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ČLOVEK SO ZNEVÝHODNENÍM V LITERATÚRE PRE DETI A MLÁDEŽ 
VOJVODINSKÝCH SLOVÁKOV
A person with disadvantage in Slovak literature for children  
and youth in Vojvodina

Jarmila HODOLIČOVÁ

Abstrakt
V práci sme predstavili tému človeka a dieťaťa s osobitnými potrebami v niektorých 
vybraných dielach vojvodinských Slovákov od obdobia realizmu po súčasnú literárnu 
tvorbu. Téma o znevýhodnenom hrdinovi je téma, ktorej v dielach slovenských vojvo-
dinských autorov nebola venovaná osobitná pozornosť. Práve pre nedostatok prameňov, 
resp. literárnych diel, lupou sme vyhľadali postavy, ktoré sa s rôznymi znevýhodneniami 
iba okrajovo dostali do literatúry pre deti a mládež. Podobne ako v ostatných európ-
skych literatúrach a v literatúre na Slovensku v realistických poviedkach dolnozemských 
spisovateľov bola najprítomnejšia tematika sociálneho typu, ktorá pokračuje až dodnes 
avšak v rôznych obmenách, keďže sa téma modifikovala v závislosti od spoločenských 
postojov k tejto problematike. V práci si ďalej všimneme aj všetky ostatné druhy zne-
výhodnenia, či už zdravotné postihnutie, rasovú odlišnosť, ako aj psychologický stav 
postáv. 

Kľúčové slová: slovenská vojvodinská literatúra, sociálny, zdravotný, psychologický 
aspekt

Abstract
In this paper we focus on a person and child with special needs in some selected works 
by Vojvodinian Slovaks from the period of realism up to the contemporary literature. 
The topic of a disadvantaged hero is a topic that did not receive any special attention 
in works by Slovak authors in Vojvodina. Therefore, owing to the lack of references, i.e. 
literary works, we made an effort to find characters, which with their various disadvan-
tages occupy only the periphery in the literature for children and youth. Similarly to 
other European literatures and the literature in Slovakia, in realistic stories by authors 
from the Lower Land, the most represented topic was that of social nature, which has 
continued until present time, although with different variations - since the theme has 
been  modified according to the social attitudes toward this issue. Furthermore, in the 
paper we also put forward other kinds of disadvantages with respect to health disability, 
race differences or psychological states of the characters.

Key words: literature of Slovaks in Vojvodina, social, health related, psychological 
aspect
 

Otázka identity je základná otázka každého jednotlivca, ktorý chce vedieť 
odpoveď na otázku kto som, aké mám postavenie vo vzťahu k iným, a to na dvoch 
úrovniach: v čom sa líšim od iných, v čom som jedinečný, aké sú moje individu-
álne hodnoty a, na druhej strane, ku ktorej skupine patrím. Pritom sa identita 
vyvíja vo vzťahu k primárnej spoločnosti, pohlaviu, rase, jazyku, nacionálnosti, 
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vierovyznaniu, kultúrnej identite a pod. Identita je potom výsledkom interakcie 
medzi jednotlivcom a  spoločnosťou, z  čoho vyplýva otázka rovnováhy medzi 
ohraničením a slobodou. Nesúlad medzi individuálnou a spoločenskou identi-
tou môže zapríčiniť mnohé nedorozumenia a napätie medzi dvoma chápaniami 
(Južnič 1993, s. 101). 

S  otázkou identity je najtesnejšie spätá otázka inakosti, resp. odklon od 
priemeru chápania väčšiny. Podľa S. Južniča, ak väčšina chápe inakosť ako ne-
gatívnu vlastnosť, hovoríme o  stigmatizovanej identite. Podľa neho stigmu 
treba chápať ako vzťah spoločnosti k určeným vlastnostiam, inakosti a vcelku 
osobitosti, ktorú spoločnosť vo svojej normovanosti diskriminuje. Diskriminá-
cia je výrazná, keď sa vytvorí stereotypný vzťah alebo stanovisko odklonu od 
normovaného. Stigmatizovaný jednotlivec je ten, ktorý odstupuje od toleranč-
ného prahu. Rozlišuje sa v rozličných spoločenstvách. Južnič sa nazdáva, že na 
pojem rozdielnosti nadväzuje aj marginalizácia, ktorá vzniká z rôznych príčin 
prostredníctvom neintegrácie, najčastejšie je to neintegrovaná skupina v  cu-
dzom priestore, ktorá sa správa podľa osobných hodnôt a podľa iného spôsobu 
života. Samozrejme, že marginalizácia v súčasnom svete môže byť následkom 
globalizácie a rozpadu tradičnej identity, preto súčasný človek často cíti osame-
losť a izoláciu a vyhľadáva nové podoby príslušenstva. Identita sa vyvíja počas 
rôznych období dospievania jedinca. 

Ak spisovateľ píše o rozličných veciach len preto, že je to trend, môžeme de-
ťom, ktoré patria do neadekvátnej vekovej skupiny a neadekvátneho prostredia, 
spôsobiť viacej škody ako osohu. S tým súvisí aj problém kvality a etická funkcia 
takých literárnych diel. Literárne dielo, ktoré neukrýva etickú funkciu, ale ju vy-
zdvihuje, môže byť problematické. Práve to je základná otázka, ktorú si musíme 
položiť pri analýze týchto prác s témou rozličnosti. Veľká časť kníh v súčasnos-
ti totiž sleduje ideologický trend, má výrazne zdôraznenú etickú a poznávaciu 
dimenziu a približuje sa triviálnej literatúre, pretože charakterizácia predsta-
vených postáv je často typizovaná s  vopred schematizovanými konvenciami 
spoločnosti. Iba reprodukuje stereotypy a  mravné klišé. Svet sa vlastne rodí 
s každým dieťaťom, dieťa si iba musí ten svet osvojiť. Pritom je našou úlohou 
poskytnúť mu literárny pôžitok. Tematika identity, rozličnosti, tolerancie, mul-
tikultúrnosti, dialógu sa realizuje predovšetkým kvalitnou literatúrou.

Teoretické postrehy o znevýhodnenej postave v literatúre sme zistili v ame-
rickej štúdii už z roku 1975. Tejto téme sa v USA, ako aj vo vyspelých európskych 
štátoch, začala intenzívna pozornosť venovať v 70. rokoch 20. storočia. Záviselo 
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to predovšetkým od toho, aká pozornosť sa venovala takto postihnutým deťom 
v reálnom svete. Čím bol štát ekonomicky silnejší, tým viacej sa venoval zne-
výhodneným osobám v praktickom a v zdravotnom zmysle, a tak sa táto téma 
dostala aj do literatúry dvoma spôsobmi. Písalo sa o  hrdinoch s  hendikepom 
a následne sa začali objavovať knihy určené práve pre túto sociálnu skupinu.

Podľa skupiny amerických autorov (Harp et al. 1984) dôležité je to, ako treba 
porozumieť problému hendikepovaných detí prostredníctvom čítania a kontak-
tu s takou literatúrou doma, v škole a v knižniciach. Umožní tak deťom pochopiť 
tento problém v dvoch smeroch. „Normálnym“ deťom pomáha rozvíjať empatiu 
voči osobám s poruchami alebo invaliditou, kým deťom s hendikepom pomáha 
lepšie porozumieť ich vlastnú situáciu. V zahraničnej literatúre pre deti exis-
tuje značná rôznorodosť žánrov (fikcia, non-fiction, biografie, autobiografie), 
v ktorých je predstavená hendikepovaná osoba v rôznych formách znevýhod-
nenia: fyzické znevýhodnenie, sluchové znevýhodnenie, rečové poruchy, or-
topedické poruchy, špecifické poruchy učenia, emocionálne poruchy/ťažkosti, 
mentálna retardácia, multihendikep atď. Spomenieme tu ešte aj informačné/
edukačné knihy, ktoré spracúvajú témy súvisiace so skúsenosťou v nemocnič-
nom prostredí a s nácvikom zvierat (psov) v práci s hendikepovanými osobami.

