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Úvod
Filozofové říkají, že na začátku každého filozofování je údiv, úžas, ale
také pochybování. Jedná se o dva klasické podněty vedoucí k filozofickému
tázání ve chvílích, kdy svět naší zkušenosti ztrácí svou samozřejmost či důvěrnou
známost. Podle K. Jasperse se tak stává v tzv. mezních situacích – situacích, kdy
člověk stojí tváří v tvář smrti, kdy trpí, bojuje. A Aristoteles zastával názor, že
ten, kdo pochybuje a diví se, si je vědom své nevědomosti, a filozofuje proto, aby
této nevědomosti unikl.1 Sama jsem byla jata úžasem před deseti lety, kdy jsem
nastoupila do VFN jako pastorační pracovník. Věděla jsem z předchozí lékařské
praxe i následně z teologické fakulty, že člověk je homo religiosus a jeho chování tomu odpovídá. Nicméně netušila jsem, že ona realita je tak reálná.
V kapitolách věnovaných této tématice se snažím přivést k úžasu i ty, kteří budou
mou práci číst. K úžasu a přemýšlení. Pokud se mi jen trochu podaří vyvolat úžas
v první části práce, zvu k přemýšlení nad tím, zda ke „zdravotnickému étosu“
patří nebo nepatří starat se o člověka v celé jeho celistvosti. Vzhledem k mému
tématu zvu k zamyšlení, zda máme pečovat i o duchovní dimenzi člověka formou
klinické pastorační péče a zda jsme (zdravotníci, politici, představitelé církví...)
i za tuto péči odpovědní.
Zvu k pochybování o praxi českého zdravotnictví, které až na výjimky,
silně zaostává za vývojem paliativní péče ve vyspělých zemích. A zvlášť výrazně
zaostává, resp. až doposud téměř plošně opomíjí poskytování péče o duchovní
dimenzi člověka (včetně období, kdy se jako pacient potýká v nejtěžších chvílích
svého života, tj. v existenciální úzkosti, s nejtěžšími otázkami svého života
i života vůbec), přestože ta je jednou ze čtyř hlavních dimenzí péče paliativní.
Etika je disciplína filozofická a jako taková pochází od Aristotela, který
rozlišil v lidské činnosti činnost teoretickou (poznání), praktickou (jednání)
a tvořivou (zhotovování). Protože v etice jde o jednání, tedy činnost praktickou,
je etika praktickou filozofií.2 Nepřehledné množství filozofů a filozofií, jejichž
1

Srov. ANZENBACHER, A., Úvod do filosofie, s. 18.

2

Srov. ANZENBACHER, A., Úvod do filosofie, s. 223.
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základní charakteristikou je, že si trvale protiřečí, vede člověka ke zmatku, ke
zklamání, ke skepsi. Mluví se o skandálu filozofie3, nicméně v tomto skandálu se
otevírá nová perspektiva – možnost osvojování aspektů vyskytujících se v tradici
a jejich systematické uvádění do vzájemného vztahu na půdě dialogu.
Ani ta část filozofie, která se zabývá správným jednáním, tedy etika, nezůstává skandálu filozofie ušetřena, nicméně i pro ni se otevírá obdobné východisko
výše zmíněné – půda dialogu.
Lékařská etika od dob Hippokratových prodělala pozoruhodný vývoj.
Zvláště druhá polovina 20. století, počínaje Norimberským procesem, se stala
velkým zlomem v dosavadním chápání a řešení mnohých otázek a dilemat.
Svou velkou roli sehrál i vědecký a technologický pokrok v medicíně,
včetně sociálních proměn společnosti. Svět dvou kultur – kultury vědecké
a kultury lidských hodnot4 se denně prolíná, ovlivňuje, konfrontuje. A všichni
zúčastění, jak zdravotníci, tak nemocní a jejich příbuzní, v tomto světě dvou
kultur s mnohdy nejasnými konturami hledají pomoc. Jedni proto, aby udělali vše
pro dobro nemocného a jeho příbuzných, jak z pohledu vědy a technologií, tak
z pohledu lidskosti; druzí proto, aby našli optimální pomoc ve své nouzi.
Jak se mají zdravotníci rozhodovat v nelehkých, dilematických situacích?
Na základě jakých kritérií mají postupovat? Jaký etický systém použít, resp.
z jakého etického systému vyjít? V současné době nám etika nabízí nejen kodifikované normy, ale existuje také etika založená na právech, etika založená na
principech, etika ctností, etika péče, etika odpovědnosti, etika kasuistik. K řešení
řady problémů se lékařská veřejnost musí dopracovávat na základě odborných
diskuzí, protože naše chápání toho, co je to dobro, se ztrácí v mlze – empirické
vědy a biomedicína postupují mnohem rychleji vpřed než jejich filozofická
reflexe. V mnohých situacích se zdá, že lidské přemýšlení o tom, co můžeme, co
smíme a co máme dělat, se dostalo do úžiny, ze které se jen těžko vymaňuje.
J. Šimek konstatuje:

