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SPLETNI ČASOPIS Društva za pomoč odraslim 
z motnjo avtističnega spektra  ASPERGERJEV SINDROM
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Uvodnik

DNO
RADA IMAM: urejenost, tišino in 
beg iz realnosti
MOTI ME: nepravičnost, 
hinavščina in kaos
ZANIMIVA SEM: v mojih 
napakah in nerodnostih, ki me del-
ajo edinstveno

 Žan
RAD IMAM: računalnike, kavo, čaj, 
čili, sladoled, morje, lepe punce
NE MARAM: laži, neiskrenosti, napi-
hovanja, vampov in svinjine 
(razen pršuta seveda)
ZANIMIV SEM: vem skoraj vse o ra-
čunalnikih, tekoče govorim 6 jezikov

 GLASNI IN DRUGAČNI...

Pred vami je prva izdaja spletnega časopisa Vox alia. 
Nastal je v okviru delavnic društva AS, ki deluje za 
pomoč odraslih oseb z Aspergerjevim sindromom. 
Aspergerjev sindrom spada med motnje avtističnega 
spektra in je v širši javnosti še precej nepoznana mo-
tnja, čeprav se ocenjuje, da naj bi bilo v Sloveniji  okoli 
20.000 oseb z motnjami avtističnega spektra. Med nji-
mi je mnogo takih, ki niso bili še nikoli diagnosticirani. 
Takšne osebe niso deležne primerne pomoči, podpore, 
predvsem pa občutka, da jih nekdo razume. Mnoge so 
družbeno zaznamovane, kajti njihova komunikacija, 
socialno funkcioniranje in razmišljanje je drugačno. 
Nekateri tega ne razumejo, mi pa pravimo drugače. Kot 
mentorica delavnic in sedaj  kot urednica časopisa, se 
počutim počaščeno, da sem lahko in še bom preživela 
toliko drugačnih ur v družbi zanimivih, ustvarjalnih 
umov, ki si ne želijo, da bi jih diagnoza Aspergerje-
vega sindroma omejevala. Zavedajo se, da se lahko 
pravzaprav v vsem tem skriva mnogo kreativnosti in 
genialnosti. Tako ni naključje, da je ravno v prvi številki 
časopisa več besed namenjenih prav slednji tematiki. 
Radi bi osveščali, se izražali in delili svoje zgodbe. In 
kot pravi naslov časopisa je naš »glas drugačen«, zato 
je prav, da se nas sliši. Na glas!

Maša Tkavc, prof. specialne in rehabilitacijske 
pedagogike

Kdo so ustvarjalci...

vsebina

Ustvarjalci želijo biti anonimni, zato se pod svojimi članki 
podpisUjejo s psevdonimom.

1. UVODNIK

2. članek: AVTIZEM

3. dnevnik: MOJ POGLED

4. članek: AVTIZEM IN GENIALNOST

5. kolumna: DUM SPIRO SPERO

6. DROBCI

7. Znane osebnosti z avtizmom:
    HANS CHRISTIAN ANDERSEN

8. Ljudje v svetu avtizma: dr. BRANKA JURIŠIĆ

9. PERSPEKTIVE, predlogi in refleksije knjig

10. OD TU IN TAM - vse, kar bi najverjetneje spregledali

 Abditus
RAD IMAM:  vse dosežke človeškega duha, podatke, sezname, zemljevide, 
oksimorone in paradokse, kvartarno živalstvo
NE MARAM:  množice ljudi,  konformizma, tiranije in 
hlapčevstva, nenačelnega hipokritstva, krivic 
ZANIMIV: sem ponosen na svojo posebnost, nerad 
govorim brez razloga (intelligenti pauca), sem zadovoljen,
 da sem neznan (ama nesciri)
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Znanstveniki avtizem  
definirajo takole
Avtizem je kompleksna pervazivna razvojna 
motnja z nevrološko-biološko osnovo, ki se 
pojavi v otroštvu. Kaže se predvsem kot ka-
kovostno spremenjeno vedenje na področju 
socialne interakcije, verbalne in neverbalne 
komunikacije. Obsega širok spekter motenj 
od lažjih do težjih oblik. 
Ljudje z avtizmom enostavno pravijo, da je 
svet za njih »velika zmeda ljudi, krajev in 

  
AVTIZEM

kaj je sploh avtizem? veliko nas o tem ne ve veliko ali pa sploh nič. 
smo pa o tem že slišali iz medijev to in ono, tako da je dobro,  
da si malo podrobneje pogledamo, o čem se gre...

posamezniku izražajo drugače in njihovo stanje 
na njih vpliva na drugačen način. Medtem ko 
so nekateri ljudje z avtizmom sposobni žive-
ti relativno »vsakdanje« življenje, potrebujejo 
drugi celo življenje strokovno pomoč.
Ne glede na to kako različni so simptomi oseb 
z eno izmed motenj avtističnega  spektra,  ob-
stajajo tri glavna področja, pri katerih imajo 
vsi ljudje z avtizmom težave, na kratko »triada 
primanjkljajev«:
-    težave s socialno komunikacijo

Za ljudi z avtizmom je lahko govorica te-
lesa prav tako nerazumljiva, kot če bi jim 
nekdo govoril v stari grščini. 

-    težave s socialno interakcijo
 Druženje ni nekaj samoumevnega – teh 
veščin se morajo naučiti. 

-    težave na področju fleksibilnosti 
mišljenja
Težko predvidijo, kaj vedo in mislijo drugi 
ljudje. 

 Številni pa imajo tudi druge primanjkljaje, 
kot so npr. odvisnost od rutine, senzorna ob-
čutljivost, posebni interesi, učne težave.

   
Koga pa avtizem priza-
dene? Kako pogost je 
pravzaprav?