Iní autori (Lass, Bromfield 1981) vypracovali kritériá pri selekcii kníh o hen-
dikepe tak, že z analýzy vylúčili také knihy pre deti, ktoré neopisovali deti s hen-
dikepom s náklonnosťou a akceptovaním, ale skôr posmešne. 

Hybertson (1982, s. 4), na druhej strane, rozpracoval kritériá pre hodnote-
nie kníh o hendikepe, ktoré sa zakladajú na nasledujúcom prístupe: „Početné 
emocionálne reakcie voči znevýhodneniu zahŕňajú širokú škálu pocitov: hnev, 
frustrácie, vinu, ochranu, odmietanie, súcit a akceptovanie.“ Hybertsonov prí-
klad sa vzťahuje na pocity členov rodiny, kým Lass a  Bromfield urobili svoju 
bibliografiu vhodnú na použitie v bežnej triede v škole, kde uzavreli, že model 
posmechu a odmietnutia v knihách je nevhodný. Nazdávajú sa však, že úprimné 
reakcie začiatočného odmietnutia, stránenia sa, ľutovania atď., ktoré občas vy-
plávajú na povrch pri prvých stretnutiach detí (aj dospelých) s hendikepovanou 
osobou, nesmú byť zamietnuté. 

Potrebné je, aby sa spisovatelia venovali tejto téme, kým u čitateľa to môže 
vyvolať pocity empatie ako odpoveď na autorov odkaz, zámer a štýl. Na hod-
notenie fikcie či životných príbehov rodín, ktoré majú aspoň jedného člena so 
znevýhodnením, okrem bežného hodnotenia deja, témy, charakterov, štýlu Hy-
bertson ponúka nasledovné dodatočné kritériá, keď ide o literárne diela s hendi-
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kepovanou osobou: Postava s hendikepom musí mať zmysluplnú rolu vo vývoji 
deja. Takáto osoba by nemala byť vždy iba symbolická, malá postava, ale má mať 
dobre rozvitý charakter a čitatelia ju majú spoznať prostredníctvom jej konver-
zácie, skutkov, myšlienok a interakcie s ostatnými – tak ako spoznávajú aj iné 
postavy. Všetky postavy vrátane hendikepovaných musia prinášať rozhodnutia, 
ktoré sa od nich vyžadujú, a musia prijať zodpovednosť za ne a žiť s dôsledka-
mi týchto rozhodnutí v pokračovaní deja. Upozorňujú, že autor musí používať 
adekvátnu lekársku terminológiu podľa historického obdobia, v ktorom sa dej 
odohráva (napr. učenie detí s hendikepom by sa nemohlo odohrávať v nejakom 
zdravotnom centre v 16. storočí).

Autorky E. Rubin a E. S. Watson (1987, s. 60 – 63) v štúdii o znevýhodne-
ných postavách veľmi precízne určili kategórie osôb s  hendikepom a  hovoria 
o predsudkoch, ktoré sa objavujú v  intencionálnej literatúre. Tieto predsudky 
sa vzťahujú na postoje a konanie, ktoré vedú k nerovnakému a nespravodlivé-
mu portrétovania ľudí s hedikepom v literatúre pre deti. Naznačujú, že sú prí-
tomné snahy niektorých autorov a vydavateľov eliminovať rodové stereotypy či 
negatívne predstavovanie osôb týkajúce sa veku či vrstvy (spoločenskej triedy). 
Autori sa však v literatúre pre deti venujú predsudkom o deťoch s hendikepom 
nedostatočne.

Uvádzajú 11 najčastejších stereotypov v portrétovaní ľudí s hendikepom:
1. Osoba s hendikepom je predstavená ako poľutovaniahodná a zrani-

teľná, čo je najrozšírenejši stereotyp ako v klasickej, tak aj v moder-
nej literatúre pre deti.

2. Osoba s hendikepom je objektom (obeťou) násilia. Keďže sa predpo-
kladá, že osoby s hendikepom nie sú schopné samostatne sa ochrá-
niť, stávajú sa terčom alebo obeťami zločinu.

3. Osoby s  hendikepom sa predstavujú ako zlé. Tento stereotyp je 
príznačný zvlášť pre rozprávky, kde hrbaté ježibaby používajú ča-
rodejný prútik, aby znetvorili kráľov. 

4. Osoba s hendikepom je využitá na vytvorenie „atmosféry“. V pod-
state nerozvinutá ako charakter periférne sa objavuje mimo hlavné-
ho deja, napríklad ako slepý hudobník alebo žobrák s amputovanou 
nohou.

5. Osoby s hendikepom ako nesmierne nadané. S cieľom, aby boli ak-
ceptované, v  literatúre (ako i v reálnom živote), osoby s hendike-
pom sú v situácii, keď musia vynaložiť veľké úsilie, pričom v koneč-
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nom dôsledku dosahujú nadštandardné výsledky vo svojej činnosti. 
Často sa predstavujú obdarené zázračnou mocou.

6. Osoby s  hendikepom ako objekt výsmechu. Podobne ako existujú 
žarty o  etnickej príslušnosti, takisto je v  literatúre pre deti frek- 
ventované použitie žartov o  vonkajšom vzhľade, ktorých jediným 
cieľom je upútanie pozornosti či udržanie konštantnej pozornosti 
čitateľa takýmto „obohatením“ deja.

7. Osoba s hendikepom ako najväčší nepriateľ seba samého. Sebaľútosť 
osoby je prítomná, až kým nepochopí, že cesta v prekonávaní vlas- 
tného hendikepu sa začína zbavením sa pocitu trpkosti. Takéto opi-
sy popierajú prítomnosť architektonických, komunikačných a  po-
stojových bariér, ktoré v konečnom dôsledku majú podiel na procese 
sebaakceptovania. Klára v rozprávke Heidi je takým príkladom.

8. Osoby s hendikepom ako záťaž. Záťaž sa často chápe ako niečo, čoho 
sa treba zbaviť, a takéto osoby sa predstavujú v negatívnom svetle 
popierajúc hodnoty a prínosy ľudí s hendikepom. Typickým príkla-
dom tohoto chápania je Laura v Sklenom zverinci.

9. Osoby s  hendikepom ako asexuálne. Jednoducho povedané, osoby 
s hendikepom sa zriedkavo predstavujú v ľúbostných vzťahoch.

10. Osoby s  hendikepom ako neschopné úplného zúčastňovania sa  
v  každodennom živote. Donedávna nebolo obvyklé predstavovať 
osoby s hendikepom ako funkčných členov rodín alebo ako pracov-
nú silu. Tieto rozdiely skôr ako bežné veci môžu urobiť zaujímavý 
dej literárneho diela, ale tým sotva môžu vplývať na prekonávanie 
bariér alebo na zväčšenie povedomia o schopnostiach a hodnotách 
ľudí s hendikepom.

11. Osoby s hendikepom ako izolované od znevýhodnených a neznevý-
hodnených vrstovníkov. Veľmi často sú v textoch a v kresbách pred-
stavené ako osamotené.

Táto práca vznikla v roku 1987 a je otázne, či sa odvtedy veci posunuli v pro-
spech pozitívneho písania o deťoch s hendikepom v literatúre pre deti. 

Sociálna inklúzia je opozíciou sociálnej exklúzie, pod ktorou rozumieme 
stigmatizáciu a marginalizáciu určitých skupín podľa socioekonomického po-
stavenia, rasy, pohlavia alebo znevýhodnenia. Sociálna inklúzia si vyžaduje 
prekonávanie značných sociálnych, ekonomických a politických bariér s cieľom 
dosiahnuť plnohodnotné zapojenie sa do spoločnosti. Pod týmto rozumieme 
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schopnosť nájsť si priateľov, účinkovať v  spoločenských aktivitách vo voľnom 
čase a v hre a mať prístup ku kvalitnému inkluzívnemu vzdelávaniu v škole.

