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HLAU]{E IE
KOl|ABITUJEll||E
S J OSEFEM SCH OVAN CEIl¡I t] PO UTI
AUTTSTY pRius nvcHrVn¡ svhlu

Vystudoval nejlepSí francoulskou univerzitu, má doktorát z filazotie a mluví
nékolika exotickimi jazyky.Kdyi má ale napsat vénování do své nedávno
vydané knihy O koleóko míñ, viditelné znervózní. ,,Tohle je piesné situace,

kterou nezvládám," Éíká bezradné. ,,N¡kdy nevím, co mám napsat a na jakou
stránku. " TiiatÉicetileti Josef Schovanec, potomek óeskich emigrantü

do Francie, trpí lehóí formou autismu, tzv. Aspergerov¡?m syndromem. Je velmi
plachi a spoleóenské zvyky jsou pro néj nepiehlednou dZunglí,

do které se neúnavné vydává na objevitelské vyípravy.

ü prrR rnrSñÁr / Foro n¡nrÉt srRÁnsxY

a psát latinkou nenf sloZité. Téch znakü
je celkem mal¡i poóet.

Ale kombinací je hodné.
KdyZ dükladné pozorujete text psanf la-
tinkou, zjistíte, Ze se v podstaté pouZfvá
jen malf poóet písmen. Tieba ,€1", ,e"
a,,i" se pofád opakuje.Kdyi: znáte néja-
k¡.ich deset písmen, müZete leccos roz-
luStit. Není to nic sloZitého. Mluvená ieó
pro mé byla hor5í. Pamatuji si, jak jsem
se snaZil néco iíct, ale straéné dlouho tr-
valo, neZ to bylo srozumitelné.

Moji rodióe mél.i magnetofon s rüz-
n¡¡7mi pásky amé z nich zajímal jenom
jedini, kte4í;sem poslouchal pofád do-
kola. UZ nevím, co to bylo. KdyZ pii$Ia
v nedéli návÉtéva, mél jsem pocit, Ze se
ode mé oóekává, Ze jej hostüm odüfkám.
Byl jsem jakimsi magnetofonem. Ro-

dióe mé vZdycky brzy poslali do mého
pokoje.

TakZe jste si radéji éetl. Co vás
bavilo?
Méli jsme doma knihormu, tak jsem pro-
sté óetl jednu knihu za druhou. Zleva do-
prava. Postupné jsem si oblíbil verneovky.
Pieóetl jsem téméf véechny a nékteré
jsem se nauóil nazpamét. Pomáhalo mi to
v béZném Zivoté. KdyZ jsem se ocitl v né-
jaké situaci, uvédomil jsem si, Ze podobná
se odehrávala tfeba na strané padesát.
A védél jsem, jak mám reagovat. Problém
byl trochu v tom, Ze jsem napodoboval
postavy z 19. století. Tohle je docela ty-
pické. Nékteií moji autistiótí piátelé pí5í
e-maily stylem, jakfm se psaly dopisy
v 18. století. Pieóetli si korespondenci né-
jakého krále a myslí si, Ze se takhle piée.

Jako díté jste aZ do svrÍch devíti let
nemluvil. Proé vám to neélo?
Existuje men5ina autistü, kteií se nauüí
diív óíst a psát neZ mluvit. fá jsem mezi
né patiil. Dodnes je pro mé písemná ieó
dúleZitéj5í. I(dyZ se uóimcízi jazyky, neu-
mím si zapamatovat nové slovo, kdyZ ho
pouze sly$fm. Musí mft vizuální formu.
Vizualnl pamét blivá u autistü mnohem
lep5í neZ jini typ paméti. Vét5ina lidl se
nauóí tñeba základy Spanél5tiny tím, Ze
jdou do hospody, poslouchají a za chvíli
se domluví. Já bych v hospodé mohl vyse-
dávat celé dny a nióemu bych nerozuméI.

Je téZké si piedstavit, Ze jste se nauéil
éíst, anii byste mluvil. Pomohli vám
rodiée?
Ced a psal jsem asi od dvou tií let. Rodióe
'sem nepotieboval. Víte, nauóit se óíst
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> VZdycky stejná qesta
Autisté mívají problém porozumét
svétu kolem sebe, i kdyZ isou
inteligentní. Jak vlastné vnímaií?
V poslednl dobé se na tohle téma délajl
zajímavé vty'zkumy. Ukazuje se v nich, Ze
déti s autismem óasto svétu nerozuméjí,
protoZe je na né moc rychlf. KdyZ jim
pustíte film, pochopí z néj jen velmi málo.
Existuje ale software, kteq.i umí film zpo-
malit, aniZ by se deformoval zvuk. A kdyZ
déti vidély takhle zpomaleni film, rozu-
mély mu. Dnes uZ se tenhle princip r,yu-
iÍvá jako pedagogická metoda.

