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ŠPECIFIKÁ ZOBRAZENIA HENDIKEPU V ROZHLASOVEJ HRE PRE 
DETI V OBDOBÍ HĽADANIA ROZHLASOVEJ FORMY (1938 – 1948)
Handicap depiction particularities in radio drama for children  
in the period of searching for broadcasting form (1938 – 1948)

Adela MITROVÁ

Abstrakt 
Náš príspevok má interpretačný charakter a  prináša sondu do špecifického spôsobu 
zobrazenia hendikepu v rozhlasovej hre pre deti s témou vojny. Ponúkame interpretá-
ciu pôvodnej rozhlasovej hry Ferdinanda Gabaja Chorý kamarát z vývinového obdobia 
hľadania rozhlasovej formy (1938 – 1948). Pokúsime sa tiež odpovedať na otázku, či 
spoločensko-politické pozadie malo vplyv na pôvodné diela a na spôsob zobrazenia istej 
kategórie hendikepu. 
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Abstract
The paper focuses on in-depth interpretation of handicap depiction particularities in 
the original radio drama with the war topic called Ill friend by Ferdinand Gabaj. We offer 
an interpretation of an original radio drama from developmental period of searching 
for broadcasting form (1938 – 1948). We will also try to answer the question, whether 
social-political background had any influence on original radio productions and on the 
way, how the special kind of handicap was depicted.

Key words: radio drama for children, Ferdinand Gabaj, Ill friend

Východiská

V rámci mapovania spôsobov zobrazenia hendikepu v mediálnej dráme pre 
deti a mládež sa snažíme dlhodobo reflektovať rozhlasovú tvorbu v jej jednot-
livých vývinových štádiách. Z nášho doterajšieho bádania vyplýva, že inšpira-
tívne sa javia nielen spôsoby zobrazovania rôznych druhov hendikepov (napr. 
telesného, sociálneho v  ich rôznych modifikáciách), ale aj preferovanie niek-
torého druhu hendikepu v istom vývinovom období. Z tohto hľadiska je naprí-
klad zaujímavá komparácia 40. rokov (konkrétne obdobia druhej svetovej vojny)  
a  50. rokov 20. storočia. Ukazuje sa totiž, že rozdielne spoločensko-politické 
pozadie vzniku rozhlasových hier malo vplyv na spôsob zobrazenia hendikepu. 
Už v samotnej preferencii istej kategórie hendikepu možno badať vplyv spolo-
čenského pozadia. V 40. rokoch  sme zaznamenali tri rozhlasové hry pre deti 
a mládež, v ktorých sa zobrazuje zdravotné oslabenie, resp. úraz (F. Gabaj: Chorý 
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kamarát; P. Karvaš: Krv; T. Kunst: Kráľovná rýb) a len jednu hru so stvárnením 
sociálneho znevýhodnenia (Š. Obžera: Bojnický hradný pán). Je signifikantné, že 
vznik uvedených hier sa datuje do rokov druhej svetovej vojny, resp. tesne po 
nej. Opačná situácia v preferencii zobrazenia istej kategórie znevýhodnenia je 
začiatkom 50. rokov: objavili sme štyri rozhlasové hry s  dominantnou témou 
sociálneho znevýhodnenia (J. Kákoš: Súdruh veliteľ, hlásim...; J. Oravský: Bolo 
raz malé dievčatko; J. Oravský: Ted Robinson ide do Berlína; J. Puterák: Nazvali ho 
Nigger Joe) a len jednu hru pre deti s postavou so zdravotným (zrakovým) znevý-
hodnením (J. Puterák: Ako Miško zutekal pred šlabikárom). V každej z uvedených 
hier z 50. rokov 20. storočia malo zobrazenie sociálneho znevýhodnenia jedno-
značne ideologický podtext. Je potrebné brať do úvahy malý počet hier s témou 
hendikepu, napriek tomu však uvedená tendencia preferovania istej kategórie 
hendikepu vzhľadom na dobové spoločensko-politické pozadie sa ukazuje rele-
vantná. 

