania na dieťa 
a detský svet ukazovali na problematický vzťah medzi intaktným okolím a pos- 
tihnutým jedincom a vôbec na zložitosť a komplexnosť existencie (nielen po-
stihnutého) človeka. Predmetom našej pozornosti budú práve tie ojedinelé 
umelecké diela v slovenskej vojvodinskej literatúre pre deti, konkrétne pôvodná 
(Tušiak, Grňa) i prekladová tvorba (Podgorec), kde sa tematizuje človekova ina-
kosť. Juraj Tušiak2 už vo svojich prozaických začiatkoch, ktoré patria do okruhu 
spomienkovej prózy, značne inovuje realistický prozaický model3: vnáša doňho 
dobrodružné a humoristické prvky a moderné rozprávačské postupy a stratégie, 
čo sa naplno prejavilo v jeho príbehovej próze z prvej polovice 70. rokov, v kni-
hách Maximilián v meste (1971) a Štvrtácka jar (1975). Kritika Tušiaka zaraďu-
je do modernistického prúdu v dejinách slovenskej vojvodinskej literatúry pre 
deti a hovorí sa o tzv. „tušiakovskom“ (Hodoličová 2004) či „tušiakovsko-babin-
kovskom“ (Jesenský 1996) modeli vo vývine detskej tvorby vo Vojvodine, čo je 
argumentovane zdôvodnené aj v diachronickom priereze prozaickej tvorby pre 
deti vojvodinských autorov, kde sa konštatuje: „Fantazijnosť, hravosť, nápadi-

1 Kľúčovú úlohu v  tom mali spisovatelia, ktorí do literatúry pre deti vstupovali na 
stránkach detského časopisu Naši Pionieri v druhej polovici 40. rokov a na začiatku  
50. rokov, ako sú Ján Kopčok, Juraj Tušiak, Pavel Mučaji, Michal Babinka, Anna 
Majerová a iní.

2 Juraj Tušiak (1936 – 1986) patrí medzi popredných slovenských vojvodinských 
autorov. Významný je najmä jeho zástoj v  rozvoji literárnej tvorby pre deti, a  to 
nielen ako autora, ale aj ako dlhoročného redaktora detského časopisu Naši pionieri 
a detskej rubriky v týždenníku Hlas ľudu. Bol dvojdomým autorom v mnohorakom 
význame; písal poéziu a prózu rozličného žánrového zaradenia nielen pre deti, ale 
i pre dospelých, okrem umeleckej tvorby zaoberal sa aj prekladom. Jozef Valihora 
v tejto súvislosti hovorí o „viacdimenzionálnosti“ (2010) jeho literárnej tvorby.

3 Napríklad, vidno to v odklone od poetiky jeho generačného druha, trochu staršieho 
Jána Kopčoka (1929 – 1993), autora prvej detskej knihy po vojne pod názvom Deti 
z  našej ulice (1959), ktorý písal sociálne, ideologicky a schematicky modelovanú 
prózu pre deti. Rezíduá príbehovej prózy sociálneho rázu u oboch autorov implikovali 
potenciálne stvárňovanie postáv so sociálnym znevýhodnením (prítomné najmä  
u Kopčoka) (Čížiková 2018, v tlači).
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tosť, humornosť, oscilačný pohyb medzi fantastickým a reálnym [...] na jednej 
stane a rezignácia na odstup medzi autorom a detským príjemcom, zdôrazňo-
vanie vnútorného detského sveta, poznávanie psychiky a senzibility súčasné-
ho dieťaťa, osvojenie si osobitnej logiky (či alogickosti) detského pohľadu na 
svet na strane druhej – to sú najdôležitejšie znaky slovenskej vojvodinskej prózy 
pre deti v  jej vrcholoch, ktoré v  sedemdesiatych rokoch vo svojich najlepších 
chvíľach dosiahli Tušiak a Babinka“ (Jesenský 1996). Tušiak sa teda predovšet-
kým vnímal ako autor píšuci o  detskej radosti a  hravosti, s  prvkami humoru, 
fantázie a výmyslu. Tento obraz o Tušiakovi čiastočne menia jeho tri prózy Krivý 
čert, Obrat Samka Zlocha a Cigánik a jeho tamburka, ktoré sú predmetom nášho 
záujmu – tematizujú zdravotné postihnutie (somatické v  poviedke Krivý čert 
a senzorický hendikep v poviedke Obrat Samka Zlocha, rasové znevýhodnenie –  
Cigánik a  jeho tamburka), čím sa ozvláštňuje tematický repertoár jeho, tak aj 
celej detskej literatúry. Rasové znevýhodnenie nachádzame aj v románe Vidoa 
Podgorca4 Biely cigánik (1970); dielo patrí do skupiny diel z bohatej prekladateľ-
skej produkcie z juhoslovanských literatúr v 70. rokoch 20. storočia a v literárnej 
komunikácii s detským percipientom ho vnímame ako rovnocenný s pôvodnou 
tvorbou. K Tušiakovým prózam so senzoricky hendikepovanou postavou sa radí 
aj poviedka Quasimodo Pavla Grňu5. 

1 Metodologické východisko

Všetky nami analyzované prozaické texty silne odkazujú na skutočnosť, ide 
o „fikcie o realite“ (Fořt 2014) či „reálnu“ fikciu (Markiewicz, podľa Stanislavová 
2013); môžeme ich zaradiť do realistickej, resp. psychologickej prózy, čo posil-
ňuje aj ich spomienkový ráz a svedecká funkcia rozprávača (základom narácie 
vo všetkých dielach je osobná skúsenosť narátora). Referenčný vzťah k realite je 

4 Vidoe Podgorec (1934 – 1997) patrí medzi najvýznamnejších macedónskych autorov 
pre deti a známy bol aj v širšom juhoslovanskom kontexte. Napísal vyše 30 kníh, ale 
najznámejší je jeho román Biely cigánik (z maced. [Beloto ciganče, 1966] prel. Mária 
Topoľská, 1970), ktorý sa vo vojvodinskom prostredí dostal aj do povinného čítania 
školopovinných detí (ako domáce čítanie pre žiakov 5. ročníka ZŠ) a  zohral tak 
nemalú úlohu v rámci literárnej výchovy žiakov na základnom stupni vzdelávania. 

5 Pavel Grňa (1937) sa na základe svojej tvorby pre dospelých zaraďuje do skupiny 
pokračovateľov „čajakovského modelu rozprávania“ (Harpáň 1990) a  v  literatúre 
pre deti a mládež medzi „tradične-spomienkových spisovateľov“ (Hodoličová 2005), 
ktorí v  próze tematizovali vlastné spomienky na detstvo, ale i  súčasný život detí. 
Objektívny rozprávač, referenčný odkaz na realitu, dominantná téma vzťahu človeka 
a zvieraťa – to sú základné charakteristiky Grňovej tvorby (Čížiková 2017).
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však v napätí s ich štrukturovaním; autori opúšťajú model klasického naratív-
neho textu (s objektívnym rozprávačom a priamou rečou postáv) a na konštruo- 
vanie fikčného sveta svojich próz používajú postupy moderného naratívneho 
textu (ich-rozprávanie, nepriamu reč, polopriamu reč, vnútorný monológ), čím 
posilňujú psychologický rozmer znázorňovaného. Psychologická próza je však 
tesne spätá s  realistickou prózou, hovorí o vnútornom svete postáv (o ich ci-
toch, postojoch, myšlienkach, pohnútkach a pod.), a s tým zreteľom sa metodo-
logicky budeme opierať najmä o model realistického fikčného sveta, ako o ňom 
hovorí Bohumil Fořt6. Tento koncept spočíva na systéme realistických pohybov 
a evokačných stratégií/funkcií. „Realistické pohyby v realistických fikčních svě-
tech jsou specifické pohyby, které současně či oddělene fungují na nejrůznějších 
úrovních realistických fikčních světů a podstatně přispívají k pocitu (dojmu či 
iluzi) reality“ (Fořt 2014). Fořt v rámci tohto modelu definuje dva základné rea- 
listické pohyby/roviny: „pohyb individuálně-psychologický a  pohyb sociálně-
-ideologický“, čo súvisí so su(o)bjektom, t. j. literárnou postavou a jej spätosťou 
s mysľou a spoločnosťou (Fořt 2014, s. 31). Oprieme sa tu aj o termín realistickej 
evokačnej funkcie; „jejím výsledkem je pocit či iluze reality při konceptualizaci 
fikčního světa během aktu recepce“ (tamže, s. 36). Referenčný odkaz k mimotex-
tovej skutočnosti prebieha prostredníctvom rôznych evokačných prostriedkov 
(na úrovni narácie), ktoré sa viažu predovšetkým na rozprávača, postavy a ich 
okolie (čas, priestor, vzťahy). Sústredíme sa najmä na vzťahy medzi literárnymi 
postavami a medzi postavou a jej okolím/prostredím (t. j. priestorové a časové 
relácie, ideologické a sociálne charakteristiky), ale i na naratívne spôsoby pou-
žité v zobrazovaní fikčného sveta (predovšetkým na výstavbu postáv a kategóriu 
rozprávača). V zobrazení individuálne-psychologického pohybu (vzťah postava – 
 myseľ) si budeme všímať techniky a postupy, akými sú dialóg, priama, polo-
priama a nepriama reč, ktoré autori používajú v personálnej evokácii postáv (aj 
postáv s hendikepom). Vzťah fikcie a skutočnosti v  týchto dielach nás v rám-
ci teórie referencie, ale i v rámci teórie realistického fikčného sveta oprávňuje 
uvažovať v doméne ich epistemiologicko-edukačnej funkcie, ako ju vymedzuje 
Fořt, a to práve so zreteľom na tematizovaný ľudský deficit, a preto sa v záve-
re pokúsime zodpovedať na otázku, aký odkaz prinášajú tieto diela s tematikou 

