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IDENTITA A PERSPEKTÍVY ŽIAKOV SO ZNEVÝHODNENÍM 
V KONTEXTE PRÓZY CHLAPEC BEZ MENA
Identity and perspective of pupils with disability in the context  
of the prose Boy without the name

Jana RUŠČÁKOVÁ – Iveta ŠEBEŇOVÁ 

Abstrakt 
Na základe umeleckého rozprávania v knihe Slávky Liptákovej Chlapec bez mena o po-
trebe  byť niekým a patriť k niekomu sa príspevok zaoberá témou formovania identity 
žiaka s hendikepom a jeho perspektív. Predstavuje zložky identity a ich vzájomnú inter- 
akciu v  identifikačnom procese jedinca. Upozorňuje na riziká a dôležitosť formovania 
identity zvlášť u  dospievajúcich žiakov so znevýhodnením. Druhá časť príspevku ve-
novaná osobe, životnej situácii a vyhliadkam protagonistu knihy slúži ako podnet na 
realizáciu prieskumu zameraného na sebaobraz žiakov so znevýhodnením. Odpoveď na 
otázku hľadania osobnej identity možno nájsť len v interakcii s inou osobou. Význam 
formovania identity prostredníctvom výchovy spočíva v odhalení, ochrane a podpore je-
dinečnosti každej osobnosti a v zapájaní žiakov so znevýhodnením do rôznych činností, 
v ktorých bude potvrdená ich dôležitosť pre iných. 

Kľúčové slová: identita, pozitívny sebaobraz, žiak so znevýhodnením

Abstract
The paper deals with issues of identity formation and life perspectives in the life of 
pupils with disability. Its content is based upon the story from the book Boy without the 
name written by Slávka Liptáková, which describes the necessity of a person to become 
someone and to belong somewhere. The article introduces elements of identity and 
their mutual interaction in the identification process of an individual. It reminds the 
reader of the dangers and importance of identity formation especially in the life of ado- 
lescent students with disability. The second part of the article focuses on the personal 
life situation and expectations of a young protagonist from the book and serves as the 
baseline for realization of survey focused on self-identity among pupils with disability. 
The answer for the question about personal identity can be found only in the interac-
tion with other people. The importance of identity development through the education 
is based on guidance and support of the uniqueness of each individual. The important 
part of this process is involvement of the pupils with disability in the activities which 
will confirm their importance in the society.
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1 Identita žiaka so znevýhodnením

Porozumieť dieťaťu so znevýhodnením vo vzťahu k  okolitému svetu a  vo 
vzťahoch okolitého sveta k nemu je jedným zo základných cieľov pedagogiky. 
Základňu tvorí okrem iného aj formovanie jeho identity. Problematika identity 
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človeka nachádza svoje miesto nielen v psychológii, sociológii, filozofii, peda-
gogike či iných vedách, ale jej tematizovanie je zastúpené aj v literatúre pre deti 
a  mládež. Na pozadí prózy Slavky Liptákovej Chlapec bez mena sa zaoberáme 
témou sebavnímania žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím zo sociálne zne-
výhodneného prostredia a ich životných perspektív.

Nachádzanie odpovedí na klasické otázky ľudskej identity (Kto som? Kým 
a akým sa chcem stať? Ako ma vidia iní? Aké mám životné ciele? Aký zmysel má 
môj život?) predstavuje dôležitú súčasť života a zároveň vyžaduje istú mieru od-
vahy a odhodlania. V období dospievania, pre ktoré je príznačné hľadanie miesta 
v živote a v spoločnosti, je otázka identity zvlášť relevantná. Hendikep predstavu-
je prekážku, znevýhodnenie, okolnosť brániacu uplatniť sa rovnako dobre, ako sa 
to darí iným ľuďom. Predstavuje mimoriadnu situáciu pre postihnutého človeka 
ako aj pre jeho okolie. Zasahuje do vývinu, teda aj do rozvoja identity jedinca.

Autonómia, zodpovednosť a  zmysluplnosť života patria dlhodobo med-
zi základné kategórie pedagogiky a  úzko súvisia nielen s  osobnostnou integri-
tou, a teda aj identitou, ale sú prepojené aj s cieľmi a trendmi súčasnej výchovy 
a vzdelávania. 

1.1 Vymedzenie pojmu identita

S pojmom identita sa možno stretnúť na politickej, verejnej, vedeckej či spo-
ločenskej úrovni. Jeho obsah však nie je jednoznačne definovaný. Latinský pôvod 
slova identicus má svoj koreň v „idem“, čo znamená ten istý. Slovník súčasné-
ho slovenského jazyka (Jarošová, Buzássyová 2011) definuje identitu ako úplnú 
zhodnosť vo všetkých vlastnostiach. Z filozofického a psychologického hľadiska je 
v uvedenom slovníku pod týmto pojmom označená „individuálna jednota a uce-
lenosť, v ktorej jedinec prežíva sám seba a pociťuje, že sebou zostáva v rozličných 
životných situáciách“; „pocit svojbytnosti, jedinečnosti a odlíšiteľnosti indivídua 
od iných“.

V súvislosti s osobnosťou človeka pojem identita ako prvý pravdepodobne po-
užil psychoanalytik Sigmund Freud. V psychológii ho však zaviedol a rozpracoval 
Erik Homburger Erikson, aby tak označil nositeľa subjektívneho pocitu jednoty, 
duševnej a morálnej stálosti a kontinuity osobnosti dodávajúcej ľuďom najvnú-
tornejší pocit aktivity a života. Sám Erikson sa však presnej definícii identity brá-
nil. Bol si vedomý toho, že v humanitných vedách nie je možné pojem vzťahujúci 
sa k takej zložitej bytosti, akou je človek, presne definovať (Bačová 2008).
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Na obranu používania pojmu identita Bačová (2003) konštatuje, že identi-
ta obsahuje sociálne definovanie a sebadefinovanie konkrétnej ľudskej bytosti 
a konkrétneho ľudského spoločenstva. To pojmy „ja“, „osobnosť“, „rola“, „seba-
pojem“ nezahŕňajú, pretože sa vždy snažili byť opisné a neutrálne, všeobecné 
a abstraktné. Na rozdiel od nich sa dá pojem identita vymedziť ako definovanie 
a sebadefinovanie osoby, ktoré vyjadruje, čím je osoba od iných ľudí v svojom 
prostredí a pre iných ľudí rozpoznateľná (autentická), čím je jej sociálna pozícia 
a rola v spoločnosti legitímna, aký zmysel a význam získava konanie osoby vo 
vzťahu k iným osobám a ľudským spoločenstvám a aký význam pripisujú iní jej 
životnému príbehu. Identita nepredstavuje teda pojem označujúci do seba uza-
vretý systém, ale systém maximálne otvorený voči sociálnym procesom. Primár-
ny je sociálny svet a kultúrny kontext, v ktorom definovanie a sebadefinovanie 
vzniká. Je zdrojom, z ktorého osoba pri svojom sebadefinovaní čerpá obsah a do 
ktorého potom svoje definovanie smeruje. Zložky tohto komplexu v interakcii zob-