Pri analýze literárnych diel s postihnutým hrdinom do úvahy sa musí brať aj 
obdobie, kedy sú analyzované diela napísané, a v ktorej dobe autori literárnych 
diel žili a tvorili, lebo zmeny vo vzdelávacej paradigme a uvádzanie sociálneho 
modelu chápania detí z  marginalizovaných skupín sú súčasnou tematikou vo 
vyspelejších štátoch. Deťom treba priblížiť aj skryté odkazy literárneho diela, 
analyzovať sociálne pomery a porovnávať ich so súčasnou aktuálnou situáciou, 
vzťahmi a chápaním. Každé obdobie, ako aj každá kultúra majú svoje špecifi-
ká a  aj svoju komplexnú problematiku a  témy. Je dôležité, aby sa tieto témy 
priblížili deťom cez literárne umenie. V Srbsku sa zapojenie detí s vývinovými 
poruchami a invaliditou uplatňuje v systéme výchovy a vzdelávania v školách, 
ale, žiaľ, poviedky pre deti a obrázkové knihy v srbskej a ani v slovenskej vojvo-
dinskej literatúre vôbec nejestvujú.

Všetky uvedené teoretické postuláty sa priamo odzrkadľujú aj v  literárnej 
tvorbe vojvodinských slovenských autorov, ktorí kreslia portréty detí s hendike-
pom, avšak v značne menšej miere ako v niektorých zahraničných literatúrach. 

Pri prehľade a sledovaní historického vývoja slovenskej vojvodinskej lite-
ratúry pre deti a  mládež sa najprv tematizuje sociálno-spoločenská situácia 
a jej vplyv na pocity a konanie postáv u spisovateľov realizmu (Ján Čajak, Al-
bert Martiš), aby sa neskôr v 70. rokoch 20. storočia prejavila opäť iba v menšej 
miere, najčastejšie v spomienkových prózach. Budeme si všímať aj postoj okolia 
k všetkým druhom znevýhodnenia, pohľad spoločenských vrstiev na spoločen-
sko-psychologické, zdravotne postihnuté a  hendikepované literárne postavy 
u dolnozemských autorov od 19. storočia po súčasnosť.

Pri skúmaní tejto problematiky, ktorú sme časovo začali skúmať od 19. sto-
ročia, sa nám ako prvý autor javí Albert Martiš (1855 – 1918), u ktorého sme 
registrovali niekoľko stereotypov znevýhodnených hrdinov so sociálnym zne-
výhodnením v  poviedkach Nevďačná Švábka a  Stará rozprávka. So zdravotne 
hendikepovanou – hluchonemou dievčinou sa stretneme v  poviedke Idealista 
i na suchom chlebe a s fyzicky postihnutými postavami v práci Výstrednosť, v kto-
rej sú až dve hlavné postavy hendikepované. Milo má hrb na chrbte a Rózika 
kríva a má kratšiu nohu.

Autobiografické prózy Alberta Martiša predstavujú memoárovú literatúru 
a v nich sa ako spisovateľ najlepšie osvedčil. Zážitky z gymnázia v Novom Vrbase 
a sociálne znevýhodnenie mladého gymnazistu podal v próze Nevďačná Švábka. 
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Martiš žil vo Vrbase z milosti iných. Keďže bol chudobným žiakom, stravova-
nie mu zadarmo poskytovalo sedem nemeckých rodín a v takomto ponižujúcom 
položení zažil mnohé duševné bôle a žiale. Nie vždy bol v tých domoch vítaný. 
Svoje ponižujúce postavenie opisuje takto: „Tichý som bol a málo som jedol v tých 
domoch, a predsa som videl zachmúrenú tvár gazdinej. Prestál som hrozný duševný 
boj a srdce ma bolelo, mysliac si: Hospodine! Prečo si ma stvoril chudobným, že som 
prinútený ošomraný chlieb jesť!“ Bohatá Švábka ho s hnevom vypravila z domu, 
a tak celý deň v stredu nemal dom, v ktorom by sa bol najedol. „Peňazí nebolo, 
a pýtať chleba od spolužiakov som sa hanbil. Trpel som hlad mladíka, ktorý ako 
vŕba z vody rastie a potrebuje pokrm.“ (Martiš, 1996, s. 78). Nehumánny skutok 
bohatej Švábky, ktorej nevďačnosť a ziskuchtivosť pocítil na vlastnej koži, opísal 
v uvedenej próze s humánnym odkazom, aby si tí, ktorí chcú iným pomáhať, to 
dobre predtým rozmysleli, a čo dávajú, dávali zo srdca a vďačne. O svojom trá-
pení nehovoril nikomu. Pán farár, u ktorého mal stravu vo štvrtok, prišiel na to, 
že so študentom niečo nie je v poriadku a že v jeho dome sa priam prejedá. Keď 
sa mu Martiš priznal, že v stredu nič nejedáva a že ho Švábka vyhodila z domu, 
pán farár na budúcu nedeľu kázal v kostole zo slobodného textu: Čo robí tvoja 
pravica, nech nevie o tom tvoja ľavica. „Kázeň bola natoľko ostrá, že sa poslu-
cháči obzerali po kostole, na koho to padá; len boháč St... a jeho žena mali hlavy 
sklonené.“ (tamže, s. 79). Okrem opisu sociálneho znevýhodnenia u Martiša sú 
prítomné výchovné tendencie a moralizátorské odkazy. 

Výsekmi zo života chudoby autor kreslí rôzne charaktery a kladie ich často 
do kontrastného svetla. Načrtnuté portréty budia uňho pobúrenie, sklamanie, 
ale hľadá pre nich aj nápravu. 

V Starej rozprávke Martiš v úvode hovorí: „Matka ma zavše tešila, že ak sme 
teraz aj chudobní, príde čas, keď sa budeme dobre mať, keď ma dajú do škôl a zo 
mňa sa stane veľký a bohatý pán.“ (tamže, s. 89).  Aby mu ako príklad dala, že sa 
z chudobného chlapca môže stať bohatý a úspešný mladý muž, spisovateľova 
matka rozpráva o chudobných rodičoch, ktorí dajú syna Janka do škôl a tento 
svojou usilovnosťou a poctivosťou nielenže sa stane pravotárom, ale dostane 
aj dcéru svojho principála. Ktorá postava koná správne a usilovnosťou a pocti-
vosťou prevýši všetkých, je odmenená tak, aby sa jej uskutočnili všetky sny. Syn 
chudobných rodičov alebo sirota ako sujet sa veľmi často zjavuje v literatúre tej 
doby. Dáva možnosť romantického, sentimentálneho, filantropického a morali-
stického spracovania, a preto je aj umelecká úroveň takýchto prác nízka a na-
dobúda funkciu populárneho zábavného čítania.
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V poviedke Idealista i na suchom chlebe (Národnie Noviny, 28. marec 1918, 
č. 37, 38, s. 3 – 4) Martiš prerozpráva skutočnú udalosť, ktorú počul od staré-
ho kamaráta, ktorý sa vrátil z vojny. Krátkym opisom stretnutia s kamarátom 
zachytil, aké následky nechala vojna na kamarátovi Jankovi: „Predtým svieža, 
ružovo-biela tvár bola teraz špľahami a vráskami posiata; predtým ohnivé, blyštiace 
sa oči mal teraz mdlé, v nich sa zrkadlili všetky hrôzy vojny; v nich si mohol vidieť 
dym, prach, guľky, granáty, bodáky, všetky ľudí vraždiace nástroje, hlad a nekonečné 
útrapy, telesnú i duševnú bolesť. Môj mladý priateľ stratil životný pel, duševnú svie-
žosť: nepoznal som ho.“ (Martiš 1918, s. 3). Po krátkom opise, ako vojna vplýva 
na duševný a telesný život, autor rozpráva úplne inú príhodu, v ktorej sa podľa 
nášho zistenia prvýkrát objavuje postava so zdravotným hendikepom, hlucho-
nemé dievča. Hlavnou postavou je znovu chudobná sirota – Samo, gymnazista, 
ktorý cez prázdniny vyučoval deti v rodinách. Keď bol na štúdiách, býval v pod-
nájme u starších ľudí, ktorí mali štrnásťročnú dcéru. Sprvu, keď sa jej prihovoril, 
neodpovedala, až kým nezistil, že Margita je hluchonemá. „Vyskúmal, že dievča 
nerepce na svoj osud, jej krásne oči sa obrátili k blankytu neba a jej prsty hovorili, 
že je to vôľa Všemohúceho... Skúsil i to, že je dievča duchaplné a vie i niečo čítať, 
len všetkému nerozumela, najmä abstraktným pojmom.“ Rozmýšľal o budúcnosti 
hluchonemého dievčaťa a rozhodol si hluchonemú Margitu vziať za ženu. Ako 
idealista začal rozmýšľať, prečo by zdravé a  umné dievča nemalo mať muža. 
Chcel ju urobiť šťastnou, a keď už mal diplom v ruke, popýtal ju o ruku. Margita 
neverila, že by si ju niekto z opravdovej lásky hluchonemú za ženu vzal. Jej rodi-
čom povedal: „Ja si beriem vašu dcéru nielen, že ju milujem čisto, ideálne, ale i pre-
to, že chcem byť mužom tej, ktorú pre jej telesnú chybu nikto si za ženu nevezme.“ 
(tamže, s. 4). V manželskom živote Margita bola prešťastná lekárova manželka 
a matka. S manželom pomáhala chorým a chudobným. Samo ako spravodlivý 
človek, lekár, obhajoval svojho kolegu lekára v novinách proti notárovi a s no-
tárom musel ísť na duel. Poviedka sa podľa nášho očakávania nekončí šťastne. 
Ošetrujúc chorých vojakov, dostal škvrnitý týfus. Umrel a zanechal Margitu so 
štyrmi deťmi. Ako hovorí Martiš, zostal idealistom i pri suchom chlebe. Na tie 
časy je priam obdivuhodné, ako Martiš otvorene hovorí o hendikepovanej posta-
ve, ktorej pripisuje len pozitívne vlastnosti, a tak udržuje konštantnú pozornosť 
čitateľa takýmto „obohatením deja“ postavou so znevýhodnením.

