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POSTAVY BEZ HENDIKEPU A ICH MOTÍVY KONANIA  
VO VZŤAHU K POSTAVE S HENDIKEPOM V KNIHE  
OBYČAJNÁ TVÁR OD R. J. PALACIOVEJ
Characters without a handicap and their motifs of action in rela-
tionship to the character with a handicap in the book Wonder  
by R. J. Palacio

Dávid DZIAK

Abstrakt 
Príspevok sa zameriava na postavy bez hendikepu a ich motívy konania vo vzťahu k pos- 
tave s hendikepom. Teoretickým východiskom je koncept prosociálnosti s dôrazom na 
analýzu motívov konania. Výskumnú vzorku tvorí intencionálne vybraný literárny text –  
román Obyčajná tvár od R. J. Palaciovej. Analýzou daného titulu autor formuluje štyri 
kategórie motívov konania postáv bez postihnutia vo vzťahu k postave s postihnutím. 
Zároveň v závere formuluje inšpiračné podnety danej knihy pre špeciálnu pedagogiku. 
Próza Obyčajná tvár je vysokokvalitným umeleckým dielom a výborným podnetom na 
diskusiu o človeku s hendikepom, na rozvíjanie pozitívneho vzťahu či empatie k nemu 
a zároveň ideálnym príkladom pre pochopenie a inklúziu človeka s postihnutím.

Kľúčové slová: postava s hendikepom, postavy bez hendikepu, motívy konania, Obyčaj-
ná tvár, R. J. Palaciová

Abstract
The paper focuses on characters without handicap and their motives of action in the 
relationship to the character with handicap. The theoretical background is the concept 
of pro-sociability with emphasis on the analysis of the motives of action. The research 
sample consists of an intentionally selected literary text – the novel Wonder by R. J. 
Palacio. By analysis of the novel the author formulates four categories of motives of 
action of characters without a disability in the relationship to the character with a dis-
ability. In the conclusion the author also formulates some inspirations from the book for 
the special pedagogy. The prose Wonder is high-quality artwork and an excellent inspi-
ration for discussing about the person with handicap, developing a positive relationship 
or empathy to him as well as an ideal example for the understanding and inclusion of  
a person with a disability.
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1 Úvod do problematiky

Väčšina odborných analýz a  interpretácií textov, ktoré tematizujú postih-
nutie, t. j. postavu s hendikepom1, sa zameriava na hlavnú postavu. Rozprávka 
spisovateľky G. Futovej O Bezvláske2 (2016) v závere vyúsťuje do myšlienky, že 
človek s postihnutím sa bude cítiť rešpektovaný vtedy, ak ho bude rešpektovať 
väčšina kolektívu (Dziak 2018). Náš príspevok sa teda zameriava na spomínaný 
kolektív, t. j. na postavy (zväčša vedľajšie) bez hendikepu a na ich motívy konania 
vo vzťahu k postave (zväčša hlavnej) s hendikepom. Práve cez tieto postavy sa 
zobrazuje vzťah či postoj majoritnej spoločnosti k človeku s postihnutím.

Postoj spoločnosti sa k ľuďom s hendikepom počas dejín vyvíjal od represie 
až po akceptáciu a snahu o inklúziu (Lechta 2016, s. 29; porov. Kollárová 2002,  
s. 8 – 10). Vývoj spoločnosti k rešpektovaniu odlišnosti ide spolu s vývojom celej 
spoločnosti k vyšším kultúrnym úrovniam. Postoj človeka k odlišnosti sa vytvá-
ra predovšetkým učením a  je výrazne historicky a  sociokultúrne podmienený 
(Vágnerová, HadjMoussová 2003). Formy prístupu spoločnosti k človeku s hen-
dikepom sú teda ovplyvňované viacerými faktormi, medzi ktoré môžeme zaradiť 
politiku, ekonomiku, tradície, morálku, náboženstvo, predsudky a  stereotypy, 
ako aj vonkajší prejav, mieru a etiológiu postihnutia (Müllerová 2010, s. 356).

Podľa I. Jakabčica a L. Požára (1996, s. 38 – 39) môžeme vymedziť tri základ-
né historické stanoviská vo vzťahu k ľuďom s postihnutím:

a. vylučovanie, izolovanie až ich likvidovanie;
b. prehnaná starostlivosť, čím sa obmedzuje ich samostatnosť a nežia-

duco sa podporuje ich závislosť od pomoci iných;
c. osobitná starostlivosť, rešpektovanie ich špeciálnych potrieb, aby sa 

mohli maximálne rozvinúť a integrovať do spoločnosti. 
Ak teda človek s postihnutím nebol v minulosti integrovaný do spoločnos-

ti, ak spoločnosť takýmto smerom ani neuvažovala, tak sa to odrazilo aj v lite-
rárnej tvorbe určenej deťom a  mládeži, v  ktorej sa takýto človek tematizoval 
len okrajovo (Stanislavová, Hlebová, Kožárová, Lešková 2017, s. 25; Stanisla-

1 Uvedomujeme si sémantické rozdiely termínov človek s hendikepom/postihnutím/
znevýhodnením či odlišnosťou, ktoré sa v odbornej literatúre konkrétne špecifikujú. 
Napriek tomu ich budeme používať synonymne, keďže ich významové rozdiely 
nemajú vplyv na náš výskumný problém a cieľ.

2 Hlavná postava Elenka, resp. Bezvláska od narodenia nemá vlasy (nomen omen) 
(Dziak 2018), čo konotuje „s ochorením, ktorého liečba býva sprevádzaná vypadaním 
vlasov (rakovina), hoci indície takejto súvislosti sú priamo v  texte veľmi nenápadné“ 
(Stanislavová 2016, s. 26).
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vová 2018, s. 26). Prelom v česko-slovenskej literatúre nastal v roku 1989, keď 
došlo k prevratným sociokultúrnym zmenám, ktoré pozitívne ovplyvnili postoj 
verejnosti k  ľuďom s  hendikepom, čo spôsobilo aj  častejšie tematizovanie 
človeka so znevýhodnením. Detský čitateľ sa tak začal v 90. rokoch 20. storočia 
stretávať s javom relatívne neznámym, zámerne utajovaným alebo na základe 
dlhodobo fixovaných predsudkov skreslene zobrazovaným (Stanislavová 2017, 
s. 90; 2018, s. 27; Toman 2007, s. 228).3

