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PROBLÉM HENDIKEPU AKO PROBLÉM POZNÁVANIA  
PROSTREDNÍCTVOM VEDY A LITERÁRNEHO UMENIA
Issue of handicap as the problem of cognition in science and  
in literary art

Katarína VUŽŇÁKOVÁ

Abstrakt 
Cieľom štúdie je komparácia opisu hendikepu z pozície vedy a jeho stvárnenia v ume-
leckom texte. Východiskom skúmania je spôsob tvorenia, jazyková analýza a literárna 
interpretácia diela Ivony Březinovej Krič potichu, braček!, ktorým autorka podáva príbeh 
autistického chlapca. Zámerom štúdia umeleckého textu je pátranie po možnostiach 
prínosu rečového i celkového správania sa literárnej postavy s neurobiologickým a men-
tálnym hendikepom, t. j. prínosu fikcie a narácie k celostnejšiemu a viacrozmernejšie-
mu chápaniu toho, čo je predmetom vedeckej explanácie. Tento problém súvisí s kom-
plexnejšou otázkou, a to, či objasňovanie problému cez prizmu vedy a  jeho umelecké 
zobrazenie možno chápať ako komplementárne alebo ako osobitné a na sebe nezávislé 
či nezlúčiteľné spôsoby uchopovania prirodzeného sveta, teda, či môžu veda a umenie 
prinášať spresňujúce, doplňujúce, resp. na seba nadväzujúce poznávanie a skúsenosť so 
svetom. 

Kľúčové slová: prirodzený svet, vedecké poznávanie, literárne umenie, hendikep

Abstract
The aim of the study is to compare the description of a handicap from the perspective 
of science and its capture in the artistic text. The starting point of the study is the ex-
ploration of the way of creation, language analysis and literary interpretation of a book 
by Ivona Březinová Bowl silently, little brother!, in which the authoress presents the story 
of an autistic boy. The aim of studying the artistic text is to examine the possibilities of 
the speech and general behavior of a literary character with neurobiological and men-
tal disabilities, i.e. overall contribution of fiction and narrative to a more holistic and 
multidimensional understanding of what is the subject of scientific explanation. This 
issue is related to a more complex question, namely if the illumination of the problem 
through the viewpoint of science and its artistic depiction can be accepted as comple-
mentary or as separate and inherently independent and incompatible ways of grasping 
the natural world, whether science and the arts can bring more refined, complementary 
or successive cognition and experience of the world.
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1 Úvod

Znevýhodnenie môže mať rôznorodý charakter a k problému hendikepu sa 
možno dostať rôznymi cestami. Jedným z dôvodov, prečo sa zaujímať o hendi-
kep z odborného hľadiska, je objasniť správanie sa a vývinové procesy u intakt-
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ných jedincov. Tak je to aj v prípade reči. Jej ontogenézu možno vysvetliť, okrem 
iného, aj na základe pozorovania rečového správania ľudí s hendikepom. Špeci-
fikom je v tomto prípade autizmus vyznačujúci sa komunikačnými dysfunkcia-
mi. Pozorovanie ľudí s iným spôsobom komunikácie, na aký sme bežne zvyknutí, 
môže podporovať alebo vyvracať existujúce teórie o osvojovaní si jazyka, resp. 
vytvárať príležitosti na nové koncepcie o ontogenéze reči (pozri o tom Vužňá-
ková 2018). 

Akékoľvek problémy súvisiace s  človekom a  jeho prežívaním vo svete sa 
znovuobjavujú v literárnom texte. A tak sa nemožno čudovať, že hendikep (v na-
šom prípade autizmus) sa stáva aj objektom zobrazovania v  umeleckej  lite-
ratúre. Autizmus, podobne ako iné javy, je tak predmetom vedeckého opisu, ale 
i fikčného sveta literatúry. Fikčný príbeh chápeme v zhode so S. Rakúsom (2015) 
ako ontologicky novú skutočnosť. Tu však ide o bytostne špecifickú skutočnosť, 
v ktorej sa subjektívne stvárnenie skúsenosti so svetom opiera o  vedecké po-
zorovanie a objasňovanie kauzálnych vzťahov týkajúcich sa autistického sprá-
vania, teda je do istej miery zbavené neobmedzenej intuície autora typickej pri 
tvorbe umeleckého textu.

S tým sa vynára otázka, aký je vzťah vedeckého a umeleckého v takomto 
literárnom texte. Postup od vedy k umeniu vyzerá prirodzenejší, aj keď nie je 
pri tvorbe umenia nutný. Vedecká báza (v našom prípade znalosti o správaní 
ľudí s autizmom) je východiskom pre umeleckú tvorbu, teda ovplyvňuje ume-
nie tak, že odborné podložie sa musí v umeleckom texte rešpektovať, aby bol 
zobrazovaný jav uveriteľný. Problémovejší sa však zdá opačný proces či vzťah, 
súvisiaci s  otázkou, či literárny text je schopný byť prostriedkom inšpirácie 
pre vedecké uchopenie problému, resp. ho istým spôsobom determinovať. Ná-
sledne vyvstáva i komplexnejší problém, a to, či objasňovanie istého javu cez 
prizmu vedy a jeho umelecké zobrazenie možno chápať ako komplementárne 
alebo ako osobitné a na sebe nezávislé či nezlúčiteľné spôsoby uchopovania 
„prirodzeného sveta“ (bližšie vymedzenie termínu pozri v kapitole 2), teda, či 
môžu veda a umenie prinášať spresňujúce, doplňujúce, resp. na seba nadvä-
zujúce poznávanie a skúsenosť so svetom. Tento jav sa snažíme priblížiť cez 
prípadovú štúdiu, t. j. literárnovednú i lingvistickú analýzu jedného diela od 
jednej autorky –  Krič potichu, braček! od Ivony Březinovej. Z povahy rozboru 
diela vyplýva potreba interdisciplinárneho prístupu, a preto vzťah vedeckého 
a umeleckého v  literárnom texte riešime na základe hodnotenia literárneho 
textu z  hľadiska lingvistiky, resp. psycholingvistiky či vývinovej lingvistiky 
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a  literárnej vedy/poetiky textu i  filozofie. Tomu zodpovedá i  charakter jed-
notlivých kapitol štúdie. 

