
274

EVIDENTNE INÍ: VZHĽADOVÁ ODLIŠNOSŤ ČLOVEKA S TELESNÝM 
POSTIHNUTÍM A JEJ DESTIGMATIZÁCIA V ILUSTRÁCIÁCH KNÍH 
PRE DETI A MLÁDEŽ
Evidently different: differences in appearance of a person  
with a physical disability and their destigmatization in book  
illustrations for children and youth

Iveta GAL DRZEWIECKA

Abstrakt 
V príspevku sa venujeme obrazovému stvárneniu telesného postihnutia v ilustráciách 
kníh pre deti a mládež. Zameriavame sa predovšetkým na aspekt vzhľadovej nápadnosti, 
ktorá býva jednou z príčin sociálnej stigmatizácie osôb s telesným postihnutím. V nad-
väznosti na túto skutočnosť analyzujeme, ako je viditeľná odlišnosť literárnej postavy 
s telesným postihnutím reprezentovaná v knižnej ilustrácii. V tomto smere načrtávame 
dve línie ilustrátorských prístupov – tradičný, v ktorom sú znaky telesnej odlišnosti pos- 
tavy potlačené, a inovatívny, ktorý sa naopak snaží o ich odkrývanie a (s ohľadom na 
formatívne funkcie knihy) aj o ich destigmatizáciu.

Kľúčové slová: knižná ilustrácia, postava s telesným postihnutím, vzhľadová odlišnosť, 
destigmatizácia

Abstract
The article deals with depiction  of a physical disability in the illustrations in books 
for children and youth. It primarily focuses on the aspect of physical appearance con-
spicuousness that is one of the causes of social stigmatization of people with physical 
disabilities. Subsequently, it is analyzed how the visible physical differences of a literary 
character with a physical disability are represented in a book illustration. In this way, 
two lines of illustratorʼs approaches are drawn – a traditional one, in which the featu-
res of the character physical otherness are suppressed, and an innovative one, which, 
on the contrary, seeks to uncover and (in regard to the formatting functions of books) 
destigmatize them.

Keywords: book illustration, character with physical disability, differences in appea-
rance, destigmatization

Úvod

Zobrazenia ľudských postáv, ktoré sa svojou fyzickou konštitúciou vy-
mykajú zo sociokultúrnych predstáv o „normálnom“ a  želateľnom, teda  
(z dnešného pohľadu) zdravom, funkčnom a vzhľadnom tele, sa objavujú na-
prieč celou históriou výtvarného umenia. Častosť a spôsob zobrazovania te-
lesnej odlišnosti v jednotlivých dejinných epochách je možné chápať aj ako 
výraz historicky premenlivých spoločenských postojov k jedincom s teles-
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ným postihnutím (ich inklúzie/marginalizácie, stigmatizácie/privilegovania 
a pod.). 

V príspevku sa venujeme obrazovej reprezentácii človeka s telesným postihnu-
tím v špecifickej oblasti výtvarného umenia – ilustráciách literatúry pre deti a mlá-
dež. Sústredíme sa na ilustrátorskú prax približne od polovice minulého storočia po 
súčasnosť. Na príkladoch ilustrovaných kníh sa pokúšame načrtnúť dve línie ilust-
rátorských prístupov k vyobrazovaniu literárnych postáv s telesným postihnutím, 
ktoré sa líšia v spôsobe, akým pristupujú k reprezentácii vzhľadovej odlišnosti súvisi-
acej s daným typom postihnutia. Napriek spoločenskej aktuálnosti tejto témy, ktorá 
nachádza svoj odraz aj v literatúre, priame vyobrazenie „evidentne iného“, vzhľa-
dovo odlišného ľudského tela sa v ilustráciách objavuje iba výnimočne. Obvyklým je 
zvýrazňovanie iných (funkčných, psychických, sociálnych) aspektov telesného pos- 
tihnutia literárnej postavy. V nadväznosti na toto konštatovanie sa v závere po-
kúšame o  vysvetlenie možných príčin, prečo sa zobrazenie „odlišného tela“ 
v ilustráciách kníh pre najmladšie čitateľské publikum javí ako problematické a ta-
buizované. 