Náó svét pro né béií moc rychle?
Ano. ]e to podobné, jako kdyZ jedete
do ciziny a neumíte dobie jazyk. Potie-
bujete, aby na vás okolí mluvilo pomaleji.

fak vidíte, já stále mluvím o néco poma-
leji neZ prümérni ólovék. DalSí problém
je v tom, Ze lidská komunikace spoóívá
z velké óásti v neverbálních projevech,
ve zpüsobu mluvy', tónu hlasu nebo nevy-
ióenich naráZkách, kterlim autisté nero-
zuméjí. KdyZ vám ieknu: ,Voda je v lahvi",
tak pochopíte, jestlije to otázka, konsta-
továnÍ nebo legrace - jednodu5e podle
tónu hlasu. Ale tohle autistické déti ne-
chápou. Proto také nefunguje, kdyZ na né
dospélí kÍióí. KdyZ béZné dlté slysí siln¡f
hlas, hned vl, i.ehrozí nebezpeóí a ono
musí poslechnout. KdyZ kiióíte na auti-
stické díté, bude vám rozumét je5té htli
neZ v normálním rozhovoru.

Interpretuje realitu jinak neZ my.
Piesné tak. Dám vám je5té jeden pfíklad.
Loni vy5la ve Francii kniha pro déti, ta-
ková pohádka s pékné malovanim slo-
nem, kteryÍ mél na kaZdé stránce jinou
barvu. fednou byl modq¡i, protoZe mu
byla zima, na daléí strané byl óervenf,
protoZe se stydéI. KdyZ to ukáZete ma-
lim détem, moc je pobaví, jak se ten slon
méní. A kdyZ stejnou knihu ukáZete au-
tistickfrn détem, myslí si, Le je nakaldé
stránce jinf slon.

Neverbální komunikace je
ve spofeéenském Zivoté zásadní. laké
bylo vyrústat s takovfm handicapem
v porozuméní?
TéZké. Spoleónost spoóivá na sdíleném
porozuméní subtilnÍ, nepÍímé ieói. KdyZ
chcete dostat zaméstnání, musíte pii po-
hovoru mluvit uróit¡Ím zpüsobem, Wznat
se v naráZkách. CoZ je mimochodem
düvod, proó autisté tak téZko shánéjí
práci. Samozfejmé, pokud je ólovék inte-
ligentní, óást vécí postupné odpozoruje,
i kdyZ je necítí. Ale nemüZu íict, Leby
moje détsM bylo snadné. Pro spoluZáky
na základnÍ Skole jsem byl ten poslední
debílek. Projevovalo se to hlavné fyzicky
béhem piestávek.

,osEF scHovANEc (3íl) t- ^ *
Narodil se v PaiíZi do rodiny óeskÍCh
emigrantú. Od détstvf se choval fe-
zvykle. Necítil se dobie ve vétéí spol\ó-
nosti, épatné snáSelzmén¡ mél probérfrb' .-

zaiadit se ve ékole. AZ po dvacítce mu

byl diagnostikován Aspergerúv syndrom.
Studoval politické véd¡ filozofii a nékolik
exotick¡ich jazykú, mimo jiné hebrejétinu,
sanskrt, perétinu a anharétinu. Dnes
je aktivistou za práva lidí s autismem.
O svém Zivoté napsal dvé knihy. První
znich O koleéko mirí, která se ve Francii
stala bestsellerem, vydalo koncem loñ-

ského roku v óeském
piekladu nakladatel-
ství Paseka ve spo-
lupráci s nakladateF
stvím Pasparta, heré
zaméstnává lidi s au-
tismem.

Dokázal iste cestovat po mésté sám?
Základní Skola byla nedaleko, ale piesto
maminka chodila se mnou. Nikdy
jsem neéel sám. Doprovázela mé aZ asi
do Éestnáctého roku. Ten poslední rok
nebo dva jsem chodil sám, ale poiád tou
stejnou cestou. Nikdy jsem ne5el jinudy,
abych se podÍval, co tam je.