2 Vzťah vedy a umenia

Skúmanie vzťahu vedy a umenia vo všeobecnosti i vedy a umenia v literár-
nom texte predpokladá ujasnenie si toho, čo je veda, čo je podstatou umenia 
a akými spôsobmi ony pristupujú k svetu i to, čo je to svet a aký je vzťah medzi 
svetom, vedou a umením. Nie je ničím objavným, že veda a umenie uchopujú 
svet diferencovane. Preto nám nejde o  odkrývanie niečoho nového, ale o  vy-
medzenie, špecifikáciu vedeckého a umeleckého. Na tejto platforme potom ana-
lyzujeme a  interpretujeme vybrané literárne dielo. Pri  charakteristike vedec-
kého a umeleckého je nutné nazerať na „život“ vedy a umenia, ale i život, ktorý 
umenie a  veda hodnotia, zvonku. Takýto prístup umožňujú filozofické teórie. 
Súvislosť medzi vedou a pôvodnou sférou každodenného myslenia a konania,  
t. j. tzv. prirodzeným svetom, ozrejmuje fenomenológia. Jej zakladateľ E. Husserl 
vychádza z  toho, že veda sa od tohto prirodzeného sveta vzdialila, a preto je 
potrebné vrátiť sa k pôvodnej sfére, k prirodzenému svetu, v ktorom sa nám veci 
javia ešte pred vedeckým poznaním (porov. Husserl 1996, Petříček 2018), možno 
doplniť, i pred umeleckým stvárnením. Onen prirodzený svet je tak spoločným 
východiskom, tým, čo existuje pred vedou a umením, ale i tým, bez ktorého by 
veda ani umenie neboli možné. Z potreby hodnotiť porozumenie a interpretáciu 
umeleckého textu vznikla hermeneutika (pozri Grodin 1997), neskôr i filozofická 
a literárna hermeneutika. Hermeneutická metóda (pozri o tom Hendl 2008) sa 
využíva pri analýze literárnych diel a hermeneutické prístupy je možné využiť aj 
pri objasňovaní vzťahu medzi literatúrou a literárnou vedou1, ktorej primárnym 
záujmom je svet fikcie a ktorej vzťah k prirodzenému svetu je sprostredkovaný 
cez umeleckú tvorbu. Z tohto hľadiska ani v tejto štúdii nehodnotíme hendikep 
priamo, teda tak, ako sa javí v prirodzenom svete, ale spôsob jeho uchopenia 
vedou2, osobitne umenovedou, a  umením. Vymedzenie umenia i  umeleckého 
textu nie je také jednoznačné ako v prípade vedy, čo vyplýva z povahy umenia. 

1 Vymedzenie literárnej vedy súvisí s metodológiou vedy, ktorá je tiež úzko prepojená 
s  filozofiou. Literárnu vedu chápeme ako jednu z  oblastí umenovied, ktorých 
predmetom nie je prirodzený svet a  ktorých predmetom je tak špecifická oblasť 
výtvorov ľudského ducha. 

2 Pod vedou rozumieme oblasť prírodných a  společenských vied, ktoré pristupujú 
k prirodzenému svetu spôsobom vymedzeným v schéme.
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Schéma 1: Vzťah vedy, umenia a prirodzeného sveta.
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To, čo sa považuje za umelecké, je totiž závislé od interpretácie recipienta. Pri 
chápaní umeleckej literatúry a  zobrazovaného sveta sa tak opierame o  jeden 
z možných prístupov, a to o poetiku prozaického textu popredného slovenského 
literárneho vedca a umelca S. Rakúsa (2015). Tieto prístupy aplikujeme na opis 
súvislostí a diskrepancií medzi vedou, umením a prirodzeným svetom a nazna-
čujeme spôsoby vedeckého skúmania a  umeleckého zobrazovania hendikepu, 
konkrétne autizmu, v podobe  schémy 1.

Aj z uvedenej schémy je zrejmé, že veda a umenie pristupujú k prirodzené-
mu svetu odlišným spôsobom. Predsa však môže vedu a umenie za istých okol-
ností niečo spájať, pričom môžu nastať dve situácie – veda pomáha umeniu ale-
bo umenie asistuje vedeckému výkladu dostať sa k prirodzenému svetu nášho 
bytia. Spojivom medzi vedou a umením sa za istých podmienok stáva narácia, 
resp. príbeh. Využívaniu príbehovosti vo vede a vedeckého poznávania v umení 
sa venujeme v nasledujúcej kapitole.

