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UMELECKÉ STVÁRNENIE HENDIKEPU V DIELE IVONY  
BŘEZINOVEJ
Artistic capture of handicap in the work of art by Ivona Březinová 

Mariana HRAŠKOVÁ

Abstrakt
Téma hendikepu sa v súčasnej literatúre pre deti a mládež stáva jednou z  inšpiratív-
nych výziev. V 90. rokoch 20. storočia a v prvých desaťročiach 21. storočia, i v súvislosti 
so spoločensko-kultúrnymi zmenami, dochádza v  priestore témy ku kvantitatívnemu 
vzrastu. Česká spisovateľka Ivona Březinová, ktorá vstupuje na pole literatúry pre deti  
a mládež práve v  čase detabuizácie (medzníka aj v  kontexte hendikepu), je v troch 
predkladaných dielach štúdie dobre známa i slovenskému čitateľovi. V súčasnosti patrí  
k jedným z najproduktívnejších a systematicky najaktívnejších spisovateľov, ktorí tému 
hendikepu v textoch pre deti a mládež umelecky zobrazujú z  rôznych vekových per-
spektív a v širšom žánrovom teréne. Vybrané diela synekdochicky mapujú somatické, 
mentálne a sociálne postihnutie (telesný hendikep, Alzheimerova choroba, autizmus), 
v recepčnom zastúpení troch vekových kategórií.

Kľúčové slová: téma hendikepu, vklad Ivony Březinovej, spoločnosť a  literatúra, 
hrdina so somatickým postihnutím, umelecký obraz Alzheimerovej choroby, literárne 
stvárnenie autizmu

Abstract
The topic of handicap in current literature for children and youth has become one of 
the inspirational challenges. In the 90s of the 20th century and in the first decades of the 
21st century, relating to various socio-cultural changes, there is a quantitative increase 
in this subject area. The Czech writer, Ivona Březinová, entered the area of literature 
for children and youth just in the period, when the issue of handicap had no longer 
been perceived as a taboo. Březinová is also well-known to Slovak readers and nowadays 
she belongs to one of the most productive and systematically most active writers, who 
display the theme of handicap in literary works of different genres and from different 
age perspectives. Her selected works capture the somatic, mental and social disabilities 
(physical handicap, Alzheimerʼs disease, autism), in reception representation of three 
age categories.

Key words: the theme of handicap, Ivona Březinová, society and literature, the charac-
ter with a somatic disability, artistic image of Alzheimerʼs disease, literary portrayal of 
autism

Úvod

Literárny obraz hendikepovaného človeka v literatúre pre deti a mládež pat-
rí k témam ojedinelým, osobitým a implicitne zvláštnym, pretože problém sám 
osebe zameriava výpoveď na niečo nezvyklé. Z hľadiska emocionálneho postoja 
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nás často orientuje na súcit, takže téma má potenciál priniesť silné momenty 
do textov a  v etickom rozmere povyšuje ideové zameranie textov, čím získa-
va osobitý ráz sugestívnosti. Jeho reflektovanie v literatúre začína byť signifi-
kantnou výzvou predovšetkým od 90. rokov 20. storočia a v prvých desaťročiach 
21. storočia. Dôvodom je vyššia citlivosť spoločnosti voči potrebe posilnenia 
humanistických snáh, ktorých základným východiskom je postoj k znevýhod-
nenému jedincovi so zachovaním prirodzeného princípu dôstojnosti každého 
človeka. Každé literárne dielo má svoje dominantné významy, ktoré sú vníma-
né a prijímané cez prizmu zdôraznených a zvýraznených hodnôt. Jedinečnosť 
konkrétneho modelu zobrazujúceho človeka s odlišnosťou (v našom prípade so 
zdravotným znevýhodnením), vytvára priestor na artikuláciu posilňovania hod-
notového rámca dieťaťa so spoločensky žiaducim vyústením. Mravná výpoveď 
prostredníctvom literárneho textu zobrazujúceho človeka so znevýhodnením 
umožňuje otvoriť priestor nových impulzov pre pohľad na ľudskosť, empatiu, 
prosociálnosť, náhľad bez predsudkov, pozitívne vnímanie hodnoty diverzity 
života a pod. Preveruje ochotu a mieru pomoci, možnosť porozumenia inému 
človeku, uľahčuje spoločenskú adaptáciu. Imanentne ponúka neznáme život-
né situácie, či neobjavené súvislosti v zložitej spleti ľudských vzťahov, ktoré si 
„zdravý“ človek v rámci intaktnej populácie ani neuvedomuje, niekedy aj nevie 
podstatnejšie zachytiť. Podobne ako sa osoba v  dôsledku znevýhodnenia do-
stáva v spoločnosti do mimoriadnej situácie, i o tejto téme možno hovoriť ako 
o špecifickej, ktorá cielene stavia do centra pozornosti človeka s inakosťou. Hoci 
je pojem inakosť v rozpätí svojej širokej významovosti sporný, obyčajne ho vní-
mame ako vychýlenie či nerovnakosť z bežne recipovanej normy. Do určitej mi-
ery môže označovať aj akosť výpovede, ktorá vyplýva zo zmeny alebo porušenia 
podoby, môže vyvolávať dojem modifikácie a  pôsobiť ako deformácia, zvlášt-
nosť, ktorá prekračuje obvyklé pravidlo a typickosť, indukuje istý stav neobyčaj-
nosti a výnimočnosti. Inakosť v sebe implikuje aj druh (ne)chcenej výstrednos-
ti, výlučnosti, upútava na seba pozornosť, vymyká sa z priemeru. Podobne ako 
prístup k odlišnostiam od normy sa môže meniť aj sama definícia normy v prie-
behu času. „Přestože není jednoduché striktně vymezit samotnou jinakost, po-
jem je do jisté míry vágní (a ona vágnost má přímou souvislost s nemožností 
jasně definovat normalitu, jejíž hranice jsou rovněž nepevné), nelze popřít jeji 
existenci. Zároveň každodenní životní situace v minulosti i současnosti dokazu-
jí, že vnímání jinakosti je neustále problematické a u části populace neprobíhá 
bez projevů neadekvátní reakce.“ (Kusá, Řeřichová 2016, s. 65). To podstatné, na 
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čom záleží pri postoji k človeku s hendikepom, defektom, znevýhodnením, ina-
kosťou, poruchou, postihnutím, alebo akokoľvek nazveme špecifickú zvláštnosť 
obmedzenia človeka, je porozumenie jeho životnej situácii. Vždy ide o zobraze-
nie jedinca, ktorý sa ocitá v náročnejšej životnej situácii, ako je bežné, pretože 
musí zdolávať prekážky, ktoré sa mu budú na životnej dráhe pravdepodobne 
vyskytovať častejšie ako ostatným. Pri umeleckej projekcii hendikepu je výcho-
diskovým bodom zväčša tematizácia mimoriadnej životnej okolnosti človeka, 
ktorý (aj keď to nechce) upútava na seba pozornosť svojím oslabením. Poten-
cialita krehkosti ale nemusí priamočiaro smerovať k slabosti. Naopak, často ide 
o singulárnu výpoveď statočnosti: „Jsou totiž různé druhy lidského hrdinství – 
ne jenom vydávat se nebezpečí, nebo něco mimořádného vykonat, ale také 
něco mimořádného vydržet, zvládnout, překonat překážky, obstát ve zvláštním 
ůkolu. Takoví lidé rozhodně zasluhují vysokého společenského ocenění. Jsou 
příkladem ostatním.“ (Matějček 2001, s. 32). Slovníkové vymedzenia prevláda-
júceho významu slova znevýhodnenie sa zhodujú v tom, že ide o človeka, ktorý 
má sťažené, resp. nerovnaké podmienky. Aj repertoár možných podôb ľudského 
situovania s nerovnakými a sťaženými podmienkami je značne široký a rozma-
nité sú aj prístupy k nemu. Napr. v najnovšej špeciálnopedagogickej terminoló-
gii sa začína používať pre zjednotenie pomenovaní diferenciácie slov: znevý-
hodnenie, hendikep a postihnutie aj pojem disabilita. Záujem o zobrazovanie 
literárnej postavy v textoch pre deti a mládež, ktorá spadá do kontextu disability 
ako „obmedzenia alebo straty (vyplývajúcej z poruchy alebo poškodenia) schop-
nosti vykonávať činnosti (aktivity) takým spôsobom alebo v takom rozsahu, aká 
je u človeka považovaná za normálnu (bežnú)“ (Kroupová a kol. 2016, s. 18), sa 
v našich domácich podmienkach posilnil predovšetkým detabuizáciou tém po 
roku 1989. V decéniách pred „uvoľnením“ ostávala téma v solitérnom postavení, 
pretože dobou preferovaný postoj ju posúval do pozície ideologicky nevyhovu-
júcej témy. 