1 Telesné postihnutie ako viditeľná stigma

Z medicínskeho hľadiska sa telesným postihnutím rozumie vrodená alebo 
získaná porucha pohybového a oporného ústrojenstva (kosti, kĺby, šľachy, sva-
ly) alebo poškodenie nervového ústrojenstva (mozog, miecha, periférne nerv-
stvo). Ide o dlhodobo alebo trvalo zmenený zdravotný stav, ktorý nie je možné 
lekárskou starostlivosťou odstrániť ani významne zmierniť. Telesné postihnutie 
súčasne „znamená postižení některé či více oblastí obvyklého fungování člově-
ka, přináší výraznou redukci jeho reálných možností i životných šancí, omezuje 
jeho práceschopnost a negativně zasahuje do mnoha stránek kvality jeho živo-
ta.“ (Novosad 2011, s. 85). Zahŕňa teda niekoľko vzájomne prepojených aspektov:

 - samotná porucha: anatomická, orgánová alebo funkčná patológia, 
ktorá predstavuje biologickú danosť osoby s telesným postihnutím;

 - obmedzenie aktivity: narušené telesné funkcie limitujú schopnosť 
jedinca dosahovať výkonové normy v osobnej, spoločenskej a pra-
covnej sfére; 

 - vzhľadové nápadnosti: navonok viac či menej zjavná telesná odliš-
nosť (deformity, abnormality, anomálie, disproporcionality, chýba-
júce telesné orgány alebo ich časti; taktiež obmedzenie či narušenie 
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obvyklých pohybových vzorcov, koordinácie pohybov a  pod.), kto-
rá je vo všeobecnosti nápadnejšia ako pri iných typoch postihnutia 
(zdravotnom, mentálnom) alebo pri sociálnom znevýhodnení;

 - psychosociálne znevýhodnenie (hendikep): sekundárne dôsledky pre-
došlých aspektov telesného postihnutia; ich dopad na psychické 
prežívanie a sociálnu participáciu jedinca s telesným postihnutím. 

Orientáciu vo fyzickom svete zabezpečuje najmä zrak, ktorý umožňuje „do-
týkať sa“ vecí na diaľku.1 V sociálnej interakcii a kreovaní sociálnej identity jed-
notlivca zohráva dôležitú rolu jeho viditeľný telesný zjav, ktorý podáva prvotnú 
informáciou o človeku. Ako konštatuje napr. Libor Novosad (2011), zvláštnosti 
a  odchýlky od telesnej normality sú v  sociálnej interakcii najzreteľnejším ry-
som („identifikátorom“) osoby s telesným postihnutím a spravidla aj zdrojom 
jeho nepriaznivého sociálneho hodnotenia: „nedosažení [...] stavu funkční i or-
gánové ucelenosti a  vzhledového a  výkonového standardu (normy) je tím, co 
jevově a  sociálně utváří odlišné tělo a  zkratkovitě, šablonovitě ho stotožňuje 
s osobností člověka s tělesným postižením.“ (s. 84). Telesná odlišnosť je vzhľadom 
k osobám s postihnutím vnímaná ako definujúca, „primární (a problematizující) 
charakteristika, hlavní osobnostní znak jeho nositelů“ (ibid.). Človek s telesným 
postihnutím sa tak musí okrem vlastného funkčného znevýhodnenia vysporiadať 
aj s vonkajšou evidentnosťou (viditeľnosťou, postrehnuteľnosťou, zrejmosťou, 
bližšie Goffman 2003) svojho ochorenia a  nápadnosťou vlastného telesného 
vzhľadu, ktorý v sociálnej interakcii pôsobí ako silne diskreditujúci atribút, stig-
ma. Vzhľadová odlišnosť je tak zároveň významným faktorom utvárania nielen 
sociálnej, ale aj osobnej identity (sebaobrazu) človeka s telesným postihnutím 
a môže byť zdrojom obojstranných bariér v jeho začlenení do spoločnosti.