6 Český teoretik B. Fořt vo svojom literárnoteoretickom návrhu realistických fikčných 
svetov v mnohom odkazuje na L. Doleželovu teóriu fikčných svetov, konfrontuje ju 
s  tradičným konceptom realistickej prózy a  aplikuje ju najmä na realistický český 
román.
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inakosti. Aj napriek silnému referenčnému odkazu na realitu nezabúdame na 
autonómnosť literárneho textu a na jeho čitateľskú konkretizáciu.

2 Individuálno-psychologická rovina realistického fikčného sveta 
alebo Literárna postava a realistická evokačná funkcia

V  individuálno-psychologickej rovine fikčného sveta všetkých štyroch po-
viedok sa stretávame s výraznou personálnou evokáciou; narácia sa sústreďuje 
na intaktného jednotlivca (zastupuje aj širšie sociálne prostredie) a jeho vzťah 
k postave s postihnutím. Príznačné je, že sa psychologická evokácia ani v jednej 
poviedke nevzťahuje na postavu s  postihnutím, do vnútra postihnutej posta-
vy nedovidíme, na tú sa pozeráme cez optiku rozprávača (intaktnej postavy). 
Dôležitá je pritom priama charakteristika postavy s postihnutím, ako napríklad 
v poviedke Krivý čert J. Tušiaka: „On bol – mrzák. Ó, aké je to škaredé slovo! Pra-
vá noha mu bola už od narodenia chybná. Bola kratšia ako ľavá a vysušená. Preto 
pod pravou pazuchou nosil barličku. Strkol si tú barličku pod pazuchu, rukou si ju 
pridržiaval a hopkal za nami. Ale v bráne – opravdivý brankár. Tu odložil barlič-
ku, koleno si podoprel rukou a bránil – bránil výborne. Neboli by sme ho vymenili 
ani za celý svet.“ (Tušiak 1961, s. 103). Rozprávač ako hlavná postava modifikuje 
svoje hodnotenie; uvedený úryvok v prvej vete signalizuje objektívnu modalitu, 
ktorá sa výrazne mení už v druhej vete (zosilnené aj jazykovým prostriedkom –  
citoslovcom). K personálnej charakteristike, ktorá evokuje vzťah priameho 
rozprávača k postave, tu značne prispievajú slová mrzák a barlička. Kým prvé 
odkazuje na urážlivé pomenovanie kamaráta a  spolužiaka (čo si rozprávač aj 
uvedomuje v  expresívno-emocionálnej druhej vete), deminutívum barlička 
môže odkazovať aj na citový vzťah k postave (prispievajú k tomu aj slová hop-
kať, strkať). Objektívnejšie je tvarovaná druhá zdravotne postihnutá Tušiakova 
postava v poviedke Obrat Samka Zlocha. Rozprávač-svedok sa sústreďuje na po-
stavu dospievajúceho chlapca Sama a vedľajšiu postavu – nepočujúceho Ond-
riša do epického sveta uvádza veľmi stručnou priamou charakteristikou: „starý 
Ondriš, hluchý kraviar, sedel na prvej tráve pozdĺž ohrady“, „má sotva päťdesiat 
kíl“, neskoršie si dotvárame jeho obraz ďalšími charakteristikami: jeho smiech 
„bol ledva počuteľný smiech starého, upracovaného a životom bičovaného človeka“ 
(Tušiak, 1971, s. 165)7 a o jeho charaktere a vlastnostiach sa dozvedáme v ne-
priamej charakterizácii (konanie, správanie). Kľúčovým motívom v zápletke je 

7 Tušiak túto svoju poviedku uverejnil v Našich pionieroch v roku 1963 pod názvom 
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motív poriska („nešťastného poriska“, ako ho pomenoval narátor); protagonista 
Samo spolu so skupinou detí (pasívnych pozorovateľov) sa vysmievajú nepoču-
júcemu Ondrišovi, že je „šafeľ hluchý“, nakoniec mu Samo z ruky vytrhne poris-
ko a zahodí ho do vinohradu. Táto udalosť „implikuje změnu stavu“ (Kubíček 
a  kol. 2013) v  narácii i  v  postave; u  detí vyvolá pocit hanby: „Smiech zamrel, 
lebo v detskej duši sa vždy nájde spravodlivosti. Hanbili sme sa a mlčali.“ (Tušiak 
1971, s. 165). V postave Sama vidieť zásadnú  (pozitívnu) zmenu; pod tlakom 
hodnotenia jeho činu zo strany kamarátov a  reakciou objektu jeho výsmechu 
sľúbi, že porisko nájde. Ondriš sa tvaruje ako pasívny, nenápadný, introvertný: 
„Ondriš sa díval kamsi ďaleko, krížom cez Sama, díval sa, díval sa na Sama, ale ne-
videl ho“, a tomuto modu autor zostáva verný až do konca: „Umrel tiež tak tíško 
a nenápadne ako čo žil...“ (tamže). Významotvorný je záverečný motív, keď Samo 
odnáša Ondrišovi dohotovené vycifrované jaseňové porisko na znak osprave-
dlnenia sa za urážku a zároveň na potvrdenie svojej cnosti – čestnosti, ktorú 
ako predispozíciu mohol získať od „dobrej ženy“, ako Ondriš pomenoval jeho 
matku. Záverečná scéna sa vyznačuje zaujímavou rozprávačovou stratégiou: 
„Len oni dvaja, Ondriš a Samo, vedia, o čom sa posledne zhovárali. Len Samo videl 
posledný Ondrišov úsmev... vtedy, keď mu odniesol to porisko, vycifrované, s hlavič-
kou teliatka, to nešťastné porisko... Videl, ako sa kraviar nevládne usmial a jedným 
okom priateľsky žmurkol na Sama Zlocha, posmechára a  bitkára najväčšieho na 
celom svete a v celej dedine, žmurkol, že je všetko v poriadku.“ (Tušiak 1971, s. 170). 
Rozprávač svedeckej (pozorovateľskej) pozície v tejto poviedke v jej prvej časti 
v niekoľkých vetách odkazuje na vlastné ja („priznám sa, už neviem“), častejšie 
na kolektívne my („my sme sa naháňali“, „hanbili sme sa“), centrálna časť, kde 
sa hovorí, ako Samo vo vinohrade v noci hľadá porisko, má er-formu so silnou  
psychologickou evokáciou Sama, na čo sa využíva nepriama reč, polopriama reč 
a  vnútorný monológ. Nulová fokalizácia sa však v  citovanom úryvku ukazuje 