Aj keď sú ľudia s hendikepom súčasťou civilizácie od počiatku, ich vnímanie 
sa premieňalo v  súvislosti s  vývojom kultúry a  vzdelanosti. Autorská dvojica 
Blažek – Olmrová (1988, s.  35) zaznamenáva: „Postižení nebo jakkoli výjimeč-
ní lidé byli vždy v dějinách vnímáni a přijímáni svým okolím ambivalentně: se 
sklonem buď je podceňovat, odsuzovat, pronásledovat nebo i  zabíjet – nebo 
je litovat, přeceňovat a  připisovat jim mimořádné ba nadpřirozené vlastnosti 
a  schopnosti. [...] dvacáté století zaznamenalo zásadní obrat v  institucionál-
ní péči o postižené. Změna v obecném povědomí i v individuálním vědomí se 
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však za těmito nespornými zlepšeními zásadně zpožďuje.“ Každá epocha mala 
svoj vlastný spôsob, ako sa s hendikepovanými ľuďmi vysporiadať. Je známe, že 
v  amplitúde spoločenských postojov k  hendikepovaným pozícia oscilovala od 
represívnej a  segregatívnej až po charitatívnu a  humanistickú optiku, vrcho-
liacu v súčasnom integračnom a  inkluzívnom postoji. Citlivý prístup k  týmto 
ľudom, ale aj k celej problematike, okolo ktorej sa v minulosti často „chodilo 
po špičkách“ (Matějček, prebal publikácie Krása a bolest, 1988), prešiel dlhým 
vývojom. Nevlastná história literatúry pre deti a mládež bohato čerpala z mý-
tických, zjednodušených a poverových polôh. Etické vyjadrenie postoja sa ne-
raz účelne vyjadrovalo prostredníctvom obrazu priamočiarej rovnice prepojenia 
problému mravného s problémom telesným. Ako konštatuje známy český psy-
chológ Zdeněk Matejček (2001, s. 8): „Tak už v pohádkach, má li být lidské zlo 
nějak ztělesněno, je samozřejmě  spojeno s  tělesnou ohyzností, vady charak-
teru jsou spojovány s nápadnostmi ve vňejším zjevu, defekt mravní s defektem 
tělesným.“ K  zmenám pohľadu výrazne prispeli erudície prírodných a  huma-
nitných vied, sofistikovanosť medicíny, spresnili sa diagnostické metódy zis-
ťovania stavu chorôb, rovnako aj zmeny pohľadu spoločnosti na problematiku 
špecifických potrieb jednotlivcov so znevýhodnením a v neposlednom rade aj 
prejavy zvýšeného záujmu spoločnosti o individuálne potreby detí. V súčasnej 
knižnej kultúre sa telesné, mentálne a sociálne postihnutie vymaňuje  nielen 
z predsudkov, ale aj z opatrnej náznakovosti, či dočasnosti a transparentne sa 
dostáva do nových polôh, stáva sa súčasťou totožnosti človeka. Otázka postoja 
k hendikepovaným ľudom, resp. deťom s  rôznymi znevýhodneniami, sa v po-
rovnaní s minulosťou v aktuálnom priesečníku spoločenskej klímy a edukácie 
rieši v prospech snáh koexistencie, tolerovania a rešpektovania ich dôstojnos-
ti, preferuje sa inkluzívny prístup ako „bezpodmienečné akceptovanie špeciál-
nych potrieb všetkých detí“ (Bagalová, Bizíková, Fatulová 2015, s. 5) v čo možno 
najväčšej miere. K  proklamácii záujmu možno priradiť aj pozornosť odbornej 
reflexie o čitateľský výskum hendikepovaných detských čitateľov, resp. recep- 
čných kompetencií detských čitateľov limitovaných hendikepom.1 Napriek 

1 Koncom 90. rokov napr. Milena Rosová uskutočnila prieskum na menšej vzorke 
respondentov v  rehabilitačnom ústave v  obci Chuchelné. Jej záujem spočíval 
v  mapovaní žánrových preferencií v  súvislosti s  telesným hendikepom detí  
a mládeže, kde konštatuje zaujímavé zistenia. Uvádza, že medzi najprekvapivejšie 
patrí napr. vysoké percento obľúbenosti hororových príbehov aj u najmladších detí, 
u kterých sa čitateľské očakávanie neupína k dramatickej tenzii fabuly, či k postave 
protagonistu, ale k  emócii strachu, ktorú recepcia vyvoláva. U  prepubescentných 
dievčat sa výraznejšie prejavila eliminácia motívov dospievania naviazaných na 
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tomu, že moderná doba rieši bariéry medzi ľuďmi, v praktickom živote sme si 
stále nie vedomí skutočnosti, že by bol dosiahnutý taký stupeň humanity, v kto-
rom je množstvo predsudkov či prejavov necitlivých postojov dostatočne elimi-
novaných. Žijeme vo svete, keď kladieme na deti zvýšené nároky na toleranciu, 
empatiu, mieru pochopenia, snažíme sa eliminovať diskriminačné postoje. Do 
akej miery sú súčasné deti pripravované odlišnosti ľudí a heterogenitu ako pri-
rodzený jav života spracovať a prijať? 

Využitie literatúry s témou hendikepovaného hrdinu v pedagogickej praxi 
nie je dostatočné, hoci jej prínos by sa nemal podceňovať. Funkciou týchto kníh 
nie je len to, aby sa deti a mládež o problematike dozvedeli faktické informá-
cie a mali v otázkach odlišnosti jasnejšie, ale aby porozumeli aj  psychologickej 
a sociálnej stránke problému a uvedomili si, že problematika hendikepu nie je 
viazaná len na hendikep samotný, ale je v úzkej súvislosti so sociálnym hendike-
pom, ktorý má na týchto jedincov ešte väčší dosah ako samo postihnutie. Texty 
s  problematikou znevýhodneného človeka, hendikepovaného nielen sociálne, 
ale v  zjavnejšej podobe aj v  presahu telesných či mentálnych obmedzení, by 
mali byť samozrejmou súčasťou vzdelávacieho procesu. V čítankách literárnej 
výchovy chýbajú ukážky, ktoré by otvárali väčší priestor deklarovanému 
problému, t. j. dokladovali protagonistov so somatickým, zmyslovým alebo 
mentálnym hendikepom (resp. telesným znevýhodnením). Pri práci s  literár-
nym dielom sa vytvára vzťah jedinca k umeniu, zobrazujúcemu rôzne aspekty 
života, dochádza k formovaniu žiakovej hodnotovej orientácie. Zároveň je stále 
viac podporovaná  snaha pracovať s literárnymi textami nielen kvôli naplneniu 
kognitívnych cieľov predmetu, ale aj so zámerom rozvíjať osobnostné kvality, 
axiologický systém žiaka, ktoré téma hendikepu zjavne rozvíja. 