Pro autisty bfvá nároéné cestovat
veiejnou dopravou. Je to i váé piípad?
Není to piíjemné. KdyZ vstoupíte do au-
tobusu, je tam mnoho lidí a cesta nenf
vZdycky stejná. Nékdy autobus na za-
stávce zastaví, jindy pouze projede. Do-
ted nemám rád autobusy. Mám rád leta-
dlo, to je mnohem lepÉÍ. Zastaví vét5inou
jenom jednou.

Zmény vás stresují?
Ano, je to uróiti stres. Óasem se ho mü-
Zete nauóit ovládat, ale k tomu ovládání
potiebujete uróité znalosti. Tak tieba
já jsem je5té v celkem pokroóilém véku
- asi v pétadvaceti letech - nevédéI, Ze
rnüZete vstoupit do restaurace bez povo-

.'lení. Jednodu$e jsem tam nikdy necho-
dil a nikdo mi to neiekl. Vét$ina lidí ta-
kové véci pochopí automaticky, ale s tÍm
právé mají autisté problém. Na vysoké
Skole na konci tidne v5ichni spoluZáci
néjak pochopili, Ze se jde do hospody.
fá jsem to nikdy nepochopil, a tak jsem
neSel.

Diagnózu Aspergerúv syndrom, coZ je
lehéí forma autismu, jste se doanédél
aZ pomérné pozdé, kolem dvacátého
roku. Pomohla vám néjak v porozuméní
tomu, co se vlastné déje?
Zcela zásadné. V détství jsem dostával
rüzné diagnózy. Mysleli si, Ze jsem hlu-
chi nebo trpím anorexií, coZ byla i üás-
teóné pravda. Autistické déti vét$inou
nejedí v$echno a já jsem mél mimo-
Éádné sloZitli profil. Nejedl jsem prak-
ticky nic. Moje oblíbené jídlo byly Épa-
gety s cukrem, coZ se nékterim lidem
nelíbilo. Aükdyijsem zjistil, Ze trpÍm
Aspergerovfm syndromem, spousta
vécí se vyjasnila.

Co tieba?
Wimnete si napfiklad, Ze v5ichni kolem
vás chodí v sobotu nebo v nedéli do kina.
Vy tam samoziejmé nechodÍte a ptáte se
sám sebe proó. Automaticky pfedpoklá-
dáte,2e ostatní lidé jsou podobní jako vy,
tedy Ze je pro né pobyt v zaplnéném kiné
také nepÍíjemnf. A zaónete si myslet, Ze
jste zbabél¡f hlupák. Ze ostatní lidé jsou
stateónéjéf a zodpovédné óelí svfm soci-
álním povinnostem.

Ze se prosté zapiou a jdou trpét
do kina?
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Sikanovali vás?
Mlátili mé.

Jak jste to snáéel?
Velmi Spatné. Ale mél jsem nékolik f-
hod. Moji rodióe opustili Óeskoslovensko
z politickich dúvodú v roce 1973 a oba
byli vzdélaní. Maminka pracovala jako in-
Zenlrka a ve Francii neméla práci. TakZe
jsem se mohl uóit doma s ní a nebyl jsem
tolik závisl¡í na Ékole. Druhou rryihodou
pak bylo, Ze moje sestra je star5í a cho-
dila do stejné Skoly piede mnou. Tak mi
trochu piipravovala cestu. Védél jsem, co
se bude probírat. TakZe jsem mél docela
dobré známky, ale ve Ékole jsem moc ne-
byl. Uüitelé védéli, Ze se uóím doma, byla
to jakási nepsaná smlouva.
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To jsem si jeden óas myslel. Vübec mé ne-
napadlo, Ze je to müZe bavit. fsou véci,
které ólovék sám nemtrZe pochopit.

TakZe ta diagnóza vám vysvétlila, Ze
jste prosté jinf a ne Spatni?
No jisté. To nepochopenf je jinak ob-
rovské. Piijdete tieba pnmÍ den na uni-
verzitu a tam stojí pét set budoucích
studentú. Béhem péti minut se vytvoií
skupiny, kaZdli se baví se sousedem -
odkud je, co délá a tak dále. Kromé vás. '
A tohle zaüíváte poiád. KdyZ nemáte
diagnózu, ieknete si, Ze jedinim moZ-
nfm vysvétlenfm je, Ze existuje néjaké.
spiknutÍ proti vám. Tak vzniká para-
noia. A mnozl dospéll s autismem jsou
opravdu extrémné paranoidní, coZ je
velkf problém.