Cifrované jaseňové porisko. Postava Ondriša tu nadobúda niektoré črty prototypu 
sedliaka v  slovenskej dolnozemskej próze (myslíme na sociálnu a  spoločenskú 
determináciu), čo v  konečnej podobe autor vyradil. Ukazujú na to nasledovné 
charakteristiky: „hluchý kraviar, vari večný pastier gazdovského stáda“, „prácou 
ukonaný, sluha gazdovský“  (Tušiak 1963). Tento prvý variant ukazuje na podstatne 
iné štruktúrovanie fikčného sveta, čo je naznačené už samotným názvom. Motív 
poriska je úzko spätý s postavou nepočujúceho Ondriša, v tvarovaní postavy Sama 
chýba presvedčivejšia motivácia jeho „obratu“ (čo sa zmení v  knižnom vydaní 
a vysunie sa aj do titulu). V Ondrišovom príhovore Samovi v poslednej verzii pribudne 
skutočnosť, ktorá mení naratívny svet, vyjadrená je vo vete: „A ty sa na mamu hádam 
ani nepamätáš. Bola dobrá žena...“ (Tušiak 1971, s. 166). Práve táto skutočnosť dotvorí 
fikčný svet poviedky a posilní jej epistemologicko-edukačnú, ale i estetickú funkciu. 
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ako problematická: rozprávač zrazu „nevie“, o čom sa Samo a Ondriš rozprávali, 
ale „vie“, že prišlo k zmiereniu. Nefokalizovanú naráciu spochybňuje aj uzavretý 
svet nepočujúceho Ondriša (nevieme nič o jeho myšlienkach). Podobne je však 
modifikovaná aj interná fokalizácia; akoby subjekty rozprávania boli viaceré  
postavy (1. osoba pl.). 

V knihe Maximilián v meste, kde je poviedka zaradená, pred poviedkou na-
chádzame krátku textovú pasáž – vstupné slovo, ktoré nepatrí do príbehu, ale 
ho anticipuje a zároveň vo vzťahu k čitateľovi určuje modus jeho hodnotenia 
a naznačuje i autorský postoj: „Aj vy raz budete zamyslení. Všetci. Od horenosov 
do dolupalcov. A Samo Zloch ani nebol zlý. Nadišla chvíľa, keď sa zľakol vlastnej 
poctivosti. Aj vy sa zľaknete. Možno nie prísnosti učiteľa. Svojej chyby. Možno sa 
zľaknete krásy života a vážnosti práce.“ (Tušiak 1971, s. 163).

Náznak, že centrálnou témou príbehu je vlastne pocitový svet a  zmena 
dospievajúceho chlapca, ktorý „prestával byť dieťaťom“, sa aj naplní. Príbeh je 
stavaný na disproporcii dvoch svetov, sveta detskej partie, „nevychovaných dare-
bákov“ (Tušiak, 1963) a osudom a ťažkým životom poznačeného nepočujúceho 
kraviara; Ondriš nepočuje detské urážky a výsmech a správa sa k nim priateľsky 
a ústretovo. Výstavba dialógu má silnú charakterovú evokáciu, ktorá sa začína 
už v reči homodiegetického rozprávača: 

„Samo Zloch, najobhrešnejší spomedzi nás a najnemilosrdnejší z nášho konca 
dediny, aj tentoraz schmatil futbalovú loptu pod pazuchu práve vtedy, keď sme to 
najmenej očakávali. [...] ‚Poďme nahnevať Ondriša!‘ Dnes sa už priznám, že som 
rád pristal, a i dnes sa hanbím za tú radosť, že sa do vôle nasmejeme na úbohom 
hluchom kraviarovi. [...] Samo sa mu vyškieral do tváre a  škaredo zvolal: ‚Šafeľ 
hluchý!‘ Smiali sme sa ako posadnutí, také nám to bolo smiešne: Samova sprostá 
tvár a kraviarove nechápavé oči. ‚Vravím ti – ša-feľ hlu-chý! Tru-tu-tu!‘ Ondriš sa 
na nás rozpačito díval a nerozumel tomu zlému smiechu. Potom si azda pomyslel, že 
sa niečomu radujeme a chcel sa pridružiť k našej radosti – nuž sa usmial i on a jeho 
smiech zlial sa s naším. Bol to ledva počuteľný smiech starého, upracovaného a živo-
tom bičovaného človeka. Ukazoval nám porisko, ktoré práve dohotovil, také mocné, 
jaseňové porisko, vycifrované a vyzdobené kvietkami a zvieratkami. ‚Dnes to dokon-
čím. Zväzky už mám a zajtra začnem pliesť bič,‘ – vysvetľoval nám lebo si myslel, 
že sme k nemu prišli obdivovať jeho šikovnosť a zručnosť. Ale ba! ‚A čo budeš s tým 
poriskom robiť? Budeš si v zuboch šparchať?‘ Zase salva smiechu. Zlého smiechu. 
Ondriš hluchý, nepočuje. ‚Ak chcete, narobím takýchto porísk aj vám. Nikto v dedine 
takých nebude mať‘“ (Tušiak 1971, s. 165). 
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V tomto vynikajúcom dialógu, kde máme priamu i nepriamu reč (úvodnú pa-
sáž homodiegetického rozprávača vnímame ako nepriamu reč), sám rozprávač 
posilňuje prvky subjektivity, jeho zaujatosť k opisovanej udalosti a vzťah, ktorý 
nadväzuje s čitateľom („aby sme sa rozumeli“, „dnes sa priznám“) podporuje sve-
deckú evokačnú funkciu (inak povedané ide o rozprávača-svedka, ktorý obýva 
fikčný svet, ale predmetom jeho rozprávania je iná postava). Tento typ rozprá-
vača nachádzame aj v ostatných skúmaných poviedkach; tiež retrospektívne za-
meraných. Tvarovanie postavy nepočujúceho Ondriša ako životom skúšaného 
a trpiaceho človeka nakoniec odzbrojí aj centrálneho protagonistu tvarovaného 
ako bitkára, zlého a mrchavého chlapca. Centrálna os rozprávania sa viaže na 
postavu Sama/Samka Zlocha; máme tu sémantické využitie mena, súvisí s té-
mou premeny v príbehu, v názve je familiárne meno Samko, ktoré sa vyskytuje 
aj v neoznačenej priamej reči: „Pomaly-pomaličky na spodnom konci poriska za-
čala sa zjavovať hlavička teliatka s krátkymi rožkami. Nech si starý Ondriš pamätá 
na Samka Zlocha, nech si nemyslí, že Zloch je najplanší chlapec v celej dedine a na 
celom svete a že si slovo nevie dodržať. Dodržať si dané slovo –  je niečo poriadnej-
šieho na svete?“ (Tušiak 1971, s. 168). Nejednoznačnosť určenia, o akú výpoveď 
ide (či je to aj naďalej súčasť narácie rozprávača alebo neoznačená priama reč 
postavy či jej vnútorný monológ ako projekcia sebaobrazu hlavného hrdinu) 
nám však spoľahlivo signalizuje subjektívnosť rozprávania. Ako sme už poveda-
li, rozprávača svedka a retrospektívny pohľad identifikujeme v celom rade (hod-
notiacich, časových) jazykových prostriedkov: dnes sa priznám, stalo sa toto, ale 
ba!, škoda!. Samo Zloch je postava, ktorú nachádzame vo viacerých Tušiakových 
prózach v knihe Maximilián v meste (napríklad tá istá literárna postava Sama 
Zlocha spája poviedku Obrat Samka Zlocha s poviedkou Cigánik a jeho tamburka, 
do knihy nezaradenej, ktorej sa venujeme nižšie). Znaková povaha postavy má 
zásadný význam pre naratívny svet Tušiakovej príbehovej prózy. Spravidla je 
aktérom kľúčovej udalosti, ktorá posúva príbeh dopredu a k nej sa viaže aj vý-
znamové kódovanie. Podľa našej mienky (a na základe kognitívnej naratológie 
a  rétoricky zameranej naratológie), sémantika textu, aj keď neopúšťa celkom 
jeho konštruovanie v druhotnom znakovom systéme, v mnohom závisí od čita-
teľskej konkretizácie. Tak sa postava Sama z naratívneho sveta (kde si uvedo-
mujeme významnú funkciu konštrukcie postavy ako protivníka a záškodníka) 
dostáva za hranice literárneho textu a až po poslednú prózu v Tušiakovej knihe 
Maximilián v  meste reprezentuje zlého, neposlušného chlapca, bitkára a  pos-
mešníka (akých v reálnom svete nie je málo). Každá z próz v knihe Maximilián 
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v meste hovorí o inom príbehu detskej družiny, spájajú ich hlavné postavy, jedna 
z nich pomenovaná Jožko Sokol je rozprávačom a postavou, z čoho vyplýva, že 
i v poviedke Obrat Samka Zlocha ide o tohto (tu nemenovaného) narátora. V zá-
verečnej psychologickej poviedke Obrat Samka Zlocha sa postava Sama mení; 
stáva sa citlivejším a ohľaduplnejším a vysvitá, že jeho správanie je podmienené 
citovým nedostatkom (matku stratil ako malý a „hádam sa na ňu ani nepamä-
tá“). Jej situovanie na koniec knihy má dvojnásobnú významotvornú platnosť; 
vo vzťahu k čitateľovi ide o uspokojenie (kniha sa končí zmierením), ale svojím 
(otvoreným?) dynamickým koncom: „Prišli dni, keď Samo býval zamyslený. Samko 
Zloch prestával byť dieťaťom“ má potenciál jej sémantické pole rozširovať. Práve 
Juraj Tušiak vo svojej neskoršej tvorbe naplno uplatňoval moderné naratívne 
postupy a  stratégie zamerané na psychologizáciu svojich detských postáv, čo 
sa prejavuje aj v analyzovanom texte. Vonkajšia charakteristika postavy Sama 
sa prezentuje tak, ako ho chápe okolie (na základe mimetického princípu, je zlý 
a bitkár), jeho premena sa deje pod vplyvom okolností, do ktorých sa dostáva, 
kde je kľúčové jeho stretnutie s nepočujúcim Ondrišom, ktorý si spomenie na 
jeho matku: „Keď som ja bol taký malý, ako teraz ty, tvoja mať len sa bola narodi-
la. Ja som ju vozieval na drevenom vozíku. Otec ma raz vybil, že som ju prevrhol do 
prachu. A ty sa na mamu hádam ani nepamätáš. Bola dobrá žena...“ (Tušiak 1971, 
s. 166). Práve tento etický imperatív nastolený v priamej reči sa bude vzťahovať 
aj na nepočujúceho Ondriša; pod jeho vplyvom sa Samko Zloch v realistickom 
fikčnom svete zmení. 