razuje Müller (2009, obr. 1).

Analytický pohľad rozdeľuje ja-identitu na dve zložky – osobnú a sociálnu. 
Osobná identita zahŕňa osobnostné znaky, ktoré určujú jeho myslenie, cítenie 
a konanie. Ich kombináciou sa indivíduum prejavuje ako jedinečná bytosť. Na 
druhej strane sociálna identita odzrkadľuje pozíciu, ktorú človek získava v spleti 
sociálnych vzťahov, ako aj jeho príslušnosť k sociálnym skupinám. Biografia je 
prvkom tak osobnej, ako aj sociálnej identity. Životné udalosti a zážitky sú len 
zriedkakedy individuálne, väčšinou ich človek prežíva a delí sa o ne s inými. Ako 
suma všetkých zoskupených udalostí je však biografia jedinečná, a preto je záro-
veň súčasťou osobnej identity. Ja-identita predstavuje hodnotiacu a poriadkovú 
štruktúru, ktorá na jednej strane smeruje k riešeniu vnútorných rozporov a kon-
fliktov medzi osobnou a sociálnou identitou, na druhej strane udáva orientáciu 
vzhľadom na postoje a konanie. Je teda akýmsi regulačným mechanizmom člo-
veka, ktorého funkciou je zjednotiť rôzne sociálne očakávania s individuálnymi 
dispozíciami, znakmi a vlastnou biografiou. Stupeň identity – ja-identita – je 
možné dosiahnuť len vtedy, keď je indivíduum schopné integrovať svoj život-
ný príbeh s  jeho výškami a hĺbkami do vlastnej identity (Müller 2009). Život-
né krízy, postihnutia, traumy je často problematické začleniť. Rozvoj identity 
sa spomalí alebo sproblematizuje a  hrozí jeho deformácia (Končeková 2005). 
Je potrebné dodať, že ja-identita neprepája len osobné a sociálne záujmy, ale 
vzťahuje sa aj na morálny horizont. Jeho základom sú kvalitatívne rozhodnu-
tia, postavené na vedomí toho, čo je dobré a čo zlé. Obsahuje teda univerzálne 
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Obr. 1: Zložky identity a ich interakcia
(Zdroj: Müller, B., Identität. Soziologische Analysen zur gesellschaftlichen Konstitution der 
Individualität, 2009, s. 72)
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hodnoty, ktoré sa vzťahujú na nadčasové a interkultúrne platné ľudské potreby 
a záujmy (Müller 2009). Človek si na úrovni ja-identity nekladie len otázku „kto 
som“, ale aj „kým chcem byť“. Táto otázka ho posúva k niečomu vyššiemu, lep-
šiemu, dokonalejšiemu; možno povedať k seba-realizácii podľa individuálnych 
prianí a vlastných eticko-morálnych predstáv, ktoré sú zaiste často spoločensky 
podmienené. Správne vytvorená identita zahŕňa schopnosť dať vlastnému živo-
tu zmysel (Frankl 2011).

1.2 Utváranie identity

Časový úsek formovania identity sa u každého človeka odohráva medzi dvoma 
hraničnými bodmi: narodením a smrťou. Tento proces prebieha u každého človeka 
inak v závislosti od typológie osobnosti, od jeho telesného a duševného zdravia, 
rodinného a sociálneho prostredia, od výchovy od raného veku (Sedláčková 2009). 

Základné uvedomovanie si vlastnej bytosti začína medzi tretím a šiestym 
mesiacom života.1 Dojča na základe reakcií ľudí, s ktorými žije, získava informá-
cie potvrdzujúce jeho existenciu. Vzťah k sebe samému od začiatku určuje miera 
sociálneho prijatia. Klasickým obdobím pre jej utváranie je tzv. vek batoľaťa, teda 
približne druhý až tretí rok života. Za normálnych okolností dieťa v tomto veku 
vrastá do rodinných vzťahov, uvedomuje si svoju svojbytnosť. Už od obdobia 
dojčaťa reaguje na svoje meno, aj sa ním samo označuje, presadzuje svoju vôľu, 
svoje potreby. Rozhodujúcou je jeho schopnosť uvedomovať si a prijímať svo-
je postavenie v konštelácii rodinných vzťahov. Dieťa poznáva, akú úlohu majú  
voči nemu jednotliví členovia rodiny a aké roly majú medzi sebou. Poznáva, ako 
ho hodnotia iní, čo pre nich znamená. Pre predškolský vek je charakteristické 
postupné uvoľňovanie viazanosti na rodinu a schopnosť uplatniť a presadiť sa 
v skupine rovesníkov. Tí sa v tejto životnej etape začínajú výrazne podieľať na 
utváraní identity. Deti predškolského veku začínajú chápať samy seba ako sub-
jekt, a tak vzniká vedomie vlastnej identity. Ich sebavnímanie nezahŕňa už len 
popisné alebo hodnotiace informácie o sebe, dieťa samo uvažuje o sebe, uvedo-
muje si svoju jedinečnosť aj odlišnosť od ostatných ľudí. Mimoriadne dôležitým 
vývinovým obdobím z  hľadiska identity je tzv. mladší školský vek, teda doba 
približne medzi ôsmym a  dvanástym rokom života. Posilňuje sa identifikácia 

1 V príspevku je načrtnuté formovanie identity v časovom rozhraní od narodenia po 
obdobie adolescencie podľa autorov Langmeier, Krejčířová (1998), Končeková (2005), 
Sedláčková (2009) a Říčan (2014).
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s rodičom rovnakého pohlavia. Deti sa rady chvália svojimi rodičmi, aby takto 
vyzdvihli svoju prestíž a zároveň tendenciu stať sa rovnakým človekom a doká-
zať to, čo ich rodičia. Deti sa v tomto veku prejavujú voči mladším, hlavne voči 
novorodencom a dojčatám, dospelým spôsobom. 