3

ANZENBACHER, A., Úvod do filosofie, s. 39.

4

Srov. THOMASMA, D., Od narození do smrti, s. 17.
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Etika je nemyslitelná bez definice dobra, protože v morálním rozhodování preferujeme
dobrý a lepší čin před činem špatným a horším. Jestliže v dnešní době (i přes Kantem
vyslovený axiom, že dobro je vůle dobrá, konkretizovaná jím pak v kategorickém imperativu) neexistuje obecně přijaté pojetí dobra, zdá se být nemožné hodnotit moralitu lidských skutků. Určité řešení se přece jen v posledních letech nabízí. Místo příliš
abstraktního pojmu dobra lze konkrétněji pracovat s hodnotami. Je totiž snazší shodnout
se na společných hodnotách než na definici dobra.5

Jako obecně uznávané hodnoty uvádí J. Šimek lidský život a jeho důstojnost, dobrý mezilidský vztah, nezatížené svědomí, toleranci k jinému názoru
nebo kultuře. Chudoba a utrpení jsou na druhou stranu považovány za nedostatek
důležitých hodnot. Při morálním rozhodování nepracujeme jen s hodnotami, ale
také s normami a principy, které toto rozhodování vedou a vytvářejí „jakési
mantinely“ v diskuzích.6
U zrodu antické filozofie byla reflexe, schopnost znovu a znovu přezkoumávat a procházet existující teze a východiska a dopracovávat se tak nejvhodnějších formulací odpovědí na kladené otázky. Řešení obtížných situací a dilemat
v dialogu všech zúčastněných odborníků v biomedicíně, bioetice i filozofii, případně teologii se tak jeví podle mého názoru i po staletích jako důležitý nástroj
a východisko pro návrhy etických, případně právních norem. Dialog a spolupráce
řady odborníků nejrůznějších profesí stál také jako základní východisko evropské
studie Pallium.7
Nestor teologické etiky O. Mádr mluví o přínosu dialogu mezi přírodními
vědami a etikou, o poctivosti a řádu dialogu:
Dialog je rozhovor mezi lidmi, kteří se při různosti názorů vzájemně respektují a snaží
se bez předpojatosti pochopit hodnoty druhé strany. Předpokladem dialogu je pokora
(„Nemám všechnu pravdu sám“) a schopnost důvěřovat. Nedostaneme se ze zajetí

5

ŠIMEK, J., Filozofické základy lékařské etiky, s. 108.

6

Srov. ŠIMEK, J., Filozofické základy lékařské etiky, s. 108–109.

7

Srov. CLARK, D.,

„Series Editor’s Preface“; TEN HAVE, H. – CLARK, D.,

„Acknowledgements“; TEN HAVE, H. – CLARK, D., „Introduction : The work on the Pallium
Project“, in The Ethics of Palliative Care : European Perspectives, ed. Henk ten Have a David
Clark, s. xi-xiii, xiv a 1–12.

