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EMOCIONÁLNE PREŽÍVANIE INAKOSTI DETSKEJ  
LITERÁRNEJ POSTAVY Z MINORITNEJ RÓMSKEJ  
KOMUNITY V PODMIENKACH ŠKOLSKEJ INKLÚZIE
Emotional experiencing of otherness by the child’s literary  
character from Roma minority community under the conditions  
of school inclusion

Bibiána HLEBOVÁ

Abstrakt
Téma príspevku vychádza z aktuálnej problematiky školskej inklúzie žiakov pochádza-
júcich zo sociálne znevýhodneného prostredia (z marginalizovaných rómskych komu-
nít) s  cieľom poznávania a  empatického prežívania inakosti Rómov. Príspevok sa za-
oberá interpretáciou emocionálneho prežívania inakosti detskej literárnej postavy zo 
sociálne znevýhodneného prostredia, ktorá citlivo vníma sociálne rozdiely v intenciách 
vlastnej, minoritnej rómskej komunity, ako aj v  spolužití s  majoritnou spoločnosťou. 
Emocionálne prežívanie inakosti (rómsky pôvod) u detskej protagonistky Katici v auto-
biografickej próze Katici od švédskej spisovateľky K. Taikonovej je prezentované v kon-
texte psychologického modelu emočného procesu a poukazuje na možnosť jeho využitia 
v rámci multikultúrnej a emocionálnej výchovy všetkých žiakov v podmienkach školskej 
inklúzie. 

Kľúčové slová: detská literárna postava, sociálne znevýhodnené prostredie, minoritná 
rómska komunita, majoritná spoločnosť, inakosť Rómov, emocionálne prežívanie, mo-
del emočného procesu, multikultúrna výchova, emocionálna výchova, školská inklúzia

Abstract
Topic of the paper is focused on the current issue of school inclusion of the pupils com-
ing from socially disadvantaged environment (from marginalised Roma communities) 
with the aim to recognise, accept and empathically experience otherness of Roma. The 
paper deals with interpretation of emotionally experienced otherness by the child’s lite- 
rary character from socially disadvantaged environment, who is sensitive in perceiving 
of social differences within the frame of her own Roma minority community as well as 
within the frame of coexistence with the majority. Emotional experiencing of otherness 
(Roma origin) by child’s protagonist Katici in the autobiographical prose Katici by Swede 
writer K. Taikon is presented in the context of psychological model of emotional process 
and points to the possibility of its utilization within the framework of multicultural and 
emotional education of all the pupils under the conditions of school inclusion.

Key words: child’s literary character, socially disadvantaged environment, minority 
Roma community, otherness of Roma, emotional experiencing, model of emotional pro-
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Úvod

V príspevku prezentujeme emocionálne prežívanie inakosti (rómsky pôvod) 
detskej literárnej postavy zo sociálne znevýhodneného prostredia (minoritná 
rómska komunita) v majoritnej spoločnosti zobrazené v autobiografickej próze 
Katici (2001) od švédskej spisovateľky rómskeho pôvodu Kataríny Taikonovej, 
a to z obdobia 70. rokov minulého storočia. Východiskom je psychologická teó-
ria modelu emočného procesu, ktorý aplikujeme pri interpretácii emocionálne-
ho sveta detskej protagonistky Katici vo vybranom literárnom diele zo švéd-
skej prekladovej literatúry pre deti a mládež na Slovensku. 

1 Model emočného procesu

Pri interpretácii emocionálneho prežívania inakosti detskej literárnej po-
stavy zo sociálne znevýhodneného prostredia (z minoritnej rómskej komunity) 
vo vybranom literárnom  diele zo švédskej prekladovej literatúry pre deti a mlá-
dež na Slovensku (K. Taikonová: Katici) budeme vychádzať zo psychologickej 
teórie emočného procesu podľa Atkinsonovej a Hilgarda (In: Nolem-Hoeksema, 
Fredrickson, Loftus, Wagenaar 2012). Emocionálne prežívanie inakosti detskej 
literárnej postavy interpretujeme na pozadí kultúrnych odlišností detskej po-
stavy v literárnom diele, ktorá pochádza zo sociálne znevýhodneného prostre-
dia z minoritnej rómskej komunity a veľmi citlivo vníma odmietanie a predsud-
ky majoritnej švédskej spoločnosti.  

V psychologickej teórii autori Nolem-Hoeksema, Fredrickson, Loftus, Wage-
naar (2012, s. 462) konštatujú, že správanie človeka aktivujú a ovplyvňujú emó-
cie i motivácie, ktoré spolu úzko súvisia. Rozdiel medzi nimi nachádzajú v tom, 
že emócie sú spustené zvonku (vonkajšími udalosťami a emocionálne reakcie 
smerujú k týmto udalostiam), motívy/motivácie sú aktivované vnútornými fak-
tormi (napr. homeostatickou nerovnováhou a  sú zamerané na konkrétne ob-
jekty v  okolí). Ďalší rozdiel medzi emóciami a  motiváciou autori nachádzajú 
v tom, že motív/motivácia je vyvolaný/á špecifickou potrebou, ale emócie môžu 
byť vyvolané rozmanitými podnetmi a okolnosťami. Emócie a motívy/motivácie 
sa odlišujú svojím pôvodom, subjektívnym prežívaním a  správaním sa člove-
ka. Motivácia je stav, ktorý aktivuje naše správanie a dáva mu isté smerovanie. 
Subjektívne je vnímaná ako vedomá túžba po niečom; väčšinou sa môžeme roz-
hodnúť, či sa týmito túžbami chceme alebo nechceme nechať viesť. Príčinami 
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motivácie môžu byť fyziologické udalosti prebiehajúce v mozgu a tele, ale tiež 
kultúrne a  sociálne interakcie s  jedincami v  našom okolí. Emócia je zložitý stav 
vytvorený mnohými zložkami, ktorého výsledkom je pripravenosť človeka na 
určité správanie sa (ibid,  s. 420).

