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TEMATIZÁCIA HENDIKEPU ŽIVOTA NA VOZÍKU  
V KONTEXTE SLOVENSKEJ LITERATÚRY PRE DETI A MLÁDEŽ
Thematisation of being on wheelchair handicap in the context  
of Slovak literature for children and young adults

Radoslav RUSŇÁK

Abstrakt 
V príspevku sústreďujeme analyticko-interpretačnú pozornosť na dve konkrétne podo-
by umeleckého stvárnenia motívu hendikepu v slovenskej literatúre pre deti a mládež, 
ktoré spája fyzická odkázanosť hrdinu na invalidný vozík. Ide o príbehovú prózu s det- 
ským hrdinom od Tone Revajovej (Pol prázdnin s  tetou Kolieskovou) a  Jána Tužinské-
ho (Straka nekradne). V závere príspevku ponúkame aj hodnotový komentár, týkajúci sa 
umeleckej autentickosti stvárnenia predmetného hendikepu v oboch vybraných dielach.

Kľúčové slová: literatúra pre deti a mládež, príbehová próza, hendikep, život na vozíku

Abstract
In the paper we pay our analytic-interpretation attention to two actual artistic portray-
als of the handicap motif in Slovak literature for children and young adults, which are 
connected by a dependence of being on wheelchair. Both are narrations with child hero, 
Half of the holidays with Mrs Koliesková by Tona Revajová and A magpie does not steal by 
Ján Tužinský. In the conclusion we offer commentary on values concerning artistic au-
thenticity of the handicap portrayal in both selected books.

Key words: literature for children and young adults, social novel, handicap, being on 
wheelchair

Úvod

Pedagogická prax v  súčasnosti často skloňuje pojem inklúzie, ktorý kla-
die do centra pozornosti fenomén ľudskej inakosti. Práve inklúzia by mala byť 
odpoveďou na hľadanie cesty prirodzeného začlenenia určitým spôsobom sa 
odlišujúceho človeka do spoločnosti. Mala by byť odpoveďou na zbližovanie 
a prijímanie tých, ktorí sa od majoritného kolektívu niečím odlišujú. Na druhej 
strane však stále platí – a uvedomujeme si to všetci, že akákoľvek forma ina-
kosti ešte stále priťahuje neprimeranú pozornosť okolia a vyvoláva všeobecný 
údiv a fascináciu (porovnaj Kolářová 2012). A nielen u detí. Práve preto by vý-
chova a vzdelávanie mali mať podstatný význam nielen pri príprave človeka na 
život ako taký, ale mali by ho pripraviť aj na to, aby dokázal čeliť nepriaznivému 
osudu a rovnako bol schopný a ochotný rešpektovať inakosť a diverzitu. Uvedo-
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movanie si prirodzenej ľudskej inakosti je totiž podľa L. Novosada (2011, s. 50) 
jednou z ciest k prijatiu prirodzenej rôznosti či rozmanitosti v ľudskej spoloč-
nosti vôbec. 

Týmto príspevkom sa usilujeme rozšíriť kontext diskurzu o inklúzii aj o roz-
mer literatúry pre deti a mládež a jej umeleckého tematizovania fenoménu ina-
kosti. V tejto súvislosti sme sa sústredili na dve diela slovenskej literatúry pre deti 
a mládež, ktorých prvé vydania vyšli s relatívne malým časovým odstupom (1987 
a 1989) a ktoré vo svojom príbehu centrálne tematizujú práve telesný hendikep 
života na vozíku. V oboch prípadoch postava, s ktorou sa príbehovo spája telesné 
postihnutie, daný hendikep získala počas života (nejde o vrodené postihnutie). 

1 Toňa Revajová: Pol prázdnin s tetou Kolieskovou

Útla kniha Tone Revajovej Pol prázdnin s tetou Kolieskovou1 vyšla v prvom 
vydaní v  roku 1989 (s ilustráciami Jána Vrabca). Tirážne informácie uvádzajú 
odporúčaný vek čitateľov osem rokov, no vzhľadom na pôvodný rok vydania 
a s rešpektom k ontogenetickému vývinu súčasného detského recipienta mô-
žeme odporúčaný vek čitateľov posunúť pokojne nižšie, a to od piatich rokov. 