Avtizem je mnogo bolj pogost, kot misli ve-
čina ljudi. Svetovne raziskave kažejo, da ima 
eno izmed motenj avtističnega spektra 1% 
ljudi. To pomeni, da naj bi imelo v Sloveniji 
20.000 ljudi eno izmed motenj avtističnega 
spektra in da se vsako leto rodi 180 novih 
otrok z avtizmom. Avtizem lahko imajo 
ljudje vseh narodnosti ter iz vseh kultur-
nih, verskih in socialnih okolij. Čeprav se 
zdi, da se pojavi večkrat pri dečkih kot  pri 
deklicah.
Avtizem je vseživljenjsko stanje: otroci z 
avtizmom odrastejo in postanejo odrasli 
z avtizmom.  Za pojav avtizma ne pozna-
mo natančnega vzroka. Vendar raziskave 
kažejo, da kombinacije dejavnikov (ge-
netskih in okoljskih) lahko povzročijo 
spremembe v razvoju možganov. Avtiz-
ma ne more povzročiti vzgoja, socialne 
okoliščine, kot so nekateri mislili včasih. 
Vsekakor tudi ni krivda osebe, ki avti-
zem ima. Prav tako trenutno ne obstaja 
zdravilo za avtizem. Vendar pa obstaja 
vrsta učinkovitih metod, ki omogočajo 
učenje in razvoj posameznika z motnjo 
avtističnega spektra. 

dogodkov,  ki so za njih nesmiselni in jim 
povzročajo veliko tesnobnost«.
Avtizem je vseživljenjska razvojna motnja. 
To ni zgolj ena motnja ampak cel spekter 
različnih a podobnih motenj, ki jih imenu-
jemo motnje avtističnega spektra ali na krat-
ko MAS. Beseda »spekter« se uporablja, ker 
čeprav imajo vse osebe z avtizmom težave na 
treh glavnih področjih,  se le-te pri vsakem 

1.
Danes me je presenetila reakcija cimre na mojo opombo, da naj resneje vzame ločevanje odpadkov, saj smo se vse ostale že resno lotile ločevanja v njeni odsotno-sti (bilo je ni približno pet mesecev). Njena reakcija je bila, da ne misli odstraniti plastične vrečke iz bioloških odpadkov, ker sem ji rekla nekaj, kar ji ni bilo všeč. Medtem ko sem popravljala zadeve, sem prišla do spoznanja, da so njene reakcije vedno »Ne, ker nisi ...«, »Bom, ampak šele ko boš ti ...« in »Nisem imela časa« oziroma »Nimam časa.« Zmotilo me je to, da dvajsetletnica pričakuje nekakšen sistem nagrajevanja za to, da ločuje odpadke. A je družba prišla tako daleč, da morajo biti na  odraslem človeku uporabljeni prijemi, ki se uporabljajo pri otrocih, da počne nekaj zavednega?!

Zame osebno ločevanje odpadkov sporoča spoštovanje narave/okolja in to, da si se pripravljen čisto malo žrtvovati za dobro Zemlje. Ne verjamem, da lahko kdorkoli reče, da nima dovolj časa ali denarja, zato da bi dal tetrapak v koš za embalažo in olupke krompirja v organske oz. biološko razgradljive odpadke. Moti me tudi izgovor prijateljice, da je ločevanje odpadkov »le kapljica v ocean«. Ali ni ocean sestavljen iz kapljic? Vpašanje je le, kakšen je tvoj izgovor? 
2.
Poleti spim manj, bistveno manj kot pozimi. V splošnem to velja za vsa živa bitja. To je zaradi svetlobe. Pozimi so dnevi bistveno krajši in tudi na splošno je zaradi oblačnega vremena  temneje. Poleti je pa ravno obratno, daljši dnevi in lepše vreme.V zadnjih dneh je to postalo očitno, saj sem zelo malo spala in se sama od sebe - brez pomoči budilke, ki je zelo glasna in običajno zvoni vsaj petkrat preden se prebudim (kar moji cimri najverjetneje ni preveč všeč) - zbujala zgodaj. Najprej ob pol šesti uri ter potem na vsake tričetrt ure, tako da mi je bilo do osmih vsega dovolj in sem  vstala, čeprav bi mi budilka zvonila šele ob devetih ali desetih.Smisel menjave ure je v tem, da ne bi pomotoma vstajali zgodaj in potem čakali, da se delavnik začne. Popolnoma smiselno, problem je le v tem, kako sporočiti telesu, d
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da mora od nekega trenutka dalje delovati za eno uro naprej. Še 

večji problem pa nastane (vsaj z mojim bioritmom) v primeru, 

da kmalu po menjavi ure dežuje, kar pomeni, da se dovolj osvetli, 

da se zbudim in vstanem šele kakšno dobro uro kasneje (seveda 

gledano na zimski čas). Tako da sem dejansko dve uri v zamudi.

Hja no, sčasoma se bomo vsi privadili na nov bioritem - nekateri 

prej, drugi kasneje - in živeli, kot da ni bilo nikoli nobene menjave 

ure... vsaj do naslednje menjave ure.

3.
Danes sta me skoraj povozila voznik terenca in kolesar. Precej 

neprijetna izkušnja še posebej, če si na poti do faksa, kjer boš 

pisal kolokvij. Predvidevam, da je bil kolokvij vzrok za nekoliko 

zmanjšano pazljivost, vendar sta tudi oba voznika vozila nekoliko 

prehitro. Mimogrede, kakšne so hitrostne omejitve za kolesarje? 

Celotno dogajanje me je privedlo do razmišljanja o tem, da smo 

ljudje minljivi.
 Večinoma se sploh ne zavedamo, kako krhki smo. Samo en na-

pačen gib ali en udarec na pravo mesto z dovolj tlaka in te ni več 

(ali pa si, vendar nesposoben normalnega delovanja). Po drugi 

strani pa smo izjemno vzdržljivi. Četudi se polomimo, se zace-

limo in živimo dalje. Predstavljajte si sile, ki jih vzdržijo naše 

kosti. Dejansko vstavljajo ljudem titan, ker ostali materiali niso 

sposobni vzdržati mase in niso dovolj prožni.

Ljudje smo ravno nekako popolno (vsaj evolucija teži k temu) 

razmerje med močjo in prožnostjo. Vendar imamo (govorim zgolj 

fizično) ogromno šibkih točk. Samo pomislite, koliko smrti se 

zgodi po nesreči oziroma iz majhne neprevidnosti. Mislim, da se 

moramo tega zavedati.