Problematikou prežívania emócií sa zaoberali autori Frijda (1986) a Lazarus 
(1991), podľa ktorých intenzívne emócie obsahujú najmenej šesť zložiek, ktoré 
sa začínajú obvykle kognitívnym hodnotením – človek určí, aký význam majú pre 
neho súčasné okolnosti; tento proces hodnotenia je považovaný za prvú zložku 
emócie. Hodnotenie spúšťa celý reťazec reakcií, ktoré predstavujú ďalšie voľne 
spojené zložky emócií. Najčastejšie si uvedomujeme subjektívny zážitok emócie, 
teda afektívny stav alebo pocit spojený s danou emóciou. Tretia zložka, ktorá 
úzko súvisí s predchádzajúcou, obsahuje tendenciu myslieť a konať – teda nalie-
havú potrebu myslieť a konať určitým spôsobom. Štvrtá zložka obsahuje vnútor-
né telesné zmeny, ktoré sa týkajú najmä autonómnej nervovej sústavy (periférnej 
nervovej sústavy, ktorá ovláda činnosť srdca a hladkého svalstva). Piatou zlož-
kou emócií je výraz na tvári, teda pohyby svalov, ktoré určitým spôsobom ovlá-
dajú črty tváre. Posledná zložka zahŕňa reakciu na emóciu, teda spôsob, akým sa 
človek vyrovnáva s emóciou alebo so situáciou, ktorá ju vyvolala.

Autori Lazarus (1991) a Rosenberg (1998) dopĺňajú šesť zložiek emočné-
ho procesu o východiskovú zložku modelu emočného procesu, ktorou je vzťah 
medzi osobou a prostredím, čo podľa nich označuje objektívnu situáciu, v ktorej 
sa daný človek nachádza – teda súčasné okolnosti jeho vzťahu k  okolitému 
svetu a  ostatným ľuďom. Vzťahy medzi človekom a  prostredím sami osebe 
nie sú zložkou emócií, pretože emócie nespúšťajú (prinajmenšom nie vždy 
priamo). Ak majú vonkajšie okolnosti vyvolať nejakú emóciu, človek musí do-
spieť k názoru, že sa nejakým spôsobom dotýkajú jeho osobných cieľov alebo 
psychickej pohody (tento proces interpretácie sa označuje ako kognitívne hod-
notenie). Ak je tomu tak, človek dospeje k záveru, že objektívna situácia je pre 
neho významná. Význam situácie potom ovplyvní typ a intenzitu emócie, ktorú 
aktuálne prežíva. 

Na význam kognitívnej zložky v emóciách upozornili už dávnejšie aj auto-
ri Schachter a Singer (1962, s. 379 – 399), ktorých predstavu označujeme ako 
dvojfaktorovú teóriu emócií. Podľa nej sú emócie výsledkom kombinácie dvoch 
faktorov – počiatočného stavu nevysvetliteľnej aktivácie a  kognitívneho vy-
svetlenia/hodnotenia tejto aktivácie: podnet – všeobecná fyziologická aktivá-
cia – kognitívne hodnotenie aktivácie – subjektívne prežívanie emócie.
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Reakcie na vlastnú emóciu môžu byť priamo alebo nepriamo ovplyvnené 
ostatnými zložkami emócií, čo zvýrazňuje skutočnosť, že emócie nepredstavujú 
jednoduchý stav, ktorý je možné zachytiť v jednom okamžiku, ale je to premen-
livý a vyvíjajúci sa proces. Mnohí teoretici emócií zastávajú systémové poňatie 
emócií, podľa ktorého sa jednotlivé zložky emócií navzájom ovplyvňujú, čiže 
každá zložka emócie môže ovplyvniť všetky ostatné. Súčasný výskum sa zame-
riava na podstatu všetkých zložiek emócií a na špecifické mechanizmy, ktorý-
mi sa tieto zložky vzájomne ovplyvňujú. Autori Nolem-Hoeksema, Fredrickson, 
Loftus, Wagenaar (2012, s. 464) sa zameriavajú napr. aj na genderové a kultúrne 
podmienené odchýlky v emóciách. Za určitých okolností sa v emóciách preja-
vujú rozdiely medzi jednotlivcami alebo skupinami, ktoré môžu byť odrazom 
osobnosti a  individuality, inokedy sa v  nich odráža minulosť sociálnej skupi-
ny, ktorá sa odlišuje od kultúry (ibid., s. 485 – 486). V tejto súvislosti sa autori 
sústredili na to, ako sa v prežívaní emócií odrážali hodnoty spojené s kolektiviz- 
mom a individualizmom. Kolektivizmus sa vyskytuje v kultúrach, ktoré zdôrazňu-
jú základnú spojitosť medzi ľuďmi a ich vzájomnú závislosť. Individualizmus sa 
vyskytuje v kultúrach, ktoré kladú dôraz na samostatnosť a nezávislosť jedincov. 
Kolektivistické kultúry existujú v mnohých východoázijských, juhoamerických 
a afrických krajinách, avšak pre Spojené štáty americké, Kanadu, Austráliu a zá-
padoeurópske štáty je typická individualistická kultúra (ibid, s. 488). Na základe 
toho sa kultúrne odlišnosti prejavujú v počiatočnej fáze emočného procesu – teda 
v rozdielnych okolnostiach, ktoré vyvolali emócie, ako aj v odlišnom hodnotení 
ich významu. Kolektivizmus a individualizmus však ovplyvňujú aj koncovú fázu 
emočného procesu, lebo určujú, ktoré emócie a  kedy môžu byť vyjadrené. Tak 
ako emócie môžu byť jedným z vyjadrovacích prostriedkov, ktorými ľudia dávajú 
najavo svoju genderovú príslušnosť, môžu emócie posilňovať aj kultúrnu spolu-
patričnosť (ibid, s. 489).