Obdobie adolescencie je vrcholom osobného zápasu o identitu, štádiom krí-
zy identity. Jeho osobné, individuálne „ja“ sa často rodí v kŕčoch, v odmietaní 
toho, čo naň doteraz pôsobilo – ale to, čo do neho bolo vložené predchádzajú-
cou výchovou, odložiť alebo stratiť nemôže. Hendikep má pre jeho nositeľa vždy 
negatívny význam a premieta sa do celej jeho osobnosti. Subjektívne spraco-
vanie postihnutia je náročné. Realistické prijatie obmedzenia a rozvíjanie svo-
jich možností by bolo ideálnou cestou utvárania identity osoby s hendikepom. 
V skutočnosti sa však vyskytujú rôzne adaptačné ťažkosti spojené s neprijatím 
svojho stavu, vytvárajú sa obranné postoje alebo naopak oddávanie sa postih-
nutiu a využívanie zvýšenej starostlivosti o svoju osobu. Človek s postihnutím 
citlivo vníma postoje intaktnej populácie k sebe a musí sa s nimi vyrovnať. Po-
stihnutí ľudia vyvolávajú jednak súcit zvyčajne so snahou pomôcť, jednak rôzne 
záporné emócie, napr. strach, hrôzu, odpor vyjadrené odmietnutím či pohŕda-
ním. Pri procese formovania identity v  ranej adolescencii sa dočasne od seba 
oddeľuje osobný a sociálny aspekt identity. Osobná identita, teda problém vlast-
nej jedinečnosti a prijatia seba samého, je utváraná predovšetkým v kontexte 
pôvodnej rodiny. Sociálna stránka identity, teda vlastná hodnota založená na 
ocenení iných, sa utvára hlavne medzi rovesníkmi. Mladý človek hľadá odpo-
veď na otázky: „Kto som? Kam patrím? Odkiaľ pochádzam? Kam smerujem?“ 
V ďalších fázach adolescencie sa obidve zložky identity opäť k sebe približujú. 
Pre adolescentov je dôležité posilňovanie pozitívneho sebahodnotenia založené 
predovšetkým na akceptácii a pochopení druhých, ako aj pocit vlastnej autonó-
mie a kompetencie. 

Identita jedinca sa však vyvíja aj v ďalších životných etapách, jedinec však 
už nemusí riešiť dôležité vývinové rozhodnutia súvisiace s utváraním identity 
tak, ako v období adolescencie. Zvýšená miera uvedomovania a vyrovnávania 
sa s otázkou vlastnej identity je okrem obdobia dospievania relevantná v čase 
nových životných úsekov (ukončenie štúdia, nástup do zamestnania, vstup do 
manželstva, odchod do dôchodku a pod.), ale aj pri kritických životných situá- 
ciách (smrť blízkeho, úraz, ťažká choroba, rozvod, nezamestnanosť a i.).

Vytvorenie pevnej, stabilnej identity je jednou z náročných vývinových úloh 
človeka. 
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To, za ako závažné bude človek svoje postihnutie považovať, teda subjektív-
ne hodnotenie vlastného postihnutia, spoluurčuje aj postoj spoločnosti.

1.3 Funkcia identity 

Relevancia pojmu identita sa týka nielen vedeckej oblasti, predovšetkým 
psychológie, ale má praktický význam a dopad na každodenný život človeka.

Možno povedať, že „identita robí ľudské bytosti tým, čím sú. Identita vyjad-
ruje autenticitu, integritu, kontinuitu, relatívnu rovnakosť v čase, odlišnosť od 
iných, rovnakosť s ľudským druhom a ľudskými spoločenstvami. Identita dáva 
zmysel konaniu osoby v  sociálnych rolách a  aj v jej súkromí.“ (Bačová 2003,  
s. 201 – 202). 

Müller (2009) konštatuje, že identita ako multidimenzionálny útvar zahŕňa 
biopsychosociálne, kultúrne, morálno-etické, časové, geograficko-ekologické 
aspekty, ktoré majú konečný dopad na postoje a konanie jednotlivca. Sumarizu-
je, že poslaním identity je:

 - sebadefinovanie a definovanie inými, aby jedinec (po)rozumel sebe 
samému a  dokázal vyjadriť svoju príslušnosť k  určitým sociálnym 
skupinám, resp. vyčleniť sa z nich;

 - vytváranie sociálnych vzťahov a prijatie sociálnych rolí v kolektíve 
a v spoločnosti;

 - schopnosť riešiť konflikty medzi sociálnymi očakávaniami a osob-
nými záujmami, ak je prepojenie medzi osobnosťou a  societou 
v rovnováhe;

 - hodnotové nasmerovanie človeka ako zrkadlo jeho rozhodnutí, teda 
jeho životných priorít;

 - spojenie konania s postojmi a motívmi jedinca.
Černá et. al. (2008) upozorňuje na skutočnosť, že život mladého človeka 

s  mentálnym postihnutím podmieňuje pretrvávajúca viazanosť na konkrétne 
uvažovanie a z toho vyplývajú definície jeho identity. Ak je obklopený postojmi, 
predsudkami spoločnosti, ktorá vníma jeho hendikep ako  jeho osobnú tragédiu, 
ľahko získa presvedčenie o  svojom zlom zdravotnom stave a  prijíma pasívnu 
rolu chorého a závislého príjemcu starostlivosti. Obdobie ukončenia primárne-
ho vzdelávania môže byť kritické, pretože absolvent školy stráca návyky z ob-
dobia školskej dochádzky a postupne aj motiváciu. Môže nadobudnúť presved-
čenie, že starostlivosť o  neho je povinnosťou štátu. Preto je podpora jedinca 
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s mentálnym postihnutím v období dospievania jednou z najdôležitejších úloh 
rodiny, školy a spoločnosti.