Príkladom literárneho zhmotňovania problematiky hendikepu v  epickej 
konštelácii je tvorba českej autorky Ivony Březinovej (1964), ktorá je známa aj 
slovenskému čitateľovi. Za súčasť svojej profesie spisovateľky považuje aj bese-
dy o knihách s čitateľmi, nevynímajúc slovenského recipienta, pre ktorého sa jej 
knihy popri iných spisovateľoch prekladajú najčastejšie. V súčasnej českej tvorbe 
pre deti a mládež patrí k najproduktívnejším a zároveň najčítanejším autorkám, 
zrejme aj pre fakt, že jej tvorivým krédom je horizont harmonických vzťahov, 
nech sú postavy vsadené do akejkoľvek zaťažujúcej situácie. Napriek tomu, že 

citové dozrievanie, čo súvisí s  charakterom telesného postihnutia, ktoré blokuje 
možnosti nadväzovania ľúbostných vzťahov. Sondáž tiež ukázala, že na čitateľské 
záujmy detí má podstatný vplyv nielen charakter postihnutia, ale aj doba jeho vzniku, 
rovnako i individuálne predpoklady na vyrovnanie sa s hendikepom. 
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niektoré z jej kníh trpia slabšou kvalitatívnou vyváženosťou, veľkou prednosťou 
autorky je voľba tém. Register motívov mapuje problémy, ako sú rozvod, šikana, 
detský domov, látková a nelátková závislosť, zdravotný hendikep a i. Súčasťou 
jej zdravotne znevýhodnených hrdinov je napr. somatické postihnutie, men-
tálny hendikep, zmyslový hendikep, sociálne postihnutie. Problém hendikepu 
včleňuje do tvorby nielen systematicky, ale aj v širšom žánrovom teréne a pred-
stavuje ho vo svete detí a mládeže ako životnú problémovosť z rôznych vekových 
perspektív. Stáva sa, že autorka na ploche jedného textu kombinuje aj viaceré 
typy hendikepov. Ku genéze tvorby kníh často patrí dôkladné štúdium špeciál-
nej literatúry, superrevízna odborná pomoc a terénny výskum. Debutovala ro-
mánom pre dospievajúcich čitateľov Zrcátko pro Markétu (1996), rok po tom sa 
stala spisovateľkou z povolania, čoho prirodzeným následkom je kvantifikácia 
tvorby. Aktívny záujem o citlivé spoločenské problémy, v rámci ktorého mapuje 
aj svet zdravotne znevýhodnených, vyústil do participácie na pomoci rôznym 
nadáciám a asociáciám, ale podpísal sa aj pod príklon autorky k tzv. formatívnej 
literatúre: „Návodná literatura se jako jistý žánrový invariant vynořuje v tvorbě 
Březinové jak v oblasti autorské pohádky, tak v realisticky laděných příbězích 
ze života dětí a v prózách s dívčí hrdinkou. Od počátku 21. století autorka svůj 
príklon k tzv. pomocné či návodné literature posouvá do další roviny, rozširuje 
ideovětematické spektrum, dosud spočívající především v  mikroprostoru sta-
bilních a proměnlivých rodinných vztahů, o aktuální společenské problémy  
a soustrěďuje se na jejich sociologizující typizaci s prvotním cílem čtenáře pro 
ně zainteresovat, poučit o nich či výchovně zapůsobit.“ (Šubrtová 2011, s. 279). 
Koncepčnou súčasťou umeleckej štruktúry titulov často bývajú paratextové seg-
menty (úvod, doslov), v ktorých sa vyjadrujú rôzni odborníci k danej problema-
tike. Březinová vnáša do súčasných textov pre deti a mládež naliehavú výpoveď 
o kvalite života a vzťahov súčasného človeka. Vybrané diela, ktoré boli preložené 
aj do slovenčiny, synekdochicky mapujú zdravotný hendikep, resp. somatické, 
mentálne a sociálne postihnutie (telesný a zmyslový hendikep, Alzheimerova 
choroba, autizmus), v recepčnom zastúpení troch vekových kategórií.2 

2 Zdravotné znevýhodnenie je témou aj iných Březinovejpróz, ktoré nie sú predmetom 
predkladanej štúdie, ide napr. o  trilógiu Holky na vodítku (2002, 2003) kde je 
centrálnou témou mentálne postihnutie: bulímia a anorexia, gamblerstvo, drogová 
závislosť, ďalej možno spomenúť prózu Útek Kryšpína N. (2014) kde je protagonistom 
nepočujúci chlapec a i.
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1 Literárne stvárnenie hendikepu ako synergia detstva a staroby

Novela Lentilka pro dědu Edu (2006), určená deťom predškolského veku,  je 
Březinovej obraz stvárnenia rodiny, v ktorej pradedko trpí Alzheimerovou cho-
robou. Na Slovensku bola preložená s deväťročným odstupom, vyšla pod náz- 
vom Lentilka pre dedka Edka (2015) v čase, keď bola autorka už dva roky patrón-
kou nadácie Alzheimer nadační fond. Podnet na napísanie dostala od spolužiaka 
lekára, ktorý vyjadril obavy zo zámeru sprostredkovať predškolskému veku 
komplikovaný a frustračný problém choroby v starobe, ktorá je generačne i zá-
ujmovo veľmi vzdialená najmladším. Podiel zodpovednosti autorka komentova-
la napr. aj slovami: „Čím více si uvědomuji, co všechno do toho příběhu chci dát, 
tím větší mám strach, že se to tam nedostane.“3 Literárny projekt podoprela 
návštevou rôznych stacionárov a viedla odborné konzultácie s lekármi. Návodo-
vú a formatívnu funkciu podriadila umeleckej, takže kniha netrpí poučnosťou, 
úžitkovosť a utilitárny zreteľ je estetizovaný repertoárom nápadov. Autorka ne-
zaprela svoje pedagogické schopnosti a umelecky rozvinula tému do zbližovania 
a  vzájomného dopĺňania identít značne rozdielnych vekových kategórií. Roz-
právačskú pozíciu er-formy zverila päťročnému chlapcovi, takže vykreslenie 
príbehu vzťahového rámca niekoľkogeneračnej rodiny čitateľ vníma cez  
seizmologickú kompetenciu pravnuka Dodka (v pôvodine Honzík). Cez nevinný 
a  naivný pohľad detskej duše pôsobí opis rôznych komplikácií nadľahčene 
a vtipne. Symptómy choroby metaforicky rámcujú dej celého príbehu cez prob-
lém hľadania. Reťaz epizód začína nájdením dezorientovaného pradedka, ktoré-
ho polícia prinavracia domov, a pokračuje až po poslednú sekvenciu textu, vy-
jadrujúcu detsky nevinné hľadanie lieku ako ústretové riešenie problému. 
Spočiatku si rodina myslí, že ide o  bežnú sklerózu, no keď udalosti prídu tak 
ďaleko, že pradedko (familiárne dedko Edko) zabudne pravnuka v samoobsluhe, 
situácia sa rieši diagnostikou lekára. Väčšinu situácií, vrátane tých nebezpeč-
ných, dieťa vníma cez dobrodružstvo, atraktívnosť zábavy, možnosť experimen-
tu, ale aj aspekt spojenectva a súčinnosti s dedkom. Napokon, pre pracovnú za-
neprázdnenosť rodičov, je pravnuk odkázaný tráviť väčšinu času s  najstarším 
členom. Dedkova choroba navyše Dodkovi vhodne zapadá do magickosti uvažo-
vania, pretože nezmysly a nápady, ktoré dedko v dôsledku choroby robí, posil-
ňujú vnukovu fantáziu, majú príťažlivý emocionálny účinok a  umožňujú mu 
robiť aj to, čo je inak nevhodné. Napr. pri stolovaní dedko zabudne, na čo slúži 