2 Interpretácia modelu emočného procesu v literárnom diele

V druhej časti príspevku sústredíme svoju pozornosť na interpretáciu emo-
cionálneho prežívania inakosti (cigánsky pôvod) detskej literárnej postavy Ka-
tici v autobiografickej próze Katici od švédskej spisovateľky K. Taikonovej (Hle-
bová 2011a). Autorka sa narodila v  roku 1932 v  cigánskom tábore v  Tibro vo 
Švédsku pri meste Örebro. V detstve boli Katarína a jej sestra Rosa známe ako 
tzv. kalderašské sestry, ktoré sa zaoberali tepaním striebra, výrobou striebor-



218

ných šperkov a ich predajom. Kočovali so svojimi rodičmi, a keďže v tom čase ne-
mohli chodiť do školy, vzdelávali sa výlučne v rámci vlastnej rómskej komunity. 
Katarína sa až ako dvadsaťšesťročná dostala do tzv. ľudovej školy pre dospelých, 
kde sa naučila čítať a písať. V dospelom veku začala verejne vyzývať spoločnosť 
na zrovnoprávnenie Rómov vo Švédsku. Mala veľké politické nadanie a bola ob-
ratnou diskutérkou, preto vzbudzovala rešpekt u Rómov i Nerómov. Svoje ná-
zory o situácii Rómov vo Švédsku publikovala aj v časopise Zengaren/Rómka, ba 
dokonca písala aj knihy pre deti. V roku 1982 ťažko ochorela a po niekoľkých 
rokoch (1955) zomrela (Hlebová 2011b, s. 161 – 162).

K. Taikonová dosiahla v literatúre pre deti najväčší úspech 13-dielnou au-
tobiografickou sériou krátkych prozaických príbehov Katitzi (1977), ktorá vyšla 
v slovenskom preklade pod názvom Katici v roku 2001.1 Autorka v nej vyrozprá-
vala príbeh o dievčatku na pozadí života v cigánskom tábore a konfliktov s ma-
joritnou švédskou spoločnosťou, pričom sledovala jej vývoj od dieťaťa po mladú 
ženu. Temperamentné dievča Katici odmalička vyrastalo v relatívnom pohodlí 
detského domova, kde malo veľa kamarátov, ale svojou nedisciplinovanosťou 
dokázalo občas poriadne nahnevať svoje vychovávateľky. Jedného dňa sa v det-
skom domove objavil jej otec. Nastal čas, aby sa Katici vrátila domov. Dozvedá 
sa, že je Cigánka a že život Cigánov je iný, síce pestrý, ale ťažký. Ako sa s tým 
dokáže sedemročné dievčatko vyrovnať? Splní sa jej túžba naučiť sa čítať a pí-
sať? Podľa Ingmara Karlssona bola autorkina kniha prínosná pre švédske deti 
ako „úvod do rómskej kultúry. Rómska menšina vo Švédsku nie je taká počet-
ná ako na Slovensku. Aj napriek tomu väčšina Švédov vie veľa o Rómoch a ich 
kultúre. Veľkú časť týchto vedomostí pripisujú práve Kataríne Taikonovej a jej 
knihám.“ (Temkovitzová 2002, s. 16). Autorka v obraze cigánskeho dievčaťa na-
stolila problém spolužitia Rómov s Nerómami, predsudky voči Rómom a snahu 
jednotlivcov o integráciu do majoritnej spoločnosti koncom 70. rokov minulého 
storočia vo Švédsku (Hlebová 2011b, s. 162).

Protagonistkou príbehu je temperamentné sedemročné dievča – polosirota, 
ktoré od útleho veku vyrastá v detskom domove medzi ostatnými opustenými 
deťmi. Jedného dňa sa dozvedá o  príchode svojho otca, ktorý ju chce odviesť 
z tohto bezpečného prostredia domov – do neznámeho cigánskeho tábora. Ka-
tici sa zároveň dozvedá o svojej inakosti – cigánskom pôvode, čomu zatiaľ vôbec 

1 TAIKONOVÁ, Katarína: Katici. Bratislava: SPN, 2001. 1. vyd. 125 s. Preklad zo 
švédskeho originálu (Katitzi, 1977): Margaréta Karlssonová. Ilustrácie: rómske deti 
zo Základnej školy v Jarovniciach pri Prešove. Kniha vyšla za pomoci Ministerstva 
zahraničných vecí Švédska a Švédskeho inštitútu v Štokholme.
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nerozumie, podobne ako všetky ostatné deti v domove. Nová správa o záhadnom 
pôvode Katici sa veľmi rýchlo rozšíri a prinesie so sebou aj negatívne reakcie 
a informácie o Cigánoch. Katici onedlho pocíti zmenu správania sa od niektorých 
detí i dospelých, ba až akési odmietanie. Túži dozvedieť sa niečo viac o svojom 
pôvode, má strach odísť z detského domova s neznámym otcom, na ktorého sa 
ani nepamätá. Iba vychovávateľka Kvistová sa jej usiluje porozumieť a pripraviť 
ju na nový spôsob života v prostredí cigánskeho tábora. Po návrate domov Katici 
spoznáva iný život, na aký bola doteraz zvyknutá. Najprv sa teší svojmu návratu 
domov a usiluje sa zvyknúť si na kočovný spôsob života v cigánskom tábore, 
v čom jej najviac pomáhajú jej sestry Lena a Rosa. Od nich sa dozvedá, že ich 
mama už dávno zomrela a otec sa oženil s druhou ženou, ktorá nie je Cigánka 
a ktorá ich nemá rada. Avšak Katici kočovnému životu Cigánov veľmi nerozumie 
a na predsudky ostatných ľudí k Cigánom si nevie zvyknúť, vníma a prežíva ich 
veľmi citlivo aj rozhorčene ako veľkú nespravodlivosť. Aj napriek tomu sa Katici 
usiluje presadiť v tomto nepriaznivom prostredí a splniť si svoj sen – naučiť sa 
čítať a písať a v dospelom veku žiť lepším životom. 

Emocionálne prežívanie inakosti Katici v intenciách predsudkov a odmie-
tania v dôsledku jej cigánskeho pôvodu u ostatných detí a dospelých majorit-
nej spoločnosti interpretujeme na základe konceptu modelu emočného procesu 
v jeho šiestich zložkách podľa Frijdu (1986), Lazarusa (1991) a Rosenberga (1998) 
(In: Nolem-Hoeksema, Fredrickson, Loftus, Wagenaar 2012, s. 463), ktorým 
predchádza motivačná zložka:

2.1 Vzťah medzi literárnou postavou a prostredím (objektívna situácia, 
v ktorej sa literárna postava nachádza)

Detská protagonistka – cigánske dievča Katici pochádza zo sociálne zne-
výhodneného prostredia z minoritnej rómskej komunity, ktorá žije kočovným 
spôsobom života. Emocionálne prežívanie svojej inakosti (cigánsky pôvod) sa 
začína odvíjať v závislosti od prostredia a ľudí, v ktorom sa ocitá a od ktorých po-
cíti odmietanie, výsmech či predsudky. 