V poviedke Výstrednosť. Črta od Alberta Martiša, ktorú sme zistili v archíve 
Matice slovenskej v Martine pod č. 556 a bez uvedeného roka, autor podáva dve 
postavy, Mila a Rózu, s poruchami vo vývine. Pri ich charakteroch možno uplat-
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niť 1. a 6. stereotyp podľa Rubinovej a Watsonovej, čo znamená, že sú v úvodnej 
časti poviedky tieto postavy predstavené podľa stereotypu ako smutné, nešťast-
né a osamelé, trpia pre svoj zdravotný stav a izoláciu od okolitého sveta. Ďalší 
stereotyp podľa týchto autoriek je, že osoby s hendikepom sú objektom výsme-
chu. Podobne ako existujú žarty o etnickej príslušnosti, takisto je v  literatúre 
pre deti a mládež frekventované použitie žartov aj o vonkajšom vzhľade, ktorých 
jediným cieľom je upútanie pozornosti a obohatenie deja. V úvodnej časti je po-
daný vonkajší fyzický vzhľad hlavných postáv. „On bol hrbatý, ona bola krívajúca. 
Jemu sa ľudia posmievali, že má v hrbe peniaze, jej vykrikovali, keď sa pri každom 
kroku zohla, žeby nehľadala naveky peniaze.“ (Martiš, bez vročenia, s. 1). Milo 
bol synom kedysi bohatého obchodníka, ktorý sa dal na zlé cesty a  premrhal 
majetok. Zostal s matkou, ktorá ho s láskou a ľútosťou vychovávala. Autor po-
dáva aj postoj okolia k telesne postihnutému Milovi: „Ľudia hovorili, že nebude 
žiť, on sa ale pomaly z anglickej choroby (zmäknuté kosti, rachitis) vyliečil, len mu 
hrb zostal, ktorý mu matka bozkávala.“ Matka si úbožiaka Mila tak šanovala, že 
aj do školy chodil málo, lebo sa bála, že mu druhé deti uškodia. Milo sa s plačom 
pýtal do školy a získal chatrné vedomosti. Martiš jednou vetou poukazuje na 
školský systém, keď hovorí, že „Zákon školský také nemocné deti nenúti chodiť 
do školy“. Podľa Martišovej šablóny o deťoch – sirotách Rozika sa stala sirotou 
12-ročná, keď jej celá rodina zhorela v požiari, a starala sa o ňu rodina obchod-
níka Hradského. V takých populárnych literárnych dielach hlavné postavy, ktoré 
sú rozdielne od ostatných, sú neakceptované a využité zo strany okolia, ba aj 
vlastnej rodiny, bez podpory s výrazne negatívnym postojom. Tu sa však zjaví 
ako ochranca siroty rodina obchodníka, ktorá ju prijme do služby, a k tomu jej 
Hradský dal vystavať dom, ktorého majiteľkou sa mohla stať v dvadsiatom roku 
života, o čom ona nevedela nič. Súbežne s osudom Mila Martiš podáva aj príčinu 
Rozinej choroby: „V trinástom roku po nešťastnom páde zostala jedna noha Róziky 
kratšia tak, že na ňu napádala, veľmi krívela, až sa zohýnala a toto bola príčina, že 
mladí ľudia o ňu nestáli, a možno i preto, že nevedeli o jej majetku.“ (tamže, s. 2). 
Po úvodnom predstavení života a príčine telesného znevýhodnenia autor v dru-
hom kompozičnom celku dá možnosť dvom telesne postihnutým postavám, aby 
vstúpili do manželstva a tu by sa šťastným koncom mohla poviedka ukončiť ro-
manticky. V treťom kompozičnom celku autor však hendikepovaného Mila vrh-
ne do životného víru medzi kartárov, a  tak tejto postave pripíše aj negatívne 
vlastnosti. Martiš v  takej situácii k  tomuto naivnému dobráčiskovi preukázal 
výrazne negatívny postoj a  zvýraznil využívanie okolia nie intelektuálne, ale 
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fyzicky znevýhodneného Mila. Pred úplným premárnením peňazí a majetku sa 
do situácie zamieša obchodník Hradský, ktorý Mila privedie na správnu cestu, 
a k tomu si ho berie aj za spoločníka. Najviac sa však tešil, že ho vytrhol zo záhu-
by. Tak sa predsa poviedka s rôznymi prekážkami a nápravou hlavného hrdinu 
končí šťastne. Tu sa stretáme s pozitívnym predsudkom, že sa rozprávky končia 
výnimočne nereálnymi úspechmi a šťastím.

Nielen v uvedených, ale vo všetkých poviedkach Alberta Martiša, kde sú hr-
dinovia vystavení sociálnemu, psychickému alebo fyzickému znevýhodneniu, 
z takej situácie ich vždy vyvedie a zachráni farár, obdchodník alebo učiteľ. Farár 
ako človek s pochopením a obchodník ako ochranca, ktorý postihnutému zabez-
pečí materiálnu postať.

Choroba dieťaťa alebo mladej osoby nie je v  literatúre pre deti a mládež 
novinkou. Postava dieťaťa s  invaliditou sa objavuje už v dielach svetovej lite-
ratúry 19. a 20. storočia, ako je Klára v románe Heidi alebo malá Eva v Chalúpke 
strýčka Toma. Od klasických chorôb typu tuberkulózy, ktorá ako choroba bola 
prítomná v dielach realistických spisovateľov, aj premeny chorôb a zdravotných 
stavov literárnych postáv sa menia s dobou. Dnes je čas chorôb, čas premien 
dieťaťa, resp. adolescenta, jeho socializácie a hľadania vlastnej identity. Hrdino-
via dnešných próz majú moderné choroby z alkoholu, drog a prvých sexuálnych 
skúseností.