Říčan (2014) konštatuje, že v konzumnej spoločnosti zápas o identitu vôbec 
nemusí prebehnúť. Takáto spoločnosť priamo zvádza k tomu, aby mladý človek 
bezproblémovo a bezbolestne zakotvil vo falošnej dospelosti pomocou jedno-
duchého napodobňovania mediálnych alebo iných vzorov. Zároveň varuje, že 
chýbajúca alebo nejasne vymedzená, tzv. difúzna identita má za následok vzťa-
hovú dezorientáciu – tak voči sebe, ako aj voči iným. Jej následkom je neisto-
ta, bezradnosť, zmätenosť, labilita, pesimizmus, úzkostné stavy. Zmysluprázd-
nosť života je prameňom nespokojnosti, absentujúcej životnej radosti a pohody 
a príčinou frustrácie, nudy, zúfalstva, ktorých riešenie človek hľadá v rôznych 
závislostiach či dokonca v samovražde.

Na druhej strane mať identitu znamená „poznať odpoveď na otázku, kto 
som, poznať samého seba, rozumieť svojim citom, vedieť, kam patrím, kam sme-
rujem, čomu skutočne verím, v  čom je zmysel môjho života. Znamená to byť 
si istý sám sebou, niesť zodpovednosť za svoje činy, mať realistické sebavedo-
mie, poznať svoje možnosti a  obmedzenia. Znamená to byť pevne zakotvený 
v tradícii a aktívne sa podieľať na tvorbe budúcnosti, osobnej aj spoločenskej. 
Znamená to vedieť o svojej jedinečnej jedinečnosti, poznať svoje nezameniteľné 
miesto, svoju nenahraditeľnosť – a to nielen intelektom, ale celou hĺbkou svojej 
bytosti. Znamená to mať väčší podiel na vlastnom živote.“ (Říčan 2014, s. 217).

2 Oblasti identity v próze Chlapec bez mena

Slovenská dobová próza pre deti a mládež odzrkadľuje fakt, že sa na človeka 
so znevýhodnením nazeralo ako na človeka bez možnosti a  šance uplatniť sa 
v bežnom živote a zapojiť sa do širšej society (Stanislavová, Hlebová, Kožárová, 
Lešková 2017).

 Kniha Chlapec bez mena je literárnym debutom filmovej a televíznej sce-
náristky S. Liptákovej, ktorá je známa citlivým vnímaním defektných vzťahov. 
Odohráva sa na sociálnej i topografickej periférii a zobrazuje špecifický štýl ži-
vota ľudí vyznačujúcich sa sociálnou, intelektuálnou i emocionálnou obmedze-
nosťou (Stanislavová 2008). 

Pre postavy, ktoré v knihe vystupujú ako jednotlivci, je príznačná osame-
losť, samota, izolovanosť, neštandardné spôsoby správania (chlapec bez mena, 
starká, Emil, mäsiar).
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Pre celý príbeh je príznakové mlčanie ako znak izolácie, odmietania. Roz-
právač je štylizovaný v 3. slovesnej osobe, „o pocitoch a prežívaní chlapca vy-
povedá sprostredkovateľ – niekedy s láskavosťou, niekedy s odstupom až krutou 
vecnosťou, ale v podtexte vždy s empatiou“ (Mitrová 2008, s. 67). Text dotvárajú 
farebné ilustrácie autorkinho manžela, Fera Liptáka. V nich prevláda červeno- 
hnedá farba, ktorá je pokladaná za odpudzujúcu, a čierna symbolizujúca smútok 
(Tokár 2008).

Próza predkladá množstvo otázok a tém nielen v literárno-teoretickej ob-
lasti, ale podnecuje k  zamýšľaniu a  skúmaniu filozofických, psychologických, 
pedagogických, etických, sociologických či teologických problémov (Andričíko-
vá 2008).

Na základe komponentov identity predstavených v podkapitole 1.1 si vší-
mame osobnosť a sociálne vzťahy hlavnej postavy s poznámkou, že jednotlivé 
zložky sú vo vzájomnej interakcii, a preto ich nie je možné celkom oddeliť.

2.1 Osobná rovina Chlapca bez mena

Významnou zložkou identity je telesný zjav, výzor, to, ako sa druhým pre-
zentujeme. Vzhľad a vek chlapca možno dedukovať len na základe nepriamych 
odkazov, prípadne ilustrácií, ktoré s textom tvoria súdržný celok. Chlapec bez 
mena je sirota, v texte je len okrajová zmienka o tom, že jeho rodičia zomreli. 
Žije so starkou na okraji dedinskej spoločnosti – priestorovo, sociálne, ale aj 
vnútorne izolovaný. Zostáva nezodpovedané, či chlapec trpí aj iným, fyzickým 
alebo psychickým hendikepom. Ako konštatuje Mitrová (2008, s. 66), „príliš na-
ivné, dobrácke zmýšľanie môže evokovať odchýlku od ‚normálu‘ alebo jeho ‚ina-
kosť‘ je výlučne sociálna záležitosť“ prameniaca v správaní a postojoch okolia. 
Inakosť chlapca sa odzrkadľuje aj v tom, že jeho život v tvrdých podmienkach 
a konfrontácia s  ťažkými, ba až tragickými javmi, s ktorými sa musí vyrovnať 
sám, podľa svojich možností a schopností, ho stavajú do pozície „dospeláka“.

K vonkajším znakom identity patrí meno, priezvisko, vek, povolanie, príp. 
národnosť, náboženstvo – údaje, ktoré sa vypisujú do rôznych identifikačných 
formulárov. Ale aj to, ako je človek označovaný inými, jeho pôvod, rodina, život-
ná história. 

V prípade protagonistu knihy S. Liptákovej je absenciou mena, „príznaku, 
ktorý každého z nás vymedzuje ako jedinečnú, nezameniteľnú bytosť“ (Stanisla-
vová 2008, s. 23), zdôraznený nedostatok jedného zo základných atribútov osob-
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nej identity. „Sociálny autizmus“ spôsobený materiálnou, emocionálnou a mo-
rálnou chudobou chlapca uzatvárajú do vlastného sveta pravidelných úkonov 
bez vyhliadky na životnú zmenu (Stanislavová 2008). Chlapcova bezmennosť 
podčiarkuje bezvýznamnosť jeho existencie pre okolitý svet (Andričíková 2008), 
ba je dokonca „vyjadrením akéhosi ‚prekliatia‘“ (Mitrová 2008, s. 65).