3 BŘEZINOVÁ, I. Příběh o starých lidech. In: Ladění, 2003. Roč. 8, č. 4, s. 43.
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príbor, a začne jesť polievku vidličkou, bizarnosť vnuk vyhodnotí ako návod – 
nový mechanizmus okamžite vyskúšať. Pri obúvaní sa zámena deje podobne, 
a tak každý odchádza do obchodu s iným druhom topánok. Keď dedko v prievane 
zamení horiacu žehličku za závažie na noviny a následne byt začne horieť, bláz-
nivú situáciu pravnuk vyhodnotí ako želanie – byť v budúcnosti požiarnikom 
a  pod. Regresné tendencie v  dôsledku choroby sa v  epizódach zobrazujú ako 
mentálna podobnosť malého dieťaťa a starého človeka. K prepojeniu ich svetov 
dochádza aj pri spoločných hrách, ktoré väčšinou končia malou katastrofou, ale-
bo vzájomným porovnávaním zážitkov zo škôlky a z denného stacionára pre se-
niorov. No čím viac pravnuk dospieva a  choroba progreduje, tým viac Dodko 
citlivo vníma aj odvrátenú tvár problému a nápadných zmien. Ešte si v plnej 
miere neuvedomuje zákernosť poruchy pamäti, ale pozoruje v bežných konkrét-
nostiach dňa následky poklesu funkcií pamäti v neschopnosti rozpoznať známe 
a  samozrejmé veci. Vnuk si postupne všíma aj osobitosti v  zámene osôb, ich 
mien a podôb. Kým pri nespoznaní susedy to vníma bez väčšieho povšimnutia, 
osobne hlbšie, zmätočne a bolestivo ho zarazí bezprizorný kontakt, zasahujúci 
do ich vzájomného vzťahu: „Jedného dňa prišiel Dodko za dedkom Edkom do izby. 
Chcel, aby sa s ním jeho pradedko hral. Ten sa však na neho zahľadel cudzím, takmer 
nepriateľským pohľadom. ‚Čo tu robíš? A vôbec, kto si?‘ Dodko stuhol. ‚Ja...ja som 
predsa Dodko.‘ ‚Dodko?‘ zopakoval dedko Edko pomaly. Tváril sa pritom, akoby to 
meno nikdy v živote nepočul. ‚Ty si môj dedko Edko,‘ dodal Dodko opatrne. ‚Aha,‘ 
zdalo sa, že si dedko Edko spomenul. ‚To je jasné, nie? A mám ťa rád, však?‘ ‚Áno, 
máš ma rád,‘ prikyvoval Dodko horlivo. ‚Aj ja teba. Veľmi.‘“(Březinová 2015, s. 67 
– 69). Choroba narúša rodinnú atmosféru aj v rovine komunikácie. Príznaky di-
ferencovaných spôsobov komunikácie s ohľadom na osobité možnosti protago-
nistov autorka koloruje charakterizačným prvkami ich dimenzií. V rovine reči, 
ktorá je nielen prostriedkom komunikácie, ale tiež jednou z najvlastnejších pre-
javov ľudskej identity, sa v dvojici protagonistov prejavujú určité signály defor-
mity a zraniteľnosti najslabších členov. Konverzačná neobratnosť sa prejavuje 
dvojako. Kým vtipne a sviežo pôsobia formálne nedostatky komunikačných pre-
javov v podaní päťročného chlapca (skleróza je „sklalóza“, alzheimer je „aca-
mr“), tragickejší ráz už majú popletené významové spojenia dedka – namiesto 
pečiatky nástojčivo požaduje pravítko, doslovne vníma význam niektorých viet 
– keď je mu povedané, že sa má utekať prezliecť, tak naozaj uteká. Keď mama 
povie, že skočí do obchodu, dedko sa ide pozrieť k oknu, či skok z poschodia ne-
bude nebezpečný a pod. Momenty komiky vychádzajú zo samej podstaty choro-
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by, napriek tomu nie je zľahčovaná. Pradedkov hendikep zasahuje celú rodinu, 
všetkých jej zástupcov tvoriacich štvorgeneračnú štruktúru. Každý z členov je 
konfrontovaný následkami zmien a záťažou, ktorej náplň vyúsťuje do potrebné-
ho stráženia dedka. Na jednej strane vidieť snahu rodiny držať spolu, na strane 
druhej sa ukazuje potreba každého člena mať svoj osobný priestor. Akcentujúc 
predpokladaného adresáta, predstavila autorka obraz flexibilnej a harmonicky 
pôsobiacej rodiny, ktorá sa so zmenami rýchlo vyrovnáva. S ohľadom na detský 
spôsob vnímania naplnila dramatické scény humorom, čím síce inhibičný cha-
rakter nadľahčila, zároveň sa určitej idealizácii nevyhla. V súčasnej dobe pozna-
čenej tendenčným smerovaním k tzv. podobe nukleárnej rodiny (manželia a jed-
no – dve deti) je autorkin obraz facilitačného spolužitia niekoľkých generácií 
v panelákovom byte značne optimistický. Na druhej strane autorka s pochope-
ním dokázala stvárniť aj traumatizujúce ambivalentné pomery zdravých členov 
rodiny k chorému pradedkovi. Nové podmienky sú nielen skúškou rodiny, ale sú 
aj prostredím konfrontačného miesta, kde si dieťa v určitých momentoch uve-
domuje osobitosti tolerantného prístupu dospelého k zvláštnostiam správania 
starého človeka (dedkovi mama toleruje inkontinenciu, v samoobsluhe dospelí 
nekritizujú, keď sa dedko „hrá“ s pečivom a pod.). Osobitým problémom pri sta-
rostlivosti je režim stravovania a  užívania medikamentóznej liečby. Choroba 
spôsobuje, že dedko napr. pri jedení zabudne prehĺtať. Problém sa vyrieši hlad-
ko, zapitím vody, horšie je to už pri rozpoznaní času, kedy a aké jedlo nasleduje. 
Dezorientácia spôsobuje nielen neustály zmätok v zamieňaní raňajok, obedov 
a večere, dokonca dedko podozrieva, že mu doma nedávajú jesť, ale skutočnú 
krízovú situáciu vytvára nutkavá potreba neustáleho užívania liekov bez pres-
ných periód. V nestráženej chvíli sa dedko predávkuje liekmi, čo musí rodina 
riešiť okamžitou hospitalizáciou. Napätie vyvolané stresovou príhodou, deten-
zívne odľahčuje tvorivý a vtipný nápad dieťaťa. Obsedantnú potrebu v užívaní 
liekov začne Dodko nahrádzať podávaním lentiliek. Zámenu možno vnímať aj 
v  metaforickom rámci. Vo využití symbolu cukríkov, ktoré zastupujú detstvo, 
a symbolu staroby, ktorú zastupujú lieky, sa autorke funkčne podarilo prepojiť 
a  synergicky naplniť mentálnu a  hlboko osobnostnú spriaznenosť dvoch ľud-
ských svetov. Vnuk miluje svojho pradedka, čo autorka pôsobivo ukázala v scéne 
rozhodovania chlapca, pri ktorej si má odoprieť zvyšné cukríky, aby zostali pre 
dedka. Na tomto obraze vidieť aj citové vyzrievanie dieťaťa, ktoré bojuje samo so 
sebou a  vzdáva sa sladkosti v  prospech spriazneného človeka. Dieťa potláča 
túžbu po uspokojení vlastných potrieb, takže aj v  tejto oblasti zaujíma úlohu 
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spolupracovníka s pradedkom. Najstarší člen predstavuje pre dieťa citovo vý-
znamnú autoritu. Bráni ho aj v skupine vrstovníkov. Pred deťmi predstavuje pra-
dedka ako kamaráta, s ktorým sa môže hrať a robiť s ním veci, ktoré sú správa-
ním podobné. Synergiu detstva a staroby ako dvoch „príbuzných“ svetov, ktoré 
si v  zraniteľnosti pomáhajú, v  akte záchrany a  hry symbolicky premosťuje aj 
rekvizita hračky sanitky. Dieťa po nej v celom príbehu túži, no reálne ju nikdy 
nedostane. Vnukov zámer sa mení a prerastá v hlbší význam. Po čase prechádza 
z objektu hračky do túžby nájsť skutočný liek pre pradedka a jeho závažnú cho-
robu. Týmto obrazným vyjadrením sa autorke podarilo posilniť aj kompozičné 
spevnenie prózy. Záslužné posolstvo knihy v nemalej miere tkvie aj tom, čo vy-
jadrujú slová českého psychológa Zdeňka Matejička: „I stáří má být a může být 
šťastné, má také svou hodnotu pro pacienta i pro společnost, neboť znamená 
pro príslušníky mladších generací zásobu životních zkušeností a poznatků 
i možnost připravit se na vlastní stáří.“ (Matejček 2011, s.131). Zrejme aj táto 
snaha autorky zaistila knihe niekoľko ocenení.4