Genijalnosti in izrednosti so 
človeku dane, so gensko po-
gojene in niso priučljive. nih-
če še ni dokazal, kaj stoji za 
genijalnostjo. če bi jo hoteli 
razumeti, bi morali odkodi-
rati celo milijardo let evolu-
cije. deskriptivno gledano je 
pojavu genijalnosti najbližje 
avtizem, kadar se kombinira s 
karizmo, čustveno vzajemno-
stjo itd. ti dve kombinaciji je 

znanost že potrdila kot mogo-
če. zdi se, da znanstveniki ne 
vidijo povezav med avtizmom 
in izjemnim kreativnim(!) ta-
lentom zaradi ideološkega ra-
zloga in pomanjkanja lastnih 
tovrstnih izkušenj. znanost ni 
natančna mehanika temveč 
imaginacija!  
lastnosti, ki se pojavljajo pri 
kreativnih osebah in so hkrati 
simptomi avtističnosti, so: za-

4.
Danes sva s cimro (ta NI tista iz 1.) gladali film Kraljev govor. 

Kar me je spodbudilo k razmišljanju o dolžnostih in poslanstvih 

ter o tem koliko smo dolžni le te izpolniti.
Mislim, da je v današnjem svetu ogromno govora o pravicah in 

kako so le-te drugi dolžni upoštevati, brez da bi pomislili, da hkra-

ti kratimo pravice drugim. Na primer: imam pravico poslušati 

glasbo, vendar hkrati kratim pravico nekomu, ki bi rad tišino.

Po mojem mnenju je bistvo problema v tem, da smo preveč ego-

istični oziroma egocentrični (vem, da naj bi bili na splošno vsi 

taki, saj evolucijsko se bolje ohranijo osebki s temi lastnostmi, 

kakor pa tisti, ki pomislijo na vse prej kot nase) in bi morali dati 

v ospredje dolžnosti. Seveda imamo pravico, da gremo mimo 

nekoga, ki potrebuje pomoč. Ampak ali mu nismo dolžni po-

magati v primeru, da mu lahko? V čem je smisel bivanja, če se 

konstantno borimo za svoje pravice (govorim zgolj o trivialnih 

pravicah oziroma neprimerni uporabi pravic)? Mislim, da lah-

ko vsak spremeni svoj pogled dovolj, da vidi kakšno dolžnost do 

sočloveka in s tem obema polepša obstoj - sebi z zadoščenjem, 

da si nekaj naredil, drugemu pa z vedenjem, da je nekje nekdo, 

ki mu ni vseeno za vse.

AVTIZEM in GENIALNOST

avtizem je možganska pojavnost, ki se v določeni meri 
oblikuje pri vsakem človeku. pri nekaterih posameznikih 
nekoliko bolj. pri izjemno redkih ljudeh pa se avtistič-
nost(*) pojavlja zelo aktivno, v kombinaciji s karizmo in 
izrednimi talenti. dramatik shaw je nekoč rekel, da nekate-
ri ljudje skušajo svet spremeniti, pametni pa se mu prilago-
dijo. a razvoj sveta je odvisen od prvih! ta misel je uvod v 
tokratno razmišljanje.

znave detajlov, okornost v gi-
banju, zmedenost, pravičnost, 
otroška iskrenost, procesiranje 
podrobnosti iz širše slike (obi-
čajno ljudje najprej vidijo širšo 
sliko, nato podrobnosti), težav-
no razbiranje socialno vsilje-
nih pravil (tistih, ki ne izvirajo 

    razmišljanje in razprava o avtizmu Uroša Poljanca

Tehnično ima genij 10 misli hkrati oz. razmi-
šlja na 12 nivojih obenem. Stereotipni primer 

je Grigorij Perelman.

DNO
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iz gole avtentike, od omejitev 
do bontona). vse to so zna-
čilnosti avtističnega spektra. 
te lastnosti so skupne einste-
inu, sokratu, michelangelu 
idr. kaj takšnega lahko za 
te osebnosti trdimo, ker ima-
mo pričevanja o njihovem 
vedenju. poudarimo, da ne 
gre za postavljanje diagnoz. 
astrofizika pojav črnih lu-
kenj matematično ne more v 
celoti razložiti. opazovanja 
so tu bistvena. čeprav so 
deskriptivna, vcasih zanetijo 
nove teorije. podobno lahko 
genijalni derivat avtistično-
sti spodbudi dojemljivi del 
stroke, da se usmeri v iskanje 
nove paradigme razlage člo-
veške psihe, ki bo 
vključevala celotno 
duševnost. 
Govorimo o obliki 
zavesti, ki gre v ana-
lizo, torej v globino. 
v praksi to pomeni izjemno 
osredotočenost na določen 
predmet, obsesijo, razteleše-
nost. Globina je pomembna 
pri imaginaciji. običajne-

ga človeka, na primer, sre-
di noči ne moremo motiti z 
vprašanji. izjemen človek pa 
se v znanje potopi tako moč-
no, da se z njim stopi. zanj 
je znanje del spanja ali del 
sanj. to ni človek, je zavest 
široka kakor vesolje. njego-
ve emocije, um in motivacije 
se zlivajo čez posodo. vse je 
tako obilno, da tega niti on 
sam ne razume, kaj šele dru-
gi; od tod rek „od norca do 
genija je samo en korak“. 
 
»to so ljudje z drugega pla-
neta«, je družba opisovala 
sokrata, Wittgensteina in 
mnoge druge. zaradi njiho-
ve drugačnosti, ki jo pripi-

sujemo 
avtizmu, 
opozarja 
michael 
Fitzgerald 
v knjigi 

»autism and creativity«. 
toda če je avtizem povezan s 
pravo kreativnostjo, zakaj se 
o tem ne govori? avtistični so 
v večji ali manjši meri vsi lju-

dje. »normalen« (nevrotipi-
čen) človek je zelo malo av-
tističen. zelo avtistični pa so 
tako skrajno robotizirani in 
nekreativni ljudje. tako da je 
razkorak med enimi in drugi-
mi prevelik, da bi imaginirali 
sredino. kriva je tudi senzibi-
liteta trenutnega sveta, iluzija 
sreče in enakosti za vse. če-
prav pod pretvezo enakosti 
nastajajo npr. tajkuni, je za 
družbo pomembno, da jim 
nekdo obljubi, da imamo vsi 
enake možnosti. kajti resnič-
no izstopajoča kreativnost 
ruši tržno iluzijo dostopnosti 
vsega za vse. 
med mladimi je približno en 
odstotek nekoliko avtističnih 
in izjemno kreativno občutlji-
vih posameznikov, ki v mla-
dosti od bližnje okolice niso 
prejeli dovolj razumevanja 
in podpore za svoja čustvo-
vanja. sami čustev niso znali 
izraziti, zato se psihiatri čudi-
jo, ali jih sploh imajo? starši 
se raje usmerijo v manj pro-
blematične otroke, ki se lažje 
vključujejo v družbo, lažje 