Prvým prostredím, v  ktorom sa Katici dozvedá o svojej inakosti (cigánsky 
pôvod), je detský domov. Tu jedného dňa prichádza jej otec, na ktorého sa ne-
pamätá, aby ju odviedol späť domov do cigánskeho tábora. A neprichádza sám, 
spolu s ním prichádzajú aj nejakí neznámi ľudia, ktorí Katici vyľakali ešte viac. 
Katici sa zrazu dozvedela, že má odísť z doteraz bezpečného a bezstarostného 
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prostredia detského domova s  niekým neznámym do neznámeho prostredia, 
z čoho mala veľký strach a čomu sa veľmi bránila: „Ale ja nechcem ísť od vás preč. 
A otca takmer nepoznám. Vyzerá taký nahnevaný. A má takú čiernu bradu. Pelle, 
Gullan, pomôžte mi! Musím sa schovať tak, aby ma nikto nenašiel!“„Ja som nechce-
la k nemu ísť, lebo nechcem ísť domov. Utečiem a už sa nikdy nevrátim.“ „Prosím, 
prosím, milá slečna Kvistová. Nemôžete ma niekde schovať? Už nikdy nebudem ne-
poslušná, ak tu budem mcť zostať.“ (s. 21).

„Ale slečna Kvistová, videli ste tých ľudí, čo sedia v aute? Nevyzerajú čudne? 
A ako sú oblečení! To som ešte nevidela.“ (s. 22).

Katici sa ešte nespamätala z príchodu svojho otca a následného odchodu 
domov, už ju znepokojila ďalšia správa – dozvedá sa, že je iná, je Cigánka. S emo-
cionálnym negatívnym prežívaním odchodu z bezpečného prostredia detského 
domova do neznámeho prostredia jej skutočného domova sa začalo spájať aj 
citlivé prežívanie jej záhadnej inakosti, vystupňované výkrikmi detí, že je iná 
ako ostatní: „Vaša krásna Katici je Cigán!“ (s. 32).

 „Cigán! CIGÁN!!!“ „‚Katici je Cigán! Katici je Cigán!‘ revala Ruttan. Katici 
vykukla spod deky. ‚Čože som?‘ ‚Si Cigán!‘ ‚Naozaj? A to je čo?‘ opýtala sa Katici. ‚Ty 
nie si ako my ostatní! To povedala slečna Larssonová, aby si vedela.‘“ (s. 44).

Katici vôbec nerozumela, čo to znamená byť Cigán, podobne ako tomu ne-
rozumeli všetky ostatné deti v  domove. Len pani vychovávateľka Larssonová 
o tom vedela najviac, a preto si myslela, že Katici by sa mala vrátiť domov „k svo-
jim“.  Katici však najviac zraňovalo to, ako sa po tejto zvláštnej správe zmenilo 
správanie sa detí k nej, ako ju začali odmietať či považovať za cudzinku. Ústre-
tovejší prístup nachádzala iba u pani vychovávateľky Kvistovej.

„‚Cigáni sem vraj prišli z Maďarska a to je iste niekde veľmi ďaleko odtiaľto.‘ 
‚Tak teda Katici je cudzinka?‘ opýtala sa so záujmom Britta. Bolo na nej vidieť, že to 
na ňu urobilo veľký dojem. 

‚A potom povedala slečna Larssonová, že pre Katici bude najlepšie, keď sa čo 
najskôr vráti medzi svojich, pretože tam sa najlepšie hodí.‘“ (s. 32).

‚[...] slečna Larssonová povedala, že Cigáni nie sú ako my ostatní a že ani to ne-
chápu, keď sú k nim ľudia milí. Potom povedala, že kradnú sliepky [...]‘ ‚Ja sa s ňou 
už nechcem hrať,‘ odvetila Ruttan.“ (s. 35).

„Zvláštne slovo – Cigán, Cigán, Cigán, opakovala si [Katici] chvíľu to slovo. Po-
tom si natiahla prikrývku cez hlavu a zaspala.“ (s. 43).

Druhým prostredím, v ktorom sa Katici ocitá po príchode svojho otca a kde 
prežíva intenzívnejšie negatívne emócie v súvislosti s jej inakosťou, je cigánsky 



221

tábor. V doteraz neznámom prostredí sa usiluje zvyknúť si na nový spôsob života 
a spolu so svojimi príbuznými prežíva všetky každodenné príkoria. Emocionálne 
prežívanie inakosti protagonistky je v cigánskom tábore umocnené ešte väčším 
odmietaním a predsudkami voči Cigánom zo strany niektorých dospelých z ma-
joritnej spoločnosti, s  akými sa stretla v  detskom domove. Možno práve táto 
skutočnosť u Katici umocňuje túžbu niečo zmeniť v jej živote, a to naučiť sa čítať 
a písať, aby mohla mať lepší život. 

Katici sa až cestou do cigánskeho tábora dozvedá od svojho otca, kto sú Ci-
gáni – že nebývajú v normálnom dome ako ostatní ľudia, lebo ich nemajú radi. 
Nerozumie tomu, prečo Cigáni nemôžu bývajú v dome ako všetci ostatní ľudia 
a prečo ich odmietajú. 

„‚Ocko, a prečo nebývame v normálnom dome, ale v stane? To sme takí chudob-
ní?‘ ‚Nie, vyslovene chudobní nie sme, ale ako ti to mám vysvetliť, možno si na to ešte 
malá, my nesmieme bývať v dome. Ľudia nechcú, aby sme bývali v domoch.‘“ (s. 63).