Chlapec spočiatku potrebu hľadať svoju identitu vyjadrenú menom a spo-
menúť si naň nepociťuje. Bol šťastný, hoci mu ľudia v dedine hovorili „tento“ 
(Liptáková 2007, s. 7). Jeho najbližšou osobou bola starká, u ktorej býval. „Chla-
pec bol u starkej doma.“ (c. d., s. 8). Ona jediná poznala chlapcovo meno. Menom 
ho však nikdy neoslovila. Volala ho „chlapče alebo darebák“ (c. d., s. 8), „sirota 
nezaopatrená“ (c. d., s. 12), či „potvora akási“ (c. d., s. 14).

Chlapec odvádza svoju identitu od osoby starkej. Vníma ju ako niekoho, ku 
komu patrí aj napriek upieraniu lásky a uznania. Pokúša sa získať si jej priazeň 
a uznanie, pozornosť a blízkosť činmi hraničiacimi až so sebatrýznením. „Často 
sa umýval, aby sa starkej zapáčil. Mydlo bolo tvrdé, popraskané a skoro vôbec ne-
penilo, zato driapalo a pálilo. Kožu mal celú červenú, no starká sa ani tak nedala 
obmäkčiť.“ (c. d., s. 8). 

Prejavy frustrácie, ku ktorým Zelina (2002) zaraďuje pasivitu, nezáujem, 
beznádej, rezignáciu, ľahostajnosť, cynizmus, neprejavovanie citov, a hundranie 
starkej umocňujú v chlapcovi presvedčenie, „že je v ňom čosi pokazené“ a „že je tu 
akosi nevhod“ (Liptáková 2007, s. 8).

Prvá veta, ktorú chlapec v príbehu priamo vysloví, je výpoveď o tom, ako sa 
sám vníma. Svoj vlastný obraz vykresľuje troma slovami v spojitosti so starkou: 
„Som tvoja krv.“ (c. d., s 12).  

Chlapec neprikladal dôležitosť ani menu starkej. Keď začul volanie: „,Mar-
gita! Tak som sa ti vrátil!‘ [...] neodpovedal aj preto, lebo žiadnu Margitu nepoznal. 
Myslel si, že chlap sa pomýlil a hneď zas odíde.“ (c. d., s. 24).

V podvedomí sa však ukrýva túžba chlapca byť oslovený menom. Sediac pri 
podpálenej stodole si vymýšľal rozhovory, v  ktorých hovoril „s  cudzími ľuďmi 
o  veciach, ktoré mu boli blízke. Všetci ho oslovovali menom a  boli k  nemu milí.“  
(c. d., s. 12).

Otázku: „Ako to, že nemáš meno?“ (c. d., s. 18) v  príbehu prvýkrát položí 
mäsiar, u ktorého chlapec býval prvé dni po smrti starkej. Neschopnosť dať na 
otázku  odpoveď vzbudzuje u chlapca úzkosť a vnútorný nepokoj: „Srdce mu tre-
potalo, akoby krídlami bilo o neviditeľné pletivo“ (c. d., s. 18), ale zatiaľ ho nepod-
necuje k rozhodnutiu začať svoje meno hľadať.
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Intenzívne hľadanie mena a svojej identity u chlapca nastáva až po príchode 
samozvaného starého otca Emila. Vyvíja rôzne aktivity – racionálne i iracionál-
ne na to, aby chlapec našiel svoje meno – vlastnú identitu, sebavedomie, svoj 
príbeh. „,Bez mena ani smrť nebude vedieť, na koho má zaklopať,‘ nedal sa Emil. To 
na chlapca urobilo dojem.“ (c. d., s. 28). A aj keď si po mnohých neúspešných po-
kusoch chlapec „nerobil nádeje, že by ešte niekedy vypátral svoje meno, rád Emilovi 
vyhovel“ (Liptáková 2007, s. 42).

V oblasti schopností a záujmov sa z príbehu dozvedáme, že „chlapec chodil 
chytať do rybníka“ ryby (c. d, s. 16). Nie v rámci oddychového času, ale z povin-
nosti zabezpečiť obživu. Tam sa zrejme sám naučil trocha plávať. 

Z  rovnakého dôvodu sa staral aj o kozu. K  túlavej chorej mačke sa citovo 
naviazal, ale tú mu starká odstránila so zdôvodnením: „Človek má žiť sám, menej 
sa natrápi.“ (c. d., s. 14). 

Po smrti starkej sa o všetko staral sám s naučenou pravidelnosťou. „Mal prá-
cu a únavu, ktoré sa pri ňom striedali, podávali si ho z ruky do ruky a starali sa o to, 
aby nezlumparčil.“ (c. d., s. 52). Pri Emilovi mu „pripadli všetky ženské práce, ale 
o tom nikdy nahlas nehovorili.“ (c. d., s. 28). Spoločne pálili slivky a chlapec po-
tom slivovicu predával v dedine. Nevedomky preberá správanie Emila – sedenie 
„na prahu s pohľadom upretým k horizontu“ (c. d., s. 52).

Za života starkej je skôr pasívny. V  noci, keď starká vybehne z  domu na  
vzduch, ale vonku zomiera na následky zadusenia rybacou kosťou, na ňu chlapec 
čakal v dome za zamknutými dverami. Pri čakaní na Emila, ktorý sa utopil v ryb-
níku, ho dlho do noci v daždi vyzeral. „Bolo zbytočné tam moknúť, no chlapec aj 
tak mokol. Chcel byť Emilovi čo najbližšie.“ (c. d., s. 48). Ako konštatuje Andričíko-
vá (2008, s. 49): „Jeho aktivita, spolu s potrebou nájsť si vlastnú identitu, narastá 
práve po Emilovom reálnom príchode (a následnom metafyzickom odchode).“

Hoci bol Emil jednoduchým, prostým človekom, dokonca s nejasnou minu-
losťou, chlapec vycítil, že má oňho skutočný záujem, že mu na ňom záleží. Emil 
sa mu pozdával a nazýval ho „starý otec“ (Liptáková 2007, s. 28, s. 42). 