Fabula autorkinho útleho, no nesporne zaujímavého dielka, tematizujúceho 
telesný hendikep človeka, sa odvíja od života malého chlapca, žijúceho s rodi-
nou na veľkom, veselom sídlisku. Protagonista Revajovej príbehovej prózy, malý 
Branko, sa presťahuje so svojimi rodičmi zo sídliskového paneláku do starého 
domu na Gaštanovej ulici. Iniciačný problém v príbehu vyviera nielen zo sku-
točnosti, že sa tak udeje v priebehu letných prázdnin (Branko po prázdninách 
nastupuje do druhého ročníka), ale najmä fakt, že sídlisko, hemžiace sa Branko-
vými kamarátmi a rovesníkmi, musí malý hrdina nútene vystriedať za starý dom 
na tichej ulici bez rovesníkov, situovaný navyše na periférii mesta. Sťahovanie, 
ako aj nové prostredie, do ktorého je hrdina „presadený“, je pre neho veľkým 
sklamaním. Kauzálne je rozhodnutie Brankových rodičov ovplyvnené stále viac 
nekomfortnejším prostredím, spájajúcim sa s hlukom od susedov (tzv. akustický 
smog) v panelákovom bytovom dome.2

1 Pozri aj recenziu E. Tučnej (1990) a heslo v Slovníku slovenských spisovateľov pre deti 
a mládež (2009).

2 Pod ich bytom bývala a hrávala klaviristka; jej muž, huslista, zas ponúkal v byte aj 
súkromné hodiny; nad nimi bývali „traja šarkani“, ktorí v  prípade nepriaznivého 
počasia hrávali v predizbe hokej; v byte oproti nim navyše býval vysoký pán (dobrácky 
obor), ktorý sa večer čo večer vracal domov veselo vyspevujúc.



158

Branko sa na novej Gaštanovej ulici (kde nerástli žiadne gaštany) nudí, lebo 
má za sebou len polovicu prázdnin a vyzerá to tak, že na ulici nemá žiadnych ro-
vesníkov. Rodičia sú plne vyťažení rekonštrukciou starého domu (nazývaného aj 
trpasličí zámoček) a nemajú čas na malého syna. Nudiaci sa Branko cez škáry na 
železných bránach pri susedných domoch vidí denno-denne len malé dievčatko, 
ktoré sa učí chodiť, a pri vysokej sivej bráne ešte tmavovlasú pani na koliesko-
vom kresle, ktorú si sám pre seba nazve teta Koliesková. Teta Koliesková sedáva 
na terase domu každý deň a vždy niečo robí: číta, pletie či píše listy. Branko sa 
s ňou zoznámi v momente, keď tete Kolieskovej vypadne z rúk ihlica a spadne 
do záhrady k  zábradliu. Branko neváha, otvorí cudziu bránu a  so zdvihnutím 
ihlice tete ochotne pomôže. Týmto momentom sa začína budovať zaujímavý 
vzťah priateľstva medzi postaršou pani na invalidnom vozíku, okolo ktorej sa 
vznáša istá tajomnosť, a malým chlapcom, cítiacim sa dovtedy v novom prostre-
dí vykorenený a opustený. Navyše, teta Koliesková o Brankovom sliediacom oku 
v škáročke vedela už dlhšie. 

Telesné postihnutie tety Kolieskovej, postavy s hendikepom, súvisí s ochr-
nutím dolných končatín. Napriek tomu, že Branko sa s týmto typom obmedzenia 
dovtedy nemal možnosť konfrontovať, na základe vlastného pozorovania vytu-
ší, že kreslo tety Kolieskovej je v jej živote limitujúcim prvkom pohybu a že sa 
z neho pre nejakú vážnu príčinu nevie či nedokáže postaviť. Aj preto jeho poz-
nanie vyúsťuje do otvorenia brány na dovtedy cudzom dome a podanie spadnu-
tej ihlice tete na vozíku. Malý hrdina rovnako vníma (hoci ju ešte plne nechápe) 
ohraničenosť pohybu, spojenú s čudným kreslom s kolieskami (problém so zdo-
lávaním schodov, zodvihnutie ihlice z vozíka a pod.). 

„Branko dlho nerozmýšľal. ‚Je mi ťa ľúto.‘
Prekvapene zdvihla obočie. ‚Ľúto? Mňa? A to už prečo?‘ 
‚Lebo nikam nemôžeš ísť,‘ vysvetlil. ‚Len tu musíš sedieť a sedieť.‘“ (Revajová 

1989, s. 63).
Vzťah medzi tetou Kolieskovou a  hlavným hrdinom príbehu Brankom sa 

každým dňom utužuje a prehlbuje. Kým staršia imobilná pani učí hlavného pro-
tagonistu cestovať s pomocou vlastnej predstavivosti na rôzne vytúžené miesta 
(v Brankovom prípade za kamarátmi, na sídlisko) len s asistenciou „lietajúce-
ho kresla“, ktoré ma u nej vždy k dispozícii, Branko život starej pani obohacuje 
o nový rozmer konverzácie, o detskú úprimnosť, zvedavosť a otvorenosť, ktorá 
je pre tetu Kolieskovú istým spôsobom oslobodzujúca. Tandem tety Kolieskovej 
a Branka v texte vytvára a akoby nanovo definuje rozmer životnej reality, vďaka 
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ktorému je možné ľahšie zvládnuť nepriaznivú životnú situáciu (porovnaj Sta-
ňová, 2018). 

Medzi Brankom a tetou vzniká síce vekovo nerovnocenné, no po emocio-
nálnej stránke recipročne obohacujúce priateľstvo. Ako hrdina zisťuje, o tetu sa 
stará pani Šedivá a majú tiež nájomníka, uja Hromotĺka. Branko sa zoznámi aj 
s ujom poštárom a jeho trochu nevychovanou vnučkou Lenkou. S tetou Kolies-
kovou sa naučí krásnemu fantazijnému cestovaniu so zatvorenými očami. Teta 
Branka podporí aj v jeho trénovaní na bicykli, cvičení a behaní. Z kompozičné-
ho hľadiska je chronológia príbehu popretkávaná retrospektívnymi pasážami, 
ktorých rozprávačom je postava tety Kolieskovej. Malý hrdina sa takto vďaka tete 
zoznamuje s tzv. rozprávkami, ktoré sú vlastne spomienkovými príbehmi staršej 
pani z vlastného detstva: o Paulínke (sebe), tete Kláre (pani Šedivá), bratranco-
vi Marošovi, trpaslíkoch, ceste do cirkusu v jej ôsmich rokoch, o krave u starej 
mamy z druhého konca Slovenska – dojení, čistení kobercov, rybkách v potoku, 
o kokeršpanielovi na jeden večer. Do týchto „rozprávok“ je teda zakomponovaný 
životný príbeh samotnej tety Kolieskovej. Rozprávky v  Brankovom duševnom 
svete reprezentujú drobné stupienky poznania, pomocou ktorých nevdojak za-
čína postupne tušiť, kto sa v skutočnosti skrýva za charakterom malej Paulínky 
v tetiných príbehoch. Malá Paulínka z rozprávok mu navyše sčasti saturuje chý-
bajúceho rovesníka a dostáva sa mu aj do snov. Čomu však hrdina nerozumie, je 
nesúlad medzi chodiacou Paulínkou v príbehoch a imobilnou tetou Kolieskovou. 
Po konfrontácii tety Kolieskovej s týmto faktom sa otvára priestor na otvorený 
rozhovor o charaktere tetinho postihnutia, zasahujúceho jej dolné končatiny. 

Po odhalení a uvedomení si rozsahu obmedzení, vyplývajúcich zo života na 
invalidnom vozíčku, si Branko naplno uvedomuje aj svoje vlastné, prakticky ne-
obmedzené možnosti trávenia voľného času. V tomto momente na protagonistu 
emocionálne doľahnú demaskované dôsledky tetinho pripútania na invalidný 
vozík. Malý hrdina vo svojom mladšom školskom veku prvýkrát prichádza k poz- 
naniu a pochopeniu aj negatívnych dosahov telesného postihnutia na človeka. 
Z pohľadu vekových špecifík demaskované obmedzenia nechce prijať a odmieta 
si pripustiť aj nezvratnosť telesného hendikepu tety Kolieskovej. Z literárneho 
hľadiska je tento otvorený rozhovor oboch protagonistov o telesnom postihnutí 
tety Kolieskovej nesmierne sugestívny a presvedčivý; autorka tento pomysel-
ný umelecký vrchol v texte dosiahla na pozadí vekovo-generačného kontrastu 
oboch postáv a zároveň vážnejšej a ťaživejšej tematiky. V rozhovore sa navyše 
veľmi citlivo a uveriteľne stretáva koncept videnie sveta očami malého chlapca 



160

(detský aspekt) a koncept sveta dospelých, nesúci v sebe signifikantný rozmer 
poznania (limitujúce obmedzenia vyplývajúce z  charakteru telesného postih-
nutia).

„‚Neklam,‘ pokarhal ju. Nemal rád, keď si niekto vymýšľal nepravdy. ‚Kedy už 
konečne budeš chodiť? Normálne, ako ja. S otvorenými očami. Takto! Jeden krok, 
druhý... Skúšala si to?‘

Teta Koliesková vážnymi očami hľadela, ako jej ukazuje, že treba klásť dopredu 
najprv jednu nohu, potom druhú. Keď skončil, opýtala sa: ‚Už ťa nebavím?‘

Zaskočila ho. Kým odpovedal, preletel mu hlavou celý kus prázdnin, ktorý prežili 
spolu. ‚Práve že bavíš,‘ povedal. ‚Viac ako všetci ostatní. Len keby si sa aspoň trošku 
naučila chodiť. Každý deň by sme sa šli kúpať. Aj do kina by sme mohli ísť, aj hoci-
kam. S tebou by ma pustili.‘

Teta Koliesková ho pohladkala. ‚Keby som mala dobré nohy, chodila by som 
do roboty. Nemohla by som cestovať hore-dolu. Ani by sme sa možno nepoznali. 
Predstav si, stretávali by sme sa na ulici, vraveli by sme si dobrý deň, a ani by sme 
netušili, akí by z nás mohli byť dobrí kamaráti. To by bola škoda, nie?‘

‚To hej, ale...‘
‚Nerob si o mňa starosti,‘ povedala. ‚Už som privykla.‘
‚Keď... je ti to iste ťažko. Od rána musíš čakať, kým príde teta Šedivá na obed, 

potom zasa kým príde domov... Radšej by som chodil do roboty.‘ 
‚Aj ja. Ale inak... je mi tu dobre. A teraz, keď mám teba, mi veľmi rýchlo prejde 

čas. Poďme sa rozprávať o niečom inom,‘ navrhla. 
‚Dobre,‘ pristal, a začal opäť o tom istom. ‚Nehneváš sa, že sa pôjdem kúpať? Ja 

by som sa asi hneval. Raz som na Šírave ochorel a nepustili ma do vody. Veľmi som 
všetkým závidel. Nezávidíš mi?‘

‚Tebe? Ako by som mohla? Nikomu nezávidím. Ale niekedy by som sa aj ja rada 
poprechádzala. Aspoň s paličkou. Aj keby ma mal každý krok veľmi bolieť.‘

‚Ako malú morskú vílu?‘ spýtal sa Branko. 
‚Ako malú morskú vílu,‘ povedala teta Koliesková. ‚Vtedy rýchlo myslím na ľudí, 

ktorí ani v kresle nevládzu sedieť, alebo nemôžu nič robiť rukami. Alebo ani čítať 
nemôžu.‘

Brankovi niečo zišlo na um. ‚V kúpeľoch ťa musia vyliečiť.‘
‚Nno, budem sa cítiť lepšie,‘ pripustila. ‚Celkom inak prečkám zimu.‘
‚Ale chodiť,‘ naliehal, ‚chodiť nebudeš? Nemôžu niečo urobiť, aby si mohla... 

vstať a ísť?‘
Teta Koliesková mlčala. Videl na nej, že nemôžu.“ (c. d., s. 64 – 65).



161

Pol prázdnin strávi Branko s tetou Kolieskovou a potom, ako nastúpi do no-
vej školy, aj teta Koliesková nastúpi na liečenie. Branko si v škole nájde kamaráta 
Michala a s tetou Kolieskovou zostane naďalej v kontakte cez písanie listov a ra-
dostnú túžbu, že po jej návrate spolu zažijú opäť nové dobrodružstvá. 

Konverzačné stretnutia hlavného hrdinu so staršou paňou na vozíku plnia 
v príbehu sujetotvornú funkciu. Sú tým, čo by sme v pedagogickej rovine nazva-
li sokratovskými rozhovormi, rešpektujúcimi detskú perspektívu videnia a  in-
duktívny spôsob odhaľovania pravdy o faktoch života. Aj tých tienistých. V li-
terárne presvedčivej forme totiž reálnemu detskému čitateľovi veku primerane 
odkrývajú aj ťažšie a náročnejšie životné témy, medzi ktoré nesporne radíme aj 
telesné postihnutie. 

Dielo Tone Revajovej teda začína stretom dvoch rozdielnych svetov – sveta 
zdravých a zdravotne znevýhodnených ľudí, ktoré v momente zblíženia repre-
zentujú cez svojich protagonistov aj istý typ samoty a vyčlenenia. Svet malého 
chlapca sa v príbehovom priestore vplyvom okolností nevyhnutne prekríži so 
svetom postaršej invalidnej panej a  ich prienikom sa stáva nečakané, no vzá-
jomne obohacujúce priateľstvo, z  ktorého v  konečnom výsledku profituje sa-
motný detský čitateľ. 

2 Ján Tužinský: Straka nekradne

Dielo Jána Tužinského Straka nekradne3 je podľa informácií z prebalu knihy 
určené pre detského čitateľa od jedenástich rokov. Príbeh o skupine kamarátov, 
z ktorých jeden (hlavný hrdina) je vinou nešťastnej nehody na bicykli pripútaný 
na invalidný vozík, bol prvýkrát publikovaný v roku 1987 (vo vydavateľstve Mla-
dé letá; ilustrácie Branislav Slezáček). Reedícia knihy vyšla na Slovensku v roku 
2013 (vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov), a  to bez zásadných 
edičných úprav. Je to určite prekvapujúci fakt najmä pre zastaranosť výrazové-
ho aparátu, nekorešpondujúceho už so slovníkom súčasných mladých ľudí. Ide 
o zastaranosť tak spoločensko-kultúrnu (bicykle favorit a eska; hodnota série 
sklených guľôčok; zbieranie známok či zápalkových nálepiek), ako aj nepresved-
čivého rozprávačovho štýlu („otec ma zavše vzal...“; „drgáňať vo vozni...“; „doká-
zal to, chalanisko vybíjaný!“ a pod.).

3 Pozri heslo O. Sliackeho v Slovníku slovenských spisovateľov pre deti a mládež (2009,  
s. 405 – 406) a recenziu P. Števčeka (1988).



162

Tužinského dielo, podobne ako kniha T. Revajovej, tematizuje telesné pos- 
tihnutie, spočívajúce v ochrnutí dolných končatín mladého chlapca, Petra Stra-
ku, po úraze na novom bicykli práve v deň jeho trinástych narodenín, čím sa 
jeho údelom stáva invalidný vozík. Napriek postihnutiu hlavného hrdinu nejde 
(podľa informácií na prebale knihy) o sentimentálny ani smutný príbeh. Peter je 
napriek závažnému úrazu, ktorý ho oberá o možnosť chodiť, stále veselý a ob-
klopený priateľmi (Ramzes Bernát, Zuzka, Šubin, Juzík, starý Eguš s drevenou 
nohou). 

Tužinského príbeh (podobne ako príbeh T. Revajovej) sa časovo odohráva 
v období letných prázdnin. Hrdinu čitateľ prvýkrát spoznáva v momente, keď už 
je pripútaný na invalidný vozík. Vďaka retrospektívnym návratom protagonistu, 
priameho rozprávača príbehu, sa čitateľ čoskoro dozvedá o charaktere postih-
nutia, ako aj okolnostiach, za ktorých k úrazu došlo: Peter dostal k trinástym 
narodeninám ako darček nový bicykel, na ktorom mal hneď pri prvej skúšobnej 
jazde vážny úraz (pád do kanála). Napriek vážnosti zranenia a jeho dôsledkov 
pre Petrov život sa čoskoro ukáže, že ochrnutie v jeho prípade nemusí byť defini-
tívne. Stav totiž možno zvrátiť operačným zákrokom po tom, čo sa Petrovi začne 
do nôh vracať cit – a Peter čoskoro naozaj začne v nohách pociťovať bolesť. 

„Nohy ma naozaj boleli, a tak som napokon zavolal mamu.
‚Čo je...?‘ opýtala sa ma ustarostene a ja som hneď oľutoval, že som ju prebudil. 

Celkom sa preľakla. Lenže, keď som ju už prebudil, musel som jej povedať pravdu.
‚Bolia ma nohy.‘
‚Nohy...? Nohy ťa bolia?‘ spýtala sa, akoby si nebola celkom istá, či dobre po-

čuje. Potom si však uvedomila, čo vravím, a skríkla na otca.“ (Tužinský 1987, s. 62).
Telesný hendikep hlavného hrdinu nemá na dynamiku deja a spád udalostí 

žiadny zásadný dosah. Sujetovo je to ošetrené prisťahovaním chlapca s menom 
Ramzes Bernát, ktorý sa okamžite stáva Petrovým najlepším kamarátom, pre-
tože okamžite preklenie všetky dovtedy nevypovedané (no tušené a pociťované) 
spoločenské bariéry, na ktoré Peter po zásadnej zmene zdravotného stavu na-
ráža. 

„‚A ty máš čo s tými nohami?‘ Spýtal sa ma rovno a vtedy som už s istotou 
vedel, že Bernát bude mojím naozajstným kamarátom. Vedel som to, lebo ešte nik 
sa ma takto priamo nespýtal, prečo nechodím. Všetci si len ukradomky obzerali 
tie moje nohy, pohládzali ma a krútili sa okolo toho istého, čo Bernát povedal 
celkom normálne. Sedel na lavičke blízko mňa a pozorne na mňa hľadel.“ (c. d., 
s. 10 – 11).
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Tým sa Bernát stáva ochrnutému chlapcovi pomyselným mostom, ktorý ho 
opätovne spojí a nanovo zaradí do rovesníckeho kolektívu v čase letných práz- 
dnin a obaja sa stanú aktérmi prázdninového dobrodružstva spojeného s veľkou 
opravou hodín na mestskej veži.  Práve oprava hodín na veži sa stáva leitmotívom 
a centrálnou zápletkou celého diela.

Kolektívu detských hrdinov (na čele s Petrom a Bernátom) sa podarí vďaka 
malej ľsti spojiť dvoch hodinárskych majstrov a zároveň vzájomných rivalov: ho-
dinára Stružku a konkurenčného hodinára Hradílka. Na ich spojení totiž bude stáť 
dobrodružný plán opravy veľkých vežových hodín. Na pozadí ochrnutia hlavnej 
chlapčenskej postavy teda autor ponúka skôr zábavný než traumatický príbeh, 
ktorého leitmotívom je práve oprava pokazených hodín, neustále ukazujúcich 
čas trištvrte na jednu. Tendencia autora odľahčiť potenciálne ťaživú atmosféru 
okolo ochrnutého Petra Straku v  konkrétnych situáciách humornými obrazmi 
prechádza neraz až do groteskných obrazov (so sterilným humorným účinkom). 
Tie sú dominantne spojené s  textovou realizáciou postáv oboch hodinárov. Ku 
grotesknosti smeruje nielen voľba mien hodinárov, ale aj ich schematicky poňaté 
rodinné zázemie (nízky a zavalitý hodinár Stružka má dominantnú vysokú ženu; 
konkurenčný vysoký a  chudý hodinár Hradílek má zas tichú a  vzrastom nízku 
ženu), ako aj dosť prvoplánová deskripcia opravárenských techník v duchu Pata 
a Mata (Stružkovi sa pri opravovaní hodiniek vždy nejaká súčiastka zvýši; Hradíl-
kovi zas pri oprave vždy nejaká súčiastka chýba).

Úspešne zavŕšený plán opravy hodín vo finále príbehu prekvapí celé mestečko. 
S príbehovou líniou postupného napredovania pri oprave pokazených hodín sa 
paralelne rieši aj problém oživenia Petrových dolných končatín. Peter, ktorého 
už dlhšie pobolievali ochrnuté nohy, sa vďaka priateľom napokon prestane báť aj 
rozhodujúcej operácie. Prekoná svoj strach z toho, že by sa po operácii už nemusel 
prebrať, a  rozhodne sa operáciu podstúpiť (strach hrdinu zo smrti vyznieva 
v  príbehu umelo, vykonštruovane, a  preto nepresvedčivo). Príbeh sa završuje 
gýčovým a klišéovitým výjavom na železničnej stanici, kde všetky postavy príbehu 
– okrem rovesníkov a rodičov výjav zahŕňa aj oboch hodinárov s ich ženami (?!) – 
odprevádzajú Petra na jeho ceste do nemocnice, kde by mal podstúpiť poslednú 
operáciu, aby mohol opäť chodiť. Naratívne i umelecky ide nepochybne o jedno 
z najslabších miest textu, ktoré tým, že prichádza v  samotnom finále príbehu, 
navyše umelecky degraduje text ako celok o level nižšie.

Za slabinu Tužinského textu môžeme označiť aj pokrivkávajúcu motiváciu 
konania postáv, „vinou“ ktorej si čitateľ neustále uvedomuje fakt „textovosti“ 
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príbehu. Slabá a nejasná motivácia sa spája prevažne s vedľajšími postavami, 
ktoré mali byť v  autorovej tvorivej koncepcii najmä nositeľmi humoru a  gro-
tesknosti. V tomto smere sa autor určite nevydal dobrým smerom. Jeho zámer 
možno na jednej strane chápať – usiloval sa odťažiť do istej miery traumatizu-
júcu tematiku telesného postihnutia. V prípade postavy Petra si autor cielene 
nezvolil vrodené postihnutie. To, že ochrnutie nastalo ako dôsledok nešťastnej 
udalosti (Peter ho „získal“), mohol autor literárne využiť na plastické stvárne-
nie vnútorného sveta chlapca, ktorý sa dostal pod tlak a psychické zaťaženie. 
Ten mohol prameniť práve z faktu porovnávania vlastnej životnej situácie bez 
hendikepu a následne s hendikepom. Do kontrastu sa v tomto momente mohlo 
dostať aj umelecké spracovanie problému vyrovnania sa s traumou, ako aj s opä-
tovným začlenením sa do rovesníckeho kolektívu, rešpektujúc zmenené životné 
možnosti (pozri aj Vágnerová, HadjMoussová 2003). Nestalo sa tak a tým utrpela 
umelecká presvedčivosť textu zrejme najväčšie straty. Je to škoda najmä preto, 
že voľba stvárnenia telesného postihnutia mladého človeka sa tým činom javí 
ako tendenčná, funkčne nenaplnená a v autorovom stvárnení duševného sveta 
hlavného hrdinu aj nepresvedčivá.  

Záver

Toňa Revajová (Pol prázdnin s tetou Kolieskovou) i Ján Tužinský (Straka ne-
kradne) vo svojich dielach zhodne literárne spracúvajú tému telesného postih-
nutia života na invalidnom vozíku. V oboch prípadoch sú ich postavy zasiahnuté 
získaným (nie vrodeným) postihnutím. Revajovej dielo je umelecky presvedči-
vým príbehom pre deti neskoršieho predškolského a skorého mladšieho škol-
ského veku, ktorého leitmotívom je ľudsky prívetivé a citlivé stvárnenie telesné-
ho hendikepu spojeného so životom na invalidnom vozíku. Motív hendikepu je 
spracovaný uveriteľne a autorka plne rešpektuje detský aspekt. Z aspektu det-
sky príznačnej vecnosti je v príbehu veľmi autenticky koncipovaný aj rozhovor 
oboch hlavných hrdinov o limitujúcich obmedzeniach i charaktere postihnutia 
tety Kolieskovej, ktorý má i v dnešnej dobe – cez sekundárnu pragmatickú funk-
ciu – formujúce recepčné uplatnenie (jej hendikep už nie je možné zvrátiť; re-
cepčné očakávanie dieťaťa je sklamané).

Z aspektu stvárnenia sledovaného motívu u J. Tužinského môžeme konšta-
tovať, že telesný hendikep nie je u jeho hlavného hrdinu (Petra Straku) stvárne-
ný ako nezvratná tragická udalosť (problém ústrednej postavy sa vyrieši, resp. 
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jeho vyriešenie je naznačené finálnym súhlasom s  operáciou). Pri očividnej 
snahe autora vyhnúť sa traumatizujúcej rovine postihnutia v detskom svete zá-
merným presunom ťažiska príbehu na zábavnejšie (až groteskné) epické motí-
vy však utrpela umelecká presvedčivosť stvárnenia motívu ochrnutia postavy, 
ako aj jej vnútorného sveta. Aspekt dospelého autora v tomto prípade vo via-
cerých smeroch nežiaduco potlačil aspekt mládežníckeho recipienta, nehovo-
riac už o reedícii knihy Vydavateľstvom Spolku slovenských spisovateľov z roku 
2013 bez edičných úprav. Humánne a morálne posolstvo totiž nie je pri reedícii 
všeliekom na čitateľský záujem. Ostáva len dúfať, že sa tak nestalo len preto, 
že autor bol kedysi aj predsedom Spolku slovenských spisovateľov. Slovenskej 
literatúre pre deti a mládež však budú omnoho viac chýbať rozhovory Branka 
s tetou Kolieskovou než opravené hodiny na veži.

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

Literatúra

(bš,ma) REVAJOVÁ, Toňa. In: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež. Bratisla-
va: LIC 2009, s. 321 – 322. ISBN 978-80-89222-64-3. ISSN 0044-4871.

KOLÁŘOVÁ, K., 2012. Disability studies: jiný pohled na „postižení“. In: K. KOLÁŘOVÁ, 
ed. Jinakost, postižení, kritika. Společenské konstrukty nezpůsobilosti a hendikepu (An-
tologie textů z  oboru disability studies). Praha: Sociologické nakladatelství (SLON),  
s. 11 – 40. ISBN 978-80-7419-050-6.

NOVOSAD, L., 2011. Tělesné postižení jako fenomén i životní realita (diskurzivní pohledy 
na tělo, tělesnost, pohyb, člověka a tělesné postižení). Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-
873-9. 

(os): TUŽINSKÝ, Ján. In: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež. Bratislava: LIC 
2009, s. 405 – 406. ISBN 978-80-89222-64-3.

STAŇOVÁ, J., 2018. Ľudská inakosť v  literárnom zobrazení a  v  integračných procesoch 
primárnej edukácie (Diplomová práca). Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Pe-
dagogická fakulta.

ŠTEVČEK, P., 1988. Straka nekradne. In: Zlatý máj, 32, č. 2, s. 115 – 117. ISSN 0044-4871.

TUČNÁ, E., 1990. Pol prázdnin s tetou Kolieskovou. In: Zlatý máj, 34, č. 5, s. 237 – 238. 

VÁGNEROVÁ, M. a Z. HADJMOUSSOVÁ, 2003. Psychologie handicapu. 1. část. Handicap 
jako psychosociální problém. Liberec: TU v  Liberci, Fakulta pedagogická. ISBN 80-
7083-763-2.



166

Pramene

REVAJOVÁ, T., 1989. Pol prázdnin s  tetou Kolieskovou. Martin: Osveta. ISBN 80-217-
0028-9.

TUŽINSKÝ, J., 1987. Straka nekradne. Bratislava: Mladé letá. 

TUŽINSKÝ, J., 2013. Straka nekradne. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských  
spisovateľov. ISBN 978-80-8061-745-5. 

Kontakt
Mgr. Radoslav Rusňák, PhD. 
Katedra komunikačnej a literárnej výchovy
Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove
17. novembra č. 15, 080 01 Prešov
radoslav.rusnak@unipo.sk