Katici začína spoznávať nový život vo svojej rodine v  cigánskom tábore 
a usiluje sa zvyknúť si, v čom jej najviac pomáhajú jej sestry Lena a Rosa. Od 
nich sa dozvedá, že ich mama už dávno zomrela a otec sa oženil s druhou že-
nou, ktorá nie je Cigánka a ktorá ich nemá rada. Katici tu v cigánskom tábore 
prežíva prvé odmietnutie Cigánov zo strany ich nevlastnej matky, ktoré ju veľ-
mi nahnevá a pobúri: „Pomaly sa k nim blížila vysoká sivovlasá žena s prísnou 
tvárou. ‚Aha, tak už je tu,‘ povedala a pokračovala: ‚Najskôr sa prezleč. Paulína, 
prines jej niečo z  tých odevov po Rose.‘ ‚Ale ja chcem svoje šaty, nie po niekom,‘ 
ozvala sa Katici. Paulína ju rýchlo chytila za ruku a rozbehla sa s ňou preč. ‚Milá 
Katici, jej nesmieš odvrávať, lebo sa hneď rozhnevá. A musíš jej hovoriť mama.‘ ‚To 
má byť moja mama? Veď už teraz sa tvári nahnevane. Ja jej teda nikdy nepoviem 
mama.‘“ (s. 66).

2.2 Kognitívne hodnotenie emocionálneho prežívania okolností literár-
nou postavou (posúdenie významu súčasných okolností)

Katici si v detskom domove na svojho otca nespomínala, preto sa s ním bála 
odísť do ich nového domova. Bola však veľmi zvedavá na svoj pôvod a ostatných 
členov rodiny. Tu, v detskom domove, v rozhovore s pani vychovávateľkou Ger-
dou Kvistovou začala spoznávať, kto je jej rodina. Dokonca sa dozvedela, že má 
mnoho súrodencov, ktorí sa už na ňu tešia, čo Katici emotívne prežívala s pote-
šením: „Katici sa rozžiarila tvár. ‚Ja mám súrodencov?‘“ (s. 39).
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Katici si začala uvedomovať svoju inakosť (je Cigánka a má tmavú pleť), naj-
mä po odchode z detského domova do cigánskeho tábora. Tu sa však stretáva 
s oveľa väčším opovrhovaním, ako bola doteraz zvyknutá. Nerozumie tomu, pre-
čo všetci odsudzujú Cigánov, prečo sa k nim správajú odmietavo. Hľadá odpove-
de na mnohé otázky, ako napr., kto sú Cigáni, odkiaľ prišli, prečo žijú inak ako 
ostatní ľudia, a snaží sa im porozumieť. Snaží sa porozumieť aj tomu, prečo ich 
nová mama nemá rada a prečo sa k nim správa s takou nenávisťou. Dozvedá sa, 
že nie je Cigánka a že svoj život v cigánskom tábore si predstavovala inak. Preto 
je teraz ku každému nepríjemná a všetci sa jej radšej vyhýbajú, aby neprišli s ňou 
do nejakého konfliktu: „‚Čo to schovávaš za chrbtom?‘ opýtala sa Katicina nová 
mama. ‚To je moja bábika.‘ ‚Ukáž, nech sa na ňu pozriem. Tá je ale pekná, s takou sa 
nemôžeš hrať tu v tábore. Ja ti ju schovám.‘“ (s. 67). „Zobrala jej bábiku a ráznym 
krokom odišla. Katici nemala ďaleko k slzám. ‚Prečo mi ju zobrala?‘“ (s. 69).

2.3 Subjektívny zážitok literárnej postavy (afektívny stav alebo pocit, 
ktorý sprevádza danú emóciu a jej prežívanie)

Katici sa v detskom domove často sporila s dievčaťom Ruttan, ale keď ju ne-
spravodlivo obvinila z krádeže, pretože je Cigánka, lebo všetci Cigáni sú zlodeji, 
zranilo ju to oveľa viac ako kedykoľvek predtým. Pre Katici to bol veľmi neprí-
jemný zážitok, ktorý ju najprv rozplakal, potom aj nahneval. Napokon sa zistilo, 
že Katici nie je zlodejka, ale aj napriek tomu postoj Ruttan ku Katici bol naďalej 
odmietavý až agresívny.

Katici sa v cigánskom tábore častejšie stretáva s predsudkami a odmietaním 
inakosti Cigánov zo strany dospelých i ostatných detí. Tu prežije veľa príhod, 
v ktorých sa „na vlastnej koži“ presvedčí o tom, čo znamená byť Cigánom, tiež 
byť neustále na cestách bez domova. Asi najviac ju zraňuje bezvýchodiskovosť 
situácie a istá poddajnosť Cigánov voči ostatným (nič iné im vraj ani nezostá-
va). V prostredí majoritnej spoločnosti stretáva len veľmi málo detí a dospelých, 
ktorí prijímajú Cigánov bez predsudkov. Aj napriek tomu všetky negatívne zá-
žitky ju poznačia veľmi hlboko a navždy, s niektorými sa nedokáže nikdy vyrov-
nať, napr.: „‚Ocko, mohli by sme i my začať chodiť do školy a naučiť sa čítať a písať 
tak ako ostatné deti?‘ ‚Zájdeme za riaditeľom školy a pohovoríme si s ním. Myslím, 
že vám dovolí chodiť do školy, veď máme v úmysle zostať tu niekoľko mesiacov.‘ [...] 
‚Čo môžem pre vás urobiť?‘ opýtal sa riaditeľ Bloom. ‚Ide o zápis do školy. Budeme tu 
bývať dlhší čas, a tak si myslím, že by to dievčatá mohli využiť a naučiť sa čítať a pí-
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sať.‘ [...]  ‚Tak rád by som vám vyšiel v ústrety, ale, bohužiaľ, nemôžem. Nemajte mi to 
za zlé, bol by som veľmi rád, keby sem vaše dcéry mohli chodiť, ale skutočne to nejde.‘ 
Katici stuhla. Ako to myslel? Za zlé, rád by, nemôže... Má to znamenať, že nepôjdu 
do školy? Otec Taikon sa pozrel na riaditeľa dlhým pohľadom, potom povedal: ‚Boli 
by ste taký láskavý a vysvetlili mi, prečo ich nemôžete prijať do vašej školy?‘ ‚Hoci by 
som chcel, nemôžem prijať vaše dcéry do školy. Rodičia ostatných detí by mi robili 
problémy. Nebudete tomu veriť, ale zobrali by svoje deti preč z mojej školy, keby som 
prijal vaše dcéry, pán Taikon.‘“ (s. 110 – 113).