7

polopravd, jde-li nám o naši pravdu víc než o pravdu. Dialog na poli poznání je společné hledání pravdy z různých pozic. Tím se nalezená pravda obohatí, zejména
o plastičtější vidění z více úhlů. Mezioborový dialog zdánlivě zdržuje od vlastní práce,
ale jak přírodovědní badatelé, tak tvořiví teologové a etikové vědí, že výměna názorů
a kritická spolupráce se odrazí v kvalitě výsledků jejich bádání.8

Pro svou disertační práci jsem si zvolila téma Klinická pastorační péče
jako součást celkové péče o pacienta. Tezi, kterou budu v této práci obhajovat
tedy zní: Klinická pastorační péče má být součástí celkové péče o pacienta.
Jak jsem uvedla, etika je filozofickou disciplínou a týká se lidského jednání.9 „Je-li studium etiky aplikováno na profesní oblast, je nutné nejen diskutovat základní etické pozice, nýbrž také podstatu profese a okolnosti, za nichž se
tato profese uskutečňuje.“10
Abych přiblížila podstatu profese nemocničního kaplana i zasazení této (u
nás zcela nové) profese v medicíně, a při tom poskytla fakta vycházející
z filozofie a bioetiky a dospěla tak k obhájení uvedené teze, musela jsem práci
rozdělit do dvou celků.
První část je věnována klinické pastorační péči. Pastorační péče
o nemocné má své hluboké kořeny v křesťanství a pastorální teologii jako vědeckém oboru. V současné době se klinická pastorační péče (nemocniční kaplanství,
nemocniční duchovenská péče či služba) dotýká mnoha dalších oborů a také
z nich

čerpá.

Navíc

je

pevně

ukotveno

v multidisciplinárním

a interdisciplinárním přístupu k pacientovi. Mnohost oborů, historické zákruty
i dnešní sekularizovaný postmoderní svět problematiku ještě více obohacuje, ale
i zatěžuje.

8

MÁDR, O., „K etice dialogu přírodních věd a teologie“, in V zápasech za Boží věc, s. 228.

9

Termín bioetika se používá od 70. let minulého století a v současné době zahrnuje všechny

hodnotové otázky, které si může klást každý, kdo pracuje ve zdravotnictví. M. Munzarová
používá slovní spojení zdravotnická etika.
10

GARRET, T. M., BAILLIE, H. W., GARRET, R. M., Health care ethics, Englewood Cliffs, New

Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1989, bez uvedení strany. Citováno podle: MUNZAROVÁ, M.,
Zdravotnická etika od A do Z, s. 15.
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Klinická pastorační péče (nemocniční kaplanství, duchovenská služba
v nemocnici), je u nás prakticky neznámá, o čemž svědčí i to, že čeština zatím
nemá ustálený název pro tuto činnost. V Příručce pro veřejnou zprávu najdeme
toto konstatování: „...pro nemocnice a další zdravotnická a sociální zařízení
dosud neexistuje stabilní systém nemocničních kaplanů, který obdobně funguje
v armádě a ve vězeňství.“11
Především z didaktických důvodů jsem již dříve definovala klinickou
pastorační péči takto:
Klinická pastorační péče je péče o existenciální, duchovní a náboženské potřeby
(otázky, potíže, problémy) nemocných i těch, kdo se o ně starají (zdravotníci, příbuzní
a přátelé). Plně respektuje autonomii nemocného a jeho osobní hodnoty vycházející
z jeho přesvědčení a z jím preferované kultury. V konceptu přístupu k celkovému utrpení (total pain) přispívá především snižováním existenciální úzkosti ke zlepšení či udržení kvality života pacienta a jeho blízkých.12