2 Zobrazenie literárnej postavy s telesným postihnutím v knižnej 
ilustrácii

Vzhľadové charakteristiky sú bežnou súčasťou „povahokresby“ literárnej 
postavy v literárnej tvorbe pre všetky vekové kategórie. Výraznejšie sa tento 
spôsob charakterizácie uplatňuje napr. v rozprávkových fikciách (tradičných, 

1 Zrakové vnímanie umožňuje simultánny príjem veľkého objemu informácií 
o  okolitom prostredí (odborná literatúra uvádza až 85 %). Evolučnou výhodou 
zrakového vnímania je eliminácia rizika ohrozenia bezprostredným kontaktom 
(Démuth 2013).
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klasických i moderných), v ktorých sa nie zriedkavo objavujú postavy s ne-
zvyčajným, v istom smere deficitným fyzickým vzhľadom (napr. postavy ška-
redých čarodejníc, pirátov s chýbajúcimi končatinami a pod.). V populárnych 
mediálnych formách, napr. v komikse a animovanom filme, býva špecifickosť 
fyzického zjavu takisto využívaná ako charakterizujúca vonkajšia črta, kto-
rá umožňuje „na prvý pohľad“ odhaliť osobnostné vlastnosti (super)hrdinu 
(Irwin – Moeller 2010). Bližšie sa však budeme venovať najmä ilustráciám 
literárnych textov, ktoré priamo tematizujú telesné postihnutie a v ktorých 
vzhľadová odlišnosť ovplyvňuje žitú realitu literárnej postavy (napr. sociálne 
prózy, príbehy zo života detí).

Spôsobom stvárnenia človeka s  telesným postihnutím v  literatúre pre 
deti a mládež sa intenzívnejšie zaoberajú viaceré zahraničné výskumy. Ich 
autori si ako východiskovú kladú otázku, či je telesné postihnutie reprezen-
tované adekvátne (realisticky) alebo stereotypne a stigmatizujúco. Výsledky 
výskumov poukazujú napr. na stereotypné stotožňovanie telesnej a morálnej 
deformácie literárnej postavy v  klasických dielach detskej literatúry (Moo-
re 1984). Jeho korene možno hľadať v  historických paradigmách telesného 
postihnutia ako trestu za morálne zlyhanie a  reliktoch pseudovied ako fy-
ziognomika či frenológia (bližšie Eco 2007). Schematizmus sa prejavuje aj vo 
vykresľovaní telesne postihnutých ako smiešnych, bezradných, úbohých, pa-
tetických či uplakaných bytostí (bližšie Irwin – Moeller 2010). Viaceré stereo- 
typy literárneho zobrazovania sa pritom odvíjajú od upriamenia pozornosti 
na viditeľnú deformáciu a dysfunkčnosť telesne postihnutého, ktoré v skutoč-
nom živote u pozorovateľa vyvolávajú celé spektrum prevažne negatívnych 
emocionálnych reakcií – ľútosť, zvedavosť, fascináciu, výsmech, strach či 
odpudivosť ako dôsledok toho, že odlišné telo je pociťované ako neprirodze-
né, čudné, bizarné či monštrózne.

Ilustrácia je obrazovou interpretáciou literárnych myšlienok, vizualizá-
ciou literárnej reality, preto sa do nej premietajú hodnoty literárneho proto-
textu. Špecifické výrazové možnosti obrazového média ju však zvýhodňujú 
vo vyjadrení vonkajšej, zmyslovo-konkrétnej fenomenality telesného postih-
nutia. Nemusí sa to týkať iba „zrkadliaceho“, mimetického zobrazenia viditeľ-
ne odlišnej telesnej konštitúcie, vzhľadových nápadností literárnej postavy. 
Rôznymi prostriedkami nepriameho vyjadrenia (napr. symbolicky či meta-
foricky) je možné v obraze stvárniť aj „neviditeľné“, ale navonok sa prejavujú-
ce funkčné a psychosociálne aspekty telesného postihnutia literárnej postavy. 
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Na tomto mieste načrtneme dve línie ilustrátorských prístupov k výtvarnému 
stvárneniu postavy s  telesným postihnutím v  modernej a  súčasnej knižnej 
produkcii. Zároveň sa pokúsime zodpovedať nasledujúce otázky:

 - Do akej miery je spôsob ilustrátorského stvárnenia telesného po-
stihnutia verný a autentický?