2.4 Tendencia literárnej postavy myslieť a konať (nutkanie myslieť 
alebo konať určitým spôsobom na základe emocionálneho prežívania 
okolností)

Katici sa v detskom domove dozvedela od Ruttan, že je Cigánka. Vysmievala 
sa jej, že je iná ako ostatné dievčatá. To prinútilo Katici po prvýkrát zamyslieť 
sa nad tým, čo slovo Cigán znamená. Veľmi sa jej dotklo, že ju Ruttan obvinila 
z krádeže zrkadielka len preto, že je Cigánka. Najprv sa preto rozplakala, ale na-
pokon sa nahnevala a pocítila potrebu konať – brániť sa pred nespravodlivosťou 
až fyzickým útokom: „Katici sa rozbehla k Ruttan a poriadne ju potiahla za vlasy. 
Dievčatá sa snažili bitku zastaviť.“ (s. 48).

Katici sa zmierila so svojím odchodom z detského domova. Dokonca sa na 
svoj návrat domov k súrodencom začala tešiť, ako aj na oslavu a rozlúčku, ktorú 
pre ňu pripravili v detskom domove. Náhly pocit radosti a šťastia ju priviedol 
k myšlienke odpustiť aj Ruttan všetky krivdy, ktoré jej v domove spôsobila: „‚Ty, 
Ruttan, tak chceš si požičať tie moje modré šaty, alebo nie?‘ ‚Tak už sa na mňa ne-
hneváš, že som ťa nazvala zlodejkou a cigánčaťom?‘ ‚Už nie. Slečna Kvistová pove-
dala, že nie je pekné si krivdy pamätať. Tak teda, chceš si ich požičať?‘ ‚Ty si ale milá, 
Katici, to je jasné, že chcem. Požičiaš mi i stuhu do vlasov?‘“ (s. 12 – 13).

Katici v cigánskom tábore uvažuje o odmietavom prístupe a predsudkoch 
niektorých ľudí voči Cigánom a ich kočovnému spôsobu života, čo ju vedie ku 
konaniu, ktorým dáva najavo svoj rozhodný postoj, hnev i zúfalstvo: „Pomaly 
si zvykla, že podobne ako Lena a trinásťročná Rosa, musela veľa pracovať. Že žena 
ich otca, ktorá bola teraz jej matkou, nerobila nič, len polihovala, čítala a veľa jedla. 
Tak to asi malo byť. Ale to, že jej neustále niečo vyčítala, ťahala ju za vlasy, s takou 
nespravodlivosťou sa Katici nedokázala zmieriť. Často sa preto obracala na Rosu 
s otázkou, prečo je to tak, ale Rosa jej len radila, aby si z toho nič nerobila, že až 
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povyrastie, bude to určite lepšie. Katici si myslievala, že keď bude veľká, odsťahuje 
sa do pekného domu a túto osobu tam vôbec nepustí.“ (s. 83).

Katici nevie pochopiť, prečo jej otec nevie čítať a písať. Ona je rozhodnu-
tá, chce chodiť do školy a naučiť sa čítať i písať, aby mohla žiť lepší život, ktorý 
si vysnívala. Ona a Lena chcú chodiť do školy. Ich otec sa rozhodne zapísať 
ich do najbližšej školy. Avšak v škole sa dozvedajú, že ich nemôžu prijať práve 
preto, že sú Cigáni, čomu Katici vôbec nerozumie. Doteraz si myslela, že do 
školy by mali chodiť všetky deti. Pred školou počuje deti hovoriť: „‚Vidíš, to sú 
Cigáni, tí nemusia chodiť do školy. Tí sa majú!‘ Katici to tak naštvalo, že sa chcela 
naňho vrhnúť a zmlátiť ho. Pripadal jej hlúpy, keď nechápal, že ony chcú chodiť 
do školy, ale nesmú. ‚Len počkajte, počkajte, keď ja vyrastiem,‘ povedala Katici.“ 
(s. 114).

Pani učiteľka Britta sa rozhodne pomôcť Katici a Lene, bude ich učiť v škole 
popoludní. Od nej sa Katici dozvedá, čo si ľudia myslia o Cigánoch, čo ju veľmi 
nahnevá a k čomu prejaví odmietavý postoj: „‚Keď som bola malá, tak ľudia verili, 
že kradnú ľuďom deti, najmä tie plavovlasé,‘ povedala slečna Britta. ‚Prečo? Načo by 
im boli?‘ [...] ‚Vieš čo, ja si myslím, že sa im náš cigánsky život zdá byť dobrodružný 
a k tomu patria i nejaké tie lúpežnícke príbehy.‘ ‚Nebesá, to je ale blbosť,‘ nezdržala 
sa Katici.“ (s. 118).

Katici sa s odmietaním Cigánov stretne aj u riaditeľa hotela, v ktorom si te-
lefonicky rezervovali ubytovanie, keď sa opäť museli odsťahovať z pozemku, kde 
dovtedy sídlili. Nespravodlivosť zo strany riaditeľa ju veľmi rozhorčí a prebudí 
v nej veľkú nenávisť voči všetkým, ktorí ich odmietajú. 

Katici sa dozvedá, že sa po istom čase musia znova odsťahovať z pozemku, 
ktorý im prenajala jedna suseda. A uvedomuje si, že tým sa končí aj ich učenie 
sa v škole. Je z toho smutná a vôbec tomu nerozumie. Doteraz bola veľmi šťast-
ná, že sa môžu so sestrou učiť v škole, aj keď popoludní. Tento opätovný nútený 
odchod z ich domova bol pre Katici asi posledným veľkým sklamaním, ktoré sa 
bytostne dotýkalo jej ďalších životných plánov.

2.5 Vnútorné telesné zmeny u literárnej postavy (fyziologické reakcie 
autonómnej nervovej sústavy sprevádzajúce emocionálne prežívanie)

Katici v detskom domove prežívala veľký strach, keď sa dozvedela, že má 
odísť z detského domova so svojím neznámym otcom. Pred všetkými sa chcela 
ukryť, aby ju nikto nenašiel. Celá sa triasla od strachu a prosila pani vychová-
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vateľku Kvistovú o pomoc: „Prosím, prosím, milá slečna Kvistová. Nemôžete ma 
niekde schovať? Už nikdy nebudem neposlušná, ak tu budem môcť zostať.“ (s. 21).