2 Literárny obraz somatického postihnutia v  symbióze detského 
a animálneho
 

Novela Kluk a pes (2011),5 určená kategórii adresátov školského veku, vy-
šla v slovenskom preklade pod názvom Chlapec a pes (2011). Próza sa zaoberá 
problematikou somatického postihnutia hlavného protagonistu, ktorý je na vo-
zíku, a okrajovo aj zmyslovým hendikepom (strata zraku) jednej z epizódnych 
postáv. Dejový rámec v lineárnom reťazci šiestich kapitoliek je vsadený do prie-
behu jedného školského roka a  vyrozprávaný z  dvoch rozprávačských polôh. 
Pôdorys textúry je vystavaný na dvojoptike pohľadu ľudského a  animálneho,  
t. j. chlapčenského protagonistu Jula a psa Cézara. Dvojica je generačne spriazne-
ná. Funkčné prepojenie perspektív je nielen efektívnou stratégiou modelovania 
optiky, ale aj využitia zvieracieho protagonistu ako partnera. Navyše zvieracia 
pozícia glosujúca udalosti akcentuje bližší kontakt s čitateľom, pretože zviera 
príťažlivo komentuje situácie v zmysle určitého „psieho optimizmu“. Humor-

4 Kniha získala napr. čestné uznanie Albatrosu 2006, ocenenie Suk – Cena knihovníkov 
2006 a Suk – 20 najčítanejších kníh roku – anketa detí 2006 (4. miesto) a nomináciu 
na Zlatú stuhu 2006.

5 Kniha bola nominovaná na nakladateľskú cenu Albatros v kategórii Výročná cena za 
pôvodný text 2011 a v rovnakom roku získala cenu Suk – Cenu detí 2011 (15. miesto).
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ný aspekt, ktorý sa týmto textu pridáva, neberie príbehu primeranú vážnosť. 
V  rozmeroch daných detským hrdinom a  detským čitateľom núti aj k  spolu-
prežívaniu, k premýšľaniu a porozumeniu záťažových situácií, ktoré bežne deti 
nezažívajú. Cézar je vnímaný ako člen harmonicky pôsobiacej rodiny. Rodina 
ho bezproblémovo integrovala do svojho životného štýlu. Má v nej nenahradi-
teľné miesto nielen pre výhradnú pozíciu maznáčika, ale predovšetkým z funk- 
čného dôvodu, je účelovo cvičený na asistenciu pri somatickom ochorení Jula. 
Zhoršenie zdravotného stavu prinúti rodinu zaobstarať invalidný vozík, preto 
Julo musí nastúpiť do nového školského roku s elektrickým pomocníkom. Učí sa 
na ňom jazdiť a ovládať ho. Mechanická novinka je pre spolužiakov atraktívna. 
Jeho vozík vzbudzuje u rovesníkov obdiv. Deväťročné deti prejavujú prirodzený 
záujem využiť ho vo svoj prospech. Populárnosť vozíka sa snúbi s Julovu túžbu 
zapadnúť medzi deti. Pre spolužiakov to je zábavka, nechávajú si nosiť veci, ale 
chlapca tento druh prestíže čoskoro prestane baviť. Prirodzený úspech med-
zi deťmi chce mať aj v bežných chlapčenských aktivitách, čo ale nie je možné.  
Vo chvíľach, keď sa chlapci porovnávajú v športových výkonoch, je mu ťažko. Re-
álnu telesnú neobratnosť si nahrádza snívaním. Jeho túžbou je pretekať. Zatiaľ 
čo ostatní kamaráti chodia na turnaje, on si predstavuje, že preteká na vozíku 
lepšie ako spolužiak Miro na bicykli. Tento druh izolácie konajú chlapci nevedo-
me, pretože v triede sú rovesníci solidárni, nikto sa Julovi neposmieva, kamaráti 
ho neodmietajú a „pro svůj hendikep se nestává terčem posměchu ani šikany, je 
začleněn do žákovského kolektivu, patří k oblíbeným žákům. Březinová se tímto 
obrazem snaží podnítit děti k tomu, aby se postižených vrstevníků a všeobecně 
hendikepovaných lidí nestranily, neboť ti ve srovnání se zdravími potřebují jen 
trochu více péče.“ (Sladová, Lišovská, Hnidáková 2014, s. 45). Podpora funguje 
v pozitívnom aj negatívnom zmysle. Deti dostanú riskantný nápad, v ktorom 
každý získava možnosť aktívnej spoluúčasti. Spolužiaci usporiadajú preteky 
v parku. V skupine je dôležitou normou požiadavka férovosti a spravodlivosti, 
ktorá nadobúda charakter nivelizácie, pretože k pravidlám pretekov patrí rov-
nosť v každom aspekte. Každý z pretekárov musí zdolať vytýčenú trasu s pou-
žitím Julovho invalidného vozíka v čo najkratšom čase. Napätie vrcholí, keď sa 
Julo ako posledný pretekár na vozíku prevráti. Z krízovej situácie vyviazne bez 
fyzických následkov, zažije však pocit hanby. Inou napätou situáciou je drama-
tický útek chlapca Braňa v čase polročného vysvedčenia. Pes Cézar poslúži na 
stopovanie a kamaráta sa úspešne podarí nájsť. Aj keď strastiplné hľadanie vy-
znieva v riešení zjednodušene, autorke sa podarilo vtesnať do sekvenčnej scény 
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aj introspekciu dieťaťa, ktoré si uvedomuje svoju odlišnosť a zároveň sa učí vní-
mať rozmery bezpodmienečnej lásky: „‚Mami, má pani Urbanová Braňa rada?‘ 
‚To vieš, že má.‘ ‚Aj keď sa zle učí?‘ ‚Áno, aj keď sa zle učí.‘ ‚A ty ma máš tiež rada?‘ 
‚Veľmi.‘ ‚Aj keď mám zlé nohy?‘ Mamička sa na Jula pozrela a zovrela ho do náručia. 
‚Si moje najväčšie šťastie. Aj keby si chodil ako ostatní. Aj keby si vyhral olympiádu 
v behu, tak by som ťa nemohla mať radšej, než mám teraz. Pamätaj si to, áno, Julko? 
A toto platí navždy.‘“ (Březinová 2011, s. 40).

Intencia textu demonštruje rodinu aj napriek neobyčajnosti harmonicky. 
Vzťahy sú podporujúce a láskavé. Pohoda a opora rodičov poskytuje psychické 
a sociálne bezpečie, čo sa pozitívne odráža v študijnom výkone protagonistu. 
Presne naopak je to v prípade psieho kamaráta. Z uvedenej dvojice je to práve 
on, ktorý vyniká fyzickou zdatnosťou, ale v učení prežíva ťažkosti. V rovnakom 
čase ako jeho ľudský kamarát nastupuje do školy, ktorá sa špecializuje na výcvik 
asistentských, vodiacich a policajných psov, a učí sa potrebným asistentským 
zručnostiam. Teritórium asistentskej školy autorka využila na priestor otvore-
nia ďalších kontextov. Cézarovi je sympatická labradorka Alfa, ktorá v škole štu-
duje odbor vodiacich psov pre nevidiacich. Prostredníctvom nej sa Julo zozná-
mi s dievčinou Andy, ktorá stratila zrak. Je plachá, osamelá a v tomto zmysle 
nešťastná. Labradorka jej okrem asistentskej pomoci saturuje potrebu citovej 
istoty a bezpečia, pretože Andy nie je schopná komunikovať bežným spôsobom 
na očakávanej úrovni. Súvisí to predovšetkým s jej strachom, získaným pri úra-
ze. Jej krátky príbeh dokumentuje, aké formy nevyhnutnej pomoci poskytuje 
vodiaci pes pre nevidiacich. Labradorka umožňuje službu v  orientácii, varuje 
pred prekážkami, pomáha rozoznávať zmeny a možné riziká. Andy sa môže pri 
nej bezpečnejšie pohybovať aj v neznámom prostredí, zlepšuje jej pocit každo-
dennej pohody a rovnako ako u Jula, eliminuje stres z chôdze. 