Poviedka Suchoty (1908) Jána Čajaka (1863 – 1944) je viacej zameraná na 
poučný, didaktický a výchovný problém ako na opis zdravotne postihnutej po-
stavy Marky Pekárovie. Čajak sa protiví predčasnému vydaju (Marka sa vydáva 
ako pätnásťročná) a aj to je jedným dôvodom, že umiera na suchoty. Kritizuje 
nezdravú bytovú kultúru, v izbe, kde je chorá Marka, sa pradie a práši, kritizuje 
nezdravú výživu (zdravé výrobky sa predajú), dedinské baby liečia Marku ze-
linkami a zariekaním atď. Tak táto práca splnila v tej dobe sociálne a výchov-
né požiadavky. Marka s mužom pracovali na poli, keď ich zastihla búrka, a tam 
premokli až do kože. „Keď prišli domov, začala ňou zima lomcovať, takže musela si 
hneď ľahnúť do postele. Ležala takmer dva týždne... Cítila, akoby ju niečo tlačilo na 
pľúca, a večer, keď si ľahla do postele, vše jej zapisklo tam dnu pri dýchaní.“ (Čajak 
2001, s. 81). Matka ihneď pozvala mastiarku, ktorá bola fyzicky hendikepovaná – 
nízka, chudorľavá, na jedno oko slepá a  trochu napred nahnutá. Nezdravými 
zákrokmi stav Markin sa zhoršil. Okolie reagovalo na jej chorobu ako na niečo, 
čo je dočasné a bez pomoci lekára. Iba pani rechtorka upozornila Marku, aby šla 
k lekárovi. Svokra sa sťažuje, že je z nej slabá pomoc a Marka až do bezvedomia 



77

sa usiluje pracovať na poli, lebo by ju všetci považovali za lenivú a neschopnú. Aj 
napriek tomu, že sňatok medzi mladými bol dohovorený medzi rodičmi v krčme, 
aby sa majetky spojili, Paľo a Marka žili v šťastnom manželstve. Nežnosť a láska 
je preukázaná zo strany manžela a matky, ktorá po Markinom pôrode aj trikrát 
prišla pozrieť dcéru, ktorá nemohla nazbierať silu vstať z  postele. Matka ako 
poslednú žiadosť povedala Markinej svokre, aby zavolali doktora. V dedinskom 
chápaní a uvažovaní o tom, čo povie dedina a dedinčania, svokra reaguje typic-
kou zaostaloťou a obmedzeným zmýšľaním: „Mne sa tiež nezdá, veď je ona takto 
pekná v tvári, ale čože, keď je vychudnutá so všetkým, každú, kde akú kostičku jej 
možno ohmatať, a keď tak chcete, že by sme doktora zavolali, nuž môžeme to spraviť, 
aby ste nám niekedy na oči nevyhodili, že sme ju neopatrili, ako sa svedčí.“ Doktor 
navštívil chorú a videl, že „úzkosť, nepokoj, áno, i strach vyrážali jej očí a pritom 
tak prosebne hľadeli naňho, akoby hovorili a prosili, aby ju vyslobodil z kríža tohto, 
aby ju zase uzdravil.“ Doktor pri prvom pohľade videl, že tu pomoci niet, nemo-
hol zniesť oči, ktoré sa tak živo spytovali a čakali pomoc. „Žiaľ ju ovládol. Veľké 
jej oči nabehli slzami a pomaly jej tiecť začali po vpadnutých lícach.“ (Čajak 2001, 
s. 108). Na doktorove výčitky, že sa mladá vydala, domáci mali výhovorku. Iba 
Paľovi hrozná ťarcha zaľahla na svedomie a zrazu mu bolo jasné, že oni všetci sú 
príčina jej smrti, že je ona ich obeťou. Bolo už neskoro pre doktora. Za nezdravú 
životosprávu Marka zaplatila životom. Autor nedáva postavu, cítenie a postoj 
okolia voči Marke do prvého plánu. Je to viacej odkaz didaktickej prózy, ako sa 
netreba pridržiavať dedinsky obmedzeného názoru na nezdravé podmienky ži-
vota, ktoré zapríčinia smrť mladej, sedemnásťročnej ženskej postavy. 

V povojnovej tvorbe slovenských spisovateľov vo Vojvodine témy sociálne-
ho znevýhodnenia sa v zmysle socialistického realizmu interpretujú v literárnej 
tvorbe s  témou národnooslobodzovacieho boja. Prvá kniha povojnových próz 
pre deti Deti z našej ulice Jána Kopčoka vyšla roku 1959. Nezmyselnosť vojny 
a jej následky na ľudské osudy opísal Kopčok v poviedke Johann. Poviedku na-
písal z vlastných zážitkov. Dej je presne lokalizovaný do osady Maglić, ktorá 
bola pred vojnou osídlená nemeckými obyvateľmi a nachádza sa v blízkosti slo-
venskej osady Petrovec. Hlbším prenikaním do fabuly otvára sa emocionálne, 
smutné prifarbenie a psychologické znevýhodnenie – ochorenie matky, Nemky, 
ktorej syn jedinák musel nedobrovoľne ísť do vojny a  v  nej zahynul. Po tejto 
traume matka zošalie a myslí si, že bírešov syn Janko je ich Johann. „V zadnej 
izbe za prikrytým stolom sedeli gazda Müller a gazdiná Eva. Gazda si potichu utie-
ral slzy a triasol sa utlmovaným plačom. Gazdiná Eva mala ruky zložené k modlitbe 
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a hlasne nariekala... Gazdiná zdvihla hlavu, chvíľu sa na mňa dívala bez slova a po-
tom vyskočila a objala ma. – Paul, hľa, náš Johann sa nám vrátil! On je živý, pozri, 
náš Johann prišiel, či nevidíš? Bozkávala ma a hladila po vlasoch. Gazda  Müller 
tiež vstal a chytil jemne gazdinú za plecia: Nie, Eva, to nie je náš Johann. Toto je 
nášho bírešov chlapec.“ (Kopčok 1986, s. 39). Aby sa pani  Müllerová vo svojej 
pomätenej mysli trochu uspokojila, že má vedľa seba plavovlasého jedináčika 
Johanna, Janko odchádza bývať krátky čas k nim. Po niekoľkých rokoch, keď už 
Nemci nebývali v osade, dostali správu, že pani Müllerová umrela. Janko posiela 
sústrastný telegram a podpisuje sa „Váš Johann“. Nešťastie a smrť si nevyberá, 
koho zasiahne. Johann bol z bohatej rodiny a pre nezmyselnosť vojny zahynul, 
ako aj iní slovenskí chudobní synovia.

 V roku 1961 vydal Juraj Tušiak (1935 – 1986) knihu próz O bielom jeleňo-
vi (Báčsky Petrovec: Kultúra, 1961). V knihe sa neopisujú vojnové udalosti, iba 
dej je v rovnomennej poviedke situovaný do vojnových rokov. Chlapec prežíva 
detstvo bez otca, ktorého vojna „vytrhla z objatia a sotila do všetkých kútov sveta: 
koho na front, koho do Maďarska na nútenú prácu, koho do – väzenia...“ (Tušiak 
1961, s. 7). Po vojne chlapec žil o nádenníckom chlebe, čo prispelo k tomu, aby 
mladý hrdina včaššie dospel a videl sociálne rozdiely na dedine. Práve tá núte-
ná práca, čiže nádennícky chlieb, prinúti hrdinu vidieť sociálne rozdiely a ne-
spravodlivosť, ktorá vládla na dedine. Chudoba prinútila otcov ísť nádenníčiť za 
Dunaj, do Sriemu. Deti túžobne čakali návrat otcov domov každú sobotu s tro-
chou peňazí vo vrecku. Ďurko sa otca nedočkal. Ochorel. Nepovedali mu, či už 
prestal pľuť krv, a  dieťa v  zúfalstve volalo: Otec!, ktorého už pravdepodobne 
nikdy neuvidí. Práve tá bieda a chudoba prinútila dedinských chlapcov pustiť sa 
hľadať zlatú kozu, ktorá podľa rozprávania bola zakopaná v poli na tzv. Kosto-
lisku. Šli ju hľadať, aby sa stali bohatí. Mladí hrdinovia cítili sociálnu nerovnosť 
a nespravodlivosť. „Ruky našich matiek nebudú také vyrobené a otcovia nebudú 
musieť chodiť po svete hľadať prácu. Každý z nás bude mať všetko, čo si len zažiada. 
Všetko nám dá tá naša zlatá koza.“ (tamže, s. 42). Prostrednícvom chronologickej 
kompozície Tušiak dozrievanie svojich hrdinov podáva od obdobia počiatočné-
ho formovania sa detskej psychiky v rodinnom prostredí cez poznávanie zloži-
tých ľudských a spoločenských vzťahov až po úvahy o ľudskej nespravodlivosti, 
uvedomenie si svojho miesta v spoločnosti a nakoniec hľadanie lepšieho života. 