1 Zobrazenie zdravotného oslabenia v rozhlasovej hre Chorý 
kamarát

V našom príspevku sa obmedzíme len na obdobie hľadania rozhlasovej for-
my (1938 – 1948). Na analýzu sme zvolili rozhlasovú hru Ferdinanda Gabaja 
Chorý kamarát, v ktorej sa z hľadiska zobrazenia hendikepu vyskytlo zdravotné 
oslabenie, konkrétne telesné zranenie. Rozhlasová hra bola určená pre druhý 
stupeň ľudových škôl a bola uvedená v 40. rokoch 20. storočia (z archívu SRo 
v Bratislave nie je známy presný dátum, ani rok uvedenia) s najväčšou pravde-
podobnosťou na konci 2. svetovej vojny alebo tesne po nej. Dramatický čas roz-
hlasovej hry je jeden deň (štvrtok, v ktorom v tom období nebolo školské vyučo-
vanie) počas druhej svetovej vojny. Domnievame sa, že telesné zranenie, krvavé 
rany po výbuchu granátom, ktoré v nej Gabaj tematizuje, je z hľadiska dramatic-
kej formy vhodnejšie na stvárnenie v akustickom žánri, akým je rozhlasová hra, 
než v inom audiovizuálnom dramatickom umení.

 Ferdinand Gabaj bol pôvodným povolaním učiteľ, čo sa výrazne odrazilo 
v jeho tvorbe pre deti. Venoval sa prevažne próze, v ktorej tematizoval dedinské 
prostredie. Jeho autorský rukopis, vyznačujúci sa sentimentalizmom, poetic-
kým verbalizmom a idylizmom (Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mlá-
dež 2009, s. 105) možno čiastočne badať aj v jeho pôvodnej rozhlasovej hre pre 
deti Chorý kamarát. Názov evokuje tému hry a problém, ktorý je v nej nastolený. 
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Až postupne s rozvíjaním deja sa poslucháč dozvedá, že témou hry nie je cho-
roba dieťaťa v tradičnom zmysle slova, ale že ide o úraz, presnejšie o zranenie 
po výbuchu granátom, ktorý našli deti v lese. Gabaj tak nastoľuje v hre pre deti 
vážny morálny problém vojny a jej následkov pre nevinné (nevedomé, bezbran-
né) obete. Fabula je jednoduchá: Traja kamaráti (Paľko, Peter a Adam) chcú ísť 
von, aby zažili nejaké dobrodružstvo. Peter ich nabudí svojím zážitkom z pa-
senia kráv v rašelinisku, pretože tam starší chlapci našli čudný vynález, ktorý 
vyzeral ako budík, ale nevedeli prísť na to, o čo ide. Chlapci sú zvedaví, preto idú 
na rašelinisko pozrieť si ten predmet. Cestou však stretnú pani Potockú, ktorá 
ich od toho úmyslu odhovorí. Vyrozpráva im, čo sa stalo jej synovi Jankovi. Keď 
ho v pondelok popoludní poslala pásť kravu na rašelinisko, doniesli jej ho večer 
skrvaveného. Tajomný nález bol nevybuchnutý vojenský granát. Jeden chlapec 
pri výbuchu zahynul, ďalší leží v  nemocnici a  Janko doma s  ranami na tvári, 
nohe a ruke. Traja kamaráti napokon zmenia plány a namiesto na rašelinisko 
idú navštíviť chorého kamaráta. 

1.1 Žánrovo možno hru charakterizovať ako konverzačnú jednoaktovku, 
v ktorej dominuje didaktický aspekt s explicitným ponaučením (vystríhať deti, 
aby sa nehrali s neznámymi vecami pohodenými na lúke či v lese, s pragmatic-
kým cieľom ochrániť ich tak pred nevybuchnutou vojenskou muníciou). Dobo-
vosť sa výrazne podpísala nielen pod výber témy (uvedený hendikep je v centre 
pozornosti), ale aj pod dominujúci didaktický aspekt. Ide o rozhlasovú hru s dra-
matickou štruktúrou, ktorá má blízko k  realistickým javiskovým jednoaktov-
kám. Tenduje viac k extrovertným typom drám než introvertným. Gabaj sa v nej 
pokúša o  verné, autentické zobrazenie prostredia i  postáv a  sústreďuje sa na 
vonkajší dej. Napriek tomu, že využíva retrospektívu (rozprávanie v rozpráva-
ní), sústreďuje sa viac na fakty a udalosti z minulosti a trochu menej na reflexiu 
zmyslu dramatického deja (minulé dianie v jednom prípade sprítomňuje v dra-
matickej akcii a nie v rozprávaní). 