Ťažiskovým objektom umeleckého stvárnenia somatického postihnutia 
v symbióze detského a animálneho je predstavenie vzťahu maskulínnej dvojice. 
Ich vzťah sa pohybuje na úrovni spolupráce, vzájomne si poskytujúcej stabilnú 
pozitívnu spätnú väzbu. Cézar zohráva úlohu mobilnej pomoci pri prekonávaní 
fyzických limitov Jula. Je cvičený tak, aby bol schopný uspokojovať špeciálne 
potreby svojho pána. Činnosť, ku ktorej je cvičený, vykonáva nielen dobre, ale 
aj s radosťou. Je vždy ochotný venovať sa pánovi. Zlepšuje kvalitu jeho života. 
Nosí potrebné veci, pomáha udržiavať rovnováhu pri stabilite invalidného vozíka, 
otvára dvere, zásuvky, rozsvecuje a zhasína svetlo, stláča potrebné gombíky na 
výťahu, prináša veci z chladničky, pomáha pri obliekaní a vyzliekaní a pod. Je 
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významným prostredníkom sebestačnosti chlapca. Plní úlohu pomocníka tam, 
kde on sám už z  dôvodu fyzického obmedzenia nestačí. Julo ho potrebuje, 
pretože nie je svojou hybnosťou schopný zvládnuť požiadavky prostredia sám, 
bez pomoci. V  tomto zmysle je nesamostatný. (Protiváhu fyzickej limitácie 
tvorí bezproblémovosť v učení.) Pes je stabilný osobný spoločník, nie je kritický 
voči Julovi, prijíma ho takého, aký je. Je kamarát s úplnou oddanosťou, takže 
tlmí deficit, ktorý obyčajne deti s  hendikepom prežívajú. Aj Julo, ako každý 
hendikepovaný jedinec, je v  situácii zvýšeného rizika osamelosti, pocitu 
neistoty, strachu a úzkosti a z toho vyplývajúceho zníženého sebahodnotenia 
(Vágnerová 1996), i  keď kniha to celkovo nezdôrazňuje. Cézar nahrádza tú 
časť, ktorá nemôže potvrdzovať chlapcove osobnostné kvality (nemôže sa 
realizovať napr. v  športe), ale rovnako vyrovnáva aj určitý stupeň chlapcovej 
nesamostatnosti, resp. závislosti od ostatných. Na postihnutých ľudí obyčajne 
často ťaživo dolieha vynútená závislosť od iných a z toho vyplývajúca nemožnosť 
úplnej emancipácie. Zjavné je to napr. v situácii, keď padá pri pretekoch v parku 
z  vozíka, tu musí prijať pomoc kamarátov, čím sa vo vrstovníckej skupine 
dostáva do asymetrickej pozície, do roly fyzicky menejcenného. V tejto scéne 
trpkosť z vlastnej bezmocnosti autorka vyriešila v prospech účelnej nadsázky, 
t. j. humorného vtipkovania protagonistu na vlastný účet, čím nadľahčila 
komplikovanú situáciu, pretože kamaráti v prehnanej aktivite ťahajú Jula každý 
na inú stranu. Psí kamarát nahrádza jeho telesný, ale čiastočne aj psychický 
handicap. Vzťah dieťaťa a  zvieraťa môže byť riešením, ktoré napomáha 
odstrániť osamelosť (Julo je jedináčik), nežiaduce emočné zážitky. Pes je okrem 
kamarátskeho vzťahu psychickou oporou: napr. v noci, keď Julo zle spí, pes sa 
mu ponúka ako oporný bod a dáva mu citové bezpečie, rovnako mu dáva najavo 
bezvýhradnú a poslušnú lásku, vyjadruje svoju radosť z kontaktu s protagonistom. 
V  dôsledkoch psychickej tenzie mu pomáha pri zmierňovaní svalovej 
spasticity. Cézar je okrem vhodných povahových vlastností aj spoločenským 
plemenom s príjemnou srsťou, na ktorú sa úzko viažu terapeutické pocitové 
vnemy. Pri pohladení je príjemnou hmatovou skúsenosťou, a  tým je pre Jula 
ďalším spoľahlivým zdrojom citových podnetov. Má vždy chuť na vzájomnú 
komunikáciu a  vlastne vždy poskytuje svojmu majiteľovi pozitívnu spätnú 
väzbu. O  jeho vzťahu Julo nemôže nikdy pochybovať, je trvalým zdrojom 
citového uspokojenia. V závere príbehu sa navyše stáva aj potvrdením trvalej 
súčasti života postihnutého chlapca. Cézar po úspešnom absolvovaní asistent-
ských skúšok nastupuje do Julovej triedy. Efekt atraktivity sprievodných rekvizít 
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hendikepu autorka preniesla z  invalidného vozíka na vodiaceho psa, ktorý sa 
stáva pevnou súčasťou prestíže Jula a posilňuje jeho pozíciu v triede. 

3 Literárny obraz autizmu v dimenzii dievčenského románu

Dievčenský román Řvi potichu, brácho (2017)6 reflektuje život neúplnej rodi-
ny, v  ktorej chlapec Jeremiáš trpí poruchou autistického spektra. Sémantický 
kontrast v názve knihy upozorňuje na aspekt absurdity ako na jeden zo spôso-
bov štylizovania reality v modelovanom literárnom svete, ale na pozadí zmyslu 
textu poskytuje čitateľovi aj informáciu o podstate choroby, stáva sa metaforou 
fyzických symptómov a  komunikačných problémov súvisiacich s  hendikepom 
autizmu. No tak, ako je výraz exponovaným, tak je aj nesplneným želaním pro-
tagonistky, pretože hlučnosť brata spôsobuje rodine problémy. Autorka nás 
s dianím v rodine konfrontuje priamo, formou výkriku protagonistu: „Modrá!“ 
Farbou si Jeremiáš označuje deň v osobitom spektre svojho sveta, ale adjektí-
vom sa pomenúva aj pondelok ako výzva do nového týždňa, či štart mnohých 
zmien, ktorým musí rodina v novom prostredí čeliť. Rozprávanie je komponova-
né prostredníctvom personálneho rozprávača zvereného do kompetencie Pa-
mely. V záplave dievčenských próz o dospievaní a citovom zrení sa román radí 
k tej skupine, ktoré nestavajú do ústrednej úlohy hlavne dievča a jeho svet. O ňu 
tu síce ide, ale tvorí komplementaritu s bratom, ktorého hendikep vystupuje ako 
leitmotív textu. Hlavná dvojica súrodencov sú jednovaječné dvojčatá. Previaza-
nosť je nielen biologická, ale puto znásobuje aj silný ochranársky sklon ženské-
ho elementu v  kruhu nekompletnej rodiny. Starostlivosť o  postihnutého 
Jeremiáša je v  striedavom rozložení medzi opatrovanie doma a  vzdelávanie 
v špeciálnej škole. Ako už biblická príznakovosť mena Jeremiáš napovedá, v au-
torskej stratégii sa stáva súčasťou poetického a noetického rozmeru textu. Bře-
zinovej protagonista Jeremiáš má symbolické spojenie s biblickou postavou rov-
nomenného proroka, o  ktorej je známe, že jeho život bol celý čas poznačený 
osobným utrpením a sprevádzaný plačom.7 Prostredníctvom protagonistu, kto-
rý trpí nízkofunkčným autizmom, sa v knihe predostiera množstvo problémo-
vých situácií, neraz hraničiacich s pohromou, ale úzko viazaných s odlišnosťou 
formy života, ktorú si toto znevýhodnenie vyžaduje. Aj keď sa autorka nevyhýba 

6 V slovenskom preklade vyšla pod názvom Krič potichu, braček (2017).
7 V biblickej symbolike sa výraz Jeremiády používa vo význame oplakávania a kvílivého 