 - Ktoré aspekty telesného postihnutia akcentuje a  ktorým sa na-
opak vyhýba?

 - Aké postoje, presvedčenia, pocity, behaviorálne tendencie voči 
postihnutým implikuje?

 - Prispieva (vzhľadom k formatívnym funkciám knihy) k ich destig-
matizácii?

3 Potlačenie vzhľadovej odlišnosti v ilustrátorskom stvárnení  
literárnej postavy s telesným postihnutím 

V staršej, didakticko-moralistickej literatúre plnilo veristicky vecné ilustrač-
né vyobrazenie vzhľadových osobitostí jedincov s telesným postihnutím funkciu 
výstrahy (obr. 1). Od druhej polovice minulého storočia sa objavuje protichodná 
tendencia a ilustrácie sa zvyčajne priamemu vyobrazovaniu ich fyzických odliš-
ností vyhýbajú; o to naliehavejšie, pokiaľ sa telesné postihnutie týka detského 
hrdinu. Táto zásada je tak trochu paradoxne aplikovaná v dominujúcom epicko-
-realistickom spôsobe ilustrovania, ktorý primárne vizualizuje optické stránky 
sveta literárnej fikcie. Napr. na obálke prvého vydania svetoznámeho románu 
Alana Marshalla A  zasa preskakujem kaluže (v  angl. orig. I  Can Jump Puddles, 
1955, il. Alison Forbes) je telesné postihnutie autobiografickej postavy Alana, 
chlapca postihnutého obrnou, naznačené iba vonkajším atribútom – barlami. 
Iné súčasti vyobrazeného dejového momentu nijak nepripomínajú limitovanú 
funkčnosť a zmenený vzhľad Alanových nôh: Alan spolu s kamarátom a psom 
prebehujú členitým lesným terénom a  z celej scény sála takmer idylická, ka-
marátska a dobrodružná atmosféra (obr. 2). Nie je to inak ani v perokresbách 
slovenských prekladových vydaní (Marshall 1978, il. Ján Lebiš; 1990, il. Klára 
Šmídová). Telesné postihnutie hlavnej postavy je v nich indikované taktiež iba 
nepriamo (barlami, invalidným vozíkom, obrazom ustarostenej matky nad pos- 
teľou syna, u  ktorého prepuklo ochorenie, melancholicky zasneným výrazom 
Alanovej tváre a pod.). V súlade s literárnym textom ilustrácie odrážajú normi-
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fikačný2 postoj Alana k vlastnému ochoreniu, ktoré nie je vnímané ako nepre-
konateľný hendikep a problém vnútornej identity: „Nikdy som nebral ohľad na 
svoje nohy. Nepotreboval som pre ne nijakú cestu. [....] Padol som len vtedy, keď sa 
mi moje barly pošmykli, alebo keď narazili na kameň, alebo sa zaplietli do trávy či 
papradia, ale nikdy nie preto, že by som nebol dostatočne švihol nohami.“ (Marshall 
1978, s. 157). 

Spomenuté ilustrátorské sprievody upriamujú pozornosť na pozitívne 
momenty Alanovho života. Ponúkajú romantické výjavy austrálskeho vidie-
ka, vyobrazujú chvíle, ktoré trávi so svojimi blízkymi a starostlivosťou o kone. 
Zdôrazňujú jeho orientáciu na vonkajší svet, vôľu prekonávať vlastné fyzické 
limity, sebarealizáciu. Ilustrácie sa naopak vyhýbajú vizualizácii textových pa-
sáží, ktoré opisujú chlapcov zápas s chorobou a mohli by viesť k príliš naturalis-
tickým vyobrazeniam telesnej patológie či jej terapeutického riešenia (spazmus, 
atrofia svalstva dolných končatín, rehabilitačné cvičenia a pod.). 