Autor v sentimentálnosti pokračuje aj v ostatných poviedkach, kde v auto-
biografickej spomienke opisuje súcit voči kamarátovi – kalike v poviedke Krivý 
čert. V detailnom opise spolužiaka gymnazistu podáva vonkajší výzor telesne 
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postihnutého kamaráta Paľka. „On bol – mrzák. Ó, aké je to škaredé slovo! Pra-
vá noha mu bola od narodenia chybná. Bola kratšia ako ľavá a  vysušená. Preto 
pod pravou pazuchou nosil barličku. Strkol si tú barličku pod pazuchu, rukou si ju 
pridržiaval a hopkal za nami.“ (tamže, s. 103). Pre nedorozumenie s požičaním 
pera kamarát mu povedal, že je krivý čert. Nebol to výsmech, ale jednoducho 
hlas hnevu. Vtedy postihnutý Paľko asi prvý raz pocíti, že nie je ako ostatní, 
lebo je mrzák. Odchádza z triedy so slzami v očiach s pocitom, že ho nepotre-
bujú, a  sám seba presviedča, že potom ani on nepotrebuje ich. Podľa portré-
tovania ľudí s hendikepom podľa Rubinovej a Watsonovej osoby s hendikepom 
sú niekedy na niečo nadané. S cieľom, aby boli akceptované, v  literatúre (ako 
i v reálnom živote), osoby s hendikepom sú v situácii, keď musia vynaložiť veľké 
úsilie, pričom v konečnom dôsledku dosahujú nadštandardné výsledky vo svojej 
činnosti. Tak bol Paľko najlepším brankárom medzi deťmi. Odpustil kamarátovi 
urážku a prišiel na zápas. Viacej nešťastný z toho bol spolužiak, ktorého trápilo 
svedomie: „Aké je to strašné. Časom by to možno bolo predsa len prišlo, ten pocit 
menejcennosti, ale prečo som mu to práve ja musel povedať, prečo práve – ja, jeho 
najlepší kamarát? Prečo?... Prečo som práve ja bol ten, čo mu ukázal na tú strašnú 
priepasť, aká je medzi ním a inými...?“ (tamže, s. 106). Práve táto veta pôsobí po-
učne a výstražne, lebo si kamarát nemôže odpustiť pre urážku, akej sa dopustil 
voči spolužiakovi. 

V sedemdesiatych rokoch začal písať pre deti Pavel Grňa (1937). Grňa patrí 
medzi tradične spomienkových spisovateľov. Prózy uverejnil v dvoch knihách 
Jarabý vtáčik (1971) a Dve Marky a Jurko (1973). Ako učiteľ na dedine poznal de-
dinský život a výstižne poukazuje aj na sociálnu situáciu a sociálne zvýraznené 
postihnuté postavy chudobných detí v poviedke Vladkov krém na topánky. V ro-
dine Jabloňovcov bolo deväť detí a chudoba. Vladko bol prvák. Učiteľ upozornil 
Vladka, že má špinavé topánky, s napomenutím: „Vieš ty, Vladko, koľko tvoj otec 
musel pracovať, aby ti mohol na topánky zarobiť. A ty si ich nečistíš, nestaráš sa  
o ne.“ (Grňa 1971, s. 27). V škole bola akcia zbierania papiera a žiaci si zarobili 
nejaký dinár. Všetci to s radosťou potrovili na cukríky. 

Je zaujímavé Vladkovo rozmýšľanie, ako najlepšie a najmúdrejšie stroviť di-
nár, ktorý si zarobil. Nikdy nemal v rukách peniaze ako ostatné deti, ktoré vždy 
mali peniaze na cukríky, a povedal bratovi: „Počuješ, Mirko, kúpim si krém, mám 
peniaze, svoje, dostal som ich v škole, zbieral som starý papier. Krém kúpim. Dávam 
ti slovo, že kúpim. Ak nekúpim, máš právo vynadať mi, ako len chceš. Ale ty tomu ne-
rozumieš, ty by si radšej cukríky. Aj ja by som tie radšej, ale krém mi načim, musím si 
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chrániť topánky. Ty ani nevieš, koľko náš otecko musí robiť, aby mi topánky kúpil...“ 
(Grňa 1973, s. 30). Okrem sociálnej línie poviedka mala pôsobiť aj didakticky. 

Do knihy umiestnil aj psychologicko-didaktickú poviedku Quasimodo. Hlav-
ným hrdinom je mrzák Ondrej, hluchonemý pastier s  jazvou na tvári. To, že 
škaredá tvár neodzrkadľuje i takú dušu, dokázal Ondrej, keď zachránil jedného 
z chlapcov pred kravskými kopytami. Odvtedy nemohol vysloviť to špatné slovo, 
to špatné meno... Deti pochopia, že si netreba robiť posmech z nikoho, kto je 
škaredý a ošklivý. „Vyplazovali sme mu jazyky a nejeden z nás prstami i rozdrape-
nými ústami sa pokúsil napodobniť jeho zamračenú tvár.“ (Grňa 1973, s. 69).

Didaktizmus poviedky spočíva v tom, že netreba dávať dôraz len na vonkajší 
vzhľad, lebo to pekné a dobré sa skrýva v samom človekovi. 

V osemdesiatych rokoch literatúru pre deti začal písať Zoroslav Spevák. Po 
dobrodružnej knihe Mastené, paprené, solené (1987), druhá kniha Mám muš-
ku v oku vychádza o dva roky neskôr (1989) a prináša aj nie vždy bezstarost-
né detstvo. Vo vývojových premenách umeleckého konštituovania a umeleckej 
diferenciácie a polarizácie sa v chronologickom slede knižných vydaní na naj-
vyššom stupni autorovej vývojovej krivky nachádza práve táto zbierka, ktorá 
najvýraznejšie profiluje jeho spisovateľskú osobnosť.

 Deväť mikropoviedok a  jedna rozsiahlejšia poviedka reprezentujú tieto 
spoločensko-psychologické práce, ktoré po dobrodružných príbehoch v  knihe 
„mastenej“ majú dieťaťu brnknúť aj na city. Mladý recipient sa tak stáva intro-
jekčným príjemcom, ktorý sa viac citovo ako rozumovo stavia k literárnemu tex-
tu tejto knihy. Poviedky v tejto zbierke obsahujú aj zamlčaný didaktizmus, ktorý 
je skrytý a nenápadný, vyznievajúci v konečnom dôsledku ako odkaz a výchovný 
cieľ.

V prvej próze Mňa mama nikdy nebije. A Teba? problém, ktorý autor nastoľuje, 
nachádzame v literatúre pre dospelých aj v literatúre pre deti. Za veselou maskou 
hlavného hrdinu, najšikovnejšieho nezbedníka, klamára, bitkára, jedným slovom 
šikulom nad všetkými ostatnými, sa skrýva hlboké nešťastie dieťaťa a túžba po 
nezvestnom otcovi, a  preto hľadá „náhradné riešenie“ vo vymyslenom príbehu 
o otcovi, ktorého si priestorovo situoval do Austrálie, krajiny, ktorá vie vyvolať 
bujnú fantáziu v detskej obrazotvornosti. Výprask, ktorý hrdina dostáva od mamy 
pre jedno šibalstvo, nemá mravoučný cieľ. Nejde tu ani o persifláž zo strany kama-
rátov, ale skôr ide o prvý krok k odhaleniu klamstva kamarátov a vedie k niečomu 
oveľa vzácnejšiemu a podstatnejšiemu: pochopenie priateľa priateľmi, ktorí uda-
losť nekomentujú, ale ani nevyvracajú jeho slová: „Mňa mama nikdy nebije“, hoci 
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Jaro sedí v letnej páľave pri vode kanála v košeli s dlhými rukávmi a nemá vôľu ako 
všetci ostatní, okúpať sa. Pochopiť kamaráta, vtesnať sa do jeho túžob a snení, do 
jeho vysnívaného sveta o šťastnom rodinnom živote, stotožniť sa s ním, to všetko 
predstavuje najhlbšie jadro tejto spoločensko-psychologickej prózy.