žalostného plaču. Termín jeremiáda označuje žalospev, nárek nad pohromou.
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temným stránkam, ktoré autizmus pre rodičov a  súrodencov prináša, čitateľ 
v knihe nachádza aj optimistický pohľad na ďalší život protagonistov. Senzitívna 
premýšľavá Pamela sa naučila počas štrnástich rokov prispôsobovať svoj režim 
podľa okolností, ktoré vyžaduje bratova choroba. Súdržnosť medzi matkou 
a dcérou pomáha nekompletnej rodine prekonávať zložité dramatické situácie. 
Otec ich v zbabelosti opustil, keď sa dozvedel, že jeho syn je autista. Zložité pra-
divo väzieb Jeremiášovej choroby sa premieta do scén, ktoré sú náročné nielen 
fyzicky, ale predovšetkým psychicky. Väčšina dní je vyčerpávajúcim strážením 
optimálnej rodinnej atmosféry, krehkosť ktorej vždy overí aj najmenšia zmena, 
ak na ňu Jeremiáš nie je vopred pripravený (napr. každá návšteva, zmena farby 
oblečenia, iný tvar ako guľatý a pod.). Jeremiáš trávi väčšinu času stereotypnými 
činnosťami a  záujmami, pri ktorých často ide o  nefunkčné zaobchádzanie 
s predmetmi. Obľúbenou stereotypnou záľubou je roztváranie a zapínanie zipsu 
a obkresľovanie koliesok okolo gombíkov, odchod mimo domu je vždy v sprievo-
de veľkej hliníkovej pokrievky od hrnca na bielizeň. Podobnosť pokrievky ako 
ochranného štítu voči vonkajšiemu svetu, či skrývanie pocitov, ktoré môžu do-
spieť do bodu varu, je zjavná. Zavádzanie nových aktivít či uloženie vecí na ne-
tradičné miesto v ňom vyvoláva stres, preto poriadok rieši spláchnutím rušivých 
vecí do toalety. Denný režim je riadený podľa vopred naučeného stereotypu 
s pedantným dodržiavaním pravidiel. Rodinnou pomôckou sú obrázky na ná-
stenke, v prísnej postupnosti, s primeraným farebným určením. Keď sa obrázok 
nekryje s činnosťou, ktorá sa od Jeremiáša očakáva, vyvoláva to v ňom zmätok, 
v horšom prípade aj deštruktívne správanie. Okrúhly tvar je určujúca mustra, 
ktorú Jeremiáš miluje, upokojuje ho a  obsesívne trvá na jej zachovaní. Podľa 
kruhu sa musí servírovať jedlo na tanieri, takže mu matka vykrajuje kolieska 
z mäsa, príloh, či pečiva. Z tvarohových koláčov pravidelne na raňajky vyberá 
hrozienka a v presných radoch ich usporadúva na stole. Okrúhly vzor je vyhľa-
dávaným tvarom aj na vychádzkach. Prechádzka v podaní Jeremiáša je reťazou 
bizarných scén, ktoré Pamela obetavo znáša: „Vystoupili z výtahu, minuli schrán-
ky a prosklenými dveřmi vyšli pred dům. Jeremiáš s pokličkou v ruce neochvějne za-
mířil k popelnicím. Pamela jen rezignovane protočila oči a vzdychla. Jestli ji na pro-
cházkách s bráchou něco vadilo, tak právě pachy. Jeremiáš pachy naopak miloval. 
Na odpadky nesahal, ale s nadšením očichával každou popelnici, nejdéle ty se směs-
ným odpadem. Papír a plasty ho nechávali chladným. O něco víc se mu zamlouval 
kontajner na sklo, z něhož často čpěly výpary zbytků kyselých okurek, kečupu, zvět-
ralého vína a kdovíčeho dalšího. [...] Jeremiáš se naštestí pachů nasytil a byl ochoten 
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jít dál. Zamířil k  řade zaparkovaných aut, kterým pravidelne obdivoval volanty  
a poklice na kolech. ‚Kulatý!‘ doznámil Pamele spokojeně. Kývla, ale byla ve střehu. 
Věděla, že procházejí rizikovou oblastí. Pokud byla auta zaparkovaná v  jiném 
pořadí, než jak si je Jeremiáš zapamatoval, když se přistěhovali a poprvé se šli projít, 
zažíval hluboké zoufalství.“ (Březinová 2017, s. 13). Aj keď je väčšina vychádzok 
„divadlom“ pre okolie, Pamela už dávno rezignovala na predsudky ľudí, stereo-
typné reakcie, zvedavé pohľady, prehnanú ľútosť či osobné útoky. Pocit hanby sa 
naučila tlmiť apatiou. Navonok zachováva ignorujúci postoj, vo vnútri však čas-
to trpí. Denne zvádza boj so sebou, pretože mentálny a sociálny hendikep brata 
hlboko presahuje aj do jej osobného sveta. Kniha patrí k tým autorkiným dielam 
v ktorých sa jej dobre podarilo obsiahnuť sociálny hendikep aj v zložitejšej šírke. 
Sociálne znevýhodnenie rodiny možno načrtnúť v niekoľkých výraznejších pa-
rametroch: 1. Rodina trpí odchodom otca, čo má psychický a finančný dosah. 2. 
Pre časté Jeremiášové problémy v škole je rodina nútená sa neustále sťahovať na 
novú adresu. 3. Časť okolia v bydlisku neprijíma nových nájomníkov. Obyvatelia 
domu podávajú sťažnosť za rušenie nočného pokoja, rovnako vznášajú podnet 
na prešetrenie výchovy Jeremiáša Úradu sociálnych vecí. 4. Pamela musí v škol-
skom prostredí prežívať aj posmech, provokácie, nadávky a ponižujúce narážky 
vrstovníckej skupiny. (Spolužiačky prirovnávajú Pameline prechádzka s bratom 
k venčeniu psa.) 5. Matka sa nemôže normálne zamestnať. 6. Aj blízka rodina 
(rodičia matky) spočiatku odsudzuje dcérinu výchovu a vnukov hendikep vníma 
ako nevychovanosť. 7. Matka s dcérou svoj voľný čas obetujú Jeremiášovi, často 
im chýba primeraný kontakt s okolím, v spoločenských aktivitách (napr. Pamela 
má problém chodiť s kamarátkami do kina a na diskotéku). 8. Aj obyčajná vy-
chádzka s Jeremiášom za účelom relaxu sa môže zmeniť na vyhrotenú situáciu 
(napr. v nestráženej chvíli sa Jeremiáš pri zbieraní húb priotrávi, alebo v  inej 
situácii sa stane, že na jednej z prechádzok Jeremiáša upúta zips na oblečení 
dievčaťa, rozopne jej ho, čo suseda v okne vyhodnotí ako pokus o znásilnenie, 
takže končia na polícii). 9. Zdravotná starostlivosť o Jeremiáša si vyžaduje špe-
cifický prístup. Vo chvíľach afektu často zaujíma otvorený postoj agresie, a ak 
nepomáha odvedenie pozornosti čokoládovým cukríkom, či tíšenie láskavým 
slovom, ba niekedy aj nútenou fyzickou blokáciou do úplného vyčerpania, musí 
byť tlmený sedatívami: „[...] když se jeho stav zhorší nad únosnou mez, není vyhnu-
tí a léky jsou zase součástí jeho světa. Zažila jsem to mockrát. V těch dnech se mi 
Jeremiáš prěd očima změní v handrovou panenku. Nemluví. Nehýbe se. Jenom dýchá. 
Funguje jeko loutka na neviditelných nitích, úplne mu zmizí mimika, už tak chudá. 
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Vypadá potom vždycky jako maska. Mívám z něj v těch chvílích strach. [...] tyhle léky 
mu doktoři dávají, když už pomalu není zbytí, protože on je ke vší smůle, opravdu 
snáší špatně, ačkoliv jiným pomáhají. V těch chvílích od nás odchází. Jinam, do ně-
jakého svého světa, do kterého za ním nemůžeme. Možná je tam ještě osamělejší než 
jindy, ale alespoň si neubližuje. Ani nám. A  někdy by se od něj radši nechala 
pokousat, než ho vidět takhle.“ (c. d., s. 123 – 124).