Podobná snaha nezdôrazňovať fyzickú odlišnosť, ale duševné sily (pevnú 
vôľu, vytrvalosť, odhodlanie) postihnutej postavy, charakterizuje ilustrácie Ka-

2 Normifikácia je „snaha stigmatizovaného vystupovat jako běžný člověk“ (Novosad 
2011, s. 72).

Obr. 1: Fotografická ilustrá-
cia na frontispise prózy  
J. Bodnára Nevyhýbaj sa 
škole (1924, autor fotografie 
neuvedený)

Obr. 2: Obálka originálneho 
vydania románu A. Mar-
shalla I Can Jump Puddles 
(1955, autorka ilustrácie  
A. Forbes)
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rola Ondrejičku v slovenskom preklade autobiografického rozprávania Denise 
Legrixovej Taká som sa narodila (1978). Ilustrátor sa vyhýba zobrazeniu celej fi-
gúry, ktoré by explicitne zachytávalo kongenitálnu absenciu končatín ústrednej 
hrdinky. V obrazovej kompozícii vysúva postihnuté časti tela mimo formát kniž-
nej stránky alebo ich kamufluje v  tmavých či rozostrených plochách, ktorých 
fyzický obsah možno iba tušiť (obr. 3). Ľahko nostalgické obrazové „koláže“, 
v  ktorých sa prelínajú záblesky senzuálnych,  emocionálne naplnených zážit-
kov a snov hlavnej postavy, upozorňujú na jej neobvyklé, s námahou vydobyté 
zručnosti (vyšívanie vankúšov, maľovanie obrazov). Spodobenie D. Legrixovej 
na obálke knihy (obr. 4) isto nie náhodou pripomína portrétne diela majstrov 
renesancie – obdobia príznačného humanizmom, vierou v mohutnosť ľudských 
síl, ale aj hľadaním ideálnej krásy, ruka v ruke s múdrosťou a dobrom. Titulná 
ilustrácia je zároveň narážkou na umeleckú sebarealizáciu hlavnej postavy, me-
taforou jej aktívneho postoja k utváraniu svojej osobnej a sociálnej identity – 
vonkajšieho i vnútorného „obrazu“ vlastného Ja.

V bohato ilustrovanej adaptácii príbehu Johanny Spyriovej Heidi (2017; prer. 
Hannes Binder, il. Peter Stamm) sa objavuje vedľajšia postava malej mešťanky 
Kláry, ktorá sa kvôli slabým nohám pohybuje na vozíčku. Ten je na ilustráciách 

Obr. 3: Ilustrácia v sloven-
skom vydaní románu D. Leg-
rixovej Taká som sa narodila 
(1978, autor ilustrácie  
K. Ondrejička)

Obr. 4: Obálka slovenského 
vydania románu D. Legrixovej 
Taká som sa narodila (1978, 
autor ilustrácie K. Ondrejička)
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takmer neviditeľný (pripomína skôr honosné kreslo než zdravotnú pomôcku). 
Ilustrátorské výjavy sa sústredia na romantické, senzuálne pôsobivé vykresle-
nie vidieckeho života a prírodných krás horských pasienkov v kontraste so sce-
nériami historickej architektúry Frankfurtu. Podobný romantizujúci pohľad na 
telesné postihnutie sa opakuje v ilustráciách klasických príbehov, napr. v  za-
hraničných i domácich, starších i novších vydaniach románu Frances Hodgson 
Burnettovej Tajná záhrada (v angl. orig. The Secret Garden, prvé vydanie origi-
nálu 1911, il. Charles Robinson), v ktorom telesným postihnutím trpí vedľajšia 
postava, chlapec Colin. 