3 Príbeh ako prostriedok prirodzenej skúsenosti so svetom

V  psychológii sa príbeh, resp. naratívne prístupy používajú ako spôsob 
diagnostiky a poradenstva (pozri o tom Taročková 2011). Vychádza sa z toho, 
že ľudské konanie a prežívanie má naratívnu štruktúru. Podľa Sarbina je nará-
cia organizujúcim princípom ľudského konania (1986, s. 3 – 21). Inšpirujúc sa 
fenomenologicku filozofiou, predovšetkým myšlienkami Edmunda Husserla, 
Crossleyová (2000, podľa Taročková 2011, s. 30 – 34) hovorí, že život preží-
vame ako príbeh. Život i príbeh majú časovú dimenziu a prostriedkovo-cieľo-
vá štruktúra konania: minulosť – prítomnosť – budúcnosť sa v každodennom 
živote podobá štruktúre zápletky príbehu: začiatok – stred – koniec. Ak mys-
líme na prozaickú literatúru, potom štruktúra konania je spoločná umeniu 
i životu. Z toho vyplýva, že ak hodnotíme vzťah umenia a vedy k prirodzené-
mu svetu, potom príbehovosť má bližšie k literárnej próze, t. j. k umeniu ako 
k vede. Preto poznávať či získavať skúsenosť s niečím je človeku prirodzenejšie 
v naratívnej podobe ako v podobe, ktorú používa veda. Aj Ricoeur (podľa Ta-
ročková 2011, s. 30 – 34) konštatuje, že vedomie seba vzniká v procese rozprá-
vania príbehu. Životný príbeh sa od epickej fikcie odlišuje v  tom, že v živote 
nemožno celkom určovať začiatok ani koniec našich príbehov. Bez ohľadu na 
to príbehovosť je takým silným princípom v živote človeka, že aj pri odovzdá-
vaní vedeckých poznatkov sa nie zriedkavo neuvedomene, ale i zámerne pou-
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žívajú naratívne prístupy. Už S. Freud (1985; podľa Cohnová 2009, s. 62 – 63), 
uvedomujúc si veľmi tesný vzťah medzi históriou choroby a jej príznakmi, pí-
sal chorobopisy ako romány. Zároveň si bol vedomý toho, že tým môžu strácať 
charakter vedeckosti, resp. opúšťajú tým jeho rámec. Tento spôsob písania 
však podľa Freuda nevyplynul z nejakej záľuby, ale z povahy predmetu, ktorá 
si naratívnosť záznamu vyžiadala. Príbehy sa vo vedeckom diskurze používajú 
aj s iným zámerom. Keď chceme, aby recipient spoznal či priblížil sa čo najviac 
k tomu, čo mu chceme odovzdať, mnohokrát používame príbehy. Výnimkou 
nie je ani autizmus. Autori odbornej publikácie Vizuální komunikační strategie 
v autizmu takto už v úvode a potom na začiatkoch ďalších kapitol používa-
jú skutočné príbehy detí: „S Kurtem jsem se poprvé seznámil díky přítely, kte-
rý pracoval v místní dětské nemocnici [...]“ (Bondy a Frost 2007, s. 11; pozri aj 
Vermeulen 2006). Veda teda v snahe objasniť fungovanie prirodzeného sveta 
siaha po príbehoch (pravda, ide o popularizačno-náučné, nie čisto vedecké 
komunikáty), no sú prípady, keď sa postupuje aj naopak. A to vtedy, keď lite-
rárne umenie v snahe čo najpresvedčivejšie zobraziť problémy ľudí a ich sveta 
stavia na tom, k čomu svojimi metódami a prostriedkami dospela veda. Špeci-
fickým prípadom je v tomto smere literatúra faktu vystavaná na príbehovosti. 
No oporu o vedecké či filozofické poznanie možno nájsť aj v beletrii. Tým sa 
vyznačujú napríklad knihy Ivony Březinovej (pozri kapitolu 4). Osobitným ty-
pom beletristickej práce je v tomto smere aj román o dejinách filozofie s náz- 
vom Sofiin svet (Jostein Gaarder 1995) i  krátka próza pre deti prezentujúca 
filozofický spôsob uvažovania Kant (Jon Fosse 2015) (pozri o tom viac Vužňá-
ková 2017). Takéto umelecké texty majú špecifický ráz i funkciu. Subjektívne 
zobrazenie a estetickosť či poetika textu  sú vopred do istej miery determino-
vané či limitované exaktnými poznatkami (pozri o tom viac v nasledujúcich 
častiach) či prístupom k explikácii istého javu. No ich včlenenie do príbehu, 
hoci fiktívneho, môže recipientovi priblížiť problém tak, ako sa javí v priro-
dzenom svete, t. j. v bežnej sfére prežívania, myslenia a konania. Ukážkou je 
novela Krič potichu, braček!, ktorá vychádza z odborných poznatkov o poru-
che autistického spektra, no umelecky zobrazuje problém hendikepu v oveľa 
širšom – spoločensko-etickom rámci. Preto v nasledujúcich častiach štúdie 
realizujeme analýzu tohto diela z vedeckého (predovšetkým lingvistického) 
i umenovedného hľadiska.
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4 Hendikep v diele Ivony Březinovej

V tvorbe Ivony Březinovej možno nájsť niekoľko diel spracúvajúcich tému 
hendikepu, ktorých adresátom je dieťa alebo tínedžer (pozri tabuľku 1). Autor-
ka nepíše primárne pre dospelých, hoci ústrednou postavou je aj dospelý, resp. 
človek v starobe (tak je to v diele Lentilka pre dedka Edka). Zámerom je čitateľovi 
odkrývať mentálne, fyzické či psychosociálne postihnutia. 

Tab. 1: Hendikep v diele Ivony Březinovej.

 
Najväčším prínosom diel I. Březinovej o hendikepe je osveta medzi deťmi 

a násťročnými, t. j.  zobrazovanie života ľudí s hendikepom ako chorobou – 
diagnózou a tým šírenie poznania o problémoch a prežívaní sveta, ktoré sa 
týka priamo hendikepovaných osôb, ale i  tých, ktorí sa s  hendikepom mu-
sia vyrovnávať, pretože sa o  takýchto ľudí starajú, žijú s  nimi alebo s  nimi 
prichádzajú do kontaktu.