Domnievame sa, že próza zobrazujúca problematiku postihnutia môže 
prispieť k pozitívnemu formovaniu majoritnej spoločnosti vo vzťahu k ľuďom 
s hendikepom, k zlepšeniu procesu inklúzie (porov. Vráblová 2014, s. 2).4 Pri-
čom je dôležitá estetická a formatívna funkcia textu, aby sa cez estetický zážitok 
formoval postoj čitateľa k človeku s nejakou odlišnosťou. Rovnako dôležitý je aj 
proces identifikácie, t. j. stotožnenie sa čitateľa s postavou so znevýhodnením, 
čím sa rozvíja jeho empatia (porov. Mar, Oatley 2008). Kvalitné príbehy temati-
zujúce človeka s hendikepom teda majú silu vzbudiť v čitateľovi empatiu, hlb- 
šie pochopenie a citlivejší prístup k človeku s postihnutím (Bollenbach 2014,  
s. 17).5

2 Teoretické východiská

Teoretickým východiskom príspevku je koncept prosociálnosti, ktorý na pre-
lome 60. – 70. rokov obrátil pozornosť vedeckého skúmania od negatívnych fo- 
riem správania k pozitívnym formám, pretože prosociálne správanie tvorí jeden 
zo základných pilierov spoločnosti od počiatku ľudskej civilizácie, bez ktorého sa 
vývoj ľudskej spoločnosti ani konkrétneho človeka vôbec nedá predstaviť. Súvi-
selo to aj s vtedajšou spoločenskou situáciou, keď sa čoraz viac začínalo hovoriť 
o ľudských právach, zvyšoval sa záujem o pomoc slabším, chudobným, chorým 
(Eisenberg 1982; Mlčák 2013).

3 Aj v literárnych dielach je často prítomná laická predstava o ľuďoch s postihnutím, 
ktorá je zavádzajúca, pretože príbeh je podávaný ako všeobecne platný, preto naivný 
čitateľ to prijme ako validnú informáciu, charakterizujúcu realitu, a nie ako produkt 
kreativity nejakého autora (Vágnerová, HadjMoussová 2003, s. 20).

4 Tolerantný vzťah k ľuďom, ktorí sú iní v dôsledku fyzického či psychického postihnu- 
tia, sa euroatlantická civilizácia usiluje formovať už u detí (Stanislavová 2013, s. 37).

5 T. Vráblová (2014, s. 1), vychádzajúc z vlastných skúseností z praxe, konštatuje, že 
mladšie deti rady čítajú o tom, aké sú veci v skutočnosti. Zaujíma ich, ako žijú deti 
s postihnutím. Rovnako je táto problematika príťažlivá aj pre deti staršieho školského 
veku a pre mládež. 
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Koncept prosociálnosti analyzuje aj motívy či úmysly správania a konania, 
o čo sa oprieme pri analýze a interpretácii vybraného literárneho textu, t. j. pri 
rozoberaní motívov konania postáv bez hendikepu vo vzťahu k postave s hen-
dikepom. Práve motívy konania postáv spôsobujú diferenciáciu vzťahov či po-
stojov k postave s postihnutím.

Doposiaľ sa však nepodarilo vypracovať konzistentnú teóriu prosociálne-
ho správania, ktorá by bola všeobecne prijímaná, preto existujú rôzne teórie, 
modely či hypotézy zdôrazňujúce iné motívy správania a konania (Mlčák 2010, 
2013). Nasledujúce teórie interpretujeme vo vzťahu k hendikepu:

 - Podľa normatívnej teórie je naše správanie k  človeku s  hendike-
pom motivované súborom zvnútornených sociálnych a osobných 
noriem. 

 - Intervenčný model vzrušenia tvrdí, že ak vidíme človeka s postih-
nutím, tak prežívame fyziologicky navodené averzné empatické 
vzrušenie, ktoré intenzívne podnecuje našu motiváciu to reduko-
vať buď tým, že poskytneme hendikepovanému pomoc, alebo sa 
pokúsime zo situácie uniknúť. Súčasne kognitívne analyzujeme 
svoje náklady a odmeny za poskytnutie či odmietnutie pomoci.

 - Empaticko-altruistická hypotéza zdôrazňuje, že naše prosociálne 
správanie vo vzťahu k ľuďom so znevýhodnením vyplýva výhradne 
z nesebeckých úmyslov, pretože konečným cieľom takéhoto správa-
nia je poskytnutie pomoci druhému človeku, t. j. znížiť distres člove-
ka s hendikepom, a vôbec nie egoistická redukcia vlastného distresu.

 - Autori teórie prosociálnej osobnosti objavili existenciu špecific-
kých osobnostných vlastností, identifikovaných u ľudí, ktorí do-
kázali pomáhať druhým vo veľmi závažných situáciách. Objektív-
ne teda dokázali pretrvávajúcu stabilitu prosociálneho správania 
v rôznych životných situáciách.6

V najširšom slova zmysle podľa J. F. Dovidia a kol. (2006) môžeme za pro-
sociálne správanie považovať akékoľvek konanie, ktoré prospieva druhému. 
Avšak takéto konanie môže byť vykonané z rozličných dôvodov, napr. zo sebec-
kého úmyslu (snaha o odmenu), snaha získať priazeň ostatných, zo sympatií 
k niekomu alebo len zo starosti o druhého (Eisenberg, Mussen 1989, s. 3).

6 Postoj k človeku s odlišnosťou je teda podmienený aj internými faktormi (genetika, 
vrodenosť, dedičnosť), ale dominantné postavenie majú v  tomto podľa konceptu 
prosociálnosti externé faktory (prostredie, socializácia, výchova a učenie) (Eisenberg, 
Mussen 1989).
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C. D. Batson (2011) rozlišuje štyri základné motívy ovplyvňujúce prosociál-
ne konanie:

 - egoizmus (cieľom je dosiahnuť úžitok a vyhnúť sa utrpeniu),
 - altruizmus (cieľom je pomôcť druhému),
 - kolektivizmus (cieľom je pomôcť skupine alebo kolektívu),
 - principializmus (cieľom je podporovať niektoré morálne princí-

py).7

D. Bar-Tal (podľa Mlčák 2013, s. 69) konkretizuje motívy prosociálneho ko-
nania vo vzťahu k ontogenetickému vývinu človeka nasledovne: motivácia prí-
kazom a hrozbou možného trestu – motivácia autoritou, hrozba nie je nutná –  
motivácia hmatateľnou odmenou – motivácia sociálnymi normami a  snahou 
získať spoločenské uznanie – motivácia reciprocitou, oplatenie pomoci – moti-
vácia posilniť vlastnú sebaúctu či dosiahnuť pocit uspokojenia.