Mimovoľné preberanie tohto ilustrátorského úzu stvárňovania postavy s te-
lesným postihnutím potvrdzuje aj aktuálna slovenská a česká produkcia kníh 
pre najmladšie vekové kategórie čitateľov. Napr. v  ilustráciách Evy Svrčkovej 
k príbehu Ivony Březinovej Chlapec a pes (2011) je Julo, chlapec na vozíku s po-
stupujúcou svalovou atrofiou, vyobrazený ako detsky bezstarostný a  fyzicky 
mocný, na prvý pohľad zdravý chlapec. Ilustrácie Petra Čisárika k rozprávkové-
mu príbehu Jána Uličianskeho Veveričky (2008) či Veroniky Podzimkovej v knihe 
Bibiana píská na prsty (Ivan Binar, 2009) takisto obsahujú iba atributívne zna-
ky obmedzenej hybnosti alebo sekundárne odkazy na psychologické a sociálne 
apekty postihnutia. 

Ilustrátorskú vyhýbavosť ohľadne zachytenia vzhľadovej odlišnosti teles-
ne postihnutej postavy možno interpretovať aj ako obrazovú obdobu literárnej  
(a spoločenskej) narácie o prekonateľnosti telesného hendikepu („overcoming 
narration“). Tomu zodpovedá aj schematický obraz postihnutého dieťaťa ako 
„statočnej malej duše“ (Mellon 1989; podľa Irwin – Moeller 2010). Pozoruhod-
nou je skutočnosť, že v  tradične ilustrovaných vydaniach literatúry pre deti 
a mládež sa takmer výlučne objavujú také typy telesných postihnutí, ktoré sa 
nespájajú so závažnými telesnými deformáciami (väčšinou ide o  postihnutie 
dolných končatín).

4 Zvýraznenie vzhľadovej odlišnosti v ilustrátorskom stvárnení 
literárnej postavy s telesným postihnutím 

V  posledných rokoch možno pozorovať spoločenský trend odkrývania 
a destigmatizovania fyzickej odlišnosti a viditeľných znakov telesného postih-
nutia, ktorý sa v literárnej oblasti prejavuje v rastúcej produkcii tzv. inkluzív-
nych kníh. Jeho reprezentantom je napr. obrazová kniha Raquel J. Palaciovej 
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Weʼre All Wonders (2017), ktorá vznikla v nadväznosti na autorkin mládežnícky 
román Wonder (2012). V slovenskom preklade tento román vyšiel pod názvom 
Obyčajná tvár (2013), medzičasom sa stal svetovým knižným bestsellerom a bol 
spracovaný aj do filmovej podoby. Rozpráva príbeh malého Augusta Pullmana, 
ktorý sa narodil so závažnými deformáciami v tvárovej oblasti3. Auggie je fiktív-
nou postavou – literárnym prototypom dieťaťa, pre ktoré postihnutie predsta-
vuje výzvu vyrovnať sa vlastnou vzhľadovou odlišnosťou, jej nápadnosťou a ne-
gatívnymi reakciami okolia. 

Obrazová kniha Weʼre All Wonders, ktorá zatiaľ nie je dostupná v sloven-
skom preklade, je určená pre najmladšie knižné publikum (4- až 8-ročné deti), 
preto esencializuje tému zmieneného románu. J. R. Palaciová v nej ako spiso-
vateľka a ilustrátorka v jednej osobe vyobrazuje Auggieho deformovaný výzor 
veľmi citlivo: Auggieho tvár má len jedno oko, ďalšie tvárové časti (nos, ústa, 
obočie atď.) sú úplne vynechané. Touto znakovou redukciou sa vyhýba nežia-
ducemu naturalizmu, no zároveň aj priliehavo a bez prikrášľovania informuje 

3 Príčiny zdravotného stavu chlapca nie sú v  románe priamo pomenované, ale 
v interpretáciách bývajú spájané so zriedkavým dedičným ochorením známym ako 
Treacher-Collinsov syndróm. Toto ochorenie je definované morfologicky, zvyčajne 
nepostihuje intelekt.