Formy hendikepu, ktoré autorka zobrazila vo svojej tvorbe, majú rozma-
nitý charakter (pozri tabuľku 1). Na jednej strane je tak úctyhodné, s koľkými 
postihnutiami a  ich detailným poznaním sa musela autorka vyrovnávať na 
odbornej úrovni, s čím súvisí množstvo konzultácií s odborníkmi na príslušnú 
oblasť. Na druhej strane snaha zachytiť niekoľko foriem hendikepu vo svojej 
tvorbe a nutnosť v každej chvíli tvorenia textu zohľadňovať autentickosť spô-
sobu správania sa hendikepovaného človeka a  potreba ukazovať na možné 
spôsoby správania sa ľudí k jedincovi s hendikepom, snaha vytvoriť fiktívny 
príbeh s osobitou významovou a estetickou kvalitou, ale aj zámer vysloviť ve-
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rifikovateľné svedectvo z  oblasti psychológie, neurológie či genetiky (pozri 
o  tom v  kapitole 5.2) ovplyvňuje spôsob ich umeleckého stvárnenia, ktoré 
je poznačené na ‘niektorých miestach konštruktivizmom. Autorku z  neho 
usvedčuje účelovosť a technickosť príbehu a správania sa postáv. Ako nepri-
rodzená sa javí napríklad reakcia predškoláka: „‚A pritom Dodko veľmi dobre 
vedel, že dedko má na polievku obrovskú chuť. Lenže vidličkou sa jesť nedala. Do-
dko dedkovi nenápadne postrčil lyžicu a čakal, čo sa bude diať. A dialo sa. Dedko 
Edko o chvíľu na vidličku zabudol a s chuťou sa najedol lyžicou‘ (Březinová 2015, 
s. 31 - 32). ‚Mal som už lieky?‘ – opýtal sa dedko Edko, len čo sa vrátil s vyplách-
nutým žalúdkom z nemocnice. ‚Ja ti dám lieky, dedko, chceš?‘ – ponúkol sa Do-
dko [...]. Dodko však pribehol so škatuľkou lentiliek a mamka sa rozosmiala [...]. 
Od toho dňa spotreba lentiliek v Dodkovej rodine výrazne stúpla. Ako by aj nie. 
Kedykoľvek chcel dedko Edko liek, pribehol Dodko a dal mu zapiť jednu farebnú 
lentilku.“ (ibid., s. 61 – 62). Postava na jednej strane reaguje veľmi pohotovo, 
racionálne a na svoj vek neprimerane úslužne, na druhej strane detsky naivne 
a neuvážene, keď nasadne pri návšteve zoologickej záhrady so zabúdajúcim 
pradedkom do auta nechajúc starého otca na lavičke v  zoo. Konštruktiviz-
mus sa objavuje aj v iných dielach v priamej i nepriamej reči postáv. Tým sa 
pragmatizmus tvorenia textu dostáva do stretu s jeho poetickosťou. Podrobne 
tento jav, ale i vzťah vedeckého, resp. odborného a umeleckého či poetického 
ďalej analyzujeme v knihe Krič potichu, braček!. 

5 Vedecké a umelecké v literárnom diele zobrazujúcom hendikep

Obyčajne pre vytvorenie literárneho textu stačí byť autorovi/autorke súčas-
ťou prirodzeného sveta, v ktorom potrebujeme iba približne vedieť, ako sa niečo 
má. Iná situácia nastáva vtedy, ak isté javy nie sú bežnou súčasťou nášho života 
a autor nedisponuje takouto skúsenosťou s nimi. Vtedy siaha po poznaní, ktoré 
je výsledkom systematického pozorovania a  generalizovania, aby boli príbeh 
i  konanie postáv vierohodné. Výsledkom môže byť osobitný typ textu, v  kto-
rom sa stretáva a  kríži odbornosť, fakt a  popularizačnosť s  poetickosťou. Tie 
sa v texte vzájomne determinujú. Umelecké majstrovstvo autora môže „zatajiť“ 
jeho poučenosť, ale i naopak, poetiku textu môže prekryť a prevýšiť odhalenie 
poučenosti vedúcej ku konštruktivizmu. V diele Ivony Březinovej Krič potichu, 
braček! môžeme nájsť oba uvedené javy, ktoré demonštrujeme nasledujúcou 
interpretáciou textu. 
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5.1 Postava s hendikepom a hendikepovaná postava

I. Březinová zobrazuje hendikep zaraďujúci sa z odborného hľadiska k ty-
pom pervazívnych vývinových porúch, t. j. k skupine porúch charakterizovaných 
kvalitatívnym zhoršením vzájomných spoločenských interakcií a spôsobu ko-
munikácie a obmedzeným, stereotypne sa prejavujúcim repertoárom záujmov 
a aktivít. Námetom príbehu je sociálna dyslexia – problémy rozumieť správaniu 
ľudí, neverbálnym signálom (gestám, výrazom tváre a reči tela) a zvyklostiam, 
problémy so zaradením do spoločnosti a  vytváraním vzťahov, introvertnosť, 
spôsob komunikácie, problémy rozumieť vtipu, obraznosti, dvojzmyselnosti, 
myslieť abstraktne a absentujúca predstavivosť (Thorová 2006). Aj keď ústred-
nou je postava Jeremiáša, hendikep ako diagnóza sa týka dvoch postáv, tínedže-
rov Jeremiáša a Patrika, s odlišnou mierou postihnutia. Chlapčenské postavy 
reprezentujú krajné póly autistického spektra (ľahký – Aspergerov syndróm – 
vysokofunkčný autizmus a ťažké postihnutie – nízkofunkčný autizmus). 

Jeremiášov hendikep spôsobuje vylúčenie zo spoločnosti a spoločenského 
života. Jeho hendikep možno vnímať na základe reakcií, netypických pre in-
taktných jedincov. Jeremiášovmu správaniu je ťažké porozumieť, je nezriedka 
nepredvídateľné a pre širšie okolie veľakrát neprijateľné. Hodnotiť ho možno 
len cez vonkajšie prejavy, keďže postava o nich nevie a nemôže hovoriť. Je tak 
hlavne pre nezainteresovaných ťažko vysvetliteľné, prečo nosí so sebou pok- 
rievku, hrá sa s gombíkmi, prečo ho fascinuje zápach z kontajnerov či trvá na 
dodržiavaní farebnosti oblečenia vzhľadom na dni v týždni: „Všetky tieto poz- 
natky znamenali hodiny pokusov a pozorovania, kým mama a Pamela pochopili, 
prečo sa Jeremiáš niekedy rozčúli tak, až sa od hnevu div nezadusí a niekedy ostáva 
úplne ľahostajný. Ibaže ani dokončený prieskum určitého javu neznamenal, že už 
navždy budú vedieť, ako reagovať a ako Jeremiášovým záchvatom predchádzať.“ 
(Březinová 2017, s. 73).