Opisy, príbehy a vzťahy človeka a zvierat boli prítomné v slovenskej vojvo-
dinskej literatúre pre deti už v jej počiatočnej fáze. Zoroslav Spevák však dáva 
celkom iný tón a výraz tomuto vzťahu. Vzťah voči zvieratám zo strany rodičov 
(ktorí rast zvieraťa chápu prakticky, t. j. jeho rast na začiatku života je predurče-
ný jeho koncom) nemôže pochopiť dieťa, ktoré záchranu pre svoje králiky vidí 
v ich hladovaní, t. j. zastavení rastu, a tak spisovateľ načrel do psychiky dieťaťa, 
ktoré nechápe konanie dospelých. Takýto vzťah sa prejavuje v próze Mäkké srd-
ce. Ďalšie poviedky v tejto knihe nastoľujú široký pohľad na otázku hľadania 
životných a mravných hodnôt, resp. na literárne stvárnenie znevýhodnenia na 
základe zdravotného postihnutia. Téma staroby a samoty, vďačná pre literatúru 
pre dospelých, dáva aj Spevákovi načrieť do vážnej problematiky nedeliteľnos-
ti sveta dospelých a sveta detí, prienik do citového a psychického sveta detí, 
do vzťahov medzi deťmi a dospelými, kde sa do popredia dostáva kognitívnosť 
a emocionálnosť.

Tichý život deda Andreja z poviedky Dedo Andrej a klívia, ktorého nenavšte-
vuje nikto len choroba, osvieži hoci len suchá klívia zahodená na smetisku, 
práve taká, akým bol on sám: vysušená, žltá, chorá, sama, nikomu nepotrebná. 
Teda, už na začiatku autor využíva hru konfrontácií, ale aj paralely, čo vyzerá 
asi takto: chorá klívia – chorý dedo. Klíviu lieči dedo a deda uzdravujú lekári, čo 
predstavuje ďalšiu vývojovú konfrontáciu. Keď po mesiaci listy klívie dostávajú 
sýtozelenú farbu, dedo si uvedomuje, že nie je sám. Po úvodnej narácii, ktorá 
nevylučuje opis miesta a  prostredia, v  ktorom sa dej odohráva, a po harmo-
nickej symbióze života rastliny a  človeka tichú dynamiku vyvolá desaťročný 
chlapec Joe, ktorý sa sentimentálne viaže k dedovi tak, ako to Jesenského deti 
vedia urobiť k staršiemu alebo zvieratám. Družnosť, porozumenie, ktoré sa vy-
vinie medzi týmito veľkými i malými hrdinami, tiché priateľstvo, láska, teplé 
ľudské slovo a porozumenie človeka, pocit, že nikdy nie je sám, to sú hlavné 
charakteristiky tejto prózy. Symbolické pokračovanie dedovho života vo forme 
rastu a kvitnutia klívie dáva mladému čitateľovi reagovať zvnútra emocionálne 
a psychologicky. Preto je táto próza taká „smutná“ a taká „pekná“.

Zoroslava Speváka Jesenského zaujímajú aj medzivzťahy, ktoré neoscilujú 
len v  jednej vekovej skupine, ale sú odlišné aj medzi jednotlivými vekovými 
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skupinami. Svet detí a  svet dospelých, prenikanie detí do hlbšieho poznáva-
nia sveta dospelých má v sebe dramatickú príchuť v mikropróze Malý Vlado, 
veľký Vlado. Otec a malý Vlado boli kúpiť Vladovi počítač v meste. V sychravý 
novembrový deň na ceste stálo malé dievča so školskou taškou v ruke. Na Vla-
dovu prosbu, aby otec do auta vzal dievča, otec odpovedá: „To dievča je cigánča. 
Býva neďaleko, v sídlisku zvanom Bangladeš, – povedal tvrdo a nezastavil.“ (Spe-
vák 1989, s. 14). Nastala hádka medzi otcom a synom. Otec tvrdil, že je špinavá 
a že čistí ľudia sú kultúrnejší, dbajú na zdravie a riadne sa umývajú. Nepomoh-
li žiadne Vladove prosby a otec uháňal ďalej. Po mnohých rokoch Vlado ako 
dospelý muž viezol svoju dcéru tou istou cestou a na tom istom mieste, kde 
voľakedy videl špinavé cigánča a prosil otca, aby ho zobral, stál slabo oblečený 
chlapec a dcéra prosila otca, aby ho zobral. „‚To chlapča je špinavé, Lizočka. Ne-
smieme riskovať,‘ – povedal a zosilnil hriatie na maximum... Lizočka tíško plakala.“ 
(tamže, s. 16). Detská úprimnosť a  spolucítenie s  biednejšími sa v  dospelom 
veku mení spravidla na sebeckosť, necitlivosť, nepochopenie a nastoľuje otáz-
ku: Čo to je, čo mení čisté a úprimné zmýšľanie a citový svet dieťaťa v dospelom 
veku na svet egoistický? 

Mária Kotvášová (1957) patrí medzi najproduktívnejšie zástúpených auto-
rov vo vojvodinskej literatúre. Jej najlepšou a literárne vyspelou knihou je ro-
mán pre dospievajúcu mládež Mať pätnásť je také ťažké, alebo striptíz (2007). 
Prvá vlna detabuizácie mládežníckej literatúry v súčasnosti nastúpila vtedy, keď 
sa zjavili témy zo súčasného života mládeže, ktoré doteraz v literatúre vojvo-
dinských Slovákov neboli prítomné. Každá generácia mladých má svoje problé-
my, dilemy a otázky, s ktorými sa stretáva. Najprv sa to prejaví na individuálnej 
úrovni, neskôr generačne, lebo ich generačná skupina začne vnímať ako bežné 
v súčasnej spoločnosti. Na začiatku obdobia detabuizácie súčasných sociálnych, 
zdravotných a psychických problémov stojí práve román Mať pätnásť... Mládež-
nícky román je odraz súčasných časových príbehov a  spoločnej dobrodružnej 
situácie mladých nielen u nás, ale vo všetkých štátoch. Každé obdobie má svoje 
špecifické charakteristiky. Voľakedajšie choroby v dielach realistických spisova-
teľov – týfus, tuberkulózu, lámku, dnes vystriedali moderné choroby mládeže. Aj 
Kotvášovej román Mať pätnásť má jasne opísanú hlavnú hrdinku adolescentku, 
ktorá sa nachádza v problematickom období. Literárny priestor a čas je precízne 
určený a  nadovšetko mladého čitateľa upúta zaujímavý príbeh, v  ktorom sa 
niekedy identifikuje. Hlavná hrdinka rozpráva v  prvej osobe. Je potrebné 
zdôrazniť, že v tomto diele je prítomný žánrový synkretizmus, teda prelínanie sa 
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rôznych žánrov realistického románu. Obsahuje v sebe prvky avanturistického 
mládežníckeho románu, ľúbostného, sociálno-psychologického (drogy, alkohol, 
ľúbostné vášne) a  románu „v texaskách“, čiže jeans románu, kde adolescenti 
vystupujú so špecifickým pohľadom na svet a  sú buričmi bez príčiny. Z  toho 
všetkého vyplývajú aj konflikty vo vzťahu hrdinka – škola, hrdinka – rodina, 
hrdinka – okolie. Voči životu sa hrdinovia správajú nezodpovedne, sú 
v konflikte so školou a rodičmi a ich momentálny hlavný životný cieľ je zábava, 
experimentovanie s  alkoholom a  drogami a  prvé ľúbostné skúsenosti. Tento 
mládežnícky román vyvolal nevšedný záujem u  čitateľského publika najmä 
medzi žiakmi posledných ročníkov základnej školy a  medzi stredoškolákmi. 
To znamená, že druh románu „v texaskách“, ako ho nazval chorvátsky kritik 
Aleksander Flaker roku 1976, ktorý sa v slovenskej vojvodinskej literatúre začal 
knihou Zoroslava Speváka Prst v nose (1985), pokračuje po dlhej časovej prázd-
note (viac ako dvadsať rokov) knihou Márie Kotvášovej-Jonášovej Mať pätnásť je 
také ťažké. Pri čítaní tejto knihy je dôležité si všimnúť, pre koho je písaná. Určite 
nielen pre mládež, ale aj pre rodičov, ktorí v  nej nájdu výchovné metódy pre 
svoje dcéry a synov. 