Katici sa nepáči, ak sa niekto niekomu posmieva. Vtedy by to najradšej vy-
riešila agresívnym útokom – bitkou. Takto reagovala, keď sa dozvedela od pani 
Kvistovej, že sa jej v  detstve vysmievali a  prezývali ju „líška“ alebo „mucho- 
trávka,“ lebo mala hrdzavé vlasy: „Niekedy sa s nimi dá hovoriť. No nie s každým. 
Niekto chápe, až keď dostane jednu medzi oči.“ (s. 40).

Katici sa často posmievalo dievča Rút, ktorú volali Ruttan. Katici to veľmi 
nahnevalo najmä vtedy, keď jej výsmech sa spájal s jej cigánskym pôvodom. Jej 
negatívne emócie voči Ruttan boli veľmi silné. Veľmi ju zraní aj nespravodlivé 
obvinenie, že je zlodejka, lebo ukradla Ruttan zrkadielko. Márne sa usiluje vy-
svetliť, že nikomu nič neukradla. Ale jej obvinenie z krádeže súvisí s tým, že je 
Cigánka a všetci Cigáni sú zlodeji. Katici napokon od zlosti fyzicky zaútočí na 
Ruttan. Aj v cigánskom tábore citlivo prežíva odmietanie a predsudky voči Ci-
gánom, a to aj zo strany svojej nevlastnej matky, dospelých, ako aj iných detí, čo 
vystupňuje jej negatívne emocionálne prežívanie k plaču a odhodlaniu vzbúriť 
sa proti tejto nespravodlivosti: „Katici mala pocit, že má v žalúdku ľad. Nemôžu 
ich predsa len tak odtiaľto vyhnať, teraz, keď všetko začalo celkom dobre fungovať. 
Pani učiteľka im sľúbila, že sa dohovorí s úradmi, alebo ako sa to volá, v Štokholme, 
aby mohli začať chodiť normálne do školy. Pane Bože, prosím ťa, pomôž nám, nesmú 
nás odtiaľto vyhnať. Sľubujem ti, že ak tu budeme môcť ostať, budem vždy poslušná.“ 
(s. 120).

2.6 Výraz na tvári u literárnej postavy s emocionálnym prežívaním 
okolností (sťahy svalov, ktoré ovládajú časti tváre)

Katici v detskom domove správa o tom, že je iná, lebo je Cigánka, zaskočila 
natoľko, že sa jej strach odrazil aj na tvári. Bola smutná aj z toho, že Ruttan mala 
opäť nejaký dôvod na to, aby sa jej vysmievala: „‚Slečna Larssonová povedala, že 
ja som iná ako vy?‘ povedala Katici a začala sa jej triasť spodná pera. Gullan pozrela 
na slečnu Kvistovú. ‚Ruttan je ku Katici zlá. Hovorí, že je Cigán, a že Katici nie je ako 
my ostatní.‘ [...] ‚Slečna Kvistová, tak som teda Cigán alebo nie?‘ vzlykala Katici. 
‚Áno, si,‘ odvetila jej slečna Kvistová.“ (s. 44 – 45).

Keď Katici odchádzala so svojím otcom do nového domova – cigánskeho 
tábora, rozlúčila sa so všetkými z detského domova a na nikoho sa už ne-
hnevala, aj napriek tomu sa neubránila dojatiu: „Katici sa otočila a mávala. 
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Posledné, čo ešte uvidela, bola Ruttan, ktorá spievala a po lícach jej stekali slzy.“ 
(s. 62).

Katici v cigánskom tábore veľmi citlivo prežíva predsudky a odmietanie Ci-
gánov so slzami v očiach, ktoré sa márne usiluje ukryť pred ostatnými. Intenzív-
ne negatívne emócie v nej dokonca prebudia túžbu po pomste, čo sa odrazí aj na 
jej tvári: „‚Len počkajte, keď ja vyrastiem, potom uvidíte,‘ povedala Katici a v očiach 
sa jej nebezpečne zaiskrilo.“ (s. 121).

2.7 Reakcia literárnej postavy na prežívanú emóciu (spôsob, ktorým 
usmerňuje svoju prežívanú emóciu, reaguje na ňu, vyrovnáva sa s ňou 
alebo so situáciou, ktorá ju vyvolala) 

V detskom domove sa Katici po rozhovore s pani vychovávateľkou Kvisto-
vou začala pomaly vyrovnávať so situáciou, ktorú tak emotívne prežívala, ba do-
konca sa začala na svoj odchod domov tešiť a vytvárať si pozitívny vzťah k svojej 
rodine – otcovi a súrodencom: „‚Už sa teším na mojich súrodencov a oni sa tešia 
na mňa. A mám tiež staršiu sestru, ktorá sa volá Rosa,‘ pochválila sa Katici.“ (s. 49).

Katici emocionálne prežívala v  cigánskom tábore neustále odmietanie 
a predsudky voči nej i všetkým Cigánom. Ich neistá budúcnosť a zmarené všetky 
snahy o integráciu do spoločnosti boli pre ňu veľkým sklamaním a bezvýchodis-
kovou situáciou. V dôsledku nich si Katici nebude môcť splniť ani svoje sny, pre-
to emotívne zareaguje na túto situáciu negatívnym, ale rozhodným postojom, 
ktorým by sa najradšej vyčlenila z minoritnej rómskej komunity: „Kiežby som sa 
nebola narodila ako Cigánka.“ (s. 124).