Patrikov hendikep je do značnej miery „ukrytý“, a  tak mu dáva možnosť 
zapojiť sa istým spôsobom do spoločenského života. Patrik – asperger si uve-
domuje svoj hendikep, môže o ňom hovoriť a snaží sa ho eliminovať (tvorí si 
grimasník – skicár s výrazmi ľudí, čo mu pomáha porozumieť tomu, čo ktoré 
výrazy znamenajú či ako sa prežívanie emócií prejavuje na ľudskej tvári). Au-
torka cez túto postavu využíva možnosť prezentovať vnímanie sveta aj u níz-
kofunkčného autistu, pre ktorého sú dôvody správania nevypovedateľné. Mama 
a sestra sa pred Jeremiášom nesmejú, pretože on nedokáže rozoznať príčinu ich 
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emócií. Vedia to však na základe dlhodobého pozorovania jeho reakcií. No Pat-
rik o svojom probléme hovorí: „‚No... Lenže teraz sa tváriš úplne inak,‘ zneistel. 
‚Nerozumiem tomu. Pokiaľ sa mi nedarí zapamätať si výrazy tvárí, sú pre mňa ľudia 
nečitateľní‘“ (ibid., s. 82 – 83); „‚Pomaly, Pamela. Ja si nedokážem nič predstaviť. 
Veci buď sú, alebo nie sú, dejú sa, alebo sa nedejú. Musím to vidieť a počuť. Pred-
stavy sú prázdny pojem‘“ (ibid., s. 202).

 Problém hendikepu sa cez odovzdávanie poznania o rôznych podobách 
autizmu prostredníctvom dvoch postáv nevyčerpáva a neuzatvára. Napriek uve-
deným skutočnostiam Jeremiášov hendikep možno ani nie je hendikepom a je 
v skutočnosti na tom lepšie ako Patrik. Na tento paradox prichádza aj Pamela: 
„Pamela usúdila, že stres z rozhodovania bratovi zrejme nehrozí. Ktovie, možno je 
nakoniec šťastnejší ako Patrik, ktorý si toľko vecí uvedomuje.“ (s. 179 – 180). Do-
konca je na tom lepšie ako mama a sestra Pamela, ktoré robia všetko pre to, aby 
sa mal čo najlepšie – bol doma a nie v ústave. Ústav však v skutočnosti nie je 
problém Jeremiáša, ktorý neprejavuje emócie. Ústav je problém pre tie, ktoré 
prežívajú vzťah k synovi a bratovi, pre tie, ktoré milujú, majú výčitky a trpia: 
Trpí sestra: „Remko je moja Achillova päta. Keby som ho nemala, necítila by som 
tú zvláštnu bolesť [...]. Ale zvykla som si. Musela som si zvyknúť, lebo bratovi to 
robí dobre.“ (ibid., s. 30 – 31). Trpí aj mama: „‚Odznova,‘ vložila si mama hlavu do 
dlaní. ‚Stále dookola, znova a znova. Vždy niečo zabudne. A tak znova. Zas a zas, 
a  zas! Odznova na zbláznenie. Ale kto to má vydržať?‘“ (ibid., s. 31). A  tým sa 
stávajú oveľa viac hendikepovanými ako Jeremiáš. Ubližujú im susedské vzťahy, 
naťahovanie s úradmi, bojujú s financiami, únavou až včerpaním, výsmechom, 
vyhrážaním sa a  nadávkami. To ony sú tie, ktoré sú v  skutočnosti vylúčené 
z normálneho spoločenského života. Bojujú s okolím, ale i samy so sebou. Boj 
matky je poznačený citovým vzťahom k obom deťom – dvojčatám: „Dala by som 
neviem čo za to, aby som ťa tohto trápenia ušetrila. Ale nemám silu Jeremiáša sa 
vzdať. Ani kvôli tebe. Ste moje deti. Obaja.“ (ibid., s. 41). Na druhej strane si mama 
uvedomuje, že svojím postojom k synovi ubližuje dcére: „‚Ja nechcem, aby si sa 
cítila previnilo, keď povieš, že si bez Jeremiáša urobíme pekný deň. Veď je to pravda. 
Obe vieme, aký je život s ním vyčerpávajúci... Prosím ťa, neber na seba ťažobu, ktorú 
niesť nemusíš‘.“ (ibid., s. 168). „‚Ak ma niečo v živote naozaj ťaží, tak vedomie, že tie 
hrôzy prežívaš teraz. Že som ťa toho nedokázala ušetriť, pretože som ťa nemilovala 
viac ako tvojho brata, že som vás mala rada oboch rovnako‘.“ (ibid., s. 193). Týmto 
hendikep nadobúda iný rozmer, poetika textu prekrýva odbornú poučenosť au-
torky a narúša informatívnu a osvetovú funkciu.
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5.2 Odbornosť a konštruktivizmus v správaní a reči postáv

Ako sme uviedli vyššie, v texte sa nachádzajú aj miesta, na ktorých sa zá-
merne prezentuje poučenosť autorky, čo súvisí s pragmatickým aspektom tvore-
nia textu. Úsilím cez beletrizovaný text informovať čitateľa o autizme sa ľudské 
hodnotenie hendikepu mení na odborné a faktografické, čím sa tlmí charakter 
textu ako umenia, oslabuje jeho estetická kvalita i autorská imaginácia. Čita-
teľ sa zrazu dozvedá o autizme aj ináč. Fiktívny príbeh je dotváraný vedeckými 
poznatkami, čím z literárneho hľadiska trpí konanie a myslenie postavy, ktoré 
môže strácať u recipienta na dôveryhodnosti. Opisovanie autizmu sa takýmto 
spôsobom realizuje cez postavu sestry Pamely – cez jej spomienky, úvahy i ob-
jasňovanie problému svojho brata spolužiakom: 

„Ako to vravel lekár? Pri magnetickej rezonancii sa u Jeremiáša zistilo nedosta-
točné prepojenie mozgových centier. Tiež vraj bolo vidno nejaké zmeny v mozgovom 
kmeni a ľavej hemisfére [...]. Keby sme boli jednovaječné dvojčatá, a nie dvojvaječné 
[...], mala by som tú poruchu na 60 – 95 % tiež.“ (ibid., s. 58).

„Pamela vie, že títo ľudia bývajú často samotári. Nie však preto, že by naozaj 
chceli byť sami, skôr nevedia, ako majú s ostatnými komunikovať. Niektoré veci, ako 
napríklad mimika, gestá, ironické poznámky, vtipkovanie... To všetko sú pre nich 
signály mimozemskej civilizácie. Nedokážu ich dešifrovať, a to im spôsobuje úzkosť 
a stres.“ (ibid., s. 100).