Obr. 5: Dvojstrana z obrazovej knihy R. J. Palaciovej Weʼre All Wonders (2017, autorská 
ilustrácia)
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o Auggieho značne odlišnom výzore. Textová zložka knihy má skôr úvahový než 
naratívny charakter. Začína sledom minimalistických výpovedí chlapca, ktorý si 
je vedomý svojej neobyčajnosti („I know Iʼm not an ordinary kid.“)4, hoci sa jeho 
schopnosti v ničom neodlišujú od „obyčajných“ detí. Sám vraví, že robí obyčajné 
veci – jazdí na bicykli, je zmrzlinu, hrá sa s loptou, čo potvrdzujú aj ilustrácie, na 
ktorých však všetky tieto činnosti robí osamotene. Vety, v ktorých chlapec kon-
štatuje odlišnosť svojho vonkajšieho výzoru („I just donʼt look ordinary. I donʼt 
look like other kids.“), sprevádza dvojstranová ilustrácia (obr. 5), na ktorej Auggie 
stojí so spustenými plecami pred vlastnou podobizňou (na párnej, ľavej stránke 
knihy) a konfrontuje ju s portrétmi iných detí (na protiľahlej stránke). Hoci sa 
vyobrazené deti líšia farbou pokožky, účesom, odevom, všetky svojou tvárou za-
padajú do vzhľadových štandardov. 

Mama považuje Auggieho za unikátny zázrak, div („wonder“), no chlapca 
trápi, že ostatní jeho „zázračnosť“, výnimočnosť nevidia. Medzi ľuďmi sa cíti 
byť nesvoj, preto si na hlavu nasadzuje helmu (doslovne i metaforicky skrýva 
vlastnú tvár, zároveň sa izoluje od vonkajška i vonkajškovosti) a uniká do fanta-
zijného, ideálneho sveta: odlieta so svojou jedinou spoločníčkou, fenkou Daisy, 
raketou na ďalekú planétu Pluto, kde ho už víta „stará známa“ spoločnosť jed-
nookých, jemu podobných vesmírnych bytostí. Z nadhľadu sa Auggiemu zdá byť 
Zem maličkou, ale zároveň dosť veľkou pre ľudskú rozmanitosť. Chlapec si je 
vedomý, že nemôže zmeniť svoj výzor, ale vyjadruje nádej, že ostatní raz zmenia 
spôsob svojho „videnia“ a postrehnú očiam neviditeľnú jedinečnosť jeho samé-
ho i každého jedného človeka: „I know that I canʼt change the way I look. But may-
be, just maybe, people can change the way they see. If they do, theyʼll see that Iʼm 
a wonder. And theyʼll see that theyʼre wonders, too. Weʼre all wonders!“ Auggieho 
túžba je zhmotnená aj v ilustrácii: desiatky rakiet štartujú zo striech bytových 
domov a vynášajú ostatných ľudí na miesto, odkiaľ sa možno na veci pozerať 
z inej perspektívy.

Palaciovej obrazová kniha ponúka silné, ale možno i trochu patetické a pria-
močiare posolstvo. Rafinovanejším výtvarným jazykom narábajú ilustrácie Ma-
túša Maťátka k novele Daniela Rušara Jaro kriplů (2011). Ilustrátor vyobrazuje 
postavy tínedžerov s  rôznymi telesnými postihnutiami, ktorí sa stretávajú na 
rehabilitačnom pobyte v kúpeľoch, ako groteskne neohrabané biomechanické 
bytosti zložené z rôznych skrutiek, matíc, tyčiek, pružín, kontroliek a iných stro-
jových súčastiek (obr. 6). Touto nevšednou transpozíciou naráža na triezve a rea- 