1.2 Sujet je členený do piatich obrazov. Dej má prevažne statický ráz, uda-
losti sú sprostredkované prostredníctvom verbálneho opisu, až na predposled-
ný obraz, ktorý je dramatizovanou retrospektívou tragických udalostí. V prvom, 
úvodnom obraze je rozvinutý rozhovor chlapcov (Paľka, Petra a Adama) o túžbe 
za dobrodružstvom. Autor v ňom zverejňuje ich úmysel ísť na rašelinisko, aby 
zistili, čo za tajomný predmet tam našli v pondelok starší chlapci. Úvod je teda 
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konverzačný, približuje poslucháčovi dedinské prostredie a protagonistov, ako 
aj počiatok zápletky: vydanie sa na cestu na rašelinisko. Súčasťou druhého ob-
razu je stretnutie chlapcov s pani Potockou na ulici a jej vyrozprávanie tragickej 
udalosti o výbuchu granátu. Tretí obraz je situovaný do domu pani Potockej. Ide 
o návštevu chlapcov u Janka, ktorý leží v posteli, spojenú s kontrolou stavu pa-
cienta lekárom. V tomto obraze je priama konfrontácia detských protagonistov 
s tragickým nešťastím. 

Štvrtý obraz je kreovaný ako retrospektíva Jankovho rozprávania o tragickej 
udalosti. Ako sme uviedli vyššie, retrospektíva nie je ponechaná v prerozprávaní 
udalosti postavou, ale má formu dramatizácie (sprítomnenie minulých udalostí 
prostredníctvom dramatickej akcie). Dramatický oblúk sa v sujete nevyskytuje 
v tradičnej podobe, keďže dej má prevažne statický ráz a vrchol dramatického 
deja je ponechaný v dramatizovanej retrospekcii. 

Napriek tomu, že opakovanie tragickej udalosti sa môže javiť ako redun-
dantný postup, autor dokázal prostredníctvom postupného dávkovania infor-
mácií o nešťastí stupňovať napätie – najprv sprostredkovane vo verbálnej rovine 
cez verbalizáciu Petrovho zážitku, ako videl chlapcov pohadzovať si neznámy 
predmet o zem, neskôr cez slovo matky, konkretizovane prostredníctvom zrane-
nej postavy (Janka) a na záver v rekonštrukcii tragédie v dramatickej akcii. Bez 
rekonštrukcie dramatickej udalosti by rozhlasová hra ostala iba vo verbalizácii. 
Tok deja tak v závere dostáva akoby „spätný ťah“ prostredníctvom retrospek-
cie k  udalosti z  prehistórie príbehu v  podobe dramatickej akcie. Štvrtý obraz 
tak sprítomňuje udalosti na rašelinisku, na ktorom traja malí pastieri hľadali 
stratené veci vypadnuté z vlaku. Nevediac, že našli granát, si mysleli, že domne-
lý budík otvoria nožíkom. Po neúspešnom pokuse o otvorenie ho skúšali hodiť  
o zem, až napokon jeden z nich, Ďuro, hodil granát o skalu. Nasleduje výbuch. 
Dvaja chlapci sú zranení, Ďuro mŕtvy. 

Piaty obraz je epilógom. Dej sa vracia do prítomnosti a je len komentárom 
k tragickej udalosti. Janko sľubuje, že už bude opatrný a traja protagonisti sľú-
bia, že Janka budú v liečbe podporovať návštevami. Navyše je epilóg kreovaný 
ako explicitné, redundantné ponaučenie pre detského poslucháča byť ostražitý 
a poslúchať rodičov. 

1.3 Herný model rozhlasovej hry Chorý kamarát je na jednej strane vy-
jadrením komornosti jednoaktovky (malý počet postáv). Na druhej strane sa 
v ňom odzrkadľuje skutočnosť, že hra nemá dramatický konflikt, ktorý by vy-
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chádzal z binárneho rozloženia herného modelu. V celej hre totiž vystupujú 
postavy, ktoré medzi sebou nemajú konflikt, v štruktúre herného modelu sú 
spoločníkmi. Protagonistami sú kamaráti Paľko, Peter a Adam. Za ich spoloč-
níka možno považovať i  zraneného kamaráta Janka. V  rovnakom vzťahu sú 
i traja pastieri – účastníci nešťastia – v retrospekcii. Postavenie pomocníkov 
detských postáv majú dve dospelé postavy – pani Potocká (Jankova mama) 
a lekár Kvapka. 