2.2 Sociálne prostredie Chlapca bez mena

Chlapec býval na samote v dome z nepálených tehál. Hanbil sa za to, preto 
raz „podpálil stodolu, aby sa surová hlina v ohni upiekla“ (c. d., s.12). Z dedinča-
nov však „nikto nepribehol hasiť“ (c. d., s. 14). Dedinská spoločnosť sa voči nemu 
stavia odmietavo. „Hovorili mu jednoducho ,tento‘“, a „postupne na neho takmer 
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zabudli.“ (c. d., s. 7), vyčlenili ho zo svojej komunity. V sporadických kontaktoch 
s  chlapcom sa prejavujú bezcitne, kruto, pokrytecky. Po starkinej smrti dôjde 
k vykradnutiu už beztak chudobnej chatrče. Na jej pohreb prichádzajú ľudia zo 
zvedavosti a na chlapca hľadia s ľútosťou a srdcervúcim vzlykaním. Za drobné 
od neho kupujú slivovicu – „zo súcitu aj od smädu“ (Liptáková 2007, s. 50), no 
pri tom bezočivo ohovárajú tragicky zosnulého Emila, čím chlapcovi spôsobujú 
vnútornú bolesť. Životné okolnosti chlapca a jeho budúce nasmerovanie dedin-
čanov nezaujímajú, pretože „ľudia o nich nestáli“ (c. d., s. 28).

Chlapec a jeho starká sa stýkajú len s mäsiarom. Jeho meno je v texte spo-
menuté nepriamo – v súvislosti s menami jeho dvoch kanárikov. „Ten veselší je 
Lajko, po mne.“ (c. d., s. 18). Jemu sa chlapec zverí s tým, ako ho chorá starká 
odmietla, hoci jej chcel pomôcť. Mäsiar na to reaguje smiechom. Starkú pova-
žuje za vrtošivú starenu. Chlapca sa po starkinej smrti nakrátko ujíma, dovolí 
mu bývať u seba a ako prvý nastoľuje otázku o chlapcovom mene. Necháva však 
chlapca v jeho neistote a úzkosti zo svojej bezmennosti samého. Chlapec sa na 
neho obráti, keď sa Emil po daždivej noci nevrátil od rybníka. Mäsiar síce ľuďom 
„schuti nadával“ (c. d., s. 8) a naoko mu nič nebolo sväté, dokázal však chlapcovi 
prejaviť pozornosť a poskytnúť nevyhnutnú starostlivosť.

Chlapcovou jedinou príbuznou bola starká. Jej vzťah k chlapcovi rozporupl-
ný. „S chlapcom sa bohvieako nepiplala. Urobila, čo bolo treba, aby ju netrápili zlé 
sny, ale ani o krok navyše.“ (c. d., s. 14). Z chlapcovej blízkosti uniká, alebo ho od 
seba odháňa: „Heš, potvora akási! Bodaj ťa! Ešte si na teba zvyknem.“ (c. d., s. 14). 

Starká sa na základe doteraz prežitého (chudoba, sklamanie, odmietnutie, 
strata dcéry, alkoholizmus, izolácia) uzavrela, zatrpkla a obrnila voči ľuďom, 
i voči vnukovi. 

Keď chlapcovi odstránila chorú mačku, odôvodnila to slovami: „Keď nikoho 
nemáš, nemáš za kým smútiť.“ (c. d., s. 14). Vtedy chlapec pochopil, že odstup, 
ktorý starká má, pramení zo strachu: „A ešte pochopil, že ho má rada. Aj keď mu 
nadáva a štípe ho hrubými prstami.“ (c. d., s. 14).

Stanislavová (2008, s. 23) v súvislosti s postavou starkej píše, že „bezcitnosť 
môže byť pre človeka určitou formou obrany pred emocionálnymi väzbami, kto-
ré by mohli viesť k bolesti zo strát a sklamaní“. 

Hoci starká pozná chlapcovo meno, nechce mu ho prezradiť: „Načo ti bude? 
Žil si si celkom dobre aj bez neho.“ (Liptáková 2007, s. 44). Utajenie mena je spô-
sobom ochrany, ktorý starká volí, aby chlapca ochránila od zranení ľudí: „Ne-
poznáš ľudí. Nevieš, čoho sú schopní, keď sa im niekto znepáči. Ak nemáš meno, 



207

nemajú na koho pľuvať. Nie je pravda, že človek je najzraniteľnejší na päte. To sú 
taľafatky. Najzraniteľnejší je na mene. Každý škrabanec tam páli ako čert.“ (c. d.,  
s. 44).

Emil vstupuje do chlapcovho života po smrti starkej. Ako jediný je v texte 
priamo označený menom: „Cudzinec sa volal Emil.“ (c. d., s. 26). Emil ako nomen 
omen, meno majúce v  slovenčine rovnaký slovotvorný základ ako slová milý, 
milovať, milosť.  Emilovi záleží na tom, aby mal chlapec meno. Podnecuje ho 
k hľadaniu mena, dokonca sa na cestu hľadania vydáva s ním (spoločné hľadanie 
v  cirkevnej matrike, v  kalendári). Emil síce na hľadanie chlapcovho mena po 
neúspešných pokusoch rezignoval, „už nepátral po jeho mene. Vystačil si s  tým 
čo mal.“ (c. d., s. 46). Medzi chlapcom a Emilom sa vytvorilo puto, trávili spolu 
čas pri práci aj pri oddychu. „Cítili sa jeden k druhému pevne pripútaní. Žartovali 
a splietali pochabé rozhovory. Bolo medzi nimi číre príbuzenstvo.“ (c. d., s. 46).

Prostredníctvom Emila chlapec aspoň na krátky čas okúsil ozajstný záu-
jem o svoju osobu, istý druh pozornosti, blízkosti, prijatia. „Emil dodával k slo-
vu ,chlapče‘ aj strohé ,môj‘“ (c. d., s. 46). Podľa Zelinu (2002) naplnenie vyšších 
potrieb (bezpečia, istoty, uznania, prijatia) vytvára priestor pre tvorivosť, seba- 
realizáciu. 