„Dávno pochopila, že sa nenájdu dvaja ľudia s PAS, teda s poruchou autistického 
spektra, ktorí by boli rovnakí. Škála prejavov je obrovská. Od tých, ktorí majú ťažkú 
mentálnu retardáciu, ani nespoznávajú svojich blízkych, cez tých, ktorí sú na tom 
o trošku lepšie, ako jej brat, a tí, ktorí síce majú problémy s okolím aj sami so sebou, 
ale naučia sa žiť až po geniálne mozgy, na ktoré ľudia kvôli ich čudáctvu pozerajú 
skrze prsty, ale oni sú pritom fenomenálni vedci alebo trebárs umelci.“ (ibid., s. 101).

„‚Lenže ak máte súrodenca, ktorému v troch rokoch diagnostikovali nízkofunkč-
ný autizmus s pomerne ťažkou mentálnou retardáciou, tak to veľmi na popukanie 
nie je.‘“ (ibid., s. 110).

Vierohodnosť správania sa protagonistu sa oslabuje aj opačným javom, t. j. 
vtedy, keď autorka akoby pozabudla na povinnosť zachovať zákonitosti správania 
sa postavy. Táto skutočnosť sa prejavuje v  detailoch súvisiacich s  komunikáciu 
Patrika. Ten ako postava s Aspergerovým syndrómom nerozumie vtipu (školník 
márne každé ráno bojuje s tým, že Patrik nevidí pointu jeho žartov, a tak ho po-
važuje za suchára) a obraznosti, napr. „‚Čau,‘ postavila sa priamo pred neho. ‚Som 
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priesvitná?‘ ‚Č..., Čau. Priesvitná? Človek nemôže byť priesvitný. Sklo áno.‘“ (ibid., s. 
163). Napriek tomu na inom mieste označuje Pamelu ustáleným spojením s pre-
neseným významom „zmoknutá sliepka“ alebo v prehovore použije metaforickú 
lexikálnu jednotku s pragmatický príznakom: „‚V treťom ročníku som chcel byť zo 
všetkých najlepší [...]. Každopádne, spolužiakom to vadilo. Vytáčali ma, ako sa len dalo 
[...]‘“ (ibid., s. 182). V tejto súvislosti je otázne aj správanie sa Patrika v závere no-
vely, ktorý navyše vyznieva aj vzhľadom na charakter celého textu pateticky: „‚Čo 
je to za somarinu? Na anjelov naozaj neverím, ale... Lietať by som chcel,‘ zamyslel sa, 
chvíľu ešte váhal, potom sa rozhodol a prvý raz chytil Pamelu sám od seba za ruku. 
‚Možno už lietam. Ale to si budem musieť ešte poriadne naštudovať.‘“ (ibid., s. 202). 

Špecificky sú odborné informácie využité v  prípade predpovedí počasia, 
ktoré posiela v  podobe SMS správy Patrik Pamele. Odbornosť tu má dvojakú 
funkciu. Na jednej strane je dokonalá znalosť informácií z  istej vednej 
oblasti, v  tomto prípade o geografických a atmosferických javoch, jedným zo 
znakov Aspergerovho syndrómu. Na druhej strane sa odborné informácie 
stávajú umeleckým prostriedkom, slúžiacim na predpovedanie udalostí či 
nepredvídateľné správanie Jeremiáša v nasledujúcej časti novely.

Odborná platforma textu je v  tomto prípade záväzná pre rozvíjanie témy 
a autentickosť príbehu i charakteru postáv. Problémom z odborného hľadiska je 
skutočnosť, že správanie ľudí s poruchami autistického spektra môže mať rôzne 
prejavy, resp. jeho symptómy sú veľmi variabilné. Vzhľadom na to v nasledujú-
cej tabuľke vymedzujeme znaky porúch autistického spektra, o ktoré sa opierala 

Ivona Březinová pri tvorbe naratívu. 
Tabuľka 2 i ďalšie javy naznačené v  tejto podkapitole zároveň naznačujú 

proces tvorby textu smerujúceho od faktu k fikcii. Selektívnym spôsobom do-
kumentujú prejavy autistického správania, čím sa text dostáva na rozhranie ve-
deckej a umeleckej literatúry, a tak sa približuje k literatúre faktu (pozri o tom 
Jurčo, 2006). Umelecká literatúra sa tu stáva sprievodcom informácií o hendi-
kepe. Špecifikom je oblasť, o ktorej sa podáva svedectvo, t. j. oblasť duševných 
chorôb, i  to, že kauzalita zobrazovaného javu je len sčasti opísaná vedeckými 
metódami.

5.3 Poetika textu

Umelecká literatúra na rozdiel od vedy (napr. psychológie, neurológie, ge-
netiky, lingvistiky) môže ukazovať zobrazovaný problém komplexnejšie a širšie, 
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Tab. 2: Vedecké poznanie v reči a správaní postáv s hendikepom.
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ako problém morálny a spoločenský. Zároveň autor nemusí vždy vedieť o všet-
kom, čo je v texte (pozri o tom Rakús 2015, s. 23). Tak to môže byť aj v prípade 
témy v analyzovanom diele Ivony Březinovej. Tému hendikepu tu totiž možno 
vnímať aj ako prostriedok. Hendikep Jeremiáša sa tu prenáša, ako sme ukázali 
vyššie, na iných a postava s autizmom neodkazuje len na hendikep človeka, ale 
aj na postoj ľudí k  inakosti, ich etické hodnoty a  správanie sa človeka, ktorý 
sa síce riadi pravidlami, no rovnako ich porušuje, človeka, ktorý nie je dokona-
lý a veľakrát pochybuje o správnosti svojich rozhodnutí. Ľudské sa totiž nedá 
štruktúrovať ani schematizovať.