Máte néjaké piátele?
Pnmí jsem mél aZ v dospélosti, kdyZ jsem
na univevité studoval hebrej5tinu. Nej-
sem Zid, ale psal jsem tehdy doktorskou
prácíz filozofie, k níZ se mi hebrejétina
hodila. Tak jsem se na ni piihlásil. Byl
jsem tehdy jedini ve tffdé, kdo nebyl Zid.
fazyk mi Sel dobie a pomáhal jsem spo-
luZáküm s hebrejsklími slovesy, protoZe
v semitskich jazycích existují se slovesy
uróité problémy. Baülo mé jim to vysvét-
Iovat. A oni mé zato zvali k nim domü
nebo tieba do synagogy. To byla taková
socializace. Poprvé v Zivoté jsem mél sku-
teóné piátele. Dnes uZ jich mám víc. eást
jsou lidé s poruchou autistického spek-
tra a óást normální lidé, které naz¡fuám
,,autisticky sluóitelnÍ'. |sou to lidé, ktetí
zrúzn'fch dúvodü lépe rozuméjí posti-
ien'fm nebo autistüm. Bud mají takovf
charakter, nebo v Zivoté néco sloZitého
zaüili a mají jinou citlivost.

Pochváf it, udélat naráZku
Na francouzshjch univerz¡tách ¡ste
studoval celkem étrnáct let, umíte
nékof ik exotickfch jazykú. Zaéinal
jste ale na prestiZní univerzité
Sciences Porzní2 se rekrutují
francouzStí polit¡ci. Pro aut¡stu to
nevypadá iako ideální místo. Proé jste
si ho vybral?
]á jsem si ho nevybral, püvodné jsem se
chtél vénovat matematice. Na politické
védy mé pfihlásila moje starÉí sestra. Vé-
déla, Ze ve Francii existuje uróitá hierar-
chie, a Ze kdyZ vyjdete z uróitich vyso-
kich ókol, budete mít vy55í postavenÍ.
Samoziejmé bych mohl litovat, Ze nejsem
profesorem matematiky, ale takhle jsem
se zase nauóil hodné o politice.

Bavilo vás to?
Nebavilo. Ale ékola mi pÍinesla moje
pnmf zaméstnánÍ. Asi Sest let jsem psal
knihy a projevy politiküm.

ñíkal ¡ste, Ze autisté Spatné chápou
emoce a skryté v'jznamy. Není jich
politická komunikace plná?
Víte, studoval jsem Skolu pro budoucí po-
litiky, kde se spoustu vécí nauóíte. Tfeba
jak zaóÍnat parlamentní ieó, co pfijde
potom, co máte slíbit lidu, jak to máte
ukonóit. To je, jako kdyZ se uóíte cizí ja-
zyk. Politicki projev má urditou grama-
üku, svá pravidla. Dá se to nauóit, i kdyZ
ne perfektné.

Z¡v¡t se psaním projevü je docela
sluSná kariéra.
SpíS to byla náhoda. Na Skole jsem byl
naprosto bez perspektivy a nikdo mé ne-
chtél. Délal jsem sice prestiZní univer-
zitu, ale nedokázal jsem sehnat ani nej-
jednodu55í zaméstnání, Zádnf pracovní
pohovor se mi nepodaiil. V3ichni moji
spoluZáci uZ byli na vysokich mfstech.
Zaóal jsem bit tehdy aktivní v asociacích
pro lidi s autismem a v roce 2006 mé
jedna z nich poZádala, abych se zúóast-
nil jednánf s vysokfm úiedníkem paiíZ-
ské radnice. A právé ten mi na schüzce
iekl, at züstanu, Ze mé potiebují.

popisujete své Spatné zkuéenosti
s psych¡atr¡ckou léébou. Proé jste se
pro ni vlastné rozhodl? Piesvédóili
vás rodiée?
Ne, rodióe ne. Zaóalo to naprosto stu-
pidné. Po druhém roce studií poliück¡ich
véd jsem konstatoval, Ze v$ichni spolu-
üácizwiverzity uZ piesné védí, do jaké
kanceláie kterého ministra püjdou, jen
já jsem nevédél nic. Neumél jsem si za-
vázat vázanku, nedokázal jsem telefo-
novat, mél jsem problémy s cestovánfm.
Doufal jsem, Ze v psychiatrovi naleznu
takového kouóe nebo ,,velkého piítele".
Prüvodce Zivotem, kten? mé nauóí zá-
kladnf véci - jak pfijít do néjaké firmy
a jak se uplatnit. To byla püvodní moti-
vace. JenZe se stalo néco, s óím jsem ne-
poóítal. Byl to zaóátek bludného kruhu,
kterf vedl hodné nízko.