Úvodní kapitolou první části je kapitola Paliativní medicína. Jedná se
o medicínský rámec, ve kterém by měla být klinická pastorační péče zasazena.
Následuje kapitola Konfrontace s utrpením a smrtí, jejíž téma je bytostně blízké
paliativní medicíně. Od smrti, respektive od prožívané existenciální úzkosti
vychází rozpoznání potřeb (jak nemocných, tak osob, které se o ně starají, ať už
se jedná o blízké či zdravotníky), které jsou předmětem klinické pastorační péče.
Kapitolám Homo religiosus a Homo „a-religiosus“? jsem věnovala poměrně
dost prostoru, a to především proto, že v naší zemi stále ještě existuje řada předsudků a religionistika, byť se přednáší jako jeden z oborů na filozofických
fakultách, je u nás málo známá. Nejedná se však o stěžejní část mé práce, pouze
o rozvedené konstatování, že člověk (i český) je homo religiosus a nábožensky se

11

JÄGER, P., Církve a náboženské společnosti v České republice a jejich právní postavení :

Příručka pro veřejnou správu, s. 53.
12

Opatrná, M. – Opatrný, M., „Nemocní v terminálním stadiu: Paliativní medicína, paliativní

péče a klinická pastorační péče“, in Praktická teologie pro sociální pracovníky, ed. Michael
Martinek, připravováno k vydání v nakladatelství Portál.
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chová, zvláště ve vypjatých situacích. Nemohla jsem tedy ani zdaleka zohlednit
všechny pohledy a všechny práce, které se tohoto tématu týkají.
V kapitole Co je člověk? znovu nastiňuji skutečnost, že člověk nedokáže
akceptovat smrt jako konec osobní identity a zmiňuji některé skutečnosti týkající
se rozdílů mezi řeckým a semitským myšlením a vyjadřováním. V následující
kapitole Duchovní potřeby nemocných, jejich blízkých a zdravotníků se věnuji
existenciálním, duchovním (spirituálním) a náboženským potřebám jak nemocných, tak jejich blízkých (i zdravotníků). Kapitola Nemocniční kaplan – kaplan
v historické perspektivě a v současnosti a Nástin současného stavu v ČR a moje
práce uzavírají první část disertační práce.
Druhá část práce je věnována etice. Ke zdůvodnění, proč má být péče
o duchovní dimenzi člověka (nejen pacienta, ale i jeho blízkých a personálu)
součástí celkové péče, a to jak medicíny akutní tak i medicíny chronických chorob, přistupuji z několika úhlů pohledu, resp. z několika pozic, které etika nabízí.
V kapitole Kodexy a etická doporučení poukazuji na normy, kodifikované požadavky a doporučení, které se k pastorační péči ve zdravotnických zařízeních
vztahují. Kapitola Etika založená na principech zdůvodňuje nezbytnost pastorační péče z pohledu principu non-maleficience, beneficience, autonomie
a spravedlnosti. Následuje kapitola Etika odpovědnosti, ve které vycházím především z práce českého filozofa Jana Sokola a amerického filozofa německého
původu Hanse Jonase. Nakonec jsem zařadila kapitolu Etika založená na filozofii
vztahu. Podkladem této kapitoly je filozofie francouzského filozofa litevského
původu Emmanuela Lévinase.
Vzhledem k tomu, že úkolem mé práce bylo dokázat, že klinická pastorační péče má být součásti celkové péče o pacienta, mohla jsem se jen velmi
okrajově dotýkat dalších etických témat, která s touto problematikou úzce souvisejí, a to vzájemných vztahů: kaplan – pacient, kaplan – rodinní příslušníci
a kaplan – další profesionálové v rámci multidisciplinárního týmu. Jedná se jistě
o nezanedbatelné etické otázky, které se zde, jako ve všech mezilidských vztazích, mohou objevit. Nicméně tato tematika je nad rámec mé práce.
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V disertační práci jsem čerpala nejen z odborné literatury, ale rovněž ze
své desetileté zkušenosti s klinickou pastorační péčí a ze svých zkušeností
z letošní stáže v několika londýnských nemocnicích.
Vzhledem k tématu je nezbytné v tomto úvodu zmínit následující. V ČR je
v současné době registrováno 29 církví a náboženských společností.13
V Praze je sídlo České biskupské konference (ČBK), což je sbor katolických biskupů České republiky. Dále je v Praze sídlo Ekumenické rady církví
(ERC), která je společenstvím následujících křesťanských církví: Apoštolská
církev, Bratrská jednota baptistů, Církev bratrská, Církev československá husitská, Českobratrská církev evangelická, Evangelická církev augšburského vyznání
v ČR, Evangelická církev metodistická, Jednota bratrská, Pravoslavná církev
v českých zemích, Slezská církev evangelická a.v., Starokatolická církev.