Dramatický konflikt v podobe tragického výbuchu teda nevychádza z binár-
neho, konfliktného rozloženia postáv v hernom modeli, ale z vonkajšej situácie, 
z prítomnosti nevybuchnutého granátu (rezíduum vojny) a z nevedomosti, z ne-
opatrnosti malých chlapcov.

1.4 Výnimočnosť rozhlasovej hry Chorý kamarát nie je ani tak vo vysokej 
umeleckej kvalite, ale v spôsobe zobrazenia krvavého telesného zranenia det-
skej postavy. Stvárnenie telesného zranenia prostredníctvom akustických výra-
zových prostriedkov sa v rozhlasovej hre uskutočňuje prostredníctvom verbál-
neho opisu, ktorý ponecháva dostatočný priestor na predstavivosť poslucháča, 
na vizualizáciu krvavého zranenia v mysli recipienta. Nazdávame sa, že zvlášť 
pre detského recipienta je zobrazenie krvavého zranenia prostredníctvom roz-
hlasovej hry vhodnejšie a dokonca priamejšie než prostredníctvom audiovizuál-
nych dramatických umení. V divadelnej hre, filme či televíznej hre by autentické 
(realistické) zobrazenie vzhľadom na detského recipienta pôsobilo drasticky, 
a preto by autori museli hľadať iný, nenaturalizovaný spôsob stvárnenia. Gabaj 
v rozhlasovej hre zobrazovanie telesného zranenia dávkuje s postupným rade-
ním informácií. Prostredníctvom verbálneho opisu zranenia (pozri citáty nižšie) 
tak upozorňuje na následky vojny, ktorá najviac postihuje nevinné obete. Roz-
hlasová hra sa vyznačuje dobre napísanými, autentickými dialógmi. Zo súčasné-
ho hľadiska je však jazyk plný archaizmov.  

Poslucháč sa najprv o  krvavej tragédii dozvedá prostredníctvom opisu 
mamy jedného z preživších chlapcov, pani Potockej. Prostredníctvom slova sa 
poslucháč najprv dozvedá všeobecnú informáciu o zranení detskej postavy: „[...] 
a večer mi ho doniesli krvavého na nosidlách.“ (Gabaj, s. 4). Drsná lexika o zra-
není sa zmierňuje v  jej nasledujúcej replike (napriek tomu, že ide o  tragickú 
udalosť, ktorá má detského poslucháča v pragmatickom zmysle vystrašiť a vy-
stríhať), postava Janka totiž „vyviazla“ z tragédie s najľahším zranením: „Jeden 
chlapec je už na cintoríne, druhý v meste v nemocnici a môj Janko doma na posteli.“  
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(Gabaj, s. 5). Gabaj najprv prostredníctvom verbalizácie postavy matky zobrazu-
je telesné zranenie nasledujúcim emocionálne „podfarbeným“ spôsobom:

„Ach, môj Janíčko, na nohe rana, na ruke rana a na tvári plno drobných rán! 
Ešte šťastie, že mu črepiny neporanili zrak!“ (Gabaj, s. 5). 

Zobrazenie zranenia prostredníctvom verbalizácie sa opakuje v treťom ob-
raze. Zranenia tentoraz opisujú Jankovi kamaráti, ktorí prišli na návštevu. Deje 
sa tak v dramatickej situácii, keď spolu s lekárom vošli do izby a Janko ešte spí:

„Adam (šeptom): ‚Chudák Janko, celý je poranený!‘
Paľko (šeptom): ‚Na tvári má viac náplastí ako zdravého miesta!‘“ (Gabaj, s. 7).
Následne sa informácia o zranení subjektivizuje aj prostredníctvom samot-

nej zranenej postavy Janka. Po prebudení a zavzlykaní od bolesti sa poslucháč 
z replík Janka dozvedá, že má obviazanú tvár i oči: „Aduša vidím, ale tých dvoch 
nie... Vidím dobre, oči ma nebolia, lenže to oko, ktorým by som oboch hľadal, mám 
pod obväzom!“ (Gabaj, s. 7).