Co se stalo?
feden psychiatr mé poslal k druhému
a ten k dal5ímu a za chvíli jsem mél pfe-
depsanou hromadu lékú. Podotikám, Ze
í:ádnéLéky na autismus neexistují, na-
sazujf se léky uZfvané u jin¡;?ch diagnó2,

jeZ majl zmírnit nékteré potfZe. V mém
piípadé to fungovalo zcela opaóné. Byl
jsem po práScích tak ospalli Ze jsem pro-
spal nékolik dnl, mél jsem kieóe, nemohl
se soustiedit, cítil se otupélf. Po jed-
nom léku jsem ztloustl o padesát kilo.
Byl jsem úplné vyÍízeni. fedinim mfrn
étéstím bylo, üe ve Francii je sloZité se
na univerzitu dostat, ale jakmile jste tam,
vyjdete s diplomem, i kdyZ vübec nic ne-
déláte. Skoro dva roky jsem bylo mimo
provoz, ale ze Skoly mé nevyhodili.

Kdy se to zlep5ilo?
Kdp mi müj poslední lékai koneóné sta-
novil sprármou diagnózu, jak jsemuZ fíkal.
Mohli jsme postupné odstranit léky, mohl
jsem se uóit norryím vécem. Oslovily mé
rúzné asociace, které po mné chtély, abych
jezdil do nlznich mést a poiádal pied-
ná5ky o autismu. Tehdy ve Francü nebyli
jiní auüsté, ktefí by takovou práci délali.
Bylo to vfceméné na mné. A to mé pfimélo
délat véci, jeZ jsem ptudtím nedokazal.
Cestovat vlakem, Ietadlem, chodit do hos-
pody, setkiívat se s rüznfmi politiky.

Znamená to tedy, ie élovék
s autismem se múZe Íadu vécí nauéit
a piekonávat svrlj strach

Ze ie to baví.

Vúbec mé nenapadlo,
Ze lidé chodí do kina proto,

Ani nevédé|, jestli umíte psát?
Pfesné tak. Nabídl mi práci za pár minut.
Mimochodem, on byl nevidomf, takZe to
byla moZná jakási solidarita. V kaZdém
piípadé se stal m¡?m Séfem na Sest let.
V jeho odboru jsem pak psal knihy nebo
proslovy politikü, které jsem obóas ani
nevidéI. Dostal jsem tieba zadánÍ, Ze pii
Stl t¡Íden zahájíprovoz néjaké muzeum
a Ze poüebují asi deset minut ieói. Byly
dány parametry - pochválit toho a toho,
zmínit tohle, udélat naráZku. Nikdy jsem
se ale nedostal vysoko, psal jsem hlavné
pro paiíZské poliüky. Loni byl müj Séfvy-
hozen a tak jsem také ode5el.

Studoval jste i exotické iazyky, jako
jsou perStina, amharétina nebo
sanskrt. Proé si ie vybíráte?
fe to vétéí zábava. Systém téch jazykü
b¡ivá sloZitéj5í. Já tfeba neumím ani slovo
Spanélsky, ale umét staroetiopsky mi püi-
padá mnohem lep$í. Navíc kdyZ studu-
jete Spanél5tinu, je vás ve tiídé tieba pét
set. KdyZ studujete staroetiop5tinu, jste
s vyuóujíclm sám.

Metro, pasy, hib¡tovy
Ve své knize, která vyéla piedloni
ve Francii a nedávno éesky,
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) Samoziejmé mám dodnes spoustu spo-
Ieóenskfch handicaprl. Stále nedo-
káZu telefonovat, nerozumím vtipüm,
kromé téch o Gottwaldovi a BreZnévovi,
které se vyprávély doma, kdyZ jsem byl
mali. AIe tém uZ dnes nerozuml nikdo
jini. Nechodím do kina, neznám slavné
herce a zpéváky. Znám jenom Brit-
ney Spears, protoZe jsme se narodili
ve stejni den a rok.