Všetky prózy Márie Kotvášovej aj v  iných knihách prinášajú dobrú ná-
ladu. Nie preto menej na čitateľa zapôsobí próza Damjan v knihe Sú to vážne 
veci (2010), ktorá nie je typická pre našu literatúru. Téma sociálneho znevý-
hodnenia bola najviac prítomná u spisovateľov realizmu a v povojnovej tvorbe. 
Preto Kotvášová prózou zo súčasného života a s prítomnou životnou realitou 
oživí aj v súčasnej dobe ťažký život žiaka – ôsmaka s neblahým osudom. Je to 
psychologická poviedka o osude nešťastného chlapca, ktorý zostal bez matky. 
Nepriaznivé psychosociálne podmienky, v  ktorých sa ocitol mladý hrdina, 
ovplyvnia aj štruktúru a dynamiku chlapcovej osobnosti. V období Damjanovej 
adolescencie psychické traumy nepriaznivo vplývajú na emócie a  rovnováhu 
dieťaťa. Vytvárajú neistotu, ktorá sa môže prejaviť v neurotickom, psychopatolo- 
gickom správaní. V Damjanovom príbehu ide o stratu matky. Dostane macochu, 
ktorá sa na začiatku stará o  dieťa a  Damjan je z  toho prešťastný a  chváli sa 
kamarátom: „Otec sa oženil. Budem ako ty. Budem ako všetci, – prudko vychrlil zo 
seba. – Otec sa ti oženil? – Áno, oženil sa. Budem mať mamu. – Mamu? Hádam ma-
cochu. – Macochu? Nie. Macocha je zlá. Mamu. Budem mať mamu! Taká je dobrá. 
Pozorná. Milá.“ (Kotvášová 2010, s. 10). V neprítomnosti otca, ktorý za zárobkom 
musel odísť do druhého mesta, začne ho zanebávať, zamkýna pred nim kúpeľňu, 
vyžíva sa na ňom, dokonca hladom morí, bije a nechá spať na ulici. Celú situáciu 
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preberá do rúk učiteľ, ktorý zistí, čo sa s Damjanom deje. Jeho šťastie a veselá 
nálada postupne ubúdajú, do školy nechodí, v učení popustil. Z nádejného dob-
rého žiaka, ktorý sa chcel stať lekárom, stane sa šťastný preto, že s otcom cez 
leto pôjde na stavbu pri mori. A otec macochu vyhnal z domu. Damjanovo sprá-
vanie sa rozlične manifestuje, najčastejšie však v negatívnom zmysle. Kotvášová 
svojho hrdinu vedie rôznymi cestami ubližovania a nešťastia, ale keď už čitateľ 
očakáva nešťastný koniec, čomu je na príčine macocha, autorka prózu uzavrie 
nie harmonicky, ale pomôže hrdinovi, aby rýchlejšie dospel a rozumovo uvažo-
val. Najdôležitejšiu úlohu pri rozhodovaní o živote dieťaťa zohráva v poviedke 
otec. Aj tu vzťah otec – syn, podobne ako vzťah matka – dcéra, je v psychológii 
rodiny mimoriadne dôležitý a intímny.

Na tému, ktorá je veľmi prítomná a aktuálna v súčasnom živote žiakov – ši-
kanovanie zo strany spolužiakov, písal Tomáš Čelovský (1958) v poviedke Lie-
tajúca taška (Posledné pekné rozprávky, 2008). Hlavný hrdina Samo Bažaľa je 
piatak a sedí v lavici sám. Doma to vysvetľoval tak, že v triede je nepárny po-
čet chlapcov, a teda musí sedieť sám. V samom úvode stretáme hrdinu, ktorého 
triedny kolektív vyradil zo svojej spoločnosti. Dej sa krúti okolo stratenej tašky, 
ktorú spolužiaci skryli, a robili si z neho posmech. Tašku pustili visieť cez okno 
z tretieho poschodia. Rozčúlený Samo zaťal päste a zbil dvoch spolužiakov. Pred 
triednym zatajil skutok, ale rodičia sa dozvedeli o všetkom. Spolužiaci sa tvárili, 
že ho nepoznajú, a učiteľ dal všetkým zo správania trojky. „Chlapci to Samovi ne-
darovali. O pár dní, po vyučovaní, keď si boli istí, že ich nikto nebude vidieť, otvorili 
okno, Ondriš chytil Sama za jednu nohu, Paľo za druhú a takto ho ponatriasali, ako-
by prášili koberec či deku... Keď ho vtiahli, všimli si, že ošedivel...“ (Čelovský 2008, 
s. 46). Autor končí prácu s elementmi výstražnosti, bezcitnosti a až s prvkami 
kriminality. Vykreslil dnešné násilie v školách, ktoré je v Srbsku v abnormálnom 
postupujúcom štádiu a  niekedy sa končí tragicky, keď skupina spolužiakov – 
chuligánov vie sa tak násilnícky správať, že sa ich konanie končí spolužiakovou 
smrťou. Poviedka s elementmi hrôzy by mala upútať aj rodičov, aj učiteľov, aby si 
povšimli situáciu na základných a stredných školách, aby sa predišlo tragédiám. 

Prehľadom literárnej tvorby spisovateľov vo vojvodinskom prostredí od 
realizmu až dodnes sme zistili všetky druhy znevýhodnenia, už či hlavných, ale-
bo vedľajších postáv. Tejto problematike sa v slovenskej vojvodinskej a v srb-
skej literatúre dodnes nevenovala väčšia pozornosť. Táto práca možno osloví 
spisovateľov, aby detabuizovali témy zdravotne, sociálne, psychologicky, rasovo 
a najmä telesne postihnutého človeka, dieťaťa a mládeže. Keď na tú tému mohol 
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písať už Albert Martiš v 19. storočí, dnešní spisovatelia, ktorých, mimochodom, 
pomaly nemáme, môžu túto tému spracovať ešte bohatším materiálom. Novú 
generáciu spisovateľov pestujeme aj v študentskom časopise Čarbológ, a práve 
tu sa nachádza aj práca študentky pod názvom Tylová suknička o postihnutom 
hluchonemom dievčati, z ktorého sa stane baletka. Bez navádzania na túto tému, 
autorka asi tušila, aké témy chýbajú v našej slovenskej vojvodinskej literatúre, 
a preto verím, že naši študenti – slovakisti sú tí, ktorí zachránia našu literatúru 
pre deti, a  budeme mať možnosť otvárať nové témy, organizovať prednášky 
a konferencie, už či v Srbsku, alebo na Slovensku a aj takým spôsobom pestovať 
slovensko-srbské kultúrne a literárne kontakty. 

Poznámka: Príspevok predstavuje parciálne výsledky v rámci projektu Diskursi 
manjinskih jezika, književnosti i kulture u jugoistočnoj i srednjoj Evropi (178017), 
ktoré financuje Ministerstvo osvety, vedy a technologického rozvoja Republiky 
Srbsko.
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