2.3 Perspektívy Chlapca bez mena

V  živote chlapca nastáva obrat. Zvýraznený je nutnosťou obrátiť knihu 
o 180°, aby čitateľ mohol sledovať chlapcov príbeh.

Autorka sa nevyhýba téme smrti, dokonca ju využíva na podčiarknutie dôle-
žitosti života (Zelina 2003, s. 35). V zmysle slov starkej „žiť sa musí“ (Liptáková 
2007, s. 22), ale aj v odhodlaní chlapca nedať sa ovplyvniť klebetami o človeku, ku 
ktorému mal blízko a „veril mu“ (c. d., s. 50). Chlapec prežíva silnejší pocit osa-
melosti a prázdnoty než po smrti starkej. Jeho dni sú stereotypné. „Pozoruhodné 
je, že chlapec bez mena prijíma zlé veci, utrpenie, osobné tragédie (stratu starkej, 
starkého) s prirodzenosťou. Prekonáva ich vďaka svojmu optimizmu, pokore, vôli 
nevzdať sa, alebo je to spôsobené tým, že isté veci si tento chlapec nie je schop-
ný uvedomovať?“ (Mitrová 2008, s. 67). Ani Emilova smrť, ani bezcitné klebety 
o Emilovi od krutých dedinčanov nezničili v chlapcovom vnútri potrebu identifi-
kácie menom, ktorú svojím empatickým prístupom do chlapca zasial starý otec.

V zmysle slov Viktora E. Frankla chlapec na niekoľkonásobnú výzvu smrti 
odpovedá činom (Frankl 2011). Jeho odhodlanie odísť do sveta má síce v príbehu 
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rozprávkový atribút, možno ho však chápať ako metaforu dospievania, sebauve-
domenia, alebo možno len nevyhnutnosti žiť.

Chlapec sa rozhodol pre odchod s cieľom: „možno si nájdem meno. Budem mať 
príbeh, ktorý ma pokrstí.“ (Liptáková 2007, s. 52).

Pred odchodom sa ide na cintorín rozlúčiť s tými, ktorí mu boli najbližší – 
so starkou a Emilom. Pri kríži, symbole bolesti, utrpenia, ale aj víťazstva Ježiša 
Krista nad hriechom a smrťou, očakáva pomyselné požehnanie svojej cesty od 
starých rodičov. Do kríža s ich menami „vyryl malý krížik bez mena“ (c. d., s. 53) – 
ako symbol konečnosti aj svojho života a možno aj symbolického uzavretia svojej 
doterajšej (ne)existencie.

So symbolom kríža sa čitateľ v príbehu stretáva na viacerých miestach. Kríž 
ako symbol konca jednej etapy života – bez mena, bez vlastnej identity, symbol 
etapy izolovanosti. Kríž ako symbol utrpenia, ktoré je súčasťou aj jeho života. 
Kríž ako symbol križovatky, na ktorej chlapec stojí a rozhoduje sa. Kríž ako sym-
bol nádeje, ktorú predstavujú dve ramená kríža: vertikálne poukazuje na spoje-
nie neba a zeme, teda Boha s človekom. Horizontálne predstavuje spojenie rov-
nocenných bytostí, teda človeka s človekom. Chlapec očakáva, že jeho najbližší 
jeho rozhodnutie nájsť si svoj príbeh podporia. Márne. Ich mlčanie preruší za-
mečanie kozy. Rozprávač konštatuje: „Svet k  nám prehovára tými najrôznejšími 
hlasmi.“ (c. d., s. 53).

Potreba chlapca aj čitateľa nájsť vlastnú identitu je jedným z najvýraznejších 
znakov knihy. Obaja sa snažia dopátrať, kým chlapec vlastne je. Záver textu je 
otvorený. Čitateľ zostáva pred mnohými otáznikmi, nevie s určitosťou povedať, 
či sa rozhodnutie uskutočnilo alebo či skončilo už v zárodku (Stanislavová, 2008,  
s. 24). Avšak už samotné samostatné odhodlanie chlapca urobiť niečo pre seba, 
vo svoj prospech, možno hodnotiť pozitívne a vnímať ako začiatok exodu z izo-
lácie, z  periférie do sveta, cesty s  vyhliadkou na vlastný príbeh, s  nádejou na 
prijatie, s perspektívou zmysluplnej budúcnosti.

3 Pedagogický prieskum

3.1 Zámer a cieľ prieskumu

Základným zmyslom literatúry pre deti a mládež je pomáhať pri (znovu)ob- 
javovaní a pochopení sveta – ako súčasti mimoliterárnej (univerzálnej i jedineč-
nej) a jej transformácie v literárnych dielach. Každý (pravdivý a hodnotný) lite-
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rárny text otvára pred svojím čitateľom možnosť porozumieť jeho zmyslu i sebe 
samému (Andričíková 2008). Vzhľadom na problematiku formovania identity 
žiakov so znevýhodnením a s ohľadom na ich budúce smerovanie sme sa pod 
vplyvom posolstva prózy Chlapec bez mena v pedagogickom prieskume zamerali 
na spôsob sebavnímania žiakov tejto cieľovej skupiny.

Cieľom prieskumu bolo zistiť:
a. ako sa žiaci s ľahkým mentálnym postihnutím žijúci v sociálne zne-

výhodnenom prostredí vnímajú; 
b. ako k nim z ich pohľadu pristupuje ich najbližšie okolie;
c. ako vidia svoju budúcnosť.

3.2 Realizácia prieskumu

Pre získanie údajov v  prieskume sme použili kvalitatívnu metódu po-
loštruktúrovaného priameho a  individuálneho interview s  troma otvorenými 
otázkami. Podľa Gavoru (2010) je interview jednou z najpoužívanejších metód, 
ktorá sa uskutočňuje medzi výskumníkom a  skúmanou osobou a  prebieha 
v priamom kontakte.

Prieskum bol realizovaný v špeciálnej triede zriadenej v Základnej škole Ke-
cerovce so žiakmi s ľahkým mentálnym postihnutím pochádzajúcimi zo sociál- 
ne znevýhodneného prostredia vo veku 14 – 16 rokov (5 chlapcov a 3 dievčatá) 
v apríli 2018. Rozhovor s jedným žiakom trval priemerne 7 minút. 