Umíte si povídat ve spoleénost¡?
To ano, zajímámé hodné vécí, i kdyZ
moZná jinich neZ vét5inu lidí. MüZu vám
vykládat tfeba o tom, jak vypadá me-
tro v Tbilisi, Kyjevé, v Pekingu, na Tchaj-
-wanu a v Moskvé.

Tam vSude ¡ste byl?
Jisté. Metro mé zajÍmá jako systém
a múZu o ném povídat celé dny. Reknu

-vám ale radéji jednu historku. Pied-
Ioni jsem trávil pracovné néjak1i óas
na univerzité v Bukure5ti, zabfval jsem
se dÍlem religionisty Mircey Eliadeho.
A tam na katedie platí takovi rituáI,
Ze se kaZdou stiedu v poledne v5ichni
úóastní spoleóného jídla. Bylo nás ko-
lem stolu asi patnáct a já jsem mél pro-
blém - nevédél jsem, co j im mám vy-
kládat.

Mluvil jste o systému metra?
Odhadl jsem, üeto je nebude zajlmat
Tak jsem radéji mluvil o cestovních pa-
sech. Tleba Ze Japonec müZe do eíny
bezvíz na ótrnáct dní a podobné detaily.
Ostatní poslouchali a pokyvovali hla-
vou, takZe jsem byl celkem spokojenli Ze
se mi to podaiilo. DalSí tiden ve stiedu
jsem si iekl, Ze musÍm zménit téma,
a mluvil jsem o zvliecích hibitovech.

O ty se také zaiimáte?
Ne tolik. Pasy mám mnohem radéji. AIe
prosté jsem je chtél pobavit. A dal5Í t1Í-
den jsem piiéel^do té místnosti, oni uZ
sedéli. ledna Ukrajinka vytáhla snlj
pas, dala mi ho pod nos a iekla: ,,S tímto
pasem müZu nav5tlvit zvlfecí hfbitoqr
v Turecku." A vÉichni se zaóali smát. Po-
chopil jsem, Ze mé mají zablázna. Ne
po uróité stránce se mi podaÍilo je poba-
vit. I kdyZ se z nás nestali piátelé, aspoñ
jsme dobie kohabitovali. TakZe tohle
jsou moje pokusy o socializaci. Nékdy se
to povede, nékdy ne.

Kamarádüm to neklape
Kdybyste mél napsat néjakému
politikovi projev o tom, co ¡e potieba
zménit v situaci lidí s autismem, co by
v ném bylo?
Mnoho véci.Zapwé - autistické déti pa-
tií do normální 5koly. Kolik procent jich
tady v eesku chodf do Ékoly?

ASFERGERUV SYNtrROM

Patií mezi poruchy autistického
spektra. Projevuje se hlavné po-
tíÉemi se sociální komunikací
a navazováním vztahú s dru-
himi fidmi, Inteligence *ení po-
stiÉena, lidá s AS bfvají naopak
nadprümérné inteligentní. Mívají
potíÉe porozumét mimoslovní
kon"lunikaei, mimice a spoleéefi-
sh,fm formalÍtám, necítí správné,
iaké chování je ÉádoucÍ. Nékdy
jsou perfekcionistiétí, piecitli-
vélí na zmény nebo lpí na rúz-
n¡ich rituálech. Tato forma au-
tisn'ru vétéinou umoáñuje vést
samostatnli áivot, praváaen¡i
vSak iadou obtí2í. Aspergeroqirn
syndromern trpí iada znám¡?eh
osobností, napiíklad zpévaéka
Susan Bcyle, laureát Nobelovy
ceny za ekonornii Vernon L.
Smith nebo skotsk¡í poéítaco4i
hacker Gary McKinnon, kter¡i se
nabcural do americk¡ich vojen-
sk¡ícir systémú,

Takové statistiky nemáme.
To je ten problém. Ve Francii jich chodí
do Skoly dvacet procent, ve Spoje-
nich státech je to asi osmdesát procent
a ve Skandinávii téméi sto procent. A to
je podle mého cíI. Skoro v5echny déti
na to mají, pokud se jim systém otevie.
Dne5ní situace mi piipomíná to, jak se
Iidé vóetné lékafü vztahovali v 19. sto-
Ietí k nesly5ícím. Mysleli si, Ze hluSí lidé
jsou také hlupáci. Ted kaZd¡¡i ví, Ze to tak
není, To jen kdyZ takové díté nemohlo
chodit do Ékoly, nemohlo se také vyvíjet
normálním zpüsobem. A myslím si, Ze
s autismem je to podobné. NemüZu uvé-
Íit, Ze by existovaly déti, u nichZ by ne-
nastal Zádnf pozitivní r4,;voj.