Podľa E. Šimovej (1994, s. 105) pri pomáhaní kognitívne oscilujeme medzi 
vkladom (námaha, úsilie, čas, peniaze, ústupky, sebazaprenie, obeť) a  ziskom 
(uspokojenie vlastných potrieb, dosiahnutie vlastných cieľov). Prosociálne sprá-
vanie môže teda vyplývať aj z kombinácie altruistických a egoistických motívov 
(Batson, Lishner, Stocks 2015; Valihorová 2013). Výsledky štúdie N. Weinsteino-
vej a R. M. Ryana (2010) však dokázali, že konanie motivované nezištným úmys-
lom prináša väčší úžitok a väčšie uspokojenie pre obe strany.

3 Metodologické východiská

V  príspevku uplatňujeme kvalitatívnu metodológiu (podľa Gavora 2006, 
2008, 2015), ktorej typickým výskumným postupom je indukcia, t. j. od textu ku 
kódom a od kódov k teórii. Výskumnými metódami sú literárnoteoretická ana-
lýza a  interpretácia, čiže kvalitatívna obsahová analýza produktov. Výskumnú 
vzorku tvorí intencionálne vybraný literárny text, pričom pri jednotke zberu dát 
sme si stanovili tieto štyri kritériá:

 - text zo spoločenskej prózy pre mládež, čo je žánrovo-tematický sub-
systém literatúry pre deti a mládež,8

7 Uvedené motívy môžu pri konaní prebiehať simultánne, ale výsledok rozhodovania 
závisí od dominancie určitého motívu (Batson 2011).

8 Dominantami spoločenskej prózy sú zobrazenie životných problémov literárneho 
hrdinu v  istom sociálnom prostredí a  v  problémovo signifikantnom úseku života, 
reálna fikcia – mimetizácia a  humanizácia, socializácia a  sebapoznávanie čitateľa 
(Stanislavová 1995, s. 13 – 14).
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 - próza tematizujúca človeka s postihnutím,
 - dominancia estetickej funkcie v texte, umelecká hodnota knihy, keď-

že pri zobrazení hendikepu hrozí riziko sentimentu, čo môže skĺznuť 
do gýču až braku (porov. Stanislavová 2018, s. 26, 33),

 - využívanie multiperspektívy pri zobrazení postavy so znevýhodne-
ním, vďaka čomu sa hlbšie zobrazia vedľajšie postavy bez postih-
nutia a  ich motívy konania vo vzťahu k  človeku s  odlišnosťou, na 
ktoré sa v našom príspevku zameriavame. Zároveň multiperspektíva 
zabezpečuje objektívnosť zobrazenia problematiky hendikepu v po-
rovnaní so subjektívnym priamym narátorom, ktorý disponuje neja-
kým postihnutím.

Jednotkou analýzy je motív konania postáv bez hendikepu vo vzťahu k pos- 
tave s hendikepom a spôsob jeho estetizácie vo vybranej výskumnej vzorke. Vý-
skumný cieľ formulujeme do výskumnej deskriptívnej otázky: Aké sú motívy ko-
nania postáv bez hendikepu vo vzťahu k postave s hendikepom?

4 Modifikácie motívu konania postáv bez hendikepu vo vzťahu  
k postave s hendikepom

Podľa vyššie uvedených kritérií sme identifikovali román Obyčajná 
tvár (2018, 2. vyd., prekl. M. Jedinák, orig. názov Wonder) od americkej au-
torky Raquel Jaramillo Palaciovej, ktorý tvorí výskumnú vzorku príspev-
ku. Analyzovaná kniha predstavuje autorkin debut, ktorý sa stal úspešným 
medzinárodným bestsellerom, pričom daný titul vyhral aj viacero cien.9 
Hlavnou postavou je desaťročný August (Auggie), ktorý má od narodenia ťaž-
ko zdeformovanú tvár, čím sa výrazne odchyľuje od tzv. vzhľadovej normy 
spoločnosti, od estetického ideálu kultúry. V popredí je teda kontrast medzi 
vonkajším vzhľadom a vnútorným charakterom, pričom Auggie predstavuje 
pre ostatné postavy akúsi skúšku tolerancie.10 Kompozične sú jednotlivé ka-

9 Pozri pozitívne recenzie M. Grbjara (2013) či V. Volochovej (2017). Úspech knihy 
potvrdzuje aj natočenie filmu s hviezdnym obsadením (J. Roberts a O. Wilson), ako aj 
jej druhé slovenské vydanie (1. vyd. 2013).

10 Niektoré postihnutia rozrušujú ľudí bez postihnutia viac ako iné, závisí to od 
závažnosti a  typu postihnutia. Na vrchole tejto hierarchie sú ľudia s  deformáciou 
tváre alebo s nápadným znetvorením tela (Murphy 2001, podľa Novosad 2011, s. 86).
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pitoly stvárnené viacerými priamymi narátormi,11 čím sa čitateľ oboznamuje 
s rozličnými perspektívami na somatický hendikep.12

Analýzou textu Obyčajná tvár sme identifikovali tieto modifikácie motívu 
konania postáv bez hendikepu vo vzťahu k postave s hendikepom:

4.1 Staticko-pozitívny motív konania

Staticko-pozitívny motív konania zahŕňa tie postavy, ktoré sa počas ce-
lého príbehu vyznačujú len prosociálnym správaním vo vzťahu k postave s po-
stihnutím. Dané postavy sa nevyvíjajú, nie sú ambivalentné a  sú opakom 
postáv so staticko-negatívnym motívom konania. Do tejto kategórie zväčša 
spadajú postavy rodičov a najlepších kamarátov človeka s hendikepom, ako je 
to v románe Obyčajná tvár.