ustvarjajo vzajemna čustva in 
žanjejo hitrejše rezultate. av-
tistični otroci so že v začetku 
izločeni iz družbe, s tem pa 
je prekinjena popkovina od-
raščajoče samopotrditve naj-
prej pred starši in nato pred 
vrstniki.  
svet ni bil vedno takšen. so-
dobna družba deluje skozi 
institucije. v slogu prej ome-
njenega primera iz astrono-
mije ljudje ne gledajo več v 
zvezde s svojim očesom, tem-
več skozi teleskop in s tem 
izgubijo dogodke in občutja, 
ki so jih prve civilizacije za-
znavale v naravnem poteku 
opazovanja. ti avtentični 
“poteki” so edinstven ključ, 
skozi katerega avtistični mla-
dostniki dojemajo svet. to so 
vrata v sanje in domišljijo.
aborigini so imeli sposob-
nost telepatije in samozdra-
vljenja, kar je bilo vrojeno 
vsem ljudstvom sveta. dokler 
niso prišle institucije in tehno-
logije, v katere se je po ne-
srečnem naključju ujel prav 
avtist-tehnolog sam. po stole-

tjih in tisočletijh življenja na 
aparatih si dandanes težko 
predstavljamo nekaj, kar ni v 
hipu zadovoljeno ali ekspe-
rimentalno doka-
zano. z aparati 
smo uničili naše 
duše in odvzeli 
naravo geniju, ki 
bi nam pokazal 
pot iz zablode, v 
katero smo se za-
rili. do antike je 
bil genij alfa samec. znanja 
ni prodajal skozi institucije, 
temveč z lastno sposobnostjo 
prepičevanja družbe o do-
brodejnosti njihovega izuma. 
avtistični genijalec je bil vr-

žen v vodo, če s svojo iznajd-
bo ni prepričal okolice. tudi 
preživel ni. 
človekova ustvarjalna na-

gnjenja so del 
njegove osebno-
sti. vzemite krea-
tivnemu človeku 
ustvarjalnost, s 
tem boste ubi-
li tudi njegovo 
osebnost, kajti 
poslanstvo mu 

je bilo vrojeno. Gotovo se je 
na podoben način zgodila 
iznajdba kolesa, s čimer se 
začne Fitzgeraldova knjiga 
»autism and creativity«.
 

*izraz »avtističnost« je v tem 
članku uporabljen nameno-
ma, kljub temu da ni uvelja-
vljen v strokovnih krogih, in 
sicer v pomenu podstati ali 
segmenta človekove osebno-
sti, z namenom distanciranja 
od splošne stereotipne pred-
stave o avtistih/avtizmuSokrat (Jacques Louis David: 

Sokratova smrt)

“Brez avtizma bi  ljudje še 
vedno bivali v jamah” trdi 

svetovna  
avtoriteta dr. Michael 

Fitzgerald.

»To so ljudje z druge-
ga planeta«, je družba 

opisovala Sokrata, Wit-
tgensteina in mnoge 
druge zaradi njihove 

drugačnosti, ki jo pripi-
sujemo avtizmu.
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Danes poznamo več motenj, ki 
so razvojno biološkega izvora 
in jih umeščamo med motnje 
avtistilčnega spektra in sicer: 
klasični avtizem, Rettov sin-
drom, nespecifična pervazivna 
razvojna motnja, Aspergerjev 
sindrom, otroška dezingrativna 
motnja. 

DUM SPIRO SPERO
Napis »Dum spiro spero« sem kakšnihih devet 
let nazaj prebrala v knjigi in ga kmalu za tem še 
enkrat srečala, da sem si ga zapomnila. Predvsem 
mi je všeč njegov pomen. V prevodu se nameč 
glasi: »Dokler diham, upam.« 
Dokler diham, upam - izjemno preprosta poved, 
z izjemno bogato vsebino. Vsako bitje upa (nisem 
čisto prepričana, če to velja tudi za marjetice in 
gobe, tako da bom z bitji označevala višje raz-
vite predstavnike drevesa živalstva). Upanje je 
neko gonilo, ki nas žene naprej v razvoju. Četudi 
se ti zdi, da nimaš niti delca upanja, ga imaš . 
Verjemi mi.
Pred dobrim letom sem odgovor na vprašanje, 
zakaj živim, zapisala takole:
»Nimam pojma. Niti enega pametnega odgovora 
ne najdem na to vprašanje. Problem je tudi v tem, 
da me le malo stvari veže na življenje – druži-
na, Sara, Omi... Obstaja pa ogromno stvari, ki 
spreminjajo življenje v nekaj izjemno težkega in 
neznosnega – ljudje. Zakaj ne morejo biti eno-
stavni ali kompleksni v urejenem kaosu, ki je še 
relativno razumljiv? Očitno zato ker so absurdno 
kaotični. Ne vem zakaj še vedno toliko energije 
vlagam v razumevanje nečesa, za kar je očitno, 
da nikoli nisem in tudi nikoli ne bom razume-
la. Jaz pa še kar upam, da mi bo nekoč jasno, 
kar je vsem očitno in se konstantno trudim, da 
bi razumela vsem razumljivo. In hkrati vem, da 
ne bom. Zakaj je lahko vsem tako jasno in meni 
ne? Mogoče je edina rešitev v tem, da enostavno 
odidem v svoj svet in se ne ukvarjam z ničemer 
več, ker je prenaporno, da bi zmogla dlje. Preveč 
energije mi pobere to, da ugotavljam, kaj ljudje 
čutijo, kaj hočejo (od mene), zakaj je vse, kar na-
redim narobe… in jaz sploh ne opazim… Življe-