Ako sme už naznačili, na zdôraznenie zásadného obratu v deji a v postoji 
k  literárnej postave s postihnutím Tušiak používa dialógovú formu. Dialóg sa 
podieľa aj na nepriamej charakteristike hlavného hrdinu: 

„‚Čakáš Ondriša?‘ Samo znovu zagánil, zvraštil obočie a  odvrkol: ‚Čo ťa do 
toho?‘

‚Tak si ho len čakaj...‘ Samo rezal a my sme tŕpli, čo asi urobí, keď... Potom sa 
mu prihovoril Mišo Mlačok: ‚Šafeľ hluchý dneska nepríde. Je chorý...‘ Nožík prestal 
stružlikať. Samo sa rad-radom díval do našich tvárí, ale my sme pohľady skláňali 
k zemi. Potom nám povedal pomaly, zdôrazňujúc každé slovo a slabiku:

‚Aby sa tu nikto neopovážil ešte raz povedať to ‚šafeľ hluchý‘!“ (Tušiak 1971,  
s. 169).

Individuálne-charakterová evokácia postáv s  postihnutím závisí aj od ich 
mena. Aj keď všetky postihnuté postavy majú vlastné mená (Paľko, Ondrej, 
Ondriš), ich stvárnenie a charakterizácia je závislá od pomenovaní na základe 
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hendikepu (krivý čert, hluchý šafeľ, Quasimodo). Uvedieme tu opis vonkajšieho 
vzhľadu postavy z poviedky P. Grňu Quasimodo. Pri fyziognomickej charakte-
ristike hluchonemého pastiera je zrejmá intertextová nadväznosť na postavu 
zvonára z románu V. Huga Chrám Matky božej v Paríži, spája ho s ním kategória 
ošklivosti združená so senzorickým hendikepom: „On bol hluchonemý a aby naše 
urážky pochopil, vysvetľovali sme mu ich rôznymi posunkami rúk a úškľabkami. Vy-
plazovali sme mu jazyky a nejeden z nás prstami i rozdrapenými ústami sa pokúsil 
napodobniť jeho zmrzačenú tvár. On sa iba usmieval a jazva, ktorá mu šla od úst 
po ľavé ucho, sa ešte väčšmi zvýraznila a nám sa zdalo, že sa mu to ústa rozdrapi-
li“ (Grňa 1988, s. 64 – 65). To sa aj explicitne zdôrazňuje v príhovore narátora: 
„Viete, kto to bol Quasimodo? Ani ja som nevedel, až kým mi obchodníkov Štefan 
nevysvetlil, že je to, vlastne bol, jeden škaredý zvonár z jedného románu. A že ten 
Quasimodo bol taký škaredý, že škaredší a ošklivejší už nemohol ani byť... A ja vám 
teraz porozprávam o tom, akého Quasimoda sme mali my...“ (tamže, s. 64). Tento 
začiatok sprítomňuje narátora ich-formy, udalosti sú situované do minulosti, 
ale sa na to využíva historický prézent: „Len čo slnko vyskočí na oblohu, mamy 
nás už zobúdzajú a my, takí ospanliví, chytáme sa retiazok a vyvádzame kravy na 
ulicu.“ (tamže). Spolu s ostatnými gramatickými a syntaktickými prostriedkami 
(dokonavosť slovies, elipsa) sa tým zintenzívňuje a posilňuje dynamika a tra-
gika udalostí: „Práve vtedy spoza koľajníc dofučí vlak. Zhurtuje po koľajniciach, 
spiskne... Paľkova krava sa splaší, zdvihne chvost a dá sa do svalu. Reťaz uviazaná 
okolo Paľka. Ten musí bežať s ňou. Nám je to spočiatku smiešne. No Paľko už ne-
vládze, padá. Krava nezastáva, nespomaľuje. Vláči Paľka po strnisku. Paľko kričí“ 
(tamže, s. 66). Táto udalosť ako „změnu stavu“ (Kubíček 2013) zmení Paľkov 
postoj k hluchonemému pastierovi Ondrejovi, ktorý ho zachráni, čo vidieť v zá-
vere poviedky v Paľkovej replike: „‚A on, Quasi...?‘ chcel sa spýtať na Ondreja. No 
nemohol vysloviť to meno.“ (Grňa 1988, s. 67). 