Auggieho rodičia (Isabel a Nate Pullmanovci) sú typickým príkladom tejto 
kategórie. Ich vzťah k Auggiemu je čisto prosociálny až altruistický, vyznačuje 
sa absolútnou láskou, starostlivosťou a ochranou (často ho objímajú, bozká-
vajú alebo mu hovoria, že ho ľúbia): „S mamou ťa tak veľmi ľúbime, že ťa chceme 
chrániť za každú cenu“ (Palaciová 2018, s. 16). Jeho telesné postihnutie nede-
finujú ako hendikep, ale ako „výnimočnosť“ (s. 9), v ktorej vidia krásu: „No keď 
prvýkrát pozrela do mojej malej znetvorenej tváričky, vraj videla iba to, aké mám 
pekné oči.“ (c. d., s. 13).

V  danom texte sa takmer vôbec nezobrazujú rodičovské ťažkosti, ktoré 
Auggieho somatický hendikep so sebou nesie, napr. únava z  neustálej sta-
rostlivosti alebo hnev vyplývajúci z negatívnych reakcií okolia na jeho zdefor-
movanú tvár. Ich ideálne zobrazenie vyplýva z detskej perspektívy, t. j. rodi-
čia sa zobrazujú len cez detské postavy, pred ktorými sa snažia skrývať svoje 
ťažkosti. Len podtextový priestor jemne naznačuje maximálnu starostlivosť 
o Auggieho, čoho dôsledkom je, že sa jeho mama musela vzdať svojej prá-
ce: „Dávno som ju nevidel kresliť. Podľa mňa má veľa roboty so mnou a s Viou“  
(c. d., s. 10), prispôsobenie celého chodu rodiny Auggiemu: „August je Slnko 
a ja (sestra Via, pozn. D. Dz.) s mamou a otcom sme planéty, ktoré okolo neho 

11 Multiperspektívou sa autorka vyhla „hrozbe sentimentálneho súcitu“ (Volochová 
2017, s. 130), pričom „takáto kompozícia ulahodí aj náročnejšiemu čitateľovi. 
Zároveň sa čitateľ začiatočník v príbehu nestratí, pretože rozprávanie je dynamické 
a prehľadné“ (tamže).

12 R. J. Palaciová napísala aj ďalšie knihy, ktoré dotvárajú Auggieho príbeh o  nové 
perspektívy (perspektíva postáv Charlotty, Christophera a Juliana).



174

krúžia“ (c. d., s. 71), „Meníme program, prechádzame na plán B, prerušujeme 
rozhovory, porušujeme sľuby podľa jeho nálady, vrtochov a potrieb“ (s. 78), či ro-
dičovský strach o Augusta, najmä pri jeho nástupe do školy, ktorá predstavuje 
preňho „jamu levovu“ (c. d., s. 15, 40).13

Takýto maximálne ochranársky postoj rodičov so sebou nepriamo nesie aj 
riziko, že človek so znevýhodnením bude v dôsledku danej výchovy príliš zá-
vislý od ich starostlivosti, nesamostatný či ustráchaný,14 čo si uvedomuje jeho 
sestra Via: „Lenže my okolo neho chodíme po špičkách, akoby bol stále dieťaťom. 
[...] Keď bol malý, zdalo sa mi to v poriadku. No teraz je načase, aby vyrástol. Mu-
síme mu to dovoliť, pomôcť mu dospieť.“ (c. d., s. 78).

V próze Obyčajná tvár je viacero postáv so staticko-pozitívnym motívom 
konania vo vzťahu k Auggiemu: Christopher, Justin, Letava, Miranda či riaditeľ 
Zadnica. Cez jeho najlepšieho kamaráta Christophera a Viinu kamarátku Mi-
randu sa podáva reflexia o tom, že ak sme od útleho detstva v kontakte s člo-
vekom s postihnutím, tak ho nebudeme vnímať ako niekoho menejcenného, 
ale ako priateľa. Prostredníctvom viacerých postáv sa naznačuje myšlienka aj 
o tom, že na človeka s odlišnosťou si je potrebné len zvyknúť, dôležitú úlohu 
teda zohráva čas (pozri napr. s. 55). Funkcia postavy Justina, Viinho priateľa, 
spočíva v tom, že pri prvom kontakte s človekom so znetvorenou tvárou mô-
žeme byť, a pravdepodobne aj budeme, prekvapení, keďže je to prirodzená re-
akcia na niečo neznáme, avšak stále túto emóciu môžeme zo slušnosti skryť.

Výrazne prosociálnou postavou je Letava, kamarátka zo školy, ktorá si ako 
jediná v jedálni sadne k Auggiemu, síce len z ľútosti, ale postupne medzi nimi 
vznikne silné priateľstvo: „Priatelím sa s ním, lebo to chcem.“ (c. d., s. 101). 
Postava Letavy prezentuje významovú nadradenosť vnútorného charakteru 
nad vonkajším vzhľadom: „Niektoré decká sa ma vypytujú, prečo sa s tým ,stra-
šidlom‘ toľko bavím. Očividne ho vôbec nepoznajú, inak by mu tak nehovorili.“ 
(ibid.). Najväčším vzorom akceptácie, tolerancie či inklúzie je animálna po-
stava psa – Daisy, ktorá takmer vôbec nerozlišuje medzi fyzickým vzhľadom 
ľudí. Daisy sa často túli a spí s Auggiem, líže mu tvár, hrajú sa spolu, čiže „v jej 

13 Auggieho rodičia sú silnými príkladmi nielen toho, ako chrániť a posilňovať dieťa 
s anomáliou tváre, ale najmä toho, ako byť láskyplným obhajcom každého dieťaťa 
(Belkin 2013).

14 Svet detí nemôže byť tzv. zeleným rajom, ktorý je vzdialený od hluku reálneho 
sveta a  chránený pred akýmkoľvek utrpením človeka. Vychovávať deti v  takomto 
uzavretom svete plnom mäkkých vankúšikov nie je možné, aj keby to niekto veľmi 
chcel (Heldová 1985, podľa Rusňák 2017, s. 60).
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malých psích očkách sa Augustova tvár veľmi nelíši od ostatných ľudských tvárí. 
Pre Daisy sme všetci rovnakí – plochí a bledí ako mesiac.“ (c. d., s. 71).