Postava lekára Kvapku je stvárnená ako didaktizujúci prvok, pretože okrem 
hernej úlohy ošetrovateľa autor prostredníctvom replík Kvapku explicitne, re-
dundantne prináša morálne posolstvo celej rozhlasovej hry: vystríhať deti pred 
hraním sa s neznámymi predmetmi, pred hrou s nebezpečným granátom. Spo-
ločenská situácia, vojnové ohrozenie, bola impulzom k napísaniu tejto rozhlaso-
vej hry i k zobrazeniu hendikepu. Pragmatickosť posolstva vyplýva z aktuálnej 
situácie, v ktorej rozhlasová hra vznikala a bola vysielaná. Rovnako ako ostatné 
postavy, aj lekár Kvapka vypovedá o telesnom zranení chlapca, ale jeho replika 
v závere má primárne poučný akcent, čo v danej dramatickej situácii vyznieva 
neadekvátne tvrdo: „Dobre, že to sľubuješ, len škoda, že je to už prineskoro! Ruky 
i nohy ťa budú na tento sľub už spomínať celý tvoj život! Budeš mať na ten osud-
ný pondelok nemilú pamiatku – samé jazvy a  jazvičky!“ (Gabaj, s. 12). Smerom 
k ostatným chlapčenským postavám prednáša lekár explicitné posolstvo celej 
rozhlasovej hry: „Chlapci, aspoň vy sa teraz vystríhajte podobných hračiek. Nájde 
sa ich dnes dosť všade, veď je vojna!“ (Gabaj, s. 13).

1.5 Z hľadiska zvukovej realizácie je pre toto obdobie charakteristické jed-
nak vysielanie „naživo“, takže nemáme možnosť rekonštruovať a  analyzovať 
finálnu zvukovú podobu tejto rozhlasovej hry, jednak je to obdobie, ktoré je 
charakteristické hľadaním rozhlasovej formy a výrazu oslobodeného od divadla. 
Napriek tomu, že autor využíval viaceré zvukové efekty, ktoré mali najmä loka-
lizačnú funkciu, v tejto rozhlasovej hre je ešte evidentná závislosť od divadelnej 
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praxe. Gros zvukovej realizácie je v dôraze na slove a na hereckej interpretácii. 
Z autorských poznámok je možné rekonštruovať, aké zvukové efekty autor do 
realizácie plánoval zapojiť. Lokalizačnú funkciu mali napr. zvukový efekt šteka-
nia psa na dedine alebo vrava detí ako zvuková kulisa. Prevažnú časť zvukových 
efektov autor využíval na zvukové stvárnenie dramatickej akcie (dramatotvorná 
funkcia): dvere, kroky, hrkot inštrumentov lekára, hrmot zvonov, plač chlapcov, 
úder (granátu o zem), dupot, výstrel (resp. výbuch granátu). Po zvukovej stránke 
sa možno v autorských poznámkach v scenári stretnúť aj s náročnejším zvukom 
vlaku („Pískanie vlaku, hrkot kolies“, s. 9), z  čoho možno iba dedukovať, akým 
spôsobom ho v štúdiu mohli vytvoriť (verbálne, nahrávkou z voskovej platne, 
na ktorú sa v tom čase nahrávala čiastočne hudba a pod.). Po hudobnej stránke 
Gabaj rátal s nemnohými motívmi ľudovej hudby: motívy hrania na ústnu har-
moniku (Po valašsky od zeme), spev postavy chlapca Adama, ktoré mali jednak 
lokalizačnú (prostredie dediny) a jednak atmosférotvornú funkciu. 

Záver

Rozhlasová hra Ferdinanda Gabaja Chorý kamarát je ukážkou jedného zo spô-
sobov zobrazenia telesného hendikepu prostredníctvom akustických výrazových 
prostriedkov. Nazdávame sa, že verbálne prostriedky môžu byť paradoxne expre-
sívnejšie, no zároveň vhodnejšie na zobrazenie krvavého zranenia v umeleckom 
diele pre deti, na rozdiel od audiovizuálnych dramatických umení. V 40. rokoch 
20. storočia je v rozhlasovej dramatickej tvorbe evidentný vplyv tragických voj-
nových spoločenských udalostí. O to viac, že rozhlasové médium má v tom čase 
primárnu informačnú funkciu. Téma druhej svetovej vojny sa objavuje aj v roz-
hlasových hrách pre deti, čoho dôkazom je rozhlasová hra Chorý kamarát, v kto-
rej sa zobrazuje nielen krvavé zranenie jednej z hlavných detských postáv, ale 
i smrť vedľajšej detskej postavy. Z hľadiska mapovania stvárňovania hendikepu 
v dramatickej tvorbe pre deti možno teda konštatovať, že spoločenské pozadie sa 
jednoznačne odráža v kategórii zobrazeného hendikepu (preferencia telesného 
hendikepu), ktorý je úzko prepojený s témou druhej svetovej vojny.  
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