nje je težko… zame je 
pretežko. Upam, da bo 
nekoč lažje… vendar ne bo.     
Mimikriram čustva drugih v upanju, da bom 
nekoč nekaj čutila. Ali je sploh mogoče, da bi 
čutila srečo, ljubezen… Šele tri leta nazaj sem 
odkrila, da drugi čutijo ne samo nekoliko več 
od mene (kar sem do takrat mislila), temveč da 
drugi čutijo veliko več od mene. Največji pro-
blem pa je v tem, da čutim ravno dovolj, da 
vem, česa ne čutim.«
Približno leto in pol nazaj sem bila v neskonč-
nem breznu, vsaj tako bi lahko razložila, kako 
se počutiš, ko imaš klinično depresijo pol leta. 
V neki fazi sem se odločila, da se ne bom ubila. 
Ampak kaj potem? Celotna zadeva postane še 
hujša, saj nimaš cilja (v tem primeru metafo-
rično brezno izgubi dno in si ujet v neskončnem 
padanju). Brez upanja ne moreš nič oz. vsaj tako 
misliš. Prvi korak narediš tako, da se prisiliš 
v upanje, misel da bo nekoč bolje. Prepričuješ 
se tako dolgo, da v neki točki začneš v to ver-
jeti. Ostalo potem nekako sledi. Počasi začneš 
uživati v vsakodnevnih stvareh in nenadoma 
odkriješ, da nisi več v breznu ali pa vsaj, da 
obstaja svetloba. Mogoče ne najdeš odgovora 
na vprašanje, zakaj živim, vendar upaš, da ga 
nekoč boš. Bistvo upanja je v tem, da je nekako 
nalezljivo in se razpase na vse vidike življenja.
Včasih se zgodi popoln trenutek (vsaj tako sem 
ga poimenovala), ko je vse ravno tako kot mora 
biti. Ko je vse na svojem točno določenem mestu, 
v ravno pravem zaporedju. Tedaj pozabiš na vse 
ostalo in uživaš v čisti sreči - to so trenutki, za 
katere je vredno živeti.

Prvi, ki je uporabil termin »avtizem«, 

je bil švicarski psihiater Eugen Bleuler 

(1857-1939). Vendar je termin predsta-

vljal stanje odrasle shizofrenije.

Hans Christian Andersen 
(1805—1875)

Danski pisatelj je znan kot eden največjih 
svetovnih pravljičarjev in čeprav je pisal 
tudi drame, pesmi in romane, so le-ti uto-
nili v pozabo. Njegove pravljice (Cesarjeva 
nova oblačila, Grdi raček, Mala morska 
deklica, Palčica, Svinjski pastir, Kraljična 
na zrnu graha, Deklica z vžigalicami, …) 
so prevedene v največ jezikov sveta. Ander-
senovo življenje je bilo, še posebej z vidika 
socialnih odnosov, precej nesrečno. Kar 
nekaj znakov namreč kaže, da je imel mo-
tnjo avtističnega spektra oz. Aspergerjev 
sindrom. V otroštvu se ni igral z vrstniki 
in je najraje bral knjige. Bil je osamljen, sa-
njav otrok, ki se ni igral običajnih otroških 
iger. Bil je fizično nespreten, preobčutljiv in 

ošaben, zato ni čudno, 
da so ga imeli v šoli »na 
piki«. Bil je tudi tarča 
nagajanja, zbadanja 
in fizičnega nasilja s 
strani drugih otrok. 
Med odraščanjem se 
je čutil drugačnega od 
drugih. Kazal je  znake  
repetitivne igre. Imel   
je značilne spomin-

ske sposobnosti, 
hkrati pa tudi slabo 
koncentracijo in spo-
sobnost črkovanja. Svojo (kla- s i č n o 
avtistično) avtobiografijo Andersen za-
ključi: »ne dosti več kot lutka, ki se rokuje 
z velikimi in mogočnimi«. Aspergerjev 
sindrom mu je po eni strani dajal občutek 
trdnosti, po drugi strani pa tudi votle ali 
difuzne identitete. Zaradi pomanjkljive 
samoidentifikacije imajo njegovi avto-
biografski zapisi prikrit smoter iskanja 
samega sebe, npr. »Senca«, ki je povest 
o človeku brez sence in senci, ki postane 
človek brez duše. Gre za psihološko gro-
zljivko, ki jo je mogoče razumeti z različ-
nih vidikov. Med drugim je napisal tudi, 
da »se ne more spomniti svojih lastnih 
potez, kljub temu, da se dovolj pogosto 
gleda v ogledalu«. Kljub slavi je živel 
samotno življenje. Njegov rojstni dan, 
2. april,  je mednarodni dan mladinske 
knjige. Pri tem je zanimivo omeniti, da 
je leta 2007 Generalna skupščina Zdru-
ženih narodov prav 2. april razglasila za 
Svetovni dan zavedanja o avtizmu.  

v 50. in 60. letih prejšnjega 
stoletja so v glavnem verjeli, 
da se avtizem pri otrocih ka-
sneje razvije v shizofrenijo. 
To pomanjkanje razume-
vanja je vodilo v to, da so 
mnogi starši verjeli, da so 
oni krivi za stanje svojih 
otrok.V večini primerov se 
je celo verjelo, da je za iz-
vor avtizma kriva »hladna, 
neskrbna mati«.

Leta 1943 je dr.  
Leo Kanner prvič opisal 

avtizem. Njegovo delo je 
temeljilo na raziskavi 11 
otrok, ki jih je opazoval 
med leti 1938 in 1943.

Beseda avtizem iz-
haja iz grške bese-
de »autos«, kar po-
meni »biti sam«.

Leta 1980 je bila prvič 
omenjena pervazivna ra-
zvojna motnja v Diagno-
stičnem in statističnem 
priročniku (DSM-III), ki je 
vključevala »infatilni avti-
zem«. S tem 
so avtizem jasno razmejili 
od shizofrenije z začet-
kom v otroštvu od drugih 
psihotičnih motenj. 