Reprezentantom týchto motívov je matka, ktorá nedokáže dať svojho syna 
do ústavu. Materinský pud je oveľa silnejší ako všetko trápenie a sociálna izo-
lácia, no aj tak si uvedomuje svoju slabosť: „‚Uf,‘ oddýchla si mama. ‚Asi mal iba 
zápchu. Prečo som na to neprišla skôr? Som absolútne neschopná. Za štrnásť rokov 
som sa na svojom synovi nenaučila spoznať, čo mu je a čo práve potrebuje. Takú 
matku si Jeremiáš nezaslúži.‘“ (ibid., s. 95). Autorka necháva dokonca padnúť 
matku – neúnavnú a  neporaziteľnú bojovníčku za svoje dieťa –  najviac ako 
môže, aby ukázala, že žiadny človek nedokáže byť v každej chvíli svojho života 
silný, ale je aj slabý, slabší i najslabší: „‚Vzala som vankúš a... Ja som ho v tej chvíli 
chcela zadusiť [...]. Pritlačila som mu vankúš na tvár a ten jeho krik sa pritlmil, ale 
trval ďalej a ja som už nevedela čo [...]‘“ (ibid., s. 194). 

Ani štrnásťročné dievča nie je iné. Jej svet sa líši od sveta jej rovesníkov. 
Naučila sa byť mame stále poruke a dodávať jej odvahu, keď ju mama stráca, 
naučila sa ignorovať nechápavé okolie a  nenadväzovať dlhodobé priateľstvá, 
naučila sa prispôsobovať i brať to, čo príde. Ale aj ona pochybuje a hľadá sa. Je 
tiež človekom. Dokáže sa obetovať, byť tolerantná, myslieť viac na seba ako na 
brata, prispôsobovať sa inakosti, ktorou nie je, ale sú chvíle, keď musí byť sama 
sebou a uvoľniť svoju perspektívu: „Niekedy rozmýšľam, čo by bolo, keby mala 
mama iba mňa. Myslím, že by som sa viac bláznila, viac by som zlostila, viac by 
som sa flákala po vonku, hodiny trávila na facebooku, skúšala nové účesy a tvrdila, 
že si nemám čo obliecť. Lenže mama má aj môjho brata a potrebuje moju pomoc 
[...]“ (ibid., s. 95). Tento jav sa prejavuje ešte viac vtedy, ak nejde o jej dvojča. 
Pamela sa dostáva na stranu tých, ktorí sa pohoršujú nad správaním Jeremiáša 
a postojom jej matky. Nevie Patrikovi odpustiť, že ju nahlásil polícii, hoci vie, 
že musel. Bez predpísaných vzorcov správania sa totiž v živote dokáže ťažko 
orientovať a jedno z nich predsa hovorí: „Ak sa ťa niekto na niečo opýta, pravdivo 
odpovedaj.“ (ibid., s. 134).
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Každodenne sa riadime pravidlami a nariadeniami, no autistické správanie 
ukazuje, že v  skutočnosti žijeme niekde medzi dodržiavaním a  porušovaním 
pravidiel a necháme sa manipulovať tými, ktorí majú právomoc vytvárať a svoj-
voľne meniť pravidlá. Autistické správanie určované pravidlami narúša nami 
zaužívané konvencie. Patrikovi tak paradoxne hendikep umožňuje urobiť to, 
čo intaktnému jedincovi nie je dovolené. Na tieto aspekty nášho správania au-
torka využila školské prostredie a vzťah učiteľa a žiaka-autistu, ktorý opravuje 
zemepisárku s príznačným menom Neklamová, dokonca ako žiak, inak neprí-
pustne, ohodnotí slovenčinárku známkou. To, čo považujeme za normálne, sa 
relativizuje cez autistické správanie aj na iných miestach. Možno aj my by sme 
v predstavách urobili to, čo človek-autista, no sme zviazaní sankciami a etický-
mi normami. Predstaviteľkou poznania toho, čo bežne v našich kultúrno-spolo-
čenských podmienkach je a nie je primerané, je aj sociálna úradníčka. No mama, 
poznačená nutnosťou každodenne vychádzať v  ústrety úplne inému spôsobu 
hodnotenia sveta, vidí situáciu inak: „‚To... To nie je normálne!‘ vydýchla. ‚Možno 
nie je‘, prikývla mama. ‚Ale možno je to len uhol nášho konvenciami zošnurovaného 
pohľadu. Z Jeremiášovho pohľadu nie je nič normálnejšie ako upratať okuliare ne-
pozvaného hosťa do záchodovej misy.‘“ (ibid., s. 149). 

Diferencované uhly pohľadu predstavuje autorka aj vo vedľajších postavách 
Pameliných spolužiakov, susedov, náhodne stretajúcich ľudí na ulici i  babky 
a  deda. Babka, bývalá učiteľka, sa najprv nechce zmieriť s  hendikepom svojho 
vnuka, nedokáže prijať jeho videnie sveta, a preto sa ho snaží prevychovať po-
učkami zo svojej dlhoročnej pedagogickej praxe. Dedo, naopak, dokáže životnú si-
tuáciu vnímať s nadhľadom a humorom: „‚Babka dokončila nejaký sveter, či čo. Ale 
mám sa opýtať, aký je dnes dress code? Vieš, aby sme trafili farbu?‘“ (ibid., s. 189). 