13

Srov. MKČR, „Data registrace církví a náboženských společností a svazů církví a

náboženských společností“, http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=545 [cit. 7. 12. 2007].
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Typografické konvence a jazykové poznámky
Evropská kulturní tradice vychází z křesťanského označení letopočtu.
Dala jsem proto přednost výrazům „před Kristem“ (zkratka př. Kr.) a „po Kristu“
(zkratka po Kr.). „Náš“ letopočet není ani letopočtem Židů ani některých dalších
náboženských a kulturních tradic.14
Slovo Bůh s velkým B používám v celém textu pouze pro Boha judaismu
a křesťanství. Třetí monoteistické náboženství – islám užívá pro označení Boha
výrazu Alláh, které, budu-li islám zmiňovat, zachovám
Citace jsou prováděny následně: kratší citované úseky jsou v textu
v uvozovkách. Delší citace jsou odsazené, bez uvozovek a menším typem písma,
jak je to dnes obvyklé. Obdobně jsem zapracovala i kasuistiky.
Angličtina používá slovní spojení health care chaplaincy. Doslovný překlad do češtiny jako zdravotní (případně nemocniční) kaplanství se mi jeví jako
nevhodný. Protože v angličtině existují slovní spojení clinical pastoral education
a clinical pastoral training, rozhodla jsem se v češtině jako ekvivalent k health
care chaplaincy používat klinická pastorační péče.
Pokud v práci cituji z americké etiky autorů BEAUCHAMP, T. L.,
CHILDRESS, J. F. Principles of Biomedical Ethics, jedná se vždy o Fourth Edition
z r. 1994. Pouze jedenkrát cituji z posledního vydání a v poznámkách pod čarou
je uvedeno, že jde o Fifth Edition z r. 2001.
Bible je citována v Českém ekumenickém překladu, ze kterého jsou převzaty i zkratky knih.

14

Srov. VOJTÍŠEK, Z., Encyklopedie náboženských směrů v České republice, s. 10.
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1 Paliativní medicína
Paliativní péče obsahuje psychologické a duchovní aspekty péče
o pacienta. Vysoká úroveň péče o fyzickou stránku je samozřejmě
zásadní, avšak sama o sobě nestačí. Nesmíme redukovat lidskou bytost
na pouhou biologickou jednotku.15
Paliativní medicína je nejstarším známým oborem medicíny, nejstarší
lékařskou a ošetřovatelskou disciplínou, a to proto, že prakticky celá historie
medicíny je především medicínou tlumení symptomů. Typickým příkladem je
léčba nádorových onemocnění. Z archeologických nálezů víme, že nádorová
onemocnění provázejí lidstvo od pravěku. Nádorové masy byly také popsány
v malé pánvi mumifikované egyptské ženy. O nádorových onemocněních
najdeme zápisy jak v egyptských papyrech, tak v klínopisných destičkách
z Mezopotámie. V antickém Řecku použil Hippokrates (460 – 370 př. Kr..) pro
nádorové onemocnění termín karkinóma16. Předpokládá se, že mu pokročilý
karcinom prsu připomínal raka s jeho klepety.17
V r. 1851 byla dr. Williamem Marsdenem založena první nemocnice na
světě (dnešní The Royal Marsden Hospital v Londýně), která se měla zabývat
výzkumem a klasifikací nádorů i hledáním nových terapeutických možností. Dr.
W. Marsden byl totiž hluboce zasažen smrtí své ženy, která zemřela právě na
nádorové onemocnění. Své rozhodnutí založit novou nemocnici dr. Marsden
zdůvodnil takto:

15

Doporučení Rec (2003) 24 Výboru ministrů Rady Evropy členským státům : O organizaci

paliativní péče, s. 23. Originál: Recommendation Rec (2003) 24 of the Committee of Ministers
to member states on the organization of palliative Care. Toto doporučení bylo přijaté výborem
ministrů 12.11.2003 ve Strasbourgu. V dalších odkazech budu používat zkráceně: Doporučení
Rec (2003) 24.
16

Řecký výraz karkinos znamená rak, onkos znamená krab; latinské cancer je rak.

17

Srov. KLENER, P., Klinická onkologie, s. 1; PETRUŽELKA, L., Klinická onkologie, s. 9.
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Now gentlemen, I want to found a hospital for the treatment of cancer, and for the study
of the disease, for at the present time we know absolutely nothing about it.18

Přestože uplynulo více než 150 let od založení Marsdenovy nemocnice
a onkologie se za ta léta stala důležitým vědním oborem jak ve výzkumu tak i
v klinické praxi, narůstající incidence a stále vysoká mortalita nás nutí přiznat, že
o nádorových onemocněních víme zatím stále hodně málo.
Paliativní medicína se netýká samozřejmě jen nádorových onemocnění,
ale prakticky všech chronických progresivních onemocnění, jak bude zmíněno
dále.
Adjektivum paliativní je odvozeno z latinského slova pallium – rouška,
plášť. Anglické sloveso palliate znamená mírnit, tišit, slovo palliative se vyskytuje jako substantivum – utišující prostředek i jako adjektivum – paliativní, utišující, zmírňující.
V češtině se slovo pallium resp. jeho odvozenina objevuje před používáním moderního spojení paliativní medicína ve dvojím významu: 1. pallium –
starořímský volný plášť, středověký korunovační plášť císařů, papežská nebo
arcibiskupská bílá ramenní páska z vlny jako odznak hodnosti; 2. paliativa – léky
mírnící bolest, ale neodstraňující příčinu choroby a bolesti.19 Haškovcová překládá, resp. používá jak slovní spojení útěšná (případně adjektivum zmírňující)
medicína, tak paliativní medicína.20
Podle Doporučení Rec (2003) 24 etymologie slova pallium částečně
naznačuje „co je úkolem paliativní péče: ‚zakrýt‘ hojivou rouškou účinky21

18

THE ROYAL MARSDEN NHS FOUNDATION TRUST, „The Royal Marsden NHS Foundation

Trust – Our history“, http://www.royalmarsden.nhs.uk/RMH/info/aboutus/ourhistory.htm [cit.
25. 5. 2007]. Překlad vlastní: „Pánové, chci založit nemocnici, kde se bude léčit rakovina a kde
se bude toto onemocnění studovat, protože v současné době o něm nevíme absolutně nic.
19

REJMAN, L., Slovník cizích slov, s. 267.

20

Srov. HAŠKOVCOVÁ, H., Thanatologie, s. 16 a 34; HAŠKOVCOVÁ, H. Lékařská etika, s. 216.

21

Vlastní překlad: projevy.
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nevyléčitelné nemoci či poskytnout plášť těm, kteří byli ponechání na mrazu,
protože jim kurativní léčba nemůže pomoci.“22
V průběhu minulého století byla však díky rychlému vývoji v biomedicíně
a rozvoji farmakologických postupů i technologií paliativní medicína23 opomíjena a přehlížena jako méněcenná družka vedle tzv. vítězné či heroické medicíny.
Teprve ve druhé polovině 20. století jí opětovně začala být věnována větší
pozornost. V moderní historii našeho státu byla paliativní medicína jako obor
spolu s léčbou bolesti uznána až v roce 200424.
Nemoc, utrpení a smrt byly, jsou a budou vždy nevyhnutelnou a nedílnou
součástí lidské existence, resp. lidské zkušenosti. Jak už bylo výše zmíněno, historie medicíny ukazuje, že až donedávna lékaři jen výjimečně mohli poskytnout
tzv. kausální léčbu, tedy léčbu, která by přímo ovlivnila příčinu onemocnění.
Dodnes u řady chorob není tato kausální léčba možná, protože současná medicína nezná (přesnou) patogenezi těchto onemocnění nebo nemá pro tato onemocnění adekvátní kurativní terapii. To platí především pro nádorová onemocnění,
ale také pro řadu dalších chorob – některé kardiovaskulární choroby, autoimunní
22
23