4  Kniha je bez paginácie, preto pri citáciách čísla strán neuvádzame.
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Obr. 6: Ilustrácia z knihy D. Ruša-
ra Jaro kriplů (2011, autor ilustrá-
cie M. Maťátko)

listické, avšak často cynicky vyjadrované postoje literárnych postáv k vlastným 
telesným danostiam a  možnostiam. Možno ju interpretovať aj ako obrazovú 
alúziu na známe dielo francúzskeho lekára a materialistického filozofa Juliena 
Offraya de La Mettrieho Človek stroj (1748, český preklad 1958), ktoré sa pokúša 
o vyvrátenie existencie samostatnej, na hmote nezávislej duchovnej substancie. 
Ilustrácie tak zahŕňajú humorne nadľahčené poznanie, že ľudská vôľa nie je vše-
mocná a  postihnuté telo ani jeho vzhľadovú nápadnosť ňou nemožno zmeniť. 
Metonymický výraz však recipienta pozýva k samostatnému mapovaniu štruk-
túrnych a funkčných analógií medzi ľudským telom a strojom, čím mu umožňu-
je produkciu mnohých iných, pôvodne nezamýšľaných významov. Neposkytuje 
hotové odpovede, iba impulzy k ďalšiemu premýšľaniu o téme.

Záver

Ilustrátorské stvárnenie postavy s  telesným postihnutím obsahuje správu 
o tom, ako je vzhľadová odlišnosť vnímaná inými – nielen priamo tvorcami tex-
tu a ilustrácie, ale spoločnosťou vôbec. Filozofia videnia Maurica Merleau-Pon-
tyho zdôrazňuje, že telo je súčasne vidiace aj videné, z tohto dôvodu „pociťo-
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vat vlastní tělo znamená také pociťovat to, jak se ukazuje druhému člověku.“ 
(1998, s. 239). Do vnímania (predovšetkým videnia) evidentne odlišného tela 
je vždy projektovaná telesná schéma, ktorá je považovaná za obvyklú a prirod-
zenú. Disimilarita intaktného a postihnutého tela môže byť pociťovaná ako es-
teticky a emocionálne rušivá, vyvolávať spektrum nežiaducich reakcií. Umberto 
Eco (2007) v tejto súvislosti upozorňuje, že s telesnou deformáciou sa spájajú 
napr. pocity strašidelnosti, odporu, ale aj komickosti. Ilustrátorský obraz, ktorý 
sa snaží o pozitívne, inkluzívne zacielené vykreslenie človeka s  telesným po-
stihnutím, sa preto môže explicitnému vyobrazovaniu postihnutých častí tela, 
resp. závažných telesných deformácií vyhýbať – a  to najmä ak je adresovaný 
dieťaťu, ktorého vnímanie je v porovnaní s dospelým recipientom potenciálne 
imerzívnejšie5. Táto ilustrátorská zvyklosť pretrváva v ilustrovaných vydaniach 
literatúry pre deti a mládež podnes. 

Aktuálne ilustrátorské trendy reagujú na presadzujúcu sa ideu, že spoločen-
skej destigmatizácii človeka s telesným postihnutím neprospieva ani zdôrazňo-
vanie, ale ani „taktné“ prehliadanie jeho vzhľadovej odlišnosti. Z tohto dôvodu 
aj ilustrátori hľadajú spôsoby, ako ju citlivo, ale bez popierania, zmierňovania 
či prikrášľovania reprezentovať v  ilustrátorskom obraze. Tematizácia telesné-
ho hendikepu v ilustrovaných knihách prináša pozitívne efekty ako na čitateľov 
s postihnutím, ktorí nachádzajú podobnosť s rovnako znevýhodnenými posta-
vami, tak aj na intaktných recipientov, ktorí sa učia chápať druhú stranu. Spôsob 
ilustrátorského stvárňovania „evidentne iných“ tak môže prispievať k tomu, či 
budú vnímaní ako deformované telo, alebo ako jedinečný človek s telesným postih-
nutím.

Poznámka: Príspevok je čiastkovým výstupom grantového projektu APVV-15-
0071 Človek s hendikepom v literatúre pre deti a mládež. 
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