DNO
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avtizmom in kaj je  vzbudilo  vaše zanima-
nje za to tematiko/področje?
Z  osebami oz. z nekom, ki ima  avtizem, 
sem se verjetno srečala že pred skoraj 40 leti. 
Čez cesto, kjer sem stanovala, sta živela dva 
brata z avtizmom, nekaj let mlajša, skupaj 
smo se igrali. Imela sta tudi motnjo v du-
ševnem razvoju. Zagotovo sem skoraj 10 let 
z njima odraščala, ne da bi vedela, kaj jima  
je. Otroci pač ne sprašujejo po diagnozah. 
Prvič sem brala o avtizmu v srednji šoli in 
sem domnevala, da imata oba avtizem. Po-
leg tega sem sumila, da  ima  bratov prijatelj 
neke vrste avtizem. Danes bi rekli,  da ima  
Aspergerjev sindrom. Zaradi MAS sem se 
odločila za študij specialne pedagogike.

Kako vi opredeljujete avtizem in kako se je 
definicija oz. diagnostika avtizma spreme-
nila v zadnjih dvajsetih letih?
Dolgo časa smo bili pozorni  bolj na  simpto-
me avtizma - koliko jih nekdo ima. Kasneje so 
začeli govoriti o »kakovostnih primanjkljajih« 
na področju socializacije, komunikacije, em-
patije, interesov... Definicije in diagnostična 
merila se ves čas  spreminjajo. Meni je všeč 
prijateljeva definicija, da je avtizem to, da si 
malo »out«. Oseba z avtizmom pomembno 
odstopa iz okolja, drugačna je od sošolcev. 
Mogoče moramo biti tudi mi, ki se ukvar-
jamo z avtizmom malo »out«, da se dobro 
razumemo z osebami z MAS. 

Kako mislite/ocenjujete, da je v Sloveniji 
poskrbljeno za osebe z avtizmom in kakšna 

motnjami in  njihove  družine lahko osvo-
bodile  pritiska. Mnogi si ne upajo niti po-
vedati, da imajo avtizem, kaj šele, da bi kaj 
zahtevali. Danes je situacija žal takšna. To 
velja predvsem za osebe z visokimi sposob-
nostmi, ki so očitno celo življenje občutile 
neko nenaklonjenost, celo odklanjanje, za-
radi takega prevladujočega odnosa do dru-
gačnosti. Države seveda avtizem ne zanima, 
dokler za osebe z MAS starši molče skrbijo. 
Politiki hočejo mir. Stroka pa je tudi zaspana. 

Katere so najpogostejše težave otrok z av-
tizmom v času šolanja?
Ena od težav  je, da so večinoma v prezah-
tevnih programih. Druga je, da se v šolah 
ukvarjajo predvsem z učno snovjo in oce-
nami ter se premalo posvečajo posamezni-
kom  s posebnimi potrebami na  njihovih  
močnih ali šibkih področjih. Tretja težava pa 
so vrstniki, kako sprejemajo osebo z MAS.  
Ali se vam zdi, da ima naš šolski sistem 
ustrezne programe oz. je prilagojen otro-
kom z avtizmom?
Imamo 3 ravni programov, 3 ravni zahtevno-
sti, kar menim, da je dovolj. Posebne potrebe 
bi morali zadovoljiti z  individualiziranim 
programom in tako prilagoditi poučevanje 
vsakemu posamezniku.

Kakšen program bi potrebovali?
Mislim, da ne rabimo posebnega progra-
ma za otroke z avtizmom, ker je  »2+2=4« 

z avtizmom ali brez. Prav tako je skupina 
učencev z MAS zelo raznolika. Prilagajati 
bi morali NAČINE poučevanja. Nisem za-
dovoljna, kako je poskrbljeno tudi za druge 
otroke s posebnimi potrebami. 
Zakon o usmerjanju  bo zdaj obsegal poseb-
no skupino za otroke z MAS. Prej je nismo 
imeli, bilo je tudi malo oseb, ki so imeli di-
agnozo. Zato tudi ni veliko strokovnjakov, 
ki bi se z avtizmom ukvarjali. V preteklosti 
se zdravniki niso upali dajati diagnoz, jasno 
pa je, da so se  strokovnjaki celo življenje 
srečevali z osebami z MAS, samo da tega 
niso vedeli. Ljudje z avtizmom so bili vedno 
znotraj šolskega sistema, samo da tega niso 
vedeli. Tudi sami niso vedeli, da imajo MAS,. 
Morali pa so občutiti 
svojo drugačnost in 
predvsem to, da ni bilo 
dovolj posluha za nji-
hove posebne potrebe. 
Poznate kakšen primer dobre prakse v 
tujini?
Primer dobre prakse poznam tudi v Slove-
niji in že to vprašanje kaže, da nimamo do-
bre prakse v celoti,  ker iščemo posamične 
dobre primere. Posamični primeri so bolj 
povezani s posameznimi ljudmi in žal to 
ni pravilo v sistemu.  Nimamo ustreznega 
standarda storitev, ki bi ga bili deležni vsi, 
ki ga potrebujejo, ne glede na posamezne 
strokovnjake, s katerimi je nekdo v stiku. 

LJUDJE O SVETU AVTIZMA

 je specialna pedagoginja, znana kot prva v sloveniji, ki se je začela z avtiz-
mom strokovno ukvarjati. diplomirala je na višješolskem študiju specialne peda-
gogike v ljubljani, kasneje še na defektološki fakulteti v beogradu, magistrirala 
in doktorirala je v ljubljani. že več kot 20 let se srečuje z otroci z motnjami av-
tističnega spektra in njihovimi starši. napisala je prvo publikacijo s tega podro-
čja pri nas (avtizem, 1991). dela na centru za duševno zdravje zd ljubljana. 
v zadnjih desetih letih je imela več kot 200 seminarjev za učitelje, svetovalne 
delavce in delavnic za starše. zavzema pa se tudi za sistemsko izboljševanje 
statusa otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. 

dr. BRANKA JURIŠIĆ  

je pri nas perspektiva posameznikov s to di-
agnozo po končanem šolanju, v odraslosti? 
Mislim, da se je stanje v Sloveniji zelo izbolj-
šalo v zadnjih petih letih. Smo pa komaj na 
začetku in se še vedno ukvarjamo predvsem 
z diagnostiko, ne pa z iskanjem ustreznih 
oblik pomoči. Pprepričana sem, da je za od-
rasle še najmanj ustrezno poskrbljeno.
Na katerih področjih bi se dalo trenutno 
stanje izboljšati ?
V večini držav so naredile največ sprememb 
prav nevladne organizacije, ki so ustvarile 
pritisk na politiko in stroko. Moramo imeti 
ustrezen odnos do drugačnosti nasploh (ne 
samo do avtizma), tako da se bodo osebe z 