4.2 Staticko-negatívny motív konania

Staticko-negatívnym motívom konania disponujú tie postavy, ktoré sa po-
čas celého deja prejavujú len negatívnymi formami správania vo vzťahu k postave 
s postihnutím. Rovnako ako v prvej kategórii sa dané postavy nevyvíjajú, nie 
sú ambivalentné a sú v protiklade k postavám so staticko-pozitívnym motívom 
konania. Ich protikladnosťou sa čitateľovi naznačuje komparácia pozitívnych 
a negatívnych foriem správania sa vo vzťahu k človeku so znevýhodnením. Do 
tejto kategórie zväčša patria postavy spolužiakov či rovesníkov človeka s hen-
dikepom a  kolektívna postava označovaná v  texte ako tí ostatní, t. j. rodičia, 
susedia, škola, trieda, deti, rovesníci, chlapci, dievčatá a iné sociálne skupiny.

V  analyzovanej knihe je takouto postavou predovšetkým Auggieho nový 
spolužiak Julian. Jeho negatívne formy konania postupne v texte gradujú, a to 
od úškrnkov a uštipačných viet (Palaciová 2018, s. 27, 29, 30) cez prezývky a vý-
smech (c. d., s. 130 – 131) až po šikanu a vojnu (c. d., s. 147) vo vzťahu k Augus- 
tovi a  jeho priateľom. Julian, rozmaznané dieťa bohatých rodičov, nepociťuje 
žiadnu ľútosť či empatiu voči Auggiemu hendikepu: „‚Keby som mal takú tvár,‘ 
pokračoval Julian so smiechom, ‚prisahám, že by som na hlave nosil kuklu‘.“ (c. d., 
s. 66). Julian nešikanuje a nevedie vojnu len s Auggiem, ale aj s jeho priateľmi, 
aby sa s ním nekamarátili, čím chce marginalizovať Augusta zo sociálnej skupi-
ny. Tým sa do istej miery vysvetľuje problém nadväzovania priateľstiev človeka 
s postihnutím s ľuďmi bez hendikepu, ktorí v dôsledku priateľstva s človekom 
s nejakou odlišnosťou môžu byť taktiež ostrakizovaní, preto sa tomu radšej vy-
hýbajú. Julian neprechádza žiadnou zmenou, preto v závere jeho postoje k po-
stihnutiu ostávajú negatívne: „Rád by som povedal, že aj Julian sa ku mne správal 
lepšie, lenže to by som musel klamať. Stále na mňa vrhal nepriateľské pohľady cez 
celú triedu.“ (c. d., s. 236), avšak v dôsledku narastania problémov Julian „zostal 
v tom úplne sám“ (ibid.) a napokon zmení školu. Istý náznak pozitívnej zmeny 
možno vidieť v jeho vlastnej zásade, ktorú mali poslať pohľadnicou učiteľovi cez 
prázdniny: „Niekedy je dobré začať odznova.“ (c. d., s. 259).15

15 K  postavám so staticko-negatívnym motívom konania patrí aj Julianova mama, 
ktorá vystrihla Augustovu hlavu z triednej fotky a ktorá sa snaží o preverenie jeho 
prihlášky na školu, aby ho vylúčili zo školy (pozri viac s. 135 – 136).
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V knihách tematizujúcich človeka so znevýhodnením sa často objavuje/ú aj 
kolektívna/e postava/y, menšie sociálne skupiny, ako rodičia, susedia, škola, trie-
da, spolužiaci, rovesníci, deti, chlapci a dievčatá, ktoré zobrazujú najmä nega-
tívne postoje majoritnej spoločnosti vo vzťahu k človeku s hendikepom. V titule 
Obyčajná tvár možno identifikovať viacero takýchto abstraktných skupín, ktoré 
reflektuje vo svojom vedomí predovšetkým Auggie. Pre dané skupiny je príznač-
ná tzv. „fascinácia monštrom“ (Blažek, Olmrová 1985), ktorá sa prejavuje v texte 
najmä zízaním a vypliešťaním očí, pri čom autorka použila originálnu metaforu: 
„Funguje to podobne ako kompas – nech ním otáčate, ako len chcete, zakaždým 
ukáže na sever. Oči rodičov sú v tomto prípade strelka kompasu a ja (August, pozn. 
D. Dz.) som severný pól“ (Palaciová 2018, s. 175). V texte sa objavujú aj ďalšie 
iné negatívne prejavy týchto skupín, ako prílišná zvedavosť, šepkanie, šuškanie, 
ohováranie, ukazovanie prstom, neskrývané zdesenie či prezývky: „Potkančík. 
Príšera. Netvor. Freddy Krueger. E. T. – Mimozemšťan. Hnusník. Jašterko. Mutant. 
Poznám väčšinu prezývok, ktoré mi vymysleli.“ (c. d., s. 66, pozri aj s. 223).

Pre dané skupiny sú charakteristické rozličné predsudky a  stereotypy, ako 
napr. vyhýbanie sa fyzickému kontaktu s človekom s postihnutím, aby sa postih-
nutie neprenieslo na druhú osobu: „Načiahol som sa poň a naše ruky sa na chvíľu 
dotkli. Tristan sa prudko mykol, fólia mu spadla na zem a z misky pritom zhodil aj 
ostatné. ‚Tristan!‘ okríkla ho učiteľka, ale Tristana vôbec netrápilo, že vysypal prá-
šok a zničil celý pokus. Namiesto toho utekal k umývadlu, aby si čím skôr umyl ruky.“  
(c. d., s. 62). Väčšina školy hrá hru s názvom Mor: „Každý, kto sa nechtiac dotkne Au-
gusta, má tridsať sekúnd na to, aby si umyl ruky alebo použil dezinfekčný roztok, inak 
dostane mor.“ (c. d., s. 102). Autorka pri tom pracuje s intertextuálnym odkazom na 
knihu Denník odvážneho bojka (2010) od J. Kinneyho: „Decká v tej knižke sa báli, že 
ak sa dotknú starého plesnivého syra na basketbalovom ihrisku, nakazia sa. Na Bee-
cherovej prípravke som starý plesnivý syr ja (August, pozn. D. Dz.).“ (Palaciová 2018, 
s. 62). Ďalším stereotypom je považovanie človeka s fyzickým postihnutím za nie-
koho menejcenného, napr. Julianova mama, ktorá sa usiluje o vylúčenie Auggieho 
zo školy: „Beecherova prípravka nie je škola pre postihnutých.“ (c. d., s. 136), alebo sa 
mu dokonca odopiera status človeka – chlapca, ako napr. starší chlapec z inej školy 
na školskom výlete: „Ono to rozpráva!“ (c. d., s. 223), keďže osobné zámeno „ono“ 
je z hľadiska rodu neutrálne, čím sa ho daná postava snaží degradovať.16