Pri postavách s  hendikepom oveľa dôležitejšia je nepriama charakteristi-
ka; postavu Paľka z Tušiakovej poviedky Krivý čert najprv vidíme len zo zorného 
uhla rozprávača, opisuje Paľka ako dobrého priateľa a brankára. Kľúčová udalosť 
je urážka, keď narátor Paľka nazve krivým čertom, od nej sa odvíja zvnútornený 
konflikt narátora, ktorý sa projektuje aj na opisovanú postavu, najprv v statickom 
opise a potom projekciou do jej vnútra: „On stál opretý o stenu. Bradu si položil na 
barličku a plakal. [...] Na hodinách sedel bez slova, na otázky neodpovedal, na pres-
távkach stával vždy na tom istom mieste s bradou opretou o barličku. Niekoľkokrát 
som sa mu chcel prihovoriť, ale on ani nepozrel na mňa. A ak aj pozrel, jeho oči boli 
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také smutné, také smutné, že som musel sklopiť pohľad. Zdalo sa mi, že mi tými veľký-
mi očami chcel povedať: Prečo si mi ty musel to povedať? Veď ja to aj sám dobre viem, 
oj, dobre viem... len som si myslel, že vám to nevadí že som takýto, a preto ste boli 
takí istí ako aj ja. Teraz je po všetkom... Ja som mrzák! Vy ma nepotrebujete a aby ste 
vedeli, ani vy nie ste potrební mne. Nájdite si iného kamaráta, brankára... Ó, a tak 
rád by som si zastal medzi dve hŕby šiat! Tak by som bránil, ako nikdy doteraz! Ty si 
všetko pokazil! Ty...“ (Tušiak 1961, s. 106). Homodiegetický rozprávač (je jednou 
z postáv príbehu) je zároveň aj autodiegetický (je hlavná postava) a pohybuje sa 
iba vo svojom vnútornom svete. Z  tejto pozície formálne vypovedaný monológ 
Paľka je len psychonarácia – technika, pomocou ktorej sa čitateľovi zdieľa to, čo 
sa odohráva v mysli postavy z pohľadu zovňajšku (Cohnová, podľa Fořt 2014, Ku-
bíček 2013), ale kontext (reč rozprávača) nám navráva, že ide o vnútorný mono-
lóg, podobne ako v nasledujúcom úryvku: „Aké je to strašné. Časom by to možno 
bolo predsa prišlo, ten pocit menejcennosti, ale prečo som mu práve ja musel povedať, 
prečo práve – ja, jeho najlepší kamarát? Prečo?... Prečo som práve ja bol ten čo mu 
ukázal na tú strašnú priepasť, aká je medzi ním a inými...?“ (tamže, s. 106). Postava 
somaticky postihnutého Paľka o svojom vnútornom bôli nevypovedá v priamej 
reči. V charakterizácii Paľka prevahu majú vonkajšie manifestácie (duchom bol 
neprítomný, mlčky stál, plakal, díval sa do zeme), keď ho chlapci volajú do futbalo-
vej partie rozhodovanie vidieť vo vonkajších manifestáciách v pásme rozprávača, 
kde sa využíva historický prézent: „On uvažuje, obráti sa k nám. V očiach mu horí 
tajomný ohník, ale zase sa stratí a oči sa zahalia hmlou. ‚Nemôžem‘, povie a pokýval 
barličkou.“ (tamže, s. 107). Ich-rozprávanie signalizuje subjektivizáciu narácie, 
zvnútorňovanie diania prispieva k psychologickému prehĺbeniu postavy narátora 
a hlbšiemu prieniku do podstaty vzťahu s hendikepovanou postavou; Paľka vníma 
ako kamaráta, ktorému ublížil. Výčitky svedomia, ktoré ním lomcujú, prispievajú 
k psychologickej evokácii, ktorá nám v rámci epistemologicko-edukačnej funkcie 
ukazuje, že správanie sa ku hendikepovaným ľuďom je tu znázornené ako snaha 
spolucítiť s nimi, porozumieť im, uvedomiť si ich kvality a prijať ich medzi seba. 
Paľka nakoniec deti povolajú do futbalovej jedenástky a presvedčí ho o tom práve 
jeho najlepší kamarát, ale akoby trhlina v ich vzťahu zostala. Aj v ostatných po-
viedkach postavy s hendikepom sú akceptované, v štruktúre naratívneho textu sa 
zdôrazňuje ich kvalita; postava Quasimoda zachráni chlapca, ktorého vláči spla-
šená krava a ten si uvedomuje urážlivosť pomenovania Quasimodo, starý kraviar 
Ondriš, deťmi nazývaný „hluchý šafeľ“, svojou mierumilovnosťou a „neprebude-
nosťou“ dokáže zmeniť postoj detí k nemu. 
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Aj pri postavách rasovo znevýhodnených autori používajú podobné tech-
niky a stratégie v ich zobrazovaní. V charakterizácii sa ich sociálny deficit naj-
výraznejšie vidí v  statickom opise (podobne ako to bolo u  hendikepovaných 
postáv, kde sa dôraz dával na postihnutú časť tela: vysušená noha, zjazvená 
tvár). Detailný opis fyziognómie a zovňajšku/odevu hrá významnú úlohu v po-
silňovaní subjektovej evokácie – hovorí o ich sociálnom statuse a zaradení na 
perifériu spoločnosti. Postava malého Cigánika je najprv zaradená do širšieho 
spoločenstva: „Do našej dediny prišli Cigáni. Opravdoví kočovní Cigáni. Pre nás, 
chlapcov, títo priechodzí boli opravdovou atrakciou, niečím, čo nemožno vidieť kaž-
dého dňa. Dovliekli sa na malých kočoch, dotrhaní, rozcuchaní a strapatých hláv, 
v pestrých odedzách a s hŕbou detí nausádzaných na kočoch.“ (Tušiak 1961, s. 6). 
Charakteristika etnika sa prenáša na jeho príslušníka-malého Cigánika: „Bol 
celkom nepodstrihaný, strapatý a čiernušké vlasy sa mu zakrúcali na ligotavý golie-
rik kabátika bez rukávov. A jeho oči, ktoré sa naveky pohybovali, akoby boli usadené 
na oleji, podobali sa na dve hrudky uhlíkov.“ (tamže). Podobný opis, s väčším zo-
všeobecnením, ktorým sa do narácie uvádza postava, nachádzame aj v  romá-
ne Biely cigánik: „Bol to vyrastený chlapec, mocný, zavalitý. Takéto deti, presnejšie 
výrastkovia, nie sú zriedkavosťou na našich dedinách. Zmáča ich dážď, vietor im 
zanesie strapaté vlasy prachom a zase ho z nich vyfúka, líca majú spálené od slnka 
a mrazu. Nikdy ich nepoláskala matkina nežná ruka, do sna neukolísalo jej hrejivé 
slovo. Zvyčajne sú ovčiarmi alebo pastierikmi, večne sú nevyspatí, polohladní. Krutý 
osud poznamenáva ich tváre drsnou pečaťou, ale nenarúša ich čisté srdcia, ba ob-
darúva ich tým, čo nemajú iné deti: vytrvalosťou. A takýto bol aj tento chlapec. Volal 
sa Taruno Mulon. Bez dáta a miesta narodenia. Cigánik.“ (Podgorec 1970, s. 8). 

3 Sociálno-ideologická rovina realistického fikčného sveta alebo 
Realistické fikčné okolie

Všímali sme si, ako sa v  individuálno-psychologickej rovine realistického 
fikčného sveta vo všetkých štyroch poviedkach stretávame s výraznou personál-
nou evokáciou; narácia sa sústreďuje na postavu intaktného jednotlivca (zastu-
puje aj širšie spoločenské prostredie) a na jeho vzťah k postave s postihnutím. 
Literárna postava v štruktúre fikčného sveta nie je izolovaná od udalostí/deja 
a tie sa odohrávajú v určitom okolí, ktoré „zahrnuje prostorové a časové cha-
rakteristiky reprezentované reality, ale i její charakteristiky ideologické (episte-
mologické, axiologické, etické, náboženské aj.)“ (Fořt 2013). Okolie/prostredie 
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je „komplement subjektu“ a spolu s ním sa podieľa na výstavbe príbehu (tam-
že). Aj keď sa protivíme mimetickému čítaniu umeleckej literatúry, oblúkom 
sa vraciame k  referenčnému princípu: literárne dielo v mnohom odkazuje na 
mimotextovú skutočnosť (spoločenské pomery, ideologické zretele, predsudky 
a pod.). Najmä realistické prózy svojím analytickým a interpretačným potenciá- 
lom aktuálnej skutočnosti a  svojím evokačným potenciálom umožňujú reci-
pientovi, v súlade s dominantnou epistemologicko-edukačnou funkciou, lepšie 
porozumieť „hlubokému a skrytému smyslu událostí“ (Maupassat 1950, podľa 
Fořt 2014). Žáner poviedky ako žáner krátkeho rozsahu neumožňuje prezento-
vať širšie spoločenské okolie (na rozdiel od románu), konkrétne priestorovo-ča-
sové relácie sa iba načrtnú, v narácii sa spravidla sústreďuje na jednu postavu. 
Tak je tomu aj v analyzovaných textoch, s výnimkou románu, o čom sa zmieni-
me nižšie. Napríklad v poviedke Obrat Samka Zlocha sa evokuje čas a priestor 
v krátkom úvode: „Na priestrannej poľane za futbalovým ihriskom zjari sa žltnú 
púpavky-kuriatka. Nad ohradou vinohradu povedľa poľany voňajú strapce orgová-
nového kvetu, podobajú sa mäkkému hodvábnemu ručníku a striasajú zo seba kvap-
ky nočného dáždika. My sme sa naháňali za loptou a starý Ondriš, hluchý kraviar, 
sedel na prvej tráve pozdĺž ohrady.“ (Tušiak 1971, s. 164). Prirovnania a demi-
nutíva odkazujú na subjektivizáciu jazykového výrazu, ktorú musíme mať na 
zreteli aj neskoršie pri modelovaní postáv. Okolie/prostredie (prebúdzajúca sa 
jarná príroda na okraji dediny) a lyrizujúca tendencia sa dostáva do vzťahu/pro-
tikladu s  individuálno-charakterovou evokáciu hendikepovanej postavy a  má 
hodnotiaci ráz: „Zaujímavé je, že prvá jarná tráva vždy ožije najprv pozdĺž ohrady. 
Utieka sa k nej, akoby z tej strany čakala ochranu. Pred kým? Veď starý Ondriš jej 
neublíži. Ten už neublíži ani muche. Sotva má päťdesiat kíl.“ (tamže). Tu sa roz-
právač identifikuje už ako postava fikčného sveta a bude obmedzený na svoju 
pozorovateľskú pozíciu; moment prekvapenia s estetickým potenciálom prichá-
dza v momente, keď sa homodiegetický rozprávač mení na heterodiegetického 
v centrálnej časti príbehu o Samovom nočnom hľadaní poriska. Evokácia miesta 
sa viaže na vinohrad: za plotom, pomedzi vysoké viničné kry, medzi brázdami, 
významovo ho dotvára časová lokalizácia (spolu vytvárajú priestorovo-časovú 
evokáciu): nebolo mesačno, ticho, bezhviezdna obloha, nízke oblaky. V  opise 
priestoru si rozprávač pripadá objektívny: „Nebolo mesačno. Tým ťažšie sa Samo 
dostal ponad plot. On, slávny plotolezec, mal dosť trápenia, lebo plot bol z dosák, 
dosky vlhké od dažďa, ktorý predvečer znovu pršal.“ (Tušiak 1971, s. 166); v zná-
zorňovaní akcie subjektu (Sama) nachádzame celý rad subjektívnych rozpráva-
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cích postupov: nepriamu reč („Myslel si, že to vlhké, čo cítil pod pravým kolenom, 
bola voda alebo blato.“), polopriama reč („Divné, veď koľko ráz v tomto vinohrade 
kradol hrozno, vždy tak ľahko zisťoval, kde je, teraz nedajbože nájsť pravú cestu. 
Ale keď aj to porisko zahodil sem len tak cez plece a nehľadel, kde spadlo... Ktože 
ho nájde teraz v noci?“), vnútorný monológ („Aby zvetrili mňa? Zastal, zbystril 
sluch...“). Uvedené potvrdzuje spätosť literárnej postavy so všetkými ostatnými 
štruktúrnymi prvkami fikčného sveta (s priestorom, časom, rozprávačom...).