Na katerih področjih so otroci z avtizmom 
najuspešnejši, kakšne so njihove sposobno-
sti v primerjavi z drugimi otroki in katere 
lastnosti jim pomagajo pri tem?  
Sposobnosti učenja so v splošnem nižje. Pri 
avtizmu je pogosteje pridružena motnja v 
duševnem razvoju kot pri ostali populaciji. 
Imamo pa tudi nadpovprečne osebe z MAS. 
Ena od lastnosti, ki se pogosto omenja, je 
izjemen mehanični spomin, tudi spretnosti 
kot so sestavljanke. Lahko so nadarjeni za 
marsikaj, tako kot vsi drugi ljudje. Trenutno 
je razširjeno prepričanje, da ima vsaka oseba 
z avtizmom kakšen izjemen talent, pa to ne 
drži. Pomembno je, da upoštevamo, da ima-
jo osebe z avtizmom izjemno RAZLIČNE 

sposobnosti na RAZ-
LIČNIH področjih. 
Ponekod imajo niž-
je dosežke, ponekod 
višje. Starši in učite-

lji zato pogosto pravijo, da se samo nočejo 
potruditi in učiti. Težko se je truditi 24 ur 
na dan. Za njihova šibka področja, ki so  z 
vidika šolskega sistema najbolj kritična, si 
vsi zelo prizadevajo, samo da bodo dobili 
ocene. Ta področja  pa niso nujno vedno tudi 
tista, ki so bistvenega pomena za prihodnje 
življenje in za same osebe z MAS. Avtizem 
je potrebno razumeti, če hočemo razumeti 
osebe z MAS in njihove družine. 

spraševal: Abdidus

»Države seveda avtizem ne zani-
ma dokler za osebe z MAS starši 

molče skrbijo. Politiki hočejo mir. 
Stroka pa je tudi zaspana.«
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PERSPEKTIVE

predlogi in refleksije knjig

Michael  
Fitzgerald 
je profesor na Tri-

nity collegu v Du-
blinu za otroško in 

mladinsko psihiatrijo, 
posebej pa se ukvarja z 

diagnosticiranjem in obravnavo motenj 
avtističnega spektra. Napisal je že vrsto 
del s tega področja. Zanimivo pri njem 
pa je, da se tega loteva oz. motnjo po-
pularizira iz novih vidikov, predvsem iz 
vidika ustvarjalnosti in z njo povezanih 
izjemnih dosežkov. Knjiga »Autism and 
creativity« (2004), ki raziskuje naravo 
umetniške in siceršnje izjemne ustvarjal-
nosti v povezavi z »drugačnostjo« ozi-
roma »genialnostjo«, natančneje zvezo 
med avtizmom pri posameznih osebno-
stih in njihovimi izjemnimi sposobnost-
mi, nas je spomnila na prav poseben 
vidik avtizma. Ta je bil do nedavnega, 
vsaj do najbolj znanega Holywoodske-
ga filma s to tematiko Rainman, ki je bil 
posnet konec 80. let, v širši zavesti pre-
zrt. Kljub temu da v tem filmu genijalni 

zavest ali uporabo. 

Simon Baron-Cohen je Fitzgeraldovo 
delo ocenil kot najboljšo knjigo, ki je bila 
napisana o avtizmu. Fitzgerald  v uvo-
dnih poglavjih obravnava konceptualna 
in diagnostična vprašanja ter psiholo-
gijo visokofunkcionalnega avtizma oz. 
Aspergerjevega sindroma, ki ju primer-
ja. Vselej pa ju omenja skupaj, izhajajoč 
iz stališča, da razlike med njima niso bi-
stvene. V knjigi se nato posveti obravna-
vi izbranih primerov izjemnih osebnosti, 
še zlasti psihobiografiji filozofa Ludwiga 
Wittgensteina in vplivu Wittgenstei-

nove osebnosti na njegovo filozofijo. 
Osebnosti analizira v luči diagnostičnih 
meril po danes veljavnih oz. priznanih 
kriterijih visokofunkcionalnega avtizma 
oz. Aspergerjevega sindroma, in sicer iz 
vidika socialnega vedenja, jezika, hu-
morja, obsesivnih interesov in rutinskih 
vedenj, ki so te osebnosti spremljale. V 
knjigi so opisani še primeri politikov (Ke-
ith Joseph in Eamon de Valera), književ-
nikov oz. umetnikov (Williama Butlerja 
Yeatsa in Lewisa Carolla) ter matemati-
ka (Ramanujana). Ni odveč pripomniti, 
da je večina izbranih osebnosti v tej knji-
gi tako ali drugače povezanih z Irsko. 

Temu je sorodno zlasti Fitzgeraldovo 
delo »Genesis of Artistic Creativity« 
(tudi to je mogoče najti v ljubljanski 
Mestni knjižnici), ki je študija 21 slavnih 
umetniških osebnosti, ki so (za razliko 
od prejšnje) izbrane bolj »splošno« ali 
internacionalno, in sicer pisateljev (J. 
Swift, H. C. Andersen, H. Melville, Lewis 
Caroll, W. B. Yeats, Arthur Conan Doyle,  
George Orwell, Bruce Chatwin), filozo-
fov (Spinoza, Kant, Simone Weil, A. J. 
Ayer), glasbenikov (Mozart, Beethoven, 
Eric Satie, Bela Bartok, Glenn Gould) ter 
slikarjev (Vincent van Gogh, L. s. Lowry, 
A. Warhol). Analizira jih po enakih kri-
terijih. Pri tem je seveda nujna opazka, 
da je lahko tako »diagnosticiranje« bolj 
ali manj slavnih osebnosti, nekatere od 