16 Prostredníctvom týchto postáv so staticko-negatívnym motívom konania autorka 
zobrazila širokú paletu negatívnych foriem správania sa vo vzťahu k  človeku 
s postihnutím, ktoré môžu byť podnetné pre pedagogickú prax, t. j. pri identifikovaní 
týchto prejavov by sme mali začať riešiť problémy.
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4.3 Ambivalentný motív konania

Ambivalentný motív konania je charakteristický pre správanie tých postáv, 
u ktorých sú simultánne prítomné pozitívne, ale aj negatívne motívy konania vo 
vzťahu k človeku s postihnutím. Dané postavy kognitívne analyzujú náklady 
a odmeny, altruistický motív sa kombinuje s egoistickým, čím sa najviac pribli-
žujú k realite, ktorá nie je jednostranná. Predstavujú akýsi stred medzi static-
ko-pozitívnymi a staticko-negatívnymi postavami, pričom konečné rozhodnu-
tie sa pre určité konanie závisí od dominancie určitého motívu. Postoj týchto 
postáv k postave so znevýhodnením sa nevyvíja v porovnaní s nasledujúcou 
kategóriou dynamického motívu konania. Z hľadiska umeleckého spracovania 
ide o náročnejší proces v porovnaní s predošlými dvoma kategóriami motívov, 
ktoré sú jednorozmerné. Postavami s  ambivalentnými motívmi konania sa 
často narúšajú (umelecké) stereotypy, najmä postavy so staticko-pozitívnym 
motívom konania vo vzťahu k človeku s odlišnosťou, napr. postava matky a jej 
vzťah k dieťaťu so znevýhodnením.17

Do tejto kategórie môžeme zaradiť Augustovu sestru Viu, ktorá v porov-
naní s rodičmi má naňho realistickejší pohľad: „toľko sme Augusta presviedčali 
o jeho normálnosti, až tomu uveril. Ibaže on fakt nie je normálny.“ (Palaciová 2018, 
s. 78), čo potvrdzuje aj jej detailný faktografický opis Auggieho tváre (pozri  
s. 76 – 77). Nepredstiera ani to, že nevidí negatívne reakcie okolia na Augustov 
vzhľad, pričom na nich často reaguje agresívnejším spôsobom: „Na čo zízate, 
ha?“ (c. d., s. 73). Takýto postoj správne interpretuje vo svojom vedomí samot-
ný Auggie: „Pre Viu nie som normálny. Hovorí síce, že som, no keby to bola prav-
da, nemala by tak často nutkanie brániť ma.“ (c. d., s. 9). Jej vzťah k bratovi je 
láskavý, starostlivý a ochranársky: „bozkávala som ho, objímala a rozprávala sa 
s ním bábätkovskou rečou“ (c. d., s. 73), čiže v jej konaní dominuje prosociálny 
motív vo vzťahu k Augustovi. Ale raz po návšteve starej mamy, pri ktorej bola 
jedináčikom s maximálnou starostlivosťou „a nikto na nás nevypliešťal oči“, sa 
v jej vnútri „otvorili nové dvere. Malá kľúčová dierka. Na druhej strane boli dvaja 
Augustovia: ten, ktorého som videla zaslepená sesterskou láskou, a  ten, ktorého 
vidia ostatní.“ (c. d., s. 74). Od tejto situácie môžeme hovoriť o ambivalentnom 

17 K  takémuto narušeniu umeleckého stereotypu dochádza napríklad v  próze pre 
mládež Krič potichu, braček (2017) od českej spisovateľky I. Březinovej v  kategórii 
postáv matky a jej dcéry (ambivalentné postavy s prevahou prosociálneho motívu) 
vo vzťahu k  synovi/bratovi Jeremiášovi, ktorý má pervazívnu vývojovú poruchu – 
autizmus. 
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motíve konania vo vzťahu k človeku s postihnutím, avšak s prevahou prosociál-
neho motívu nad egoistickým.

Život s  človekom so znevýhodnením zároveň stigmatizuje aj ostatných 
členov rodiny či priateľov, Via je v škole definovaná ako „sestra dieťaťa s vrode-
nými deformáciami“ (c. d., s. 79); síce jej to nevadí, ale nechce, aby to bolo na nej 
„to najpodstatnejšie“ (ibid.). Taktiež veľa kamarátok k nej už druhýkrát neprišlo 
domov, len aby sa nestretli s Augustom: „Niektorí ľudia jednoducho nevedia, ako 
sa pri ňom majú správať“ (c. d., s. 159). Zároveň absolútna starostlivosť rodičov 
o Auggieho znamená menej času na výchovu Viy, ktorá musí byť výrazne samo-
statná (pozri s. 72), čo vyúsťuje podľa nej až do dvojakej roly mamy: „Mama mu 
(Augustovi, pozn. D. Dz.) zmerala teplotu, uvarila horúci čaj a zasa sa vrátila do 
roly ‚Augustovej mamy‘. ‚Viina mama‘, ktorá sa na chvíľku ukázala, opäť zmizla.“ 
(c. d., s. 93). Dôsledkom toho v porovnaní s  rovesníkmi je Via kognitívne vy-
spelejšia, čo sa odráža v jej postojoch: „Keď niekoho vidíte v takom stave, zdá sa 
vám hlúpe ponosovať sa, že vám nekúpili hračku, po ktorej túžite, alebo že mama 
neprišla na vaše školské predstavenie.“ (c. d., s. 71). Taktiež si uvedomuje, aké sú 
malé jej problémy v porovnaní s Auggieho životom: „Môj najhorší deň, najneprí-
jemnejší pád, najneznesiteľnejšia bolesť hlavy, najškaredšia modrina, najbolestivej-
ší kŕč alebo najzlomyseľnejšia poznámka, akú som kedy schytala, všetko bolo ničím 
v porovnaní s tým, čo prežíval August.“ (c. d., s. 72). 

Viin nástup do novej školy však vyúsťuje do dilemy: na jednej strane miluje 
svojho brata, na druhej strane nechce, aby ho noví spolužiaci spoznali, lebo by 
opäť nadobudla stigmatizovaný status. Blíži sa však školské divadelné predsta-
venie, na ktoré nechce pozvať svojich rodičov s Auggiem, hoci si uvedomuje svo-
ju sebeckosť: „Páčilo sa mi chodiť do novej školy, kde ma nikto nepozná a nešušká 
si o mne poza chrbát. [...] Ale ak sa príde (August, pozn. D. Dz.) pozrieť na hru, ne-
bude sa hovoriť o ničom inom. [...] Prisahám, ešte nikdy som sa kvôli nemu necítila 
tak hlúpo. [...] Som príšerná!, hovorí cez slzy.“ (c. d., s. 170). 