Literárnu postavu okrem charakterizácie dotvára aj spoločenská determi-
nácia; o to viac toto tvrdenie platí pre postavy s hendikepom, keďže sú ony čas-
to dotvárané čitateľskou skúsenosťou (či pod tlakom spoločenských konvencií 
a predsudkov). Vo všetkých poviedkach je kľúčová udalosť v narácii spätá s pos- 
tavou s hendikepom, ktorá je spravidla objektom udalosti, tieto postavy nie sú 
nositeľmi akcie, ale reakcie (Kubíček 2013). V súvislosti s kľúčovou udalosťou 
znevažovania sa napr. Paľko uzatvára do seba a mlčí (Krivý čert), Ondriš je ako-
by neprítomný a neprotestuje (Obrat Samka Zlocha) a Ondrej tiež znáša urážky 
pasívne (Quasimodo). Jadrová udalosť v poviedke Cigánik a jeho tamburka je ná-
silné odňatie tamburky Samom Zlochom, konflikt vyvrcholí, keď Samo pri páde 
tamburku rozbije. Cigánik, na rozdiel od hore uvedených hendikepovaných pos- 
táv, reaguje činom – napľuje Samovi do tváre. Táto satelitná udalosť (možno ju 
z rozprávania aj vypustiť, ale tým próza stráca na pôsobivosti) pridáva príbehu 
sémantickú kvalitu. Postava Cigánika opovrhla násilným správaním protagonis-
tu z majority a potvrdila tak svoju integritu a nadradenosť voči nej. Podobne ako 
v mnohých iných dielach (porovnaj Stanislavová 2017) menejcennosť a neplno-
hodnotnosť osôb s hendikepom sa tu prejavuje aj v jazyku; v dvoch poviedkach 
nachádzame pre senzorické postihnutie urážlivé pomenovanie vyvodené z fra-
zeologického spojenia „šafeľ hluchý“, či intertextovú alúziu na svetovo známu 
postavu Viktora Huga Quasimoda, pre somatické postihnutie vôbec častú na-
dávku „mrzák“, pre nevidiaceho zase „slepý“. Treba však pripomenúť, že práve 
pri používaní týchto slov v príbehu nastáva obrat; intaktné postavy si uvedomu-
jú nenáležitosť a urážlivosť týchto pomenovaní.

Naratívny priestor v románe Vidoa Podgorca Biely cigánik (1970) súvisí s vý-
znamovou výstavbou fikčného sveta kočovných Cigánov; príbeh sa odohráva 
v prírodnom prostredí (rovina, rieka, polia, v diaľke vrchy), kde sa v lete (letné 
obdobie je zároveň aj čas príbehu, ktorý sa nekryje s  časom rozprávania) Ci-
gáni nakrátko usadili, iba niekoľko udalostí sa lokalizuje do dediny (presnejšie 
na okraj dediny). Čas jesene aktualizuje motív cesty (naviazaný na toto etni-
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kum funguje ako chronotop): „Ale žiť cigánskym životom – to znamená putovať, 
putovať, putovať“ (Podgorec 1970, s. 107), zima a jar uzavierajú príbeh. Román 
je zaujímavý tým, že tematizuje život „bieleho“ chlapca v kolektíve rómskeho 
etnika; Z. Stanislavová (2014) tomuto príbehu pripisuje ideologický a roman-
tizujúci príznak, kde sa vojnová téma (v rámci ktorej ho autorka pozoruje) po-
súva do úzadia a H. Pifko hovorí o atraktívnej téme (Pifko 1971, podľa Stani-
slavová 2014). Ak „výchozí naratív“ (termín G. Genette) vnímame ako „soubor 
chronologicky uspořádaných událostí největšího rozsahu“ (Kubíček a kol. 2013), 
východiskom je Tarunovo rozprávanie o  svojom živote, Tarunova prítomnosť 
v školskom prostredí v úvode odkazuje na analepsu (v klasickom koncepte prózy 
ide vlastne o retrospektívne rozprávanie). Vlastný príbeh románu tvorí spoveď 
rozprávača a zároveň postavy Taruna v ich-forme. Učiteľ vyzve Taruna, aby svo-
jim spolužiakom povedal niečo o sebe. Ich-forma je však neustále prestupova-
ná nesúrodou slohovou rovinou; rozprávanie dospievajúceho chlapca v rovine 
osobnostnej spovede je presvedčivé, však v rovine jazykovej sa vo veľkej miere 
prejavuje štylizácia autora (Stanislavová 2014). Okrem problematického prisú-
denia rozprávania hlavnej detskej postave, stranou nechávame aj axiologickú 
otázku románu, čo však v  súlade s  dominantnou epistemologicko-edukačnou 
funkciou v realistických textoch nás ani natoľko nemusí zaujímať.

Hlavná postava a  rozprávač Taruno Mulon je vojnová sirota, ktorú nájde 
a o ktorú sa stará starý Cigán Mulon (tento motív je v protiklade s často trado-
vaným modelom Cigána ako únoscu detí, Stanislavová 2017), a je romantickej 
proveniencie. Ani Mulon nie je typickým predstaviteľom svojho národa, nechce 
žobrať, živí sa prácou svojich rúk, je šikovný remeselník – košikár. V modelova-
ní tejto postavy cítiť idealizáciu. Presvedčivejšie je stvárnená postava Taruna, 
prejavuje sa jeho dvojitá optika nazerania na rómsku populáciu: na Cigánov sa 
pozerá nie z aspektu majority (kde pôvodom patrí), ale z pozície príslušníka mi-
noritného národa. Jeho pozícia je prinajmenej zvláštna aj tým, že sa ho starý 
Mulon pokúša vrátiť tam, kde podľa pôvodu patrí (na zimu ho zjedná za pastiera 
u gazdu v dedine), avšak odtiaľ zuteká, akoby aj v jeho žilách bolo cigánskej krvi. 
K cigánskej skupine ho vráti silné citové puto k starému Mulonovi. Cigánskych 
spoločníkov vníma ako svojich a  zároveň v  kontakte s  majoritným spoločen-
stvom si uvedomuje ich a svoju odlišnosť a inakosť: „A ak sa mám priznať, zrazu 
sa mi zazdali tie ‚čudné‘ deti celkom protivné. Bolelo ma ich pohŕdanie nami. Nie pre 
ich prevahu sa mi sprotivili, ale preto, že nám cigánskym deťom, upierali právo na 
to spoločné s nimi – na meno  ‚dieťa‘,“ (Podgorec 1970, s. 66). Ako vidieť, jeho uva-
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žovanie nezodpovedá celkom ontogenéze detského hrdinu, často však uvažuje 
v duchu detskej logiky, nechápe nevraživosť ľudí voči nemu a protiví sa stotož-
neniu Cigána so zlodejom. Prejavuje sa tu tvarovanie postavy ako „priesečníka 
vzťahov“, je determinovaný svojím okolím, rómsky spôsob života prijíma ako 
svoj (zuteká od gazdu a akej-takej istoty a tepla „domova“), ale je to postava, 
ktorá sa vyvíja a postupne, pod vplyvom okolností, prichádza do dediny a školy, 
kde by sa mal adaptovať a socializovať.