Vzťah vedeckého a umeleckého možno pozorovať aj v reči hlavných prota-
gonistov i v používaní autorského štýlu. Tak, ako sa rešpektujú znaky autentic-
kého spôsobu komunikácie (pozri podkapitolu 5.2) vyplývajúceho z poznania 
zobrazovaného hendikepu, tak sa na druhej strane do reči a myslenia postáv, 
udalostí i opisu situácie premieta obraznosť vyjadrovania: „Hneď, ako som prišla 
domov zo školy, zacítila som pach síry. Pritom s čertovskou babizňou Súradníkovou 
to nemalo nič spoločné. V predsieni sa vznášala hrozba blízkej sopky. A posun tek-
tonických platní medzi kuchyňou a obývačkou moje podozrenie len potvrdil.“ (ibid., 
s. 167). „Sadla si na drevené torzo lavičky. Myšlienky v hlave jej lietali ako splašené 
zajace. Rozdivení ušiaci však postupne zaľahli do trávy a septembrové poludňajšie 
slnko jej príjemne hladkalo tvár.“ (ibid., s. 48).
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Autorka aj na iných miestach (ako sme ukázali vyššie) transformuje odbor-
né znalosti o správaní ľudí s autizmom do poetiky fiktívneho príbehu i výtvar-
ného spracovania. Strany pred začiatkom kapitoly majú farbu, ktorá korešpon-
duje s  Jeremiášovými farbami dní v  týždni a  farbou oblečenia prislúchajúcou 
danému dňu. Farby však slúžia aj na vyjadrovanie pocitov z konkrétneho dňa: 
„Pamela vedela, že by mala vstať a ísť mame pomôcť. Tak veľmi sa jej však nechcelo. 
Napriek otrasnej noci a tomu rannému trapasu s Patrikom mala naozaj pekný deň. 
Zamatovohnedý ako klobúk dubáka, napadlo jej.“ (ibid., s. 48). „‚Nič nepotrebujem.‘ 
‚Ty máš teda náladu,‘ vzdychla si mama. ‚Hnedú. Hnedú ako hovno.‘“ (ibid., s. 56). 
Ukážkou je aj príhoda s fikusom. Pamela nájde pred dverami bytu kvet s hlinou 
mysliac si, že ide o schválnosť od nájomníkov. No prekvapene zistí, že ide o dar 
od Patrika, ktorý si v brožúrke o dobrom správaní prečítal, že kvety ako dar sa 
odovzdávajú bez obalu, a tak fikus vybral z kvetináča a zahodil ho do kontajnera. 
Na posledných stranách však poetickosť naruší odkrytím symbolického význa-
mu bratovej pokrievky: „‚Určite niečo cíti,‘ namietla Pamela. ‚Možno je to niečo, čo 
ani nedokážeme pomenovať. Ale Remko to vie. Patrí to len jemu. A keď to vníma, je 
spokojný.‘ ‚Myslíš?‘ ‚Hej. Brat má svoje pocity pod pokrievkou. To je predsa jasné, 
nie?‘“ (ibid., s. 171).

Symbolika zostáva implicitne prítomná v texte v prípade názvu knihy i mena 
postavy s hendikepom. Jeremiáš – autista i prorok Starého zákona nesú ťažké ži-
votné bremeno, žijú sami s poslaním ničiť a búrať. Nepochopení bezmocne kri-
čia od bolesti. Názov novely Krič potichu, braček! je odrazom vnútorného zápasu 
Jeremiášovej sestry. Pamela odjakživa zrastená so svojím dvojčaťom rešpektuje 
a chápe Jeremiášovo správanie, ale vie, že pre jeho prejavy okolie nenájde po-
chopenie. No vysvetliť to ani jednej zo strán nemôže, a tak aspoň vnútorne pro-
sí: „Aspoň, krič potichu, braček. prosím. Krič si, keď musíš, ale potichu, áno?“ (ibid., 
s. 187). 

Tieto skutočnosti ukazujú, že epický príbeh si v  mnohých aspektoch žije 
sám, fikcia pohlcuje vedecký problém a prisudzuje mu iný, i oveľa širší rozmer, 
ako je schopná poskytnúť akákoľvek z vedeckých disciplín.

Záver

Deti s autizmom majú problém porozumieť významu slov a význam so slo-
vom spájajú mechanicky. To by mohlo ukazovať, že k  osvojeniu si významov 
vytváranie asociácií na základe stimulu a reakcie nestačí. Dôležitá je interpretá-
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cia komunikačného zámeru iných. Ukazuje sa, že nestačí ani opakovanie, resp. 
mechanické napodobňovanie reči dospelých či encyklopedické vedomosti na to, 
aby bol človek schopný porozumieť pragmatike jazykových i nejazykových pros- 
triedkov slúžiacich na vyjadrovanie prežívania. Toto všetko môže reprezentovať 
správanie sa postáv v analyzovanom literárnom diele Krič potichu, braček!. 

Tieto, ale aj iné javy však neboli a ani nemôžu byť cieľom umeleckého textu, 
resp. zámerom autorky. Hoci východiskom knihy bol vedecký diskurz, odborné 
sa tu transformovalo do fiktívneho sveta. Teda vedecké tu bolo pred umeleckým. 
Napriek tomu v  osobitom literárnom texte došlo k  spojeniu vedy s  umením. 
Analýza a interpretácia daného diela sú ukážkou toho, že hoci veda a umenie 
pristupujú k prirodzenému svetu úplne iným spôsobom, môžu sa vzájomne do-
pĺňať. Ich zlučovaním dochádza k synkretizmu postupov a kontaminácii štýlov, 
k prepojeniu skúsenosti a informovanosti s imagináciou a estetikou vyjadrova-
nia autora. 

 Veda môže poskytovať oporu pre umenie vtedy, keď pre zobrazenie problé-
mu chýba autorovi skúsenosť v prirodzenom svete, no ukázali sme, že vedecké 
a umelecké nemá v takomto texte vždy rovnocenné postavenie. Umelecké maj-
strovstvo autora môže odbornú poučenosť utajiť (fakt slúži fikcii) alebo ju využiť 
v prospech poetiky textu, či naopak, pragmatizmus a poučenosť môžu prevlád-
nuť nad estetikou a umeleckým charakterom diela (fikcia slúži faktu). 

Ešte problematickejšie sa môže javiť to, či aj umenie dokáže niečo v takomto 
spojení ponúknuť vede. Veda problémy schematizuje a objektivizuje, tým však 
predvedeckú skúsenosť mení či pretvára. K jej podstate môže znova vedu priblí-
žiť príbeh, v ktorom sa znovuobnovuje problém ako problém celospoločenský, 
morálny i jeho prežívanie a v ktorom sa vynára zmysel literárne i vedecky trans-
formovaného výseku životných javov. Čitateľovi tak ponúka objavovanie faktu 
na základe komplexných, nových súvislostí a vzťahov. 

Diskutabilné a  otvorené však v  tomto prípade môže byť žánrové zarade-
nie textu i jeho recepcia vzhľadom na potreby a relatívne možnosti recipienta 
spoľahnúť sa na odbornú i umeleckú kvalitu textu.
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