4.4 Dynamický motív konania

Dynamický motív konania je prítomný u tých postáv, ktorých vzťah k pos- 
tave s hendikepom sa počas príbehu mení, vyvíja (predovšetkým z negatívneho 
na pozitívny). Z hľadiska umeleckého stvárnenia ide o náročnejší proces v po-
rovnaní s prvými dvoma kategóriami motívov, keďže zmena postavy musí, resp. 
by mala byť funkčne motivovaná či determinovaná. Taktiež sa tu kladie vyšší 
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dôraz na psychológiu postavy, lebo dochádza u nej k zmene vo vnímaní posta-
vy s postihnutím. Práve tieto postavy majú najväčší potenciál formovať postoj 
čitateľa k človeku s odlišnosťou, pretože po pozitívnej premene dochádza u da-
nej postavy k uvedomeniu si pravej, prirodzenej, humánnej hodnoty človeka so 
znevýhodnením.

Do tejto kategórie spadá postava Jacka Willa, nový spolužiak Auggieho, kto-
rého riaditeľ školy požiadal, aby spolu s ďalšími spolužiakmi (Julian a Charlotta) 
privítal a predstavil školu novému žiakovi – Augustovi, a tým mu uľahčil vstup 
do nového, neznámeho prostredia. Spočiatku Jack odmieta túto láskavosť, lebo 
vie, ako Auggie vyzerá: „zbadal som Augusta. Sedel hneď vedľa mňa. [...] trochu 
som vykríkol, lebo som sa ho naozaj zľakol. Myslel som si, že má na hlave masku 
zombíka.“ (Palaciová 2018, s. 117). Bola to prirodzená reakcia na niečo neznáme, 
podobne ako pri spomínanej postave Justina, ktorý však svoju reakciu skryl. Jack 
si však aspoň uvedomuje, že „to nebolo pekné. [...] Skrátka viem, že sa to nepatrí“ 
(ibid.). Napokon sa rozhodne vyhovieť žiadosti riaditeľa, čo je motivované ľútos-
ťou, lebo „ak sa niekedy správajú hlúpo aj takí ako Jamie (Jackov mladší brat, pozn. 
D. Dz.), ktorý je inak celkom fajn, potom chalan ako August nemá v škole šancu.“ 
(c. d., s. 121). Pri danej postave spočiatku dominuje egoistický motív (nechce ísť 
do školy počas prázdnin a nechce sa kamarátiť s niekým s takým vzhľadom), ale 
postupne ho nahradí prosociálny motív (ľútosť, pomoc, empatia, priateľstvo).

Z  perspektívy Augusta sa Jack zdá veľmi dobrý nový spolužiak – kama-
rát, keďže vždy vedľa seba sedia v  triede a rozprávajú sa. Počas Halloweenu 
však Auggie prostredníctvom zmeny masky odhalí, že riaditeľ požiadal Jacka 
o priateľstvo s ním, pričom sa kruto vyjadruje na jeho adresu pred Julianom: 
„Na jeho mieste by som sa radšej zabil“ (c. d., s. 66), čím sa preruší medzi nimi 
priateľstvo. Motívom tohto Jackovho negatívneho vyjadrenia bolo zapadnúť do 
sociálnej skupiny – „partie“ (s. 129) Juliana. Jack si postupne uvedomuje svoje 
chyby: „Bol som debil. Som debil! Dopekla!“ (ibid.), „som strašný pokrytec“ (c. d.,  
s. 146), čo vyústi až do bitky s Julianom, keď mu povie: „nemusíš sa s tým strašid- 
lom kamošiť“ (c. d., s. 131).

Jack sa ospravedlnení Augustovi a opäť sa stávajú kamarátmi. Julian však 
začne vojnu proti Jackovi (pozri s. 147), lebo mu „kamarátstvo s Auggiem nerobí 
dobre a pre vlastné dobro by si sa s ním nemal stretávať. A že keď prídeš o všetkých 
starých kamošov, bude to pre teba (Jacka, pozn. D. Dz.) výstraha.“ (c. d., s. 144). 
Tým sa zobrazuje ďalší problém vzťahujúci sa na priateľstvo s človekom so zne-
výhodnením, t. j. človek bez hendikepu môže byť inými taktiež marginalizovaný 
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v dôsledku priateľstva s človekom s postihnutím. Jackov motív priateľstva k Au-
gustovi prechádza od externej žiadosti riaditeľa cez internú ľútosť k dobrovoľné-
mu chceniu, pričom vnútorný charakter Auggieho sa stáva pre Jacka primárnym: 
„Keby postavili do radu všetkých chalanov z piateho ročníka a mal by som sa roz-
hodnúť, s kým sa chcem priateliť, vybral by som si Augusta.“ (c. d., s. 122).

Vývojom prechádzajú aj Julianovi kamaráti Amos, Henry a Miles, ktorí spo-
čiatku spolu s Julianom šikanujú Auggieho a následne vedú vojnu proti Jackovi. 
Na rozdiel od ich vodcu partie Juliana, ktorého motívy a postoje ostávajú nega-
tívne, Amos, Henry a Miles sa v závere zastanú Auggieho pred staršími chlapca-
mi z inej školy, ktorí sa mu posmievajú. Ich motivácia konať v prospech Augusta 
nie je v texte vysvetlená, ale pravdepodobne bola determinovaná tým, že patria 
spolu do jednej sociálnej skupiny – školy, ktorej členstvo a súdržnosť si uvedo-
mili pri strete s cudzou sociálnou skupinou – partiou starších chlapcov z  inej 
školy. Následne dochádza k bitke, úteku a záchrane Augusta, z čoho sa stane 
dobrodružný príbeh o statočnosti a záchrane pre celú školu, čím sa viac-menej 
zavŕši proces inklúzie Auggieho:18 „Keď som na ďalší deň prišiel do školy, hneď 
som si všimol, že niečo je inak. Nastala obrovská zmena. Kolosálna. Možno dokonca 
vesmírna [...] Odteraz ma spolužiaci videli inak. Bol som jedným z nich. Všetci ma 
volali ‚malý kamoš‘ – dokonca aj svalnatí chalani. Predtým som ich sotva poznal, 
a odrazu sme sa pri stretnutí na chodbe zdravili zrazením pästí“ (c. d., s. 236).19