Cigáni sa tematizujú ako zvláštne a záhadné národné etnikum; Taruno to 
hodnotí z pozície majority: „cigáni sú pre nich neobyčajným, čudným, záhadným 
národom a každé stretnutie s nimi akoby bolo prvé“ (Podgorec 1970, s. 135). V jed-
notlivých scénach príbehu vidieť vzťah minority k rómskym deťom, aj v rámcu-
júcej časti, keď vojnová sirota Taruno prichádza medzi školské deti, v objektív-
nom rozprávaní sa vytvára svet, v ktorom je Taruno odmietaný: „nikto ho nechcel 
prijať vedľa seba do lavice“, „neskrývali nevraživosť voči nemu“, „akýsi chlapec mu 
napľul do tváre“, lebo ho pokladali za Cigána. Taruno a jeho cigánski priatelia 
najčastejšie prídu do styku s dedinskými deťmi, ktoré ich vnímajú v súlade so 
stereotypmi a predsudkami o Cigánoch: myslia si, že sú zlodeji, klamári, bitkári 
a pod. Rómske spoločenstvo má tu všetky charakteristiky, aké mu prisudzuje ma-
joritná spoločnosť; jednotlivci Rómovia sa zaoberajú kupčením (s koňmi), vešte-
ním, žobraním, ako aj na v balkánskom priestore častým príživníckym životom 
v spojení s týraným zvieraťom; epizódna postava Cigána Demira, tzv. medvedia-
ra8, ktorý sa pridá k rómskej kočovnej skupine a prezimuje s nimi, deťom zdieľa 
príbeh o tom, ako sa zmocnil malého medveďa a ako ho naučil tancovať. 

Sociálno-ideologická rovina románu odráža skutočné spoločenské po-
stavenie rómskej komunity. Integrácia nie je možná, ale čiastočná akceptácia 
áno (rómska skupina dostane na prezimovanie dedinskú maštaľ, samozrejme 
na okraji dediny, a  dedinčania im poskytnú prácu v  žatve). Reálny svet živo-
ta Rómov do fikčného sveta románu preniká vo forme kultúrnych dát, ktoré sú 
vo veľkej miere v súlade s bežnou kultúrnou encyklopédiou o aktuálnom svete 
rómskeho etnika. 

8 Medvediar, mečkar (srb.) bol človek, ktorý po jarmokoch a  dedinách sprevádzal 
medveďa, ktorého predtým podrobil drezúre (medveď najčastejšie tancoval), a tým 
sa živil.
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Záver

V predmetných prózach sa hendikepovaný jednotlivec stáva objektom roz-
právania, a tým aj spoločenského diania; ako subjekt vystupuje rozprávač spra-
vidla v  ich-forme, ide o  jednotlivca z  majority, spolu však ustanovujú tému: 
„vnitřní život subjektu i  spoločenská determinovanost objektů se stávají zák-
ladními stavebními kameny motivicko-tematické výstavby realistických fik- 
čních světů“ (Fořt 2013, s. 33). Motív človeka so znevýhodnením sa v analyzo-
vaných dielach viaže na kľúčové udalosti v  realistickom fikčnom svete. Silná 
realistická/psychologická evokačná funkcia umožňuje tieto príbehy vzťahovať 
k aktuálnemu svetu; su(o)bjekt (literárna postava) sa prepája jednak s mysľou 
(na individuálno-psychologickej rovine) a  jednak so spoločnosťou (na sociál-
no-ideologickej rovine) (tamže). Aktualizuje sa tu mimetická dimenzia postavy, 
ako ju navrhuje James Phelan, ktorá sa „spoléhá na naše konkretizačné praktiky, 
které nás vedou k sjednocování určitých rysů postavy či jejího chování a jednání 
se způsoby, jakými jednají bytosti, které potkáváme v našem aktuálním světě“ 
(podľa Kubíček 2013), ktorá detskému čitateľovi umožňuje (ne)identifikovať sa 
a na základe svojich skúseností vnímať postavu ako komplikovanú a komplexnú 
bytosť. U (detského) čitateľa uvedené diela môžu vyvolať najmä pozitívne po-
city, akými sú súcit, pochopenie, empatia. Napríklad aj rozprávač vo všetkých 
troch Tušiakových poviedkach sa k postave s postihnutím prejavuje ako súcit-
ný: „Dnes sa už priznám, že som rád pristal, a i dnes sa hanbím za tú radosť, že sa 
do vôle nasmejeme na úbohom hluchom kraviarovi.“ (Tušiak 1971, s. 164), alebo: 
„Ľúto mi je, že som mu práve ja dal na vedomie, že on nie je ako my ostatní a že my 
ostatní nie sme takí istí ako on.“ (Tušiak 1961, s. 103), či do tretice: „Cítim sa vin-
ným, keď si dnes spomeniem na toho Cigánika.“ (Tušiak 1961, s. 7).

Ako sme už naznačili, v mnohom to súvisí so spôsobom stvárňovania pos- 
tavy a s budovaním fikčného sveta. Postavy s hendikepom sú podľa typológie 
vedľajšie postavy spravidla kladné, jednoduché a statické, naopak subjekty roz-
právania či intaktné postavy sú hlavné postavy, komplexne a dynamicky stvár-
nené. Vo výstavbe postáv s  hendikepom dôležitú úlohu má priama charakte-
ristika (opis jej charakteru daný je rozprávačom); keď je rozprávač v ich-forme, 
na charakterizácii sa podieľa aj jeho hodnotenie a názor, napríklad v povied-
ke Obrat Samka Zlocha, kde sa intaktná postava Sama hodnotí z  perspektívy 
osobne zúčastneného rozprávača, ktorý tlmočí názor širšieho spoločenstva. Pri 
postave je dôležitý opis vonkajšieho vzhľadu hendikepovaných postáv, ktorý je 



306

tiež závislý od typu rozprávania. Pohybuje sa od objektívnej k subjektívnej mo-
dalite a ak je na charakteristike zúčastnený priamy rozprávač, je subjektívnejšia 
a nadobúda expresívno-emocionálnu podobu. Dôležitým prostriedkom nepria-
mej charakterizácie postáv s hendikepom v štruktúre fikčného sveta je nejaká 
kľúčová udalosť, ktorá hovorí o vzťahu intaktnej postavy k postave s hendike-
pom a vplýva na jej zmenu. V nepriamej charakterizácii je dôležitý pasívny pos- 
toj postáv s hendikepom, ich prehovor je v dôsledku hendikepu buď nemožný 
a obmedzený (hluchonemosť či neznalosť jazyka) alebo komunikačne irelevan- 
tný (hluchota postavy či hendikepom spôsobená zakríknutosť). Preto sa dôleži-
tým prostriedkom nepriamej charakterizácie stáva reč rozprávača a priama reč 
intaktnej postavy a pri postave s hendikepom nevlastná priama reč, polopria-
ma reč a vnútorný monológ. Pri modelovaní postavy rasovo znevýhodnenej je 
dôležité aj prostredie a sociálne zaradenie, ktoré jednak evokuje prostredie, ale 
dotvára aj subjektovú evokáciu postavy.