Co jeSté dal5ího by se mélo zménit?
Velké téma je, jak pomáhat rodióüm. My-
slím si totiZ, Ze hlavní parametr, kterf
hraje roli v prognóze dítéte s autismem,
je bohatství rodióü. Bohatéí rodióe óasto
najdou rnoZnosti, jak mu pomoci arozví-
jet ho, chudá rodina to má o hodné sloZi-
téjÉí. KdyZ se ve Francii narodí autistické
díté, tak se moZná v devadesáti procen-
tech piípadtr rodióe rozejdou a maminka
züstane sama. Stává se, Ze se musí vé-
novat dítéti na plni úvazek, opustí práci
azaóíná bludn¡¡? kruh.

O détech a rodinách se v poslednídobé
docela mluví. Mnohem méné ui ale
o dosÉlÍch s autismem, jako jste vy.
To je úplné nepopsané téma. Tfeba v an-
gliótiné prakticky nenajdete knihu, která

by se mu vénovala. Piitom je do bu-
doucna klíóové - kde bude ten ólovék
Zít, jestli seZene práci. Potom je tu také
otázka socializace, protoZe vétéinou jsou
dospélf s autismem naprosto sami. Mám
mezi nimi mnoho piátel a tak devade-
sát pét procent z nich nemá Zádnou per-
spektivu, piestoZe jsou to schopní lidé.

Neuplatní se ani tieba v práci
s poéítaéem? Tam práce pro lidi
s matemat¡ckfm nadáním, které
autisté éasto mají, piece bÍvá.
MüZe b¡i.t, ale není to tak snadné, jak se
zdá. Musíte piece jen ovládat aspoñ zá-
kladní sociální konvence. obóas potiebu-
jete auto nebo iidióák.

TakZe i chytií autisté óasto konéí
na sociálních dávkách?
Ano. A mnoho z nich se ani neodvaZuje
o né poZádat. NedokáZou stát ve fronté
na úfadé.

\fy ptisobíte zcela samostatné. Zijete
sám, nebo s rodiéi?
Teoreticky Ziji u rodióú, ale prakticky
jsem téméÍ poiád nékde na cestách.
Jsem óásteóné samostatnf, asi bych
mohl Zít ve svém byté. AIe piedstavte si
tieba, Ze mi veóer vypnou proud. Poiád
mám problém telefonovat, to nezvládám.
TakZe bych si opraváie nezavolal a na-
uóil se Zít bez elektiiny. A potom by mi
tieba piíStí rok vypnuli vodu.

Vy byste si opravdu nezavolal servis?
Nezavolal. Telefonování je sloZité a bez
proudu si zvyknete Lit.Mám kamaráda,
je mu padesát ótyii let, óili to není zaóá-
teóník v Zivoté. A on uZ takhle pies
let Zije bez proudu abezvody. KdyZ se
ho zeptám, jak to délá v zimé, iekne, Ze
má teplou bundu.

Ziví vás hlavné piednáÉení o autismu,
nebo máte i jinou práci?
V Iété jsem byl dva mésíce bez nióeho,
ted mám malou práci ve francouzském
rozhlase. Jednou tidné délám krátki
iad o cestování. Jsou zatopenlze.Kdyü
mi to nabídli, potkal jsem se v rozhlase
po patnácti letech s jednou spoluZaó-
kou, která se mezitím stala televiznÍ
hvézdou. Je legraónÍ, Ze ona qzpadá na-
prosto jinak neZ diív. Má jinou barvu
vlasü i oóí, nosí jiné Éaty. Já mám po-
iád ten stejni svetr, ko5ili i bry?le. Pro-
sté nékdo se umí piizpüsobit sociálnl
situaci, nékdo ne. A vr-fsledky jsou vi
Spoleónost spoóÍvá na takové komedii
a na tom, jak dobie ji umíte hrát.
tím jsem mél Stéstl, podaiilo se mi kaZ-
di den naplnit Zaludek. Ale jak dlouho
to bude klapat, nevím. Vét5iné mich
marádü to neklape. w

j
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