5 Záver

Literárnovedné závery
Analýza románu pre mládež Obyčajná tvár od R. J. Palaciovej z hľadiska mo-

tívov konania postáv bez hendikepu vo vzťahu k postave s hendikepom potvr-
dila vysokú umeleckú kvalitu daného titulu. Palaciová v texte viacerými spô-
sobmi modifikuje motív konania postáv bez postihnutia vo vzťahu k postave 
s postihnutím, čím zobrazuje širokú paletu vzťahov či postojov ľudí bez zne-

18 „Keďže sa príbeh odohráva v školskom prostredí, môže sa stať vynikajúcim podnetom 
na diskusiu v škole. Tam totiž aj dnes nejedno dieťa s hendikepom alebo odlišnosťou 
zažíva zo strany spolužiakov podobnú krutosť.“ (Volochová 2017, s. 130). 

19 Ako ďalší príklad na dynamický motív konania vo vzťahu k postave s hendikepom 
môžeme uviesť postavu šestnásťročnej Petry z prózy Žiaden káčer navyše (2017) od 
slovenskej autorky M. Hlušíkovej. Petre sa páči chlapec Filip, ktorý však má narušenú 
komunikačnú schopnosť – dysfóniu (poruchu hlasu), konkr. vysoký tenký hlas, tzv. 
fistula, ktorá ho stigmatizuje. Petra prechádza zmenou od pochybností až k láske.



181

výhodnenia k človeku s nejakou odlišnosťou. Autorka pracuje s kontrastnými 
postavami vo vzťahu k hendikepu (staticko-pozitívne verzus staticko-negatív-
ne), čím sa prostredníctvom ich komparácie naznačujú pozitívne a negatívne 
formy správania sa vo vzťahu k človeku s postihnutím. Zároveň funkčne kreu-
je postavy s ambivalentným a dynamickým motívom konania, čo je z hľadis-
ka umeleckého spracovania zložitejšie v  porovnaní so statickými postavami. 
Postavou s ambivalentným motívom konania nachádza stred medzi statický-
mi postavami a narúša umelecké stereotypy v stvárnení istých typov postáv vo 
vzťahu k človeku so znevýhodnením. Postavy s dynamickým motívom konania 
majú najväčší potenciál pozitívne formovať postoj čitateľa k postihnutiu, keďže 
prechádzajú progresívnou zmenou, ktorá by sa mohla v procese identifikácie  
u čitateľa taktiež realizovať.

Špeciálnopedagogické závery
Kvalitu titulu Obyčajná tvár potvrdzuje aj veľké množstvo inšpiratívnych 

podnetov pre špeciálnu pedagogiku, ktoré sú v príbehu implicitne prítomné:
 - pozitívne vzory vo vzťahu k človeku so znevýhodnením;
 - rozličné formy prosociálnosti a altruizmu vo vzťahu k človeku s hen-

dikepom, ako pomoc, starostlivosť a láska;
 - nedefinovať človeka s postihnutím ako postihnutého, ale ako výni-

močného a vidieť v danej odlišnosti krásu, resp. hľadať v ňom pozi-
tívne stránky a oceňovať ich;

 - významová nadradenosť vnútorného charakteru nad fyzickým 
vzhľadom;

 - prílišná starostlivosť a ochrana rodičov o dieťa s hendikepom so se-
bou implicitne nesie riziko, že dieťa bude v dôsledku danej výchovy 
príliš závislé od ich starostlivosti, nesamostatné či ustráchané;

 - ak sme od útleho detstva v kontakte s človekom s postihnutím, tak 
ho nebudeme vnímať ako niekoho menejcenného, ale ako priateľa;

 - na človeka s odlišnosťou si je potrebné len zvyknúť, dôležitú úlohu 
teda zohráva čas;

 - pri prvom kontakte s  človekom so znetvorenou tvárou alebo inou 
deformáciou môžeme byť, a pravdepodobne aj budeme, prekvapení, 
keďže je to prirodzená reakcia na niečo neznáme, avšak stále túto 
emóciu môžeme zo slušnosti skryť;

 - negatívne vzory vo vzťahu k človeku so znevýhodnením;
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 - rozličné negatívne formy správania sa vo vzťahu k človeku s hendi-
kepom: zízanie, vypliešťanie očí, neskrývané zdesenie, ukazovanie 
prstom, úškrnky, šepkanie, šuškanie, prílišná zvedavosť, uštipačné 
vety, ohováranie, prezývky, výsmech, šikana;

 - rozličné predsudky a stereotypy, ako napr. vyhýbanie sa fyzickému 
kontaktu s človekom s postihnutím, aby sa postihnutie neprenieslo 
na druhú osobu, alebo považovanie človeka s postihnutím za nieko-
ho menejcenného;

 - negatívne formy správania sa vo vzťahu k  človeku s  odlišnosťou 
môžu byť motivované snahou o zapadnutie do istej sociálnej sku-
piny;

 - ambivalentný motív konania vo vzťahu k človeku s odlišnosťou je pre 
človeka prirodzený, pričom by sme sa mali vo svojom správaní a ko-
naní usilovať o dominanciu prosociálneho motívu nad egoistickým;

 - mať realistický pohľad na človeka s postihnutím;
 - život či priateľstvo s  človekom so znevýhodnením zároveň môže 

stigmatizovať aj ostatných členov rodiny či priateľov;
 - problém nadväzovania priateľstiev človeka s  hendikepom s  ľuďmi 

bez znevýhodnenia, ktorí v dôsledku priateľstva s človekom s neja-
kou odlišnosťou môžu byť taktiež marginalizovaní a ostrakizovaní, 
preto sa tomu radšej vyhýbajú;

 - prílišnou starostlivosťou rodičov o dieťa so znevýhodnením sa môže 
zabúdať na starostlivosť o iných členov rodiny.

Román Obyčajná tvár je vysokokvalitným umeleckým dielom a výborným 
podnetom na diskusiu o človeku s hendikepom, na rozvíjanie pozitívneho vzťa-
hu či empatie k nemu a zároveň ideálnym príkladom na pochopenie a inklúziu 
človeka s postihnutím.
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