Doporučení Rec (2003) 24, s. 21.
Výrazy paliativní medicína a paliativní péče se v některých publikacích používají jako

synonyma, jindy je tendence je rozlišit. V české Vorlíčkově učebnici Paliativní medicíny
většina autorů používá výraz paliativní medicína i tam, kde v anglosaské literatuře nacházíme
obvykle slovní spojení paliativní péče. Např. A. Slabý duchovní péči pojímá v rámci
„duchovních aspektů paliativní medicíny“ nebo O. Dostálova a J. Šiklová píší o „sociální práci
v paliativní medicíně“. Pokud se v některých publikacích objevuje tendence k rozlišení, pak
v následujícím smyslu: paliativní medicína je obor medicíny a jako takový je vykonávána
lékaři. Paliativní péče vyjadřuje multidisciplinární přístup k pacientovi, zahrnuje tedy veškerou
komplexní činnost multidisciplinárního týmu, kam vedle lékařů, sester, rehabilitačních
pracovníků atd. patří i nemocniční kaplan.
24

V květnu 2004 vstoupil v platnost zákon č. 95/2004, ve kterém je poprvé uznán samostatný

obor Paliativní medicína a léčba bolesti. Viz. VORLÍČEK, J., Paliativní medicína, s. 18. SAGIT,
„SBÍRKA ZÁKONŮ – ZÁKON ze dne 29. ledna 2004 o podmínkách získávání a uznávání
odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře,
zubního lékaře a farmaceuta – Sbírka zákonů – Sagit“,
http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb04095&cd=76&typ=r [cit. 19. 10. 2007].
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choroby (roztroušená skleróza, polyartritidy, systémový lupus erytematodes…),
degenerativní choroby, AIDS a další. Statistiky uvádějí, že přibližně 90% lidí
umírá na chronická onemocnění, tedy onemocnění trvající řadu měsíců resp. let.
Pacienti s výše uvedenými diagnózami (a mnohými dalšími) jsou sice
„nevyléčitelní“, ale současná medicína umí ovlivněním některých patofyziologických mechanismů onemocnění modifikovat, prodloužit délku života i mírnit
symptomy nemoci. Po určité době života s chronickou „kompenzovanou“
nemocí však dochází k rychlejší či rychlé progresi, k selhávání všech kompenzačních mechanismů a také k selhání všech možností ovlivnění nemoci. J.
Vorlíček shrnuje: „Péče o nemocné s chronickým, život ohrožujícím onemocněním je podstatou přístupu zvaného paliativní péče.“ 25
Pro zdůraznění důležitosti paliativní medicíny a péče uvádím následující
čísla z oboru onkologie. Ve většině rozvinutých zemí jsou nádorová onemocnění
na druhém místě jako příčiny úmrtí po kardiovaskulárních chorobách. Globálně
jsou nádory na předním místě v příčinách smrti. Světová zdravotnická organizace
(WHO) odhaduje, že v r. 2005 zemřelo na nádorové onemocnění 7, 6 milionů lidí
a 84 milionů zemře v následujících 10 letech.26 Podle některých propočtů mohou
onkologické diagnózy tvořit v r. 2015 až 55% příčin všech úmrtí.
Pro klinickou onkologii platí zásada, že se před zahájením léčby stanovuje
rámcový léčebný cíl. V průběhu léčby se může ukázat, že stanovený cíl je třeba
změnit, protože se ukáže jako neuskutečnitelný. V klinické praxi