Vo všetkých poviedkach konflikt nastáva z dôvodu netolerancie k inakosti 
toho druhého, vrcholí v  podobe urážky, výsmechu, odňatia (poriska, tambur-
ky), ba i v podobe fyzického násilia (Cigánik a  jeho tamburka). Jednotlivec bez 
hendikepu sa k osobe s postihnutím správa kruto a násilne, s výsmechom, čo 
sa potom rozuzlí v procese zvnútorneného psychického boja (výčitky svedomia, 
pocit viny) a vzťah s ukrivdeným sa (zdanlivo?) vyrovná. K rozuzleniu dochádza 
v každej poviedke inak: v dramatickom psychickom vnútornom boji intaktnej 
postavy a zároveň rozprávača (Krivý čert), vo vnútornej premene postavy, kto-
rá sa prehrešila voči postihnutej postave (Obrat Samka Zlocha, Quasimodo), ale 
i v pretrvávajúcom indiferentnom postoji k postihnutému zo strany postavy ná-
silníka (Cigánik a jeho tamburka). Koniec každého príbehu je v optimálnej podo-
be, v znamení uzmierenia (Krivý čert, Obrat Samka Zlocha) či pochopenia vlas- 
tného prehrešenia (Quasimodo). Výnimkou v tomto zmysle je poviedka Cigánik 
a jeho tamburka. Kým personálny rozprávač prejavuje súcit k malému Cigániko-
vi, postava Sama prezentuje krutosť správania sa k predstaviteľom tejto etnickej 
skupiny, vyjadrený aj v priamej reči: „‚Daj mu! Daj mu!‘ naliehame, ale Samo trvá 
na svojom: ‚Nedám, nebude hádam mne Cigán rozkazovať!‘“ (Tušiak 1961, s. 7). Pri 
postavách s hendikepom sa zvýrazňuje ich tematická a mimetická dimenzia na 
úkor syntetickej, ako v komplexnom návrhu na uchopenie postavy hovorí J. Phe-
lenová (podľa Kubíček 2013). Postava sa stáva nositeľkou témy (vzťah k hendi-
kepu) a mimetická dimenzia, silná najmä v realistických a psychologických tex-
toch, umožňuje čitateľovi identifikovať sa s nimi na základe vlastnej skúsenosti. 
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Okolie/spoločnosť na nich najprv reaguje odmietavo, ale nakoniec ich akcep-
tuje, ale len ak svojimi (fyzickými, morálnymi, umeleckými) kvalitami dokážu, 
že sú hodnotnými členmi kolektívu. Tu sa ukazuje ešte na ďalšiu pretrvávajúcu 
tendenciu v tomto type umeleckej tvorby – že sa u osôb s postihnutím (a teda 
aj u literárnych postáv) hendikep často kompenzuje nejakou osobitnou (klad-
nou) vlastnosťou (Paľko je vynikajúci brankár, Quasimodo silný muž, Tušiakov 
Cigánik a nevidiaci cigánsky chlapec Rapuš v Podgorcovom románe krásne hra-
jú a  spievajú na hudobných nástrojoch). Práve akceptácia postihnutých osôb, 
akú nachádzame v  interpretovaných dielach v podobe priateľstva (Krivý čert), 
nadviazania dôvernejšieho vzťahu (Obrat Samka Zlocha) či uznania ľudských 
kvalít (Quasimodo), predstavuje (v zmysle epistemologicko-edukačnej funkcie 
literatúry) náznak ich možnej integrácie do spoločnosti. Interpretované texty 
spôsobom vyobrazenia literárnej postavy s hendikepom potvrdili, že sa spravid- 
la hendikepovaná osoba vylučuje z kolektívu a stáva sa predmetom výsmechu, 
urážania a tým vlastne i segregácie. Tieto poviedky však poukázali aj na to, že 
takéhoto jednotlivca (v daných fikčných svetoch) spoločnosť akceptuje iba po 
preukazovaní jeho mravných a ľudských kvalít. Postava, ktorá spácha krivdu, sa 
(z)mení, prichádza k „obratu“, ale v podstate uvedené príbehy vyjadrujú základ-
ný postoj spoločnosti k ľuďom s postihnutím, a to je odstrkovanie pre ich ina-
kosť, ako niečo, čo pretrváva v spoločenskej a kultúrnej klíme a čo sa dá meniť 
iba dlhodobým vplyvom na vedomie jednotlivca. Načrtnutá perspektíva psycho-
logického zvnútorňovania narácie, kde sa výlučnosť prehodnocuje v pozitívnom 
smere (celkovo sa hodnotí ako negatívny jav), ukazuje práve na význam roly 
tolerantného jednotlivca v spoločnosti a na zástoj (kvalitnej) umeleckej tvorby.

Literatúra

ČÍŽIKOVÁ, Z., 2017. Spoločenská próza pre deti Pavla Grňu a Márie Kotvášovej-Jonášo-
vej. In.: Nový život. Roč. 69, č. 7  – 8, s. 49 – 56. ISSN 0351-3610.

ČÍŽIKOVÁ, Z., 2018. Podoby a premeny spoločenskej prózy pre deti (ilustrované na tvorbe 
Jána Kopčoka a Juraja Tušiaka). (v tlači; referát prednesený na konferencii Skup sla-
vista 2018 v Belehrade).

FOŘT, B., 2014. Fikční světy české realistické prózy. Praha: Akropolis. ISBN 978-80-7470-
078-1.

HARPÁŇ, M., 1990. Premeny rozprávania. Nový Sad: Obzor. ISBN 86-7103-057-1.

HODOLIČOVÁ, J., 2005. Prehľad dejín slovenskej vojvodinskej prózy pre deti. Belehrad: 
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. ISBN 86-17-12475-X.



308

JESENSKÝ, Z., 1996. Vývinová niť slovenskej vojvodinskej prózy pre deti. In: Postavím si 
palác z palaciniek. Báčsky Petrovec: Kultúra. YU ISBN 86-7103-088-1.

KUBÍČEK, T., HRABAL, J., BÍLEK, A. P., 2013. Naratologie. Strukturální analýza vyprávění. 
Praha: Dauphin. ISNB 978-80-7272-592-2.

STANISLAVOVÁ, Z., 2013. Éthos a poésis v umeleckej tvorbe. Štúdie o literatúre pre deti  
a mládež. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, ISBN 978-80-555-0978-5. 

STANISLAVOVÁ, Z., RUSŇÁK, R., LEŠKOVÁ, D., KARPINSKÝ, P., MITROVÁ, A., TO-
KÁR, M. a GAL DRZEWIECKA, I., 2014. Žánrové, poetologické a axiologické aspekty 
prekladov zo svetovej literatúry pre deti  a mládež do slovenčiny II. Kontext 70. rokov 20. 
storočia [online]. Prešov: Prešovská univerzita v  Prešove, Pedagogická fakulta [cit. 
2018-7-10]. ISBN 978-80-555-1164-1. Dostupné z: http://www.pulib.sk/web/knizni-
ca/elpub/dokument/Stanislavova2

STANISLAVOVÁ, Z., HLEBOVÁ, B., KOŽÁROVÁ, J., LEŠKOVÁ, D., 2017. Literár-
ne stvárnenie postáv so sociálnym a zdravotným znevýhodnením v próze pre deti 
a mládež na Slovensku (od polovice 19. storočia do roku 1948). In: O dieťati, jazyku, 
literatúre. Roč. 5, č. 1, s. 24 – 41. ISSN 1339-3200. 

VALIHORA, J., 2010. Básnická a prozaická tvorba Juraja Tušiaka. Báčsky Petrovec: Slo-
venské vydavateľské centrum. ISBN 978-86-7103-352-7.

Pramene

GRŇA, P., 1988. Quasimodo. In: Stred sveta. Nový Sad: Obzor, s. 64 – 67. YU ISBN 86-
7103-019-9.

PODGOREC, V., 1970. Biely cigánik. Nový Sad, Bratislava: Obzor, Mladé letá. 

TUŠIAK, J., 1961. Cigánik a jeho tamburka. In: Naši pionieri. Roč. 17, č. 7, s. 6 – 7. 

TUŠIAK, J., 1961. Krivý čert. In: O bielom jeleňovi. Petrovec: Kultúra, s. 101 – 107. 

TUŠIAK, J., 1963. Cifrované jaseňové porisko. In: Naši pionieri. Roč. 20, č. 2, s. 6 – 7. 

TUŠIAK, J., 1971. Obrat Samka Zlocha. In: Maximilián v meste. Nový Sad: Obzor, s. 164 – 
 170.

Kontakt
doc. Zuzana Čížiková, Dr. 
Katedra slavistiky 
Filologická fakulta, Belehradská univerzita v Belehrade 
Studentski trg 3, 11 000 Belehrad
z.cizikova@fil.bg.ac.rs 