Záver

Na základe interpretácie emocionálneho prežívania inakosti detskej li-
terárnej postavy Katici zo sociálne znevýhodneného prostredia (z  minorit-
nej rómskej komunity) v  kontexte teórie modelu emočného procesu podľa 
Frijdu (1986), Lazarusa (1991) a  Rosenberga (1998) (In: Nolem-Hoeksema, 
Fredrickson, Loftus, Wagenaar 2012, s. 463), ktorým predchádzala motivač-
ná zložka z prostredia, v ktorom vznikol podnet k emócii, sme mali možnosť 
sledovať, ako detská postava Katici emocionálne intenzívne prežíva a usiluje 
sa vyrovnať so svojou inakosťou, ktorá spočívala nielen v tmavej farbe pleti, 
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ale najmä v jej cigánskom pôvode a kočovnom spôsobe života. Od útleho det-
stva vyrastala najprv v detskom domove medzi ostatnými opustenými deť-
mi, kde spoznala pocit istoty a bezpečia, ktorý sa narušil po príchode jej otca 
a návrate domov do cigánskeho tábora. V tomto prostredí Katici emocionálne 
prežíva všetky strasti každodenného života od detstva po takmer dospelý vek, 
ktoré boli spojené s odmietaním a predsudkami. Aj napriek tomu sa usilovala 
zvyknúť si na nový spôsob života, ale nikdy sa nedokázala vyrovnať so sociál- 
nym vyčleňovaním Cigánov zo strany detí a dospelých z majoritnej spoloč-
nosti. Vnímala to ako veľkú nespravodlivosť, ktorej nedokázala porozumieť, 
proti ktorej sa vnútorne búrila, ale nikdy ju nedokázala vyriešiť. Jej dievčenské 
predsavzatie – naučiť sa čítať a písať, aby mohla v budúcnosti žiť lepší život, 
opätovne narúšalo ďalšie a ďalšie odmietanie zo strany majoritnej spoločnos-
ti a nekonečná cesta za novým domovom. Tento nespravodlivý kolobeh života 
a udalostí/motívov, ktoré detská protagonistka Katici veľmi citlivo vníma, in-
tenzívne emocionálne prežíva a z ktorých nenachádza východisko, napokon 
vyvrcholí jej rezignáciou: „Kiežby som sa nebola narodila ako Cigánka.“

Emocionálne prežívanie inakosti detskej literárnej postavy Katici zo so-
ciálne znevýhodneného prostredia (z minoritnej rómskej komunity) v literár-
nom diele K. Taikonovej Katici môžeme vhodne využiť v inkluzívnej edukácii 
všetkých žiakov, a to v rámci multikultúrnej a emocionálnej výchovy (Hlebová 
2009, 2010, 2015, 2016, 2017a, 2017b). Učiteľ vedie žiakov k poznávaniu ná-
rodnej a kultúrnej inakosti Rómov prostredníctvom interpretácie literárneho 
textu a empatickým prežívaním emocionálneho vyrovnávania sa protagonist-
ky Katici so svojou inakosťou (cigánsky pôvod) v  každodenných neľahkých 
životných situáciách, ktoré sme postupne spoznávali na základe psycholo-
gickej teórie a modelu emočného procesu. Tým sme nastolili pre žiakov nové 
komunikačné témy, pomocou ktorých otvárame priestor na poznávanie ina-
kosti Rómov a zároveň empatické prežívanie tejto odlišnosti prostredníctvom 
protagonistky Katici a ostatných literárnych postáv v príbehu.  

V rámci multikultúrnej výchovy v inkluzívnych podmienkach učíme žiakov 
hľadať v príbehu (aj v ďalších dostupných prameňoch) informácie o nomád-
skom spôsobe života Rómov v minulosti a vyjadrovať svoje hodnotiace posto-
je k histórii, tradíciám a kultúre Rómov; hovoriť o tom, aké prekážky muse-
li Rómovia na svojej ceste životom prekonávať, ako sa museli vyrovnávať so 
svojou inakosťou a akceptovať osobitosti spôsobu života iných ľudí bez pred-
sudkov; pozorovať v príbehu medziľudské vzťahy rómskych a nerómskych li-
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terárnych postáv, pomenúvať rozdiely v  ich konaní a správaní, tiež uvádzať 
príklady na analógie v súčasných medziľudských vzťahoch (rodinné, súrode-
necké či priateľské) v minoritnej rómskej komunite a majoritnej spoločnosti; 
prezentovať svoje názory, postoje a čitateľské zážitky o tolerantnom správaní 
sa k akejkoľvek inakosti ľudí; vyjadriť pozitívne hodnotiace postoje k histórii, 
kultúre a tradíciám (nielen) Rómov; prezentovať nápady na uchovávanie tra-
dícií rómskej kultúry a pod. 

V rámci emocionálnej výchovy učíme žiakov vedieť citlivo prejaviť to, čo 
je dobré a čo zlé; empaticky prežívať neľahké životné podmienky Rómov v mi-
nulosti, keď žili kočovným spôsobom života; vyjadriť svoje názory, postoje 
a doterajšie skúsenosti o iných neľahkých situáciách, ktoré zažili vo vlastných 
školských či priateľských skupinách; hodnotiť charakterové vlastnosti lite-
rárnych postáv (najmä protagonistky Katici a  jej emocionálneho prežívania 
inakosti) z hľadiska vlastných citov a pocitov; prejavovať empatiu, pozitívne 
city a emócie, toleranciu a ohľaduplnosť voči každému človeku bez rozdielov, 
prekonávať svoje predsudky voči nim; učiť sa prejaviť solidaritu s ľuďmi pri 
prekonávaní rôznych životných problémov a prekážok a uvádzať príklady zo 
svojho súčasného života, v ktorých prekonávali nejaké prekážky a prežívali 
podobné emócie a pod.

Literárny text/dielo sa môže stať vhodným prostriedkom na poznávanie 
inakosti Rómov, na výchovu žiakov k empatii a akceptovaniu tejto inakosti, 
ako aj k stieraniu hraníc medzi kultúrnou rôznorodosťou, čo môžeme docieliť 
v rámci multikultúrnej a emocionálnej výchovy všetkých žiakov. Ak v edukač-
nom procese prestáva byť inakosť rušivým elementom a je v ňom rešpektova-
ná osobnosť každého žiaka ako individualita, vtedy môžeme uvažovať  o tom, 
že sme v inkluzívnej triede/škole, v ktorej má každý svoje miesto a každý môže 
byť obohatením pre všetkých. V tejto súvislosti aj autori Nieto a Bode (2012) 
odporúčajú učiteľom, aby sa v edukačnom procese nevyhýbali rozdielnosti, 
s ktorou prichádzajú žiaci do školy; aby pripustili možnosť, že identita detí 
môže ovplyvniť to, ako sa budú žiaci v škole cítiť; aby akceptovali túto rozdiel-
nosť a učili žiakov poznávať ju a akceptovať. 

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