Napriek odlišnosti bratovho sveta Pamela prijíma svoje dvojča nielen ako 
biologickú súčasť. Uvedomuje si, že ich pozície mohli byť aj opačné. Správa sa 
k nemu súdržne a viac ako sestersky. Zdieľa s ním značnú časť skúseností. Sta-
rostlivosť o brata v nej stimuluje materské sklony. Snaží sa vyčerpanej matke 
suplovať chýbajúci podiel otca. Vypracovala si stratégie, ktoré jej pomáhajú zvlá-
dať tento vzťah prijateľným spôsobom. Často podriaďuje svoje potreby v pros- 
pech Jeremiáša a jeho odlišnosť vníma ako danosť, berie ju takú, aká je. Vie, že 
vytvorenie skutočnej vzťahovej symetrie, ktorá je medzi zdravými súrodencami 
bežná, je ťažko dostupné a že postihnutý brat musí byť ochraňovaný, nemožno 
sa k nemu správať ako ku ktorémukoľvek inému, zdravému dieťaťu (Vágnero-
vá 1999). Zatiaľ čo Pamela predčasne dospieva, Jeremiáš silnie iba telesne, ale 
zotrváva vo svojom špecifickom detskom svete. Fyzická sila začína byť problé-
mom. Zlomová scéna, pri ktorej Jeremiáš v afekte priškrtí matku zipsom, takže 
následne musí byť hospitalizovaná, vyústi do riešenia, ktoré si obe ženy nechcú 
pripustiť. Hrozivo znejúce slovo „ústav“ sa stane pre rodinu realitou. Jeremiá-
šova hračka sa stane symbolom uzavretia aj otvorenia novej kapitoly rodinného 
života. V rodine dochádza k rekonfigurácii. Pamela s matkou síce strácajú ďal-
šieho člena rodiny v takej podobe, na ktorú boli zvyknuté, dočasné rozdelenie 
sa však naučia nevnímať ako zlyhanie, ale ako novú šancu. Nakoniec práve toto 
riešenie rodinu ustáli a situácia sa upokojí. Pre Pamelu sa navyše otvorí aj nová 
realita v ľúbostnom vzťahu. Skutočnosť, že ťažiskovým zámerom autorky bolo 
vtesnať formatívny aspekt do dievčenského románu a v rámci neho sa pokúsi-
la obsiahnuť širší komplex autistického spektra, nasmerovalo umeleckú kvalitu 
diela k menšej presvedčivosti. (Je obdivuhodné, na čo všetko má hrdinka silu – 
nové bydlisko, nová škola, postihnutý brat a v tom všetkom aj záujem o vážnejšie 
priateľstvo s postihnutým spolužiakom.) Priateľ Patrik trpí Aspergerovým syn-
drómom. Dobrodružstvo ich vzťahu, ktorý sa tiahne pôdorysom celej knihy, do 
určitej miery vyvažuje ťaživé stránky problému autizmu, na druhej strane práve 
narastaniu vzájomného záujmu sa v knihe nedostalo hlbšej motivovanosti. Pat-
rik vzbudí pozornosť Pamely hneď v prvý školský deň. Vo vzťahu k jeho určitým 
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odlišnostiam spočiatku tiež trpí predsudkami (považuje ho za nevychovaného), 
postupne nájde sympatie pre jeho svet a naučí sa akceptovať jeho inakosť, ktorú 
okolie raz vníma ako výstrednosť, inokedy ako hlupáctvo. Autorke sa podari-
lo v  povahokresbe Patrika načrtnúť primárne znaky Aspergerovho syndrómu 
v symbolickom presahu dvoch kontaktových kategórií. Zbližovanie oboch mla-
dých ľudí sa rieši napr. použitím  tzv. „ksichtíka“, čo je Patrikov zošitový náčrt-
ník grafických profilov rôznych podôb výrazov tvárí. Patrik si ním vypomáha pri 
komunikačných hendikepoch, zároveň je objektom Pamelinho záujmu. Stáva sa 
prostriedkom užšej komunikácie s Pamelou. Jedinci s   Aspergerovým syndró-
mom majú problém s porozumením emóciám, rovnako aj Patrik nedokáže pri-
merane odhadnúť neverbálne signály, výraz tváre. Vie prežívať emócie aj hlbšie 
city, ale nie vždy im vie plnšie porozumieť. Je pre neho náročné podľa mimiky 
a gestikulácie odhadnúť mentálny a citový stav druhých, preto neraz nesprávne 
zareaguje nielen v triede, ale aj v užšom osobnom kontakte s Pamelou. Dokon-
ca aj jeho zmysel pre čestnosť, rešpektovanie pravidiel a dôslednosť sa obrátia 
nešťastne proti Pamele, ktorú v dobrom úmysle určí ako svedka pri delikvencii 
spolužiakov, čím ju vtiahne do problémov. Špeciálnou záľubou Patrika, ktorá je 
zdrojom relaxácie a  nadväzovaním kontaktu, je záujem o  počasie. Pravidelné 
posielanie SMS s predpoveďou počasia využíva ako anonymnú masku. Aj keď ich 
vzájomné sympatie napokon ústia do konvenčného motívu dievčenského romá-
nu – scény ruka v ruke, na druhej strane toto gesto možno vnímať aj v symbolic-
kom presahu etickej intencie podania ruky: pochopiť problém autizmu.

Ilustrácie výrazne napomáhajú estetickej úrovni knihy. Výtvarná konštelá-
cia ilustrácií Tomáša Kučerovského zvyšuje kohéziu myšlienkovej náplne diela 
a posilňuje sémantický priestor témy. Obrázky sa nesú vo farebných odtieňoch, 
akcentujúc viazanosť s pointou a sujetovým tvarom textu (dodržiavanie poradia 
farieb podľa významového určenia protagonistu). Kresbová technika je poväč-
šine vystavaná na figuratívnych situačných obrazcoch, ktoré sprítomňujú aj de-
taily exponovaných výrazov tváre, mimiky a gesta, alebo aj vysúvajú do popredia 
určitý signifikantný predmet, jav, atmosféru scény a pod. V zoskupení zobraze-
nia rôznych výsekov formou montáže sa zintenzívňuje emocionálna účinnosť 
celkového výjavu ilustrácie. K efektu prispieva aj určitá farebná prísnosť.8

8 Kniha bola ocenená v  roku 2017 Zlatou stuhou v  kategórii Beletria pre mládež, 
rovnako získala výročnú cenu nakladateľstva Albatros za literárny text pre staršie 
deti z roku 2016, bola nominovaná na cenu Magnesia Litera 2017, získala cenu Suk –  
cena knihovníkov 2016 (1. miesto), Suk – cenu učiteľov 2016, v  ankete detí Suk –  
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 Záver

Obraz hendikepu sprostredkovaný literárnym dielom sa javí ako jedna 
z možností smerujúcich k posilneniu nielen empatického a spolupatričného 
vnímania problémov iných v sťažených podmienkach, ale prináša aj poznanie 
celistvejšieho obrazu života vôbec. Utrpenie patrí k súčasti poznania poriad-
ku sveta a  patrí k  čiastkovým princípom náplne života, pretože filozofia ži-
vota stavia na polarite preskupovania šťastia a bolesti. Pre celú spoločnosť je 
morálne významné literárne stvárnenie vzťahov hendikepovaných detí, ale aj 
dospelých. Veď je to večná téma, ktorá pre opakovateľnosť v dejinách ľudskej 
spoločnosti musí byť frekventovaná. Hendikep človeka je bolesťou spoločnosti 
vyplývajúcou z opakovaných chýb prírodných javov, dedičnosti a vplyvu prí-
rodného prostredia na funkčnosť biologických prejavov. Téma hendikepu člo-
veka musí mať priestor vo všetkých činnostiach ľudskej spoločnosti. Je vhodné 
pripomenúť, v ktorých oblastiach tomu tak nie je. Ivona Březinová komponuje 
stvárnenie hendikepu už programovo, pričom modality hendikepu v umeleckej 
výpovedi predostiera ako jednu z možných ciest hľadania seba samého v pro-
cese života. Jej literárne modelovanie hendikepovaného človeka zrkadlí nielen 
postihnutia znevýhodnenej populácie, ale (ba možno miestami ešte viac) aj 
deformácie intaktnej populácie, ktorá často nezaujíma v strete s postihnutým 
správny postoj. Aj preto je jej „odklínanie“ témy hendikepu jednou zo zásluž-
ných línií detskej literatúry.
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