njih so namreč živele že kar nekaj sto let 
nazaj, močno problematično početje, 
zato ker pri tem postopku seveda ni imel 
pred seboj »živega človeka«, ampak se je 
moral zanašati na bolj ali manj zanesljiva 
poročila oz. posredne, predvsem pisne 
vire. Ti pa so lahko v marsičem zavajujo-
či. Pri marsikomu je še verjetnejši kakšen 
drug soroden ali pa pridružen sindrom, 
mogoče  celo psihološka bolezen, npr. 
pri Beethovnu, Mozartu ali van Goghu. 
M. Fitzgerald je napisal  še knjigi »Unsto-
ppable brilliance« (samo o irskih genijih z 
Aspergerjevim sindromom) in »Genious 
Genes« (»Genialni geni: kako so nadar-
jeni Aspergerjevci spremenili svet«). Je 
tudi soavtor dela o »Aspergerjevem sin-
dromu kot daru ali prekletstvu« in priroč-
nika kako uspeti pri študiju na univerzi s 
tem sindromom. Njegovo delo svojstve-
no interpretira in zagovarja (v svojem 
razmišljanju v članku na str. 7-9) Uroš 
Poljanec, ki ima tudi sicer največ zaslug 
za to, da pišemo o Fitzgeraldu in ga pred-
stavljamo slovenski javnosti.

                                                          

                                                           Abditus  

avtist sicer ni popolnoma verodostojno 
prikazan (še posebej če upoštevamo 
dejstvo, da sicer zdaj že kakšno leto 
pokojni Kim Peak, savant, ki je bil pogla-
vitni vzor za ta filmski lik. V resnici sploh 
ni bil avtist, ampak je imel nek drug, še 
precej redkejši genetski sindrom), pa je 
imel film velik vpliv na to, kako si ljudje 
oz. laična javnost dandanes predstavlja 
avtizem. Seveda je imel nedvomno tudi 
pozitiven uči-
nek, saj je ljudem 
predstavil tisto 
plat avtizma, ki je 
izjemna, dobra ali 
vsaj »prijazna«. Takšne izjemne ali geni-
jalne oz. savantske sposobnosti se seve-
da tudi pri populaciji z motnjami avtistič-
nega spektra pojavljajo približno enako 
redko kot pri običajni populaciji.

Profesor Fitzgerald, čigar predavanje 
smo imeli priložnost poslušati lansko 
leto na 2. festivalu avtizma v Ljubljani, je 
torej eden tistih, ki se avtizma lotevajo 
v obratni smeri, kakor smo vajeni. Ne le 
z vidika posebnosti in drugačnosti, to-

rej lastnosti, ki avtiste loči od večinske 
»nevrotipične« populacije in za njih in 
okolico, v kateri živijo, lahko predsta-
vljajo veliko oviro ali motnjo, ampak z 
vidika izjemnih, genijalnih osebnosti 
(filozofov, znanstvenikov, iznajditeljev, 
umetnikov, politikov), ki so bistveno 
pripomogli k napredku človeštva ali ga 
obogatili. Te lastnosti so po Fitzgeral-
du tudi nujni predpogoj ustvarjalnosti. 

Prikazati torej hoče 
visokofunkcionalni 
avtizem oz. njemu 
sorodni Aspergerjev 
sindrom ne kot motnjo 

ali »nadlogo«, ampak afirmativno, kot 
bistveni sestavni del človeškega napred-
ka in uma. Ta njegova osnovna teza 
je pomembna predvsem zato, ker z njo 
spreminja našo perspektivo zaznave av-
tizma in  pozornost javnosti preusmerja 
na tiste dosežke, brez katerih si dana-
šnjega sveta skorajda ne moremo pred-
stavljati in se nam zdijo samoumevni, 
ker jih je človeštvo tako rekoč »posvo-
jilo« s tem, ko jih je vključilo v najširšo 

Simon Baron-Cohen je Fitzge-
raldovo delo ocenil kot najbolj-
šo knjigo, ki je bila napisana o 

avtizmu.
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OD TU IN TAM - vse kar bi najverjetneje spregledali
  

ŠENTJAKOBSKO 
GLEDALIŠČE 
vabi k vpisu v 

Abonma 2011/2012 
 Izbirate lahko med tremi abonmaji 

in številnimi termini.
Vpis bo potekal od 5. septem-

bra do 13. oktobra 2011 
pri blagajni gledališča                    

(od 17.00-18.00) 

http://   
www.psi.si/

ZANIMIVA KNJIGA  
POLNA UGANK IN 

SKRIVNOSTI

  
TERRA FOLK in 

SIMBOLIČNI ORKESTER
22. 10. 2011, Cankarjev dom 

Ljubljana, 19.30
Odlična skupina znana po izvirni, igri-
vi glasbi bo tokrat nastopila skupaj s 
Simboličnim orkestrom pod taktirko 

dirigenta Izidorja Leitingerja.

       3. 10. 2011-28. 5. 2012
  Ljubljana, Stara Tobačna, 

Tržaška c. 2

Za vse umetnike in tiste, ki bi to že-
leli postati, organizirajo v ateljeju 
Barbare Kastelic risanje po živem 
modelu. Delavnice so namenjene 

za pripravo na sprejemne izpite za 
akademije, ki zahtevajo poznavanje 

študijskega risanja.

pripravil: Žan

Tudi k nam prihaja zanimiv 
ameriški način spoznavanja 

ljudi- speed dAting oz. 
hitri zmenki, kjer v eni uri 
skušaš spoznati čim več lju-
di. Prvi jesenski dogodek bo 

12.9.
    ob 19.00, v klubu Nebotič-
nik v samem centru Ljubljane.

Za vse popotnike po 
duši bo zanimiv sejem  
Festival kamping, 

karavaning & out-
door, ki se bo na 

Gospodarskem razsta-
višču, dogajal od 22. 
do 25. septembra, od 

10.00 do 19.00
 

PIŠITE NAM

 vprašanja, mnenja, 
deljenje osebnih 

izkušenj, iskanje pomoči 
in podpore ali če se nam 

želite pridružiti:

vox.alia11@gmail.com

odgovorna urednica: 
Maša Tkavc 

(kontakt: 040/642-266,
masa.tkavc@gmail.com)
lektorirala: Ana Tkavc

DRUŠTVO AS
Tržaška cesta 2, 
1000 Ljubljana

drustvo-as@gmail.com
031-675-111

fotografije pridobljene preko spleta