Otázky sa týkali troch rovín identity: 
 - osobnej: Čo by si mi o sebe povedal/povedala?; 
 - sociálnej: Za čo ťa dospelí chvália a za čo napomínajú?;
 - budúceho smerovania žiaka: Čo chceš robiť po skončení školy?

V priebehu interview sme kládli doplňujúce otázky na spresnenie odpovedí 
žiakov. 

3.3 Výber z výsledkov prieskumu

Sebadefinovanie žiaka
Na otázku: Čo by si mi o sebe povedal/povedala? každý z respondentov od-

povedal vlastným menom a priezviskom. Svoje mená by nezmenili. Na základe 
zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov tieto odpovede neuvádzame. 
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Jeden z chlapcov uviedol, že si niekedy, „keď ideme za babami“, v skupine roves-
níkov menia mená, aby ich nebolo možné dobre identifikovať. Jeden žiak dopl-
nil, že ho volajú Avatar (podľa filmovej postavy). Len traja žiaci uviedli okrem 
mena aj bydlisko. Dvaja žiaci zmienili svoje záujmy: „Večer hráme futbal.“;  
„S kamarátkami idem na valal.“ (do dediny); „Rozprávame sa.“

Meno je nadčasovým a  statickým základom identity. Žiaci ním vyjadrujú 
základnú informáciu o sebe. V porovnaní s príbehom Chlapca bez mena majú 
svoje meno, chýbalo však aktívne sebaprezentovanie prostredníctvom iných 
osobnostných znakov.

Sociálna rola žiaka
Na otázku: Za čo ťa doma chvália a za čo napomínajú? traja žiaci uviedli, 

že ich doma aj chvália aj napomínajú. Ostatní piati vyjadrili, že ich doma len 
chvália. Jeden z respondentov skonštatoval: „nerobím nič zlé“. Pochvaly dostá-
vajú žiaci od rodičov za to, že: „nosím drevo“, „pomáham dedovi opravovať auto“, 
„dávam spinkať sestričku“, „nosím vodu“, „chodím na nákupy“, „keď som uprata-
la“, „pomáham“; od učiteľky: „lebo som dobrá“, „lebo viem čítať a písať“, „jak som 
zrobil kravu z mlieka“ (výrobok z odpadového materiálu), „keď som pozbierala 
neporiadok v triede“, „že som popolievala kvety“.

Dôvody napomenutí žiaci vyjadrili nasledovne: „lebo som lenivá“, „keď som 
sa pobil“, „nadával som“. 

Túžba po uznaní je základnou ľudskou potrebou a  jej naplnenie tvorí ne-
vyhnutný predpoklad pri formovaní identity. Žiaci prezentovali predovšetkým 
kladné reakcie okolia na ich konanie, na činnosti prospešné pre iných. Možnosť 
vykonávať činnosť a mať na ňu ohlas priamo vplýva na utváranie sebaobrazu 
žiaka. Chlapec bez mena nemal síce priamu pozitívnu spätnú väzbu od Emila, 
ale úlohy, ktorými ho Emil poveril, vykonával rád, pretože sa cítil byť Emilom ak-
ceptovaný. Úlohou pedagógov je vytvárať pre žiakov s hendikepom priestor, kde 
budú rozvíjať svoje schopnosti a záujmy, kde sa budú zapájať do úloh, v ktorých 
sa prejaví ich potenciál a potvrdí ich dôležitosť pre iných.  

Smerovanie žiaka
Odpovede na otázku: Čo chceš robiť po skončení školy? obsahovali predsta-

vy o práci a o rodine. Jeden žiak vyjadril: „Ja už všetko viem, ta načo ísť do školy. 
Pôjdem na Čechy robiť za peniaze.“ Jedna zo žiačok tiež prejavila túžbu odísť do 
Čiech: „Mám tam rodinu.“ Iný žiak povedal: „Chcem byť murár ako brat a potom 
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ideme do Francúzska. Ta je tam môj dedo. Postavíme nám dom.“ Aj ďalší dvaja 
chlapci sa chcú vyučiť za murára: „aby som si postavil dom a aj iným pre penia-
ze“ a „oni (žiaci z odborného učilišťa) sú zo školy už na obed doma a môžu hrať 
futbal.“2 Aj piaty žiak chce pracovať ako murár: „Môžem si postaviť dom, urobiť si 
svoju vodu a elektrinu. A stavať domy na Slovensku. A mať vodičák.“ Jedna zo žia-
čok uviedla: „Neviem, čo chcem. Asi predávať. Potraviny.“ Ďalšia žiačka vyjadrila: 
„Do Košíc za krajčírku. Rada šijem.“ Iná vyslovila túžbu byť cukrárkou: „Môžem 
aj doma piecť koláče.“

Žiaci spájajú svoju budúcnosť s predstavou o práci. Majú konkrétnu predstavu 
o povolaní, ktoré je spojené buď s ich záujmami, alebo s možnosťami či skúsenosťami 
z najbližšieho okolia. Svojou prácou chcú byť uplatniteľní predovšetkým vo svojej 
rodine. Odchod z domova korešponduje s príbehom Chlapca bez mena. Žiaci túžia 
po zmene, po vymanení sa z doterajších ťažších životných podmienok. Jednou 
z možností je aj „práca za peniaze“ na základe odbornej kvalifikácie.

Záver

Hendikep prejavujúci sa v rôznych podobách vedie často k úpadku osobnos-
ti, strate ľudskej dôstojnosti, k odmietavým postojom či k sociálnej odkázanos-
ti. Človek si vytvára obraz o sebe predovšetkým na základe reakcií iných ľudí 
voči nemu. Sebaobraz má priamy dopad na budovanie sebadôvery, schopnosti 
objektívne posúdiť svoj potenciál a na utváranie vzťahov. Preto je potrebné po-
skytovať žiakom so znevýhodnením primeranú spätnú väzbu umocnenú pomo-
cou pochvaly. Pre literárnych hrdinov s hendikepom je záchrannou sieťou exi-
stencia pozitívnych vzťahov (Stanislavová, Hlebová, Kožárová, Lešková 2017). 
Táto záchranná sieť plní dôležitú úlohu aj v reálnom živote osôb s postihnutím.
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