
10
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DETI A MLÁDEŽ NA SLOVENSKU (PROLEGOMENA)
Socio-cultural paradigm of disability (segregation – integration – 
inclusion) in literature for children and youth in Slovakia  
(Prolegomena)
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Abstrakt 
Štúdia načrtáva vývinové a tvarové modifikácie témy zdravotného postihnutia v literárnej 
tvorbe pre deti a mládež na Slovensku. Zohľadnené sú nasledujúce aspekty: 1. dobové 
premeny sociokultúrnej paradigmy, t. j. konexie medzi historickými modifikáciami témy 
a spoločenským postojom k  ľuďom so zdravotným postihnutím; 2. pôvod literárneho 
diela, t. j. slovenská tvorba a prekladová tvorba; 3. tematické začlenenie problematiky 
do diela, teda pozícia témy zdravotného postihnutia v štruktúre príbehu (centrálna – 
vedľajšia – epizodická); 4. funkcia témy v  štruktúre príbehu; 5. modifikácie témy na 
úrovni autorského postoja a rozprávačskej perspektívy. Zistenia, ku ktorým autorka 
dospela analýzou tvorby od polovice 19. storočia po súčasnosť, sú exemplifikované 
prostredníctvom interpretácie vybraných textov. V  závere je formulovaná stručná 
charakteristika pojmu inkluzívna literatúra. 

Kľúčové slová: literatúra pre deti a mládež, zdravotné postihnutie ako téma, autorský 
postoj k téme, rozprávačská perspektíva, inkluzívna literatúra

Abstract
The paper outlines developmental and formal modifications of the disability topic in 
literary work for children and youth in Slovakia. Focus is on the following aspects:  
1. period changes of socio-cultural paradigm, i.e. connections between historical modi-
fications of the topic and social attitude towards the people with disability; 2. origin of 
literary work, i.e. Slovak production and translated production; 3. topical integration of 
the issue in the literary work, i.e. position of the disability topic in the structure of the 
narrative (central – additional – episodic); 4. function of the topic in the structure of the 
narration; 5. modifications of the topic on the level of author’s attitude and narrator’s 
perspective. Results of the analysis of the literary production from the half of the 19th 
century to the present day are exemplified by the means of interpretation of selected 
texts. In the conclusion there is a brief characteristics of the term inclusive literature.
 
Key words: literature for children and youth, disability as the topic, author’s attitude to 
the topic, narrator’s perspective, inclusive literature
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Úvod  

Téma literárneho diela a životný problém s ňou súvisiaci sa teoreticky môže 
dotýkať čohokoľvek zo životnej (či arteficiálnej) látky.1 V prípade literatúry pre 
deti a  mládež však platí nevyhnutnosť nájsť taký spôsob problematizovania 
témy, ktorý bude primeraný nielen autorskému zámeru, ale aj príslušnému 
štádiu ontogenetickej zrelosti potenciálneho adresáta. To je vlastne podstatou 
kategórie detského aspektu, ako ju rozpracovala nitrianska škola a  ako sa vo 
všeobecnosti ujala v  teórii literatúry pre deti a mládež. Zásadu primeranosti 
problému zrelostnému stupňu detskej psychiky je potrebné zvlášť citlivo do-
držiavať pri tematizácii ťažkých životných problémov, k akým patrí zdravotné 
postihnutie.

Obraz ľudí so zdravotným hendikepom sa v  literatúre pre deti a mlá-
dež na Slovensku objavuje od polovice 19. storočia.2 Súviselo to s  rozvojom 
humanisticko-rehabilitačného a rehabilitačno-emancipačného prístupu k nim 
v Európe (Požár 2007, Slowík 2016) v priebehu 19. a prvej polovice 20. storočia, 
teda aj so zakladaním špeciálnych zariadení a škôl pre nich (Lechta 2016).3 Sta-
rostlivosť o týchto ľudí prebiehala oddelene od intaktnej society. V ideologic-
kom ovzduší druhej polovice 20. storočia takýto trend pokračoval, vrátane se-
gregácie skupín rôzne znevýhodnených ľudí majoritnou spoločnosťou (Slowík  
c. d.), na druhej strane sa však práve vtedy starostlivosť o nich mohutne rozvinula. 

Od konca 18. storočia až do 80. rokov 20. storočia prevládal teda v podstate 
altruisticko-segregačný postoj k ľuďom s hendikepom, čo znamenalo selektív-
ne vzdelávanie detí so zdravotným postihnutím spravidla v osobitných školách 
alebo ústavoch izolovaných od ostatnej spoločnosti.4 Integračný postoj k  ľu-
ďom so zdravotným postihnutím, ktorý sa podľa V. Lechtu (c. d.) začal v praxi  
presadzovať okolo 80. rokov 20. storočia, bol založený na hľadaní ciest k ich za-

1 Tu sa opierame o teóriu S. Rakúsa (1995) o vzťahu látky, témy, problému a tvaru. 
2 Podrobnejšiu analýzu literárneho stvárnenia tematiky ľudského znevýhodnenia 

v slovenskej literatúre pre deti a mládež od polovice 19. do polovice 20. storočia pozri 
v kolektívnej štúdii Stanislavová, Hlebová, Kožárová, Lešková (2017), analýzu tvorby 
až po súčasnosť v štúdiách Z. Stanislavovej (2017) a Z. Stanislavovej a A. Brestovičovej 
(2018).

3 V  západnej Európe takéto zariadenia vznikali už od polovice 18. storočia, ale na 
území dnešného Slovenska ich bolo pred rokom 1918 len päť; ich počet sa zvýšil až 
po vzniku Československej republiky roku 1918 (Horňák, Kollárová, Matuška 2002; 
2016).

4 Podrobnejšie o  tejto problematike pozri napr. in: Srogoň, Cach, Mátej, Schubert 
(1981, s. 169), Požár (2007, s. 73 – 74), Danek (2015, s. 90).
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pojeniu do väčšinovej spoločnosti ako rovnocenných partnerov a znamenal pre 
mnohých z nich možnosť navštevovať (s určitou podporou) bežné školy. Rozvíjal 
sa teda duálny vzdelávací systém (paralelné fungovanie integrovanej aj segre-
govanej edukácie). Od začiatku 21. storočia sa však aj na Slovensku ako globálny 
svetový trend presadzuje inkluzívny postoj k  ľuďom so znevýhodnením, teda 
aj so zdravotným postihnutím, ktorý je založený na ich prirodzenom začleňo-
vaní do bežnej spoločnosti, resp. na nevyčleňovaní z hlavného prúdu – na ich  
„koadaptácii“ (Požár c. d., s. 73). Inkluzívny postoj počíta s tým, že v ich výchove 
nie sú preferované žiadne špeciálne a neštandardné prostriedky, kým to nie je 
vzhľadom na mieru postihnutia naozaj celkom nevyhnutné (Lechta c. d.).  

Východiskom našej úvahy je predpoklad, že naznačené modifikácie spolo-
čenského postoja k zdravotnému postihnutiu na úrovni segregácia – integrácia – 
inklúzia sa ako určité trendy odzrkadlili aj v  literatúre pre deti a mládež a sú  
v nej čitateľné. Cieľom nasledujúcej analýzy je preto pokus o rekonštrukciu toho, 
ako sa vyššie naznačené súvislosti prejavili v pôvodnej a prekladovej literárnej 
tvorbe od polovice 19. storočia po súčasnosť. Pozornosť bude venovaná najmä 
autorskému postoju k  tematizovanej látke a  spôsobu jej „fokusácie“ (Stanzel 
1988, s. 141 – 142), t. j. perspektíve, z akej je nazeraná.

1 Obraz altruisticko-segregačného postoja v literárnych premenách

Altruisticko-segregačný postoj k ľuďom s akýmkoľvek znevýhodnením bol 
svojou podstatou ambivalentný: na jednej strane znamenal snahu pomáhať, na 
druhej strane však vnímal týchto ľudí ako vylúčené spoločenstvo.

Aspekt altruizmu mal v literárnom zobrazení najmä pred rokom 1945 podo-
bu explicitne vyjadrovaného súcitu a rozličným spôsobom tematizovanej dob-
ročinnosti. Literárne diela napĺňali ambíciu podnecovať v čitateľovi spoločen-
sky pociťovanú i preferovanú potrebu pomáhať – materiálne aj morálne, utešiť 
či povzbudzovať. Segregačný aspekt dobových postojov sa v literatúre pre deti 
a mládež prejavil dvojako. Jednak v tom, že osud ľudí so zdravotným znevýhod-
nením bol (v zhode s ich vyčleňovaním z intaktnej populácie v realite) reflek-
tovaný len okrajovo, čo znamenalo napr. aj to, že ako literárne postavy sa dlho 
objavovali len zriedkavo a  spravidla iba vo vedľajších, ak nie priam epizodic-
kých rolách. Iný spôsob odzrkadlenia jestvujúcej segregácie možno postrehnúť 
v súvislosti s funkciami, aké takéto literárne postavy plnili v sujete príbehov. Ich 
úlohou dlho bolo najmä zatraktívniť dobrodružný dej, zintenzívniť jeho citovo-
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-sentimentálny náboj, propagovať kresťanskú vieru a charitu (napr. V. G. Koro-
lenko: Deti z podzemia, 1933; S. M. Lyne: Môj vlastný, vlastnučký, 1938), dokonca 
(ak sa telesné či duševné postihnutie stalo dôsledkom nesprávnych činov posta-
vy) slúžiť aj ako výstraha pred neposlušnosťou a konaním zlého (napr. Zuzana 
Lojková: Potrestaná posmešnica, knižne 1907). Postava s postihnutím inokedy 
participovala aj na zásadnom charakterovom obrate protagonistu a na vyjadrení 
mravného posolstva príbehu; vo svetovej literatúre je v 19. storočí ukážkou ta-
kéhoto využitia napr. kniha Charlesa Dickensa Vianočná koleda (1843; slov. 1907 
pod názvom Vianočná pieseň v próse), ktorá podľa autorovho monografistu dnes 
už „patří ke klasickým dílům pop-literatury“ (Wilson 1979, s. 164).

Tri stretnutia s duchom Vianoc (minulých, súčasných a budúcich), ktoré vo 
vianočnom čase prežije vo sne skúpy a bezcitný Ebenezer Scrooge, sú spracova-
né na báze sentimentalizujúco-romantickej prózy s mocným sociálnym akcen-
tom a zahrnujú motív fyzického znevýhodnenia (malý Tim) síce len ako vedľajší, 
ale pre vývin sujetu významný. Prvé stretnutie, v ktorom Scrooge prežije obrazy 
zo svojho bývalého života, upozorňuje na korene zla v človeku a vysiela posol-
stvo o hodnote lásky a šťastia pre človeka, ktoré nezávisí od materiálnej hojnos-
ti; podčiarkuje sa skôr dôležitosť lásky a porozumenia medzi ľuďmi a schopnosť 
rozumne užívať dary života. Stretnutia s duchom prítomných a duchom budú-
cich Vianoc ukazuje Scroogeovi jeho bezútešnú prítomnosť a neradostnú per-
spektívu, ktorá ho čaká, ak sa nezmení. Už v prvom stretnutí sa objavuje postava 
malého Tima, syna Scroogeovho pisára, ktorý „si niesol malú barličku a nôžky 
mal v kovových lištách“ (Dickens 2015, s. 55). Zároveň je tu naznačený fakt se-
gregácie (malý Tim doma „vysedúva sám, veľa premýšľa“, ibid.) a hlboko kresťan-
sky založený autor dobovo obligátne využil tému aj na posilňovanie kresťanskej 
viery: malý Tim cestou domov otcovi hovorí, že „dúfa, že si ho, mrzáčika, ľudia 
v  kostole všimli a  že im možno príjemne pripomenul, kto kázal chromým chodiť, 
kto vrátil slepým zrak“ (ibid.). Predstavu o  dobročinnosti, aká zodpovedá Dic-
kensovej dobe, vyjadruje láskavý a pozorný vzťah súrodencov k malému Timovi. 
Personifikácia nevedomosti a biedy v podobe zanedbaných, chudorľavých detí 
tlmočí autorov názor na korene sociálnych i  morálnych problémov v  spoloč-
nosti. Príbeh prostredníctvom sna o vlastnej minulosti, prítomnosti a možnej 
budúcnosti tlmočí sociálny a morálny problém protagonistu s mnohými proti-
kladmi ľudského života (bohatstvo – bieda, staroba – detstvo, smrť a narodenie). 
Na kontraste sú vystavané charaktery (dobrosrdečnosť a láskavosť verzus podo-
zrievavosť a chamtivosť), ale aj prostredie (láska, teplo verzus prázdnota, chlad) 



14

a obraz životných hodnôt, ktoré nesúvisia s hmotným statkom: v Scroogeovom 
sne o vlastnom konci za biednym malým Timom žialia – za bohatým a mocným 
Scroogeom nesmúti nikto. Postava Tima má teda svoju presnú sujetovú funkciu 
(kontrast k detstvu protagonistu, dôležitý motivant jeho charakterového zvratu) 
i funkciu v kontexte Dickensovho rozprávkového posolstva o životných hodno-
tách, ľudskom milosrdenstve a láske k blížnym. To všetko korešponduje s dobo-
vou akcentáciou dobročinnosti a starostlivosti o ľudí v núdzi na báze kresťan-
skej charity. Vianočná koleda bola prvá z autorových vianočných kníh – a jediná 
spomedzi nich zostala doposiaľ živým čítaním. Podľa už citovaného Wilsona má 
totiž „říz, přímočaře rozvíjený dialog i příběh profitující ze zkrácené formy [...], 
a mimořádně živý výsledek připomíná kázání pronesené ze sna“ (Wilson c. d.,  
s. 162). Ako monografista ďalej konštatuje, autor v ňom vytvoril jedinečný mý-
tus o spasení a dobrote, v ktorom „prochází očišťujícím plamenem poznání bídy 
světa, ale k tomuto poznání dojde prostřednictvím rozpomenutí na vlastné dět-
ství, prostřednictvím dětství drobečka Tima a dětství vůbec, jak je představují 
Nevědomost a Nouze“ (ibid.). Život a smrť sa tu zjavujú vo viacnásobnom vzá-
jomnom prepojení a v tomto kontexte má svoju rolu aj telesne postihnuté dieťa. 

Dickensov príbeh reprezentuje aj skutočnosť, že v priebehu dlhej vlády al-
truisticko-segregačného prístupu k ľuďom so znevýhodnením prevažoval v ich 
literárnom stvárnení extrospektívny pohľad spojený s autorským rozprávačom, 
ktorý spravidla vyjavoval súcitný, ba až sentimentalizujúci postoj. 

Podobný postoj k  svetu ľudí so zdravotným postihnutím je prítomný aj 
v inom klasickom príbehu 19. storočia, v diele Edmonda de Amicisa Srdce (1886; 
slov. 1906). V tomto prípade je však téma ľudského postihnutia už celkom epi-
zodická a  prekrytá autorovým zámerom „umravňovať, propagovať kresťanskú 
pokoru a lásku a prezentovať romantizujúco-patetický vzťah k vlasti“ (Sliacky 
2013, s. 189). Amicis využil na tento zámer kvázibiografické denníkové zápisky 
zo života chlapca, priameho rozprávača, osadené do rámca jedného školského 
roka, doplnené o epištolárnu formu (listy matky a otca synovi). V zmysle do-
bového literárneho kánonu akceptoval explicitnosť výchovného pôsobenia na 
dieťa, aby v ňom posilňoval úctu voči človeku, porozumenie a empatiu k ľuďom, 
čo so sebou nieslo dávku sentimentality a moralizovania. O ľuďoch so zdravot-
ným postihnutím hovoria len tri epizódy. Postava hluchonemého dievčaťa au-
torovi poslúžila na informovanie o ústavnej starostlivosti o hluchonemých i na 
jej propagovanie. Postava hrbáčika Nelliho z inej poviedky slúži na demonštro-
vanie pomoci deťom s  telesným postihnutím v  duchu dobových milosrdných 
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skutkov. Tretia epizóda o  deťoch s  krivicou vyjadruje odsúdenie negativistic-
kého, a zároveň akceptovanie segregačného postoja spoločnosti k ľuďom s te-
lesným postihnutím: matka z útlocitnosti nedovolí rozprávačovi vojsť k deťom 
do „ústavu mrzáčikov“: „Aby tí nešťastníci nedostali tam uprostred školy pred oči 
akoby na ukážku zdravého a  mocného chlapca. Aj bez toho majú priveľa príleži-
tostí cítiť krivdu pri takýchto prirovnaniach.“ (de Amicis 2013, s. 206). Matkina 
epištola, v  ktorej sa nachádza toto zdôvodnenie, je následne sprevádzaná jej 
horekovaním nad výzorom a neradostnou situáciou telesne postihnutých detí 
ako deformovaných, pokorných bytostí, ktoré sú vďačné za každé milé slovo. 
Dobový postoj spoločnosti k ľuďom s postihnutím vyjadruje výrok: „Úbohé deti, 
ponechané samé na seba po celé hodiny v kúte izby alebo dvora, zle živené a zavše 
aj vyposmeškované.“ (c. d., s. 207). Konanie postáv v týchto príbehoch pomerne 
explicitne spredmetňuje, konkretizuje abstraktné etické hodnoty lásky, odvahy, 
obetavosti, spoluúčasti a pomoci núdznym, rovnako explicitne stimuluje lásku 
a vďačnosť k blízkym, súcit a ochotu pomáhať slabším, nešťastným a chorým; je 
to naplnenie kánonu tvorby pre deti v 19. storočí. Možno súhlasiť s O. Sliackym 
(c. d., s. 189), že keď u nás (po zostručnenom výbere „Strýčka Jána“ z roku 1909 
Srdce. Rozprávky pre deti) vyšiel tento román v dvoch pretlmočeniach (Pavol Ha-
laša, 1922; Maroš Madačov, 1936), „podporil didakticko-humánnu orientáciu 
časti medzivojnovej prózy“. Počas socializmu príbeh (bezpochyby aj pre kres-
ťanské ladenie) nevychádzal. Nové vydanie (preklad Štefana Gráfa) sa objavilo 
v roku 2012, nevzbudilo však čitateľský ohlas. 

Recepčný úspech má však príbeh Johanny Spyriovej Heidi. Príbeh bol v pôvo-
dine vydaný ešte r. 1880, avšak do kontextu slovenských čitateľov vstúpil až  
r. 1977 a žije v ňom dodnes, a to aj v rozličných (i poklesnutých) adaptáciách, 
skrátených verziách, verziách pre obrázkové knihy a pod. Romantické rozpráva-
nie obsahuje mnohé konvenčné prvky príbehov 19. storočia, v akých vystupujú 
postavy so znevýhodnením: nájdeme tu osirelé dieťa (Heidi), čudáckeho dospe-
lého (starý otec žijúci ďaleko od ľudskej spoločnosti), dobročinných boháčov. Do 
tohto kontextu zapadá jedenásťročná dcéra bohatej frankfurtskej rodiny, ktorá 
je pripútaná na invalidný vozík a ku ktorej osemročná Heidi odchádza zo švaj-
čiarskej poľany za spoločnicu. Jej život v meste je však len živorením v cudzom 
časopriestore, s pocitom izolácie od všetkého, čo mala rada. Ale porozumenie 
dievčat je ideálne a úžitok z kontaktu majú obidve: Heidi sa vo Frankfurte po-
mocou Klárinej starej mamy naučí čítať a Klára sa zasa počas pobytu na poľane 
opäť naučí chodiť. Príbeh je pôsobivý obrazmi prírody, čistoty ľudských cha-
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rakterov a vzťahov, má v sebe primeranú dávku dobrodružnosti, ktorá je osno-
vaná na citlivom vnímaní a  sujetovom využití kontrastu medzi voľnou príro-
dou a mestským prostredím, na istej exotizácii prírodného prostredia, postáv 
a životného štýlu. Klára, dievča na invalidnom vozíku, je v rámci deja postavou 
v ústraní. Rovnako ako viaceré ďalšie postavy (sluha, stará mama, otec, rodinný 
lekár) slúži v sujete na presviedčanie čitateľa o kráse a životodarnej sile prírod-
ného a prirodzeného života. Pravdaže, aj tu je človek s telesným postihnutím 
nazeraný len zvonku, ako pasívny objekt starostlivosti okolia, pripútaný na jed-
no miesto s neradostným údelom trpne prijímať opateru necitlivej pestúnky. Do 
popredia sa stále dostáva skôr živelná a dynamická Heidi. Svoj bytostný vzťah 
k poľane, k autentickým ľuďom a k všetkému, čo s tým súvisí, dokáže preniesť aj 
na Kláru a v podstate to sa stane hybnou silou jej uzdravenia. 

Pred publikovaním Dickensovej a de Amicisovej prózy v slovenčine sa celé 
19. storočie na Slovensku v tvorbe pre deti objavila téma ľudského znevýhodne-
nia len u málo talentovaných autorov, ktorým choroba alebo telesné postihnutie 
slúžili najmä na vypracovanie romantického, exotického sujetu a v tom rámci na 
intenzifikáciu sentimentu, pričom sa v príbehoch obligátne vyskytoval explicit-
ný kresťanský aspekt. Napr. slovenský autor M. Beňovský prepracoval viaceré 
nemecké sentimentálne príbehy s  čitateľným zámerom apelovať na zbožnosť 
človeka. Z nemčiny prevzal aj námet príbehu Valek. Obrázky z duševného života 
zakrpatenca (prerozprával M. Beňovský, 1888). Vystavaný je na viacnásobnom 
kontraste. Kontrastná je telesná deformácia protagonistu, hendikepovaného 
navyše aj sociálne (sirota), s jeho duševnou krásou. Protikladný je vzťah sociál-
neho okolia k fyzicky znetvorenému chlapcovi, hoci ústrky a ponižovania sú iba 
naznačené a do popredia sa viac dostáva porozumenie a pomoc. Kontrast krásy 
dvojice mladých ľudí v porovnaní s  telesne postihnutým chlapcom anticipuje 
tragické riešenie nerovnocenného ľúbostného trojuholníka (Valekovu smrť). 
Sekvencie, ktoré sa viažu na Valekovo prežívanie beznádejnej lásky, žiarlivos-
ti a napokon srdcervúca scéna umierania sú emočne nadsadené, bez estetickej 
miery a slúžia predovšetkým na exotizáciu a sentimentalizáciu príbehu, ktorý 
takýmto spôsobom propaguje dobročinnosť voči ľuďom so znevýhodnením (ujať 
sa osirelých bytostí; sprostredkovať im možnosť vedieť sa o seba postarať), pri-
čom však zároveň latentne spochybňuje právo človeka s telesným postihnutím 
na lásku a vylučuje ho teda zo spoločenstva intaktnej populácie. 

Vyslovene necitlivo bola v  19. storočí téma ľudského postihnutia použitá 
v príbehoch, v ktorých sa postihnutie (väčšinou telesné) pertraktuje ako trest za 



17

previnenie, a teda výstraha pred konaním zla. Tak je to napr. v próze slovenskej 
autorky Zuzany Lojkovej Potrestaná posmešnica, v ktorej je protagonistka za to, 
že sa vysmieva svojej hrbatej kamarátke, potrestaná zranením s  doživotnými 
následkami. Nahliadanie rozprávača a zúčastnených postáv na človeka s teles-
ným postihnutím prezrádza ich menejcenné postavenie v  spoločnosti. Potvr-
dzuje to aj kvázi-sebareflexia a explicitné moralizujúce pokánie protagonistky 
v závere príbehu.

V období medzi rokmi 1918 a 1948 ustúpilo tematizovanie zdravotného po-
stihnutia do úzadia, veľkú prevahu mali skôr obrazy sociálneho znevýhodnenia. 
Zaiste to bol vplyv situácie v našej krajine, na pozadí ktorej sa ako nesmierne 
pálčivý spoločenský problém javilo plebejské dieťa v pozícii človeka v sociálnom 
ohrození. Táto téma sa pričinila o kvantitatívny i kvalitatívny vzostup sociálnej 
prózy, ktorej však na tomto mieste nebudeme venovať špeciálnu pozornosť. 

V nemnohých medzivojnových príbehoch s tematikou zdravotného postih-
nutia slúžila téma najmä na zvýraznenie výstražno-moralizujúceho a kresťan-
sko-apelatívneho aspektu. V tomto smere sa činila Kristína Royová. V próze Pe-
terko (1929) prostredníctvom konvenčného motívu dobročinnosti (bohatý muž 
zaplatí nevidiacemu protagonistovi školu pre slepcov vo Viedni, kde sa okrem 
remesla naučí aj čítať Braillovo písmo, takže napokon pomocou neho šíri my-
šlienky Písma) akcentuje najmä propagáciu kresťanstva, popri tom čitateľovi 
sprostredkúva viaceré informácie o živote nevidiacich v minulosti (jestvovanie 
ústavov, v ktorých sa mohli vyučiť remeslám; najímanie si sprievodcov, ktorí ich 
vodili po krajine a pod.). Obligátny romanticko-sentimentálny rozmer zostáva 
samozrejmou súčasťou jej tvorby. 

Do utilitárno-didaktizujúceho kresťanstva a sentimentality je posunutý tiež 
príbeh luxemburského autora Theodora Zennera Úbohý Rudko (1922; slov. 1944). 
Didaktizujúci rozmer má už kompozičné rámcovanie deja (učiteľovo poúčanie 
žiakov), ktoré ho posúva do pozície výstražného exempla demonštrujúceho to, 
čo sa môže stať, ak dieťa podľahne vplyvu zlých kamarátov. Telesné postihnutie 
a následná smrť sú v texte využité len ako príležitosť na takýto odstrašujúci prí-
klad a na otvorené kresťanské moralizovanie. Psychológia postáv je (ako to už 
v príbehoch tohto typu býva) plochá, keďže autorovým zámerom bolo priamo-
čiaro vystríhať čitateľa pred tým, čo je spoločensky nežiaduce.

Podstatne životnejší a presvedčivejší je pohľad na deti s telesným postihnu-
tím v príbehoch, ktoré sa opierajú o autentickú životnú autopsiu, ako je to napr. 
v poviedkach Márie Kočanovej Raj srdca (1943). Osudy detí, ktoré opísala a ako 
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učiteľka čiastočne aj psychologicky analyzovala, sa stali latentnou obžalobou 
hmotnej a duchovnej biedy dobovej slovenskej spoločnosti. Priamy typ narácie 
rozprávača-pozorovateľa neprekročil však ešte horizont extrospektívne vedenej 
deskripcie. 

V 19. a v prvej polovici 20. storočia rozprávač príbehov ešte neprenikol do 
autentického duševného sveta človeka s postihnutím. Vnímal jeho situáciu ako 
stav hendikepu, teda obmedzenia až znemožnenia životnej realizácie. Od toho 
bola odvodzovaná interpretácia sveta týchto ľudí v príbehoch ako bezútešného 
a bezperspektívneho. Vonkajškové nazeranie na ľudské postihnutie sprostred-
kúvalo intaktnej populácii spravidla len informácie o tom, v akej odkázanosti 
na iných žijú. Schematicky sa v príbehoch odzrkadlila ich psychika, resp. to, aký 
dopad malo zdravotné postihnutie jednotlivca na rodinu, v  ktorej žili. Zámer 
vyvolať súcit a stimulovať ochotu pomáhať bol vystupňovaný aj tým, že literár-
ne postavy so zdravotným postihnutím boli spravidla idealizované. Akoby sa 
autor jednostranným dôrazom na charakterové pozitíva usiloval kompenzovať 
postave to, čo jej príroda ubrala na fyzickej alebo mentálnej výbave. Idealizácia 
postáv s  postihnutím v  skutočnosti však v  skutočnosti len vysielala latentný 
signál súcitnej nadradenosti intaktnej populácie, prispievajúc tak k ich spolo-
čenskej marginalizácii. 

2 Na ceste k zliterárňovaniu integrácie

V 50. rokoch 20. storočia sa téma zdravotného postihnutia z kontextu tvor-
by pre deti v podstate vytratila; ojedinele zostala prítomná prostredníctvom 
prekladov z ruskej literatúry (napr. V. G. Korolenko: Slepý muzikant, 1886; slo-
vensky 1950, 1958, 1962, 1970; Deti z podzemia 1957; 1974), v pôvodnej tvorbe 
sa objavila v biografickej próze (Ľudo Zúbek: V službách Mateja Hrebendu, 1949) 
alebo okrajovo sa mihla v spomienkovej próze (napr. E. Štefanovičová: Rástli 
bez mamy, 1958). Vo väčšine prípadov aj teraz išlo o  vedľajšie až epizodické 
postavy. Segregačný prístup v tomto desaťročí bol posilnený trendmi súvisiaci-
mi s nekritickým optimizmom, s akým bol modelovaný „nový“, kolektivistický 
človek a nová, rovnostárska spoločnosť; v deformovanom modeli schematickej 
tvorby pre deti bol problém ľudskej odlišnosti nežiaduci; týkalo sa to aj od-
lišnosti v dôsledku telesného postihnutia či sociálneho znevýhodnenia: ak sa 
takéto postavy v príbehu predsa len objavili, buď sa spájali s predsocialistickou 
minulosťou (Štefanovičová, Zúbek), alebo ich situácia zákonite musela vyústiť 
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do pozitívneho riešenia. Ako príklad možno uviesť prózu Ruda Morica Trikrát 
som ušiel (1961) tematizujúcu problém sociálneho znevýhodnenia (rómska ko-
munita) v duchu dobových naivno-schematických predstáv. 

Počnúc 60. rokmi 20. storočia sa však postupne objavuje čoraz viac takých 
príbehov, v ktorých je postava so zdravotným znevýhodnením vysunutá do roly 
protagonistu, resp. je úzko spätá s dominantnou dejovou líniou. Z dobovej tvor-
by to boli napr. preklady kníh Aimée Sommerfeltovej (Cesta do Agry, 1964; Biely 
bungalov, 1966); Michelle Gillesovej (Keď sa vráti svetlo, 1977); Any Marie Matu-
teovej (Pauline, 1979); Meinderta DeJonga (Chlapec z Promincľovej ulice, 1975), 
Alana Marshalla Už zasa preskakujem kaluže (1955; slov. 1960), Denise Legrixo-
vej Taká som sa narodila (1962 – 1974; slov. 1979), Sheily Hockenovej Ema a ja 
(1978; slov. 1982), Simone Fabienovej Budeš ako iní (slov. 1982). V  pôvodnej 
tvorbe bola publikovaná kniha Márie Ďuríčkovej Majka Tárajka (1965), povied-
ky R. Dobiáša a  O. Sliackeho a  pre dospievajúcich poviedky Vincenta Šikulu 
S Rozarkou alebo Manduľa (1966). Už tento neúplný výpočet diel signalizuje, že 
v priebehu 60. a 70. rokov sa téma zdravotného postihnutia objavuje pomerne 
často, najmä v prekladoch z inonárodnej tvorby. V pôvodnej literatúre išlo skôr 
o  jej sporadické načrtnutie v  rámci krátkych poviedok, až neskôr vyšli prózy 
Jána Tužinského Straka nekradne (1987) a Tone Revajovej Pol prázdnin s tetou 
Kolieskovou (1989), v ktorých je človek s telesným postihnutím v centre rozsiah-
lejšieho príbehu. 

Od 60. rokov 20. storočia sa v súvislosti s prehlbovaním psychologického 
rozmeru (nielen) detskej literatúry a s presadzovaním sa partnerskej koncepcie 
vzťahu medzi dospelým a  dieťaťom ukazuje snaha preniknúť do vnútorného 
sveta človeka, ktorý je určitým spôsobom znevýhodnený. A  tak sa pohľad na 
človeka so zdravotným postihnutím začína posúvať od povrchovo-opisného 
smerom k zvnútornene-analytickému, t. j. od extrospektívneho k introspektív-
nemu5 nazeraniu. Tento trend zaiste podporili aj autobiografické výpove-
de autorov, ktorí sami žili s fyzickým hendikepom (A. Marshall, D. Legrixová,  
S. Hockenová), resp. výpovede rodičov dieťaťa s  hendikepom (S. Fabienová). 
V pozadí spomínaných trendov však bezpochyby stáli aj podnety súvisiace s čo-
raz nástojčivejšie sa aktualizujúcou myšlienkou integrácie ľudí s postihnutím 
do väčšinovej spoločnosti. 

5 Introspekciu budeme chápať nielen v  zmysle výkladu psychologických vied ako 
„sebapozorovanie“, ale aj v  zmysle medicínskom ako „nahliadnutie do vnútra 
orgánu“ – t. j. do duše človeka (Brukker, Opatíková 2006).
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V 60. rokoch sa v pôvodnej slovenskej tvorbe problém telesného postih-
nutia prvýkrát výrazne aktualizoval v  už spomínanom úspešnom príbehu 
Márie Ďuríčkovej Majka Tárajka. Autorka v ňom prostredníctvom priameho 
detského rozprávača necháva čitateľa nazrieť do duševného sveta dieťaťa 
so somatickým postihnutím, pričom dieťa je zobrazené v  širokom kontex-
te spoločenských vzťahov (kamarátskych, školských, súrodeneckých, rodin-
ných, susedských). Protagonistka príbehu, postihnutá problémom s  kĺbmi 
a v dôsledku toho kačacou chôdzou, sa nachádza práve na prahu dospievania, 
v momente, keď sa človek stáva na svoj fyzický výzor mimoriadne citlivým.  
M. Ďuríčková zaznamenáva postupné prebúdzanie sa tejto citlivosti až po krí-
zový moment najvyššieho poníženia a bolesti, na vyjadrenie ktorého využila 
symboliku ľudového umenia (povesť o ihle-hrubani, oplecko ľudového kroja). 
Viacúrovňovo načrtáva modifikáciu postojov dobovej spoločnosti k človeku 
s  postihnutím: posudzovanie telesného postihnutia ako ľudskej menejcen-
nosti (Majkina starká sa pre dokaličenú ruku cíti odstrkovaná – „ostatná litera 
v abecede“, s. 29); skryté, ale aj otvorené zavrhovanie (Majkina matka poci-
ťuje dcérino telesné postihnutie ako rodinnú hanbu: „keď nás už pánboh tak-
to s ňou potrestal“, s. 54); oproti tomu akceptovanie (Majkin otec) a podpora 
(Majkin lekár: „Oveľa horšie je krívať na rozum“, s. 123). Zásluhou statočnosti, 
s akou protagonistka čelí výčitkám, krivdám i výsmechu, smeruje v konečnom 
dôsledku k  identifikácii s  názorom lekára. Fakt, že sociálne okolie jej dáva 
pocítiť jej inakosť, odzrkadľuje to, že telesné postihnutie bolo v 60. rokoch 
vnímané ako hendikep, ktorý bráni človeku rovnocenne zapadnúť do spoloč-
nosti. S ohľadom na túto skutočnosť, ale aj na potrebu prekonať postoj k po-
stihnutiu ako ku hendikepu, a s ohľadom na detského adresáta a jeho očaká-
vanie šťastného konca autorka na záver ponúkla zmierlivé riešenie Majkinho 
problému (úspešná operácia kĺbu).6

V priebehu 70. a 80. rokov sa v rámci sledovanej témy čoraz výraznejšie 
profilovala tendencia prehlbovať introspektívny prienik do vnútorného sveta 
človeka so znevýhodnením. Túto tendenciu posilnili preklady autobiograficky 

6 Ako prezradila M. Ďuríčková v jednom zo svojich rozhovorov (1978, s. 96), kniha v prvej 
verzii „mala zlý koniec – operácia sa nepodarila. Lenže [...] deti to zlé zakončenie 
nesmierne rozľútostilo. Že ich doslova zdrvilo. A tu som sa zháčila. Vstúpila som si 
do svedomia a namiesto zlého konca som napísala dobrý: Majka sa uzdraví. Lebo ja 
nechcem zraňovať svojich malých čitateľov. Nechcem a nebudem im zraňovať dušu 
beznádejou.“
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orientovaných kníh.7 A. Marshall, D. Legrixová, S. Hockenová aj S. Fabienová 
ponúkli zvnútornené svedectvo o tom, ako sa človek so zdravotným postih-
nutím vyrovnáva so svojou situáciou a s akými problémami zápasí v úsilí in-
tegrovať sa do spoločnosti ako rovný s rovnými.

Kniha A. Marshalla Už zasa preskakujem kaluže (1955; slov. 1960) je ur-
čená mladším čitateľom; autor sa (podľa vlastných slov v epilógu) „preniesol 
ponad fakty k pravde“. Majúc na zreteli detského čitateľa teda do istej miery 
fikcionalizoval vlastnú životnú empíriu. Posilnila sa tak čitateľská príťažlivosť 
príbehu, pričom sa nestratila autenticita výpovede o sile osobnosti zoči-voči 
fyzickému utrpeniu a úsiliu byť ako ostatní. Knihy D. Legrixovej Taká som sa 
narodila (1962 – 1974; slov. 1979) a S. Hockenovej Ema a ja (1978; slov. 1982), 
rovnako ako aj kniha S. Fabienovej Budeš ako iní (slov. 1982), napĺňajú dekla-
rovanú autobiografickosť bez väčšej snahy o fikcionalizáciu faktov. Ich prí-
behy o vlastnom zdravotnom postihnutí (Legrixová sa narodila bez rúk a bez 
nôh, Hockenová zasa v ranom detstve oslepla), resp. o zdravotnom postihnutí 
dieťaťa (syn S. Fabienovej sa narodil s nezhubným nádorom na chrbte, ktorý 
narástol až na 11 kilogramov), sú príbehmi o situácii, utrpení, pocitoch a pro-
cesoch, akými sa človek so zdravotným znevýhodnením usiluje (alebo akými 
ho usilujú) zaradiť medzi intaktnú populáciu. Boli to publikácie, ktoré spre-
vádzali aj stimulovali v realite sa presadzujúci, v literatúre sa zviditeľňujúci 
zložitý proces rodiaceho sa integratívneho prístupu k ľuďom so znevýhodne-
ním. Marshallov hrdina cíti svoje zmrzačené nohy „také blízke, že som sa díval 
na ne ako na zdravé [...]. Keď so mnou ľudia zaobchádzali ináč ako s ostatnými 
deťmi, s ktorými som sa hrával, chtiac nechtiac musel som sa vyrovnať s tým, čo 
prikovalo moju myseľ k zmrzačenému telu“ (c. d., s. 85). Rozprávanie vedie z od-
stupu rokov a skúseností, keď už dokáže analyzovať svoje vtedajšie situácie 
a pocity. Tak je to napokon vo všetkých troch ďalších autobiografiách. Intro-
spektívny ponor do vnímania a cítenia človeka s postihnutím v týchto kni-
hách je cenný najmä tým, že zviditeľňuje to, čo títo ľudia bytostne potrebujú: 
partnerský postoj intaktnej populácie bez znevažovania, ale aj bez okatého 
súcitu, rovnako urážajúceho ich ľudskú dôstojnosť.

7 Rýchlosť, s  akou boli tieto knihy do slovenčiny preložené, svedčí o  tom, že aj 
naša spoločnosť si uvedomovala nevyhnutnosť poznať svet ľudí s  postihnutím 
z autentických zdrojov. Boli to okrem toho knihy, ktoré vzbudili pozornosť aj v krajine 
svojho pôvodu a preložené boli do viacerých jazykov. Kniha A. Marshalla sa krátko po 
publikovaní stala bestsellerom. V Československu Karel Kachyňa podľa nej nakrútil 
rovnomenný film (1970).
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Toto posolstvo autobiografických kníh o telesnom postihnutí sa koncom 
80. rokov v tvorbe pre deti čiastočne napĺňalo tvorivými činmi vo fiktívnych 
príbehoch J. Tužinského Straka nekradne (1987) a T. Revajovej Pol prázdnin 
s tetou Kolieskovou (1989). J. Tužinský situoval chlapčenského hrdinu, ktorý sa 
ocitol na invalidnom vozíku po nešťastnom páde z bicykla, do rámca prázdni-
nového príbehu. Vytvoril tak slovenský pendant k úspešnej knihe nemeckého 
autora Maxa von der Grüna Krokodíli z predmestia (1976; slov. 1983). Obidve 
prózy majú podobné znaky prázdninových dobrodružne ladených príbehov 
prežívaných detským spoločenstvom. Oba príbehy akoby sa usilovali pre-
klenúť izolacionizmus nemobilného človeka: Tužinský parodicko-humorným 
stvárnením dvoch kontrastne modelovaných hodinárov a  napínavej opravy 
vežových hodín, Grün zasa detektívnym pátraním. Obaja autori sa orientu-
jú na špecifiká života s ochrnutými dolnými končatinami, ale aj  na proces 
sebaprijatia a  prežívania obmedzenosti fyzického pohybu. U  J. Tužinského 
sa telesné postihnutie ukáže ako reparibilné (operácia). M. Grün, podávajúc 
plnokrvnejší obraz chlapca s doživotným pohybovým postihnutím, do príbe-
hu šikovne zapracoval aj informácie o špecifikách života nemobilných osôb 
(kompenzačné spôsoby pohybu pomocou rúk, problémy pri sebaobslužných 
úkonoch a pod.). Obaja autori vytvárajú postavy, ktoré fyzickú bezmocnosť 
a zraniteľnosť prekonávajú vnútornou silou svojej osobnosti. V tomto smere 
sú postavy mierne idealizované, sú modelované ako zrelšie, vyspelejšie, naj-
mä u Grüna (autor to prostredníctvom protagonistu zdôvodňuje tým, že ob-
medzenie pohybu umožňuje človeku viac rozmýšľať, viac sa ponárať do svojho 
vnútra a pozornejšie si všímať okolitý svet), a teda sú v štruktúre sujetu pred-
určené na to, aby hľadali riešenia problémov. Predovšetkým nemecký autor 
ukazuje prostredníctvom hrdinu s telesným postihnutím to, ako sa v postoji 
k takýmto ľuďom odkrýva podstata ľudských charakterov (od empatie a po-
moci až po ľahostajnosť, nevraživosť či surovosť); do akej miery je spoločnosť 
pripravená na integráciu týchto ľudí (o  akej sa v  80. rokoch diskutovalo aj 
u nás). Vo všeobecnosti sú však vzťahy (najmä vzťahy medzi deťmi a dospelý-
mi) v oboch týchto príbehoch poznamenané  istou mierou romantizujúceho 
zjednodušenia.

Na rozdiel od zobrazenia telesného postihnutia bolo v literatúre pre deti 
a mládež až do konca 20. storočia len výnimočne tematizované mentálne po-
stihnutie. Častejšie sa objavuje v súvislosti s revitalizáciou lyrizujúcej prózy 
v 60. rokoch 20. storočia, ale skôr v literatúre pre (mladých) dospelých, než 
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pre deti – napr. v próze V. Šikulu S Rozarkou (1966) alebo v poviedkach Sta-
nislava Rakúsa Pieseň o studničnej vode (1979). Funkcia postáv s odlišnosťou 
bola však v poetike i noetike takýchto próz celkom iná. V literatúre pre mlad-
ších čitateľov bol obraz človeka s  mentálnym postihnutím, resp. duševnou 
chorobou, sporadický a  sledoval spravidla didakticko-osvetový a  ochranár-
sky zámer (Betsy Byarsová: Leto s labuťami, 1971; slovensky 1986; O. Sliacky: 
Krásna modrá mušľa, 1977). Azda aj preto sa v textoch tematizovali jestvujúce 
predsudky, marginalizácia, izolácia takýchto ľudí. Na druhej strane sa spraco-
vaniu témy nedá uprieť, že psychologický rozmer postáv je hlbší, pozornosť 
je orientovaná na špecifický svet slabomyseľného človeka, prípadne už aj na 
ťažkosti, aké prináša spolužitie s ním pre jeho sociálne okolie.

3 Od tematizovanej integrácie k inkluzívnej literatúre

K zásadným zmenám v literárnom stvárňovaní človeka so znevýhodnením 
dochádza až v 21. storočí. Korešponduje to s faktom, že (podľa V. Lechtu, c. d.) 
koncom 20. storočia začali a v prvých desaťročiach 21. storočia vrcholili vo 
svete diskusie o integrácii a sociálnej inklúzii týchto ľudí do väčšinovej spo-
ločnosti (u nás bola integrácia verbálne deklarovaná už od 70. rokov, v praxi sa 
však uplatňovala až od 80. rokov) a o inkluzívnej edukácii. Zmeny spoločen-
ského postoja k ľuďom s postihnutím, k akým aj u nás dochádzalo pod vplyvom 
demokratizačných procesov po páde totalitného režimu roku 1989, zasiahli aj 
oblasť literárnej tvorby pre deti a mládež. Prvým signálom bol kvantitatívny 
vzostup príbehov (zväčša prekladov z inonárodných literatúr) uchopujúcich 
zdravotné postihnutie ako hlavnú tému alebo aspoň jeden z významných mo-
tívov; téma sa stala frekventovanou, ba priam módnou, žánrovo, poetologicky 
i hodnotovo mnohotvárnou súčasťou rovnako arteficiálnej literatúry pre deti 
a mládež, ako aj mainstreamu a komerčných spracovaní. Spomedzi typov po-
stihnutia je nápadný vysoký záujem o literárne využitie problematiky men-
tálnych anomálií a najmä v priebehu posledných dvadsiatich rokov do úzadia 
ustupuje téma telesného postihnutia, hlavne somatického, ktoré bolo pred 
rokom 1989 najčastejšie tematizované. 

Aj v novom storočí sa stvárnenie sledovanej problematiky na Slovensku 
spája predovšetkým s prekladmi zo svetovej literatúry. Téma sa však predsa 
len výdatnejšie objavuje už aj v tvorbe slovenských autorov, niekedy takmer 
systémovo (Daniel Hevier), inokedy skôr sporadicky (Ján Uličiansky, Jana 
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Bodnárová, Marta Hlušíková, Gabriela Futová a  ďalší). Podstatná zmena sa 
však v ostatných desaťročiach netýka ani tak počtu a pôvodu titulov, ako skôr 
spôsobu tematizácie problému –  konštituovania fenoménu „inkluzívna lite-
ratúra“8. 

Príznaky toho, čo možno nazvať inkluzívnou literatúrou, majú napr. prózy 
pre deti Ivy Procházkovej9 Päť minút pred večerou (2010) alebo Ivony Březino-
vej Chlapec a pes (2011). Potom sú tu príbehy, ktoré akoby zachytávali moment 
prekonávania hranice medzi integráciou a  inklúziou, teda akoby zaznamená-
vali proces, akým sa dovršuje integrácia a  rodí inklúzia. Taký je napr. príbeh  
L. S. Christensena Herman (2015); protagonista sa v  ňom musí vyrovnávať 
s  vlastným zdravotným postihnutím, ktoré zrelativizuje kvalitu jeho života 
a prevráti hodnotovú hierarchiu, takže napokon musí prekonávať nejednoduchý 
proces opätovného sebaprijatia. Stvárnenie nápadnej fyzickej odlišnosti (defor-
mácia tváre) ako zásadného ľudského problému priniesol román  R. J. (Raquel 
Jaramillo) Palaciovej Obyčajná tvár (2013; slov. preklad M. Jedinák). Orientuje 
sa na problém prijatia odlišnosti spoločnosťou, a  to cez obraz vzťahov k  člo-
veku s očividnou a na prvý pohľad odpudzujúcou fyzickou inakosťou. Kombiná-
cia niekoľkých rozprávačských uhlov umožňuje komplexnejšiu analýzu celého 
problému, pretože konfrontuje rôznorodé postoje ľudí (detí aj dospelých) pri 
stretaní sa s fyzickým znetvorením človeka od zhnusenia, výsmechu, „taktné-
ho“ prehliadania až po jeho akceptáciu, stvárňuje procesy prekonávania odporu, 
aj ľudského zlyhania. Vyústenie do inklúzie protagonistu s rovesníkmi má však 
znaky trocha umelého (resp. prirýchleho) happy endu.

Príbehy tematizujúce telesné postihnutie na základe idey inklúzie spravidla 
pracujú so psychologickou introspekciou; azda najmenej to platí o vojnovom ro-
máne amerického autora Anthonyho Doerra Svetlo, ktoré nevidíme (2016), v kto-
rom nevidiaca hrdinka slúži hlavne ako prostriedok na vybudovanie napínavé-
ho, dobrodružného vojnového príbehu.

Introspektívny pohľad do vnútorného sveta človeka so zdravotným postih-
nutím, smerujúci k inkluzívnej literatúre, sa v posledných desaťročiach presadil 

8 O inkluzívnej literatúre sa už niekoľko rokov hovorí najmä v západnej (anglofónnej) 
pedagogike. Ako príklad uveďme: Kit Luce, 2016. Inclusive Literature: Choosing 
Resources to Represent Disability in the Classroom. Dostupné z: http://etfovoice.ca/
feature/inclusive-literature; Wopperer, E., 2011. Inclusive Literature in the Library and 
the Classroom, Knowledge Quest, Everyone’s Special. 39 (3) Jan/Feb 2011, pp. 26 – 34. 
Dostupné z: https://eric.ed.gov/?id=EJ963437

9 Podrobne o  tvorbe tejto autorky pozri monografiu Svatavy Urbanovej Dialogy Ivy 
Procházkové (2012).
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najmä v súvislosti s tematizáciou mentálneho hendikepu. Podobne ako v druhej 
polovici 20. storočia prispeli k formovaniu integratívneho postoja autobiogra-
fické práce, aj v tomto prípade práve také práce prispeli k formovaniu inkluzív-
neho trendu, a to napriek skutočnosti, že išlo o práce staršieho dáta.10 Publikácia 
Claire D. Canningovej Marta ako dar (slov. 1999) a Dale Evans Rogersovej Netu-
šený anjel (1953; slov. 2011) sú výpoveďami matiek, ktorým sa narodili dievčat-
ká s Downovým syndrómom. Canningovej rozprávanie je vecné, faktografické, 
ponúka v podstate len zažitú životnú empíriu; Rogersovej narácia o dcére, ktorá 
zomrela ako dvojročná, je pokusom koncipovať skúsenosť literárnejšie, ako list 
postmortálnej detskej postavy rodičom. Obidve publikácie dosť zásadne ovplyv-
nili ani nie tak literatúru (ich literárna hodnota nie je vysoká), ale skôr pohľad 
spoločnosti na ľudí s mentálnym postihnutím predovšetkým tým, že zdôrazňujú 
(zaiste pomerne jednostranne a nadsadene) výnimočný prínos týchto detí do 
rodinného života. Slovenský pendant k týmto knihám, ibaže viac zliterárnený, 
s výrazne kontroverzným, bolestným, idealizácie zbaveným nazeraním na život 
s mentálne postihnutým dieťaťom, vytvára tvorba Etely Farkašovej (napr. próza 
Deň za dňom, 1997). Ako skúsená prozaička dokázala autentickú autopsiu vyja-
driť bez toho, že by sa to dotklo literárnej presvedčivosti. Hoci tieto faktuálne 
ladené prózy sú adresované najmä dospelým recipientom, nemožno ich vylúčiť 
ani ako čítanie pre mladých dospelých.

V rámci faktuálnej tvorby možno vydeliť zaujímavú skupinu kníh, ktoré pri-
nášajú autentické výpovede ľudí trpiacich určitým typom mentálneho postihnu-
tia. V slovenskom kontexte vytvorili knižné práce napr. autori s Downovým syn-
drómom Zuzana Dvořáková a Sandro Milučký. Z. Dvořáková je autorkou dvoch 
denníkovo koncipovaných kníh: Moja kniha. Mne stačí aj pohladenie (2002) a Tak 
si ja krásne žijem. (Bola som klientkou, teraz som kolegyňou) (2008). Publikova-
né denníky ponúkajú pohľad do duševného sveta človeka s mentálnym postih-
nutím, pre ktorého je písanie istou sebareflexnou aktivitou, pokusom ukotviť 
vlastnú identitu. Väčšina zápisov je teda zaujímavá ako výpoveď o osobnosti au-
torky a o drobných radostiach a záľubách jej života. Ide o fragmentárne autobio-
grafické záznamy, ktorým chýba príznak literárnej naratívnosti. Ak text porov-
náme s analýzami detských naratívov realizovaných M. Klimovičom (2015), text 
je približne na úrovni desiatich – jedenástich rokov. Autorkina schéma textovej 
produkcie zrejme smeruje k  deskripcii, a  tak vznikajú skôr situačné opisy na 

10 Hoci v  domácom prostredí vyšli ešte v  50., resp. 70. rokoch, v  preklade sa k  nám 
dostávali až od 90. rokov 20. storočia.
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námety, ktoré sú jej blízke, než narácie vo vlastnom zmysle slova. Výraznejšiu 
mieru literárnosti má kniha Sandra Milučkého Som spotený od šťastia (2010). 
V tomto prípade ide o krátke texty typu vtipných rýmovačiek, dopovedaní, alebo 
až aforizmov. Autor ich tvorí na báze situačného komentára, resp. doplnenia 
výroku (najčastejšie) matky. Jeho texty vďaka rytmizácii, jednoduchým rýmom 
a sporadickým vtipným výrokom majú miestami určitú mieru umeleckej ima-
ginácie („Hnev šiel do sveta / a na stole zostal verš“), ktorá Z. Dvořákovej chýba. 
Hodnota všetkých týchto textov je však najmä v tom, že umožňujú intaktnej po-
pulácii spoznať myslenie a cítenie ľudí s mentálnym postihnutím „z prvej ruky“ 
a uvedomiť si ich právo – okrem iného aj na literárnu výpoveď. Texty autorov 
tohto typu sa významne podieľajú na budovaní inkluzívnej spoločnosti, ktorá 
človeka s postihnutím prijíma ako svojho naskrze legitímneho člena.

Často tematizovaným typom mentálneho postihnutia je autizmus. Aj toto 
postihnutie nájdeme rovnako v podobe faktuálnej tvorby (autobiografie), ako aj 
v podobe fiktívneho príbehu. Próza nemeckého scenáristu Axela Braunsa Pes-
trotiene a netopierci. Môj život v inom svete (2002; slov. 2009) je autobiografiou, 
v ktorej autor (s dávkou zliterárnenia, ale predovšetkým veľmi presvedčivo) opí-
sal vlastné detstvo a dospievanie poznačené autizmom. Podáva autentický ob-
raz o vnútornom svete človeka žijúceho s týmto postihnutím, o tom, ako a čo 
formuje jeho vzťah k  iným ľuďom – ako iní ľudia vstupujú do jeho životného 
priestoru. Zorný uhol nazerania na seba a okolitý svet obsahuje niečo z logiky 
dieťaťa či „básnika“, čo sa odzrkadľuje aj v narábaní s jazykom, v spôsobe vyja-
drenia bariéry, aká v duši autistov jestvuje a spôsobuje ich vnútornú izoláciu, 
pocit vzájomného neporozumenia s inými ľuďmi. Autobiografický základ má aj 
próza Keitha Stuarta Chlapec z kociek (2016; slov. 2017), ktorá však cez rozpráva-
nie otca autistického dieťaťa o tom, ako počítačová hra pomohla ich zblíženiu, 
zviditeľňuje najmä rodinné problémy sprevádzajúce výchovu takéhoto dieťaťa. 

Fiktívne príbehy s tematikou mentálneho postihnutia vznikajú buď vďaka 
osobnej skúsenosti autora, alebo ako výsledok dôkladného naštudovania pro-
blematiky. Oboje motivovalo Marka Haddona k napísaniu fiktívnej prózy Čudná 
príhoda so psom uprostred noci (2003; slov. 2004) s protagonistom s Aspergero-
vým syndrómom, ktorého presvedčivo modeloval ako rozprávača práve zásluhou 
pozorného odpozerania správania sa takýchto osôb a naštudovania ich špeci-
fík.11 Schopnosť adekvátne literárne využiť dôkladné oboznámenie sa s proble-

11 Príbeh interpretovala napr. D. Lešková (2012) z  hľadiska fokalizácie narátora 
a žánrovej príslušnosti textu k detektívke.
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matikou nemožno uprieť ani próze Francisca X. Storka Marcelo objavuje skutočný 
svet (2009; slov. 2010). Problematike zdravotného postihnutia sa pomerne sys-
tematicky venuje česká autorka Ivona Březinová, ktorá tému mentálneho po-
stihnutia naposledy spracovala v próze Krič potichu, braček (2016; slov. 2017). 
Popri vnútornom svete človeka s nezvratnou mentálnou degeneráciou (v pró-
ze Lentilka pre dedka Edka, 2015, je to Alzheimerova choroba) či viacnásobným 
mentálnym postihnutím zaujíma Březinovú aj proces vyrovnávania sa 
najbližšieho sociálneho prostredia s úskaliami spolužitia s takýmto človekom.

V mnohých prekladoch z inonárodnej tvorby sa objavuje zdravotné postih-
nutie, v  ostatných rokoch najmä mentálne (resp. duševná choroba), len ako 
vedľajšia téma vo funkcii exotizovať príbeh, zauzliť sujet (napr. J. Fitzgeraldová: 
Pod vajíčkom, 2014), zvýšiť povrchnú atraktivitu trilerovo koncipovaného textu 
(napr. román F. Zappie Vymyslela som si ťa, 2015). 

Záver

Analýza literárneho materiálu ukázala, že tematizácia človeka so zdravot-
ným znevýhodnením sa v  slovenskej (pôvodnej a  prekladovej) próze pre deti 
a mládež menila od polovice 19. storočia po súčasnosť v súvislosti s meniacim 
sa spoločenským postojom k týmto ľuďom. Pôvodná i prekladová literatúra od-
zrkadľujú procesy, akými altruisticko-segregačný postoj k ľuďom so znevýhod-
nením postupne prerastal do integračného postoja a napokon do akceptovania 
inakosti na úrovni inklúzie. Preukazných signálov tohto procesu je niekoľko: 1. 
postava so zdravotným postihnutím sa postupne čoraz častejšie dostáva do cen-
tra príbehu ako jeho protagonista; 2. perspektíva nazerania na problém postih-
nutia zvonka, teda z objektovej pozície postavy, sa posúva do vnútra, do psychi-
ky subjektu; s tým súvisí narastajúca frekvencia priameho alebo personálneho 
rozprávania, potláčanie autorského rozprávača; 3. do procesu zintenzívňovania 
psychologickej introspekcie v pohľade na problém a formovania integratívneho 
postoja vstúpili autobiografické prózy autorov, ktorí sami žijú alebo žili so zdra-
votným postihnutím; odkrývajú zvnútra, preto veľmi autenticky to, ako citlivo 
a inak rozličné reakcie intaktnej populácie vníma človek, ktorý funguje v role 
odlišnej, často závislej osoby, vyvolávajúcej protikladné emócie okolia; 4. proces 
formovania inklúzie a  inkluzívnej literatúry podporil vstup autobiografických 
výpovedí autorov s mentálnym postihnutím; ich publikácie, hoci aj s malou či 
nulovou literárnou hodnotou, stimulujú u intaktnej populácie záujem o nahliad- 
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nutie do vnútra postavy so zámerom dôkladnejšie poznať psychiku človeka so 
zdravotným postihnutím a porozumieť jej, čo možno interpretovať ako výrazný 
krok v zmysle narastajúcej akceptácie rovnocennosti, a teda smerovania k  in-
klúzii ako partnerskému vnímaniu človeka so znevýhodnením, jeho akceptova-
niu. V tom zmysle možno vysledovať vývin témy zdravotného postihnutia v li-
teratúre pre deti a mládež v oblúku od didakticko-moralizujúcej literatúry cez 
inštruktívno-socializačnú až po inkluzívnu podobu. Z hľadiska imaginatívno-
-emočného náboja textu je zároveň viditeľný posun od didaktizmu a sentimen-
tality (čo korešpondovalo s akceptovaním človeka s postihnutím ako pasívneho 
objektu čakajúceho na pomoc zvonku) až po plnohodnotnú umeleckú výpoveď, 
v ktorej je človek so zdravotným znevýhodnením aktívnym subjektom society, 
v ktorej žije.

Aký typ knihy pre deti by teda bolo možné nazvať inkluzívnou literatúrou? 
Pod týmto pojmom budeme skusmo rozumieť knihy ponúkajúce umelecky kre-
ované texty, v ktorých je tematizovaná ľudská odlišnosť, t. j. niektoré postavy 
sú výrazne iné, než ostatné (v našom prípade majú znaky charakteristické pre 
určitý typ zdravotného postihnutia), ale tento ich rozmer nie je dôvodom ani 
príležitosťou na to, aby sprostredkúvali intaktnej populácii čitateľov priame in-
formácie o odlišnosti, alebo aby sa nimi otvorene apelovalo na korektné vzťahy. 
Táto literatúra má na zreteli cieľ porozumieť si a  tolerovať sa navzájom skôr 
vo forme pozitívneho podprahového efektu. Vo svojej podstate je inkluzívna li-
teratúra príležitosť na to, aby sa cez príbeh, metaforu vyjavili a stali zrozumi-
teľnejšími komplikované, mnohokrát tristné veci z oblasti ľudského spolužitia, 
aby sa ľudská rôznorodosť vyjavila ako prirodzený fakt, ktorý má v spoločnosti 
svoje legitímne miesto a právo na existenciu. Pritom sa nezatajuje, že toto všet-
ko prináša so sebou mnohé ťažkosti a problémy. V tom zmysle je v inkluzívnej 
literatúre ľudská odlišnosť interpretovaná ako niečo, čo môže byť lakmusovým 
papierikom autentickej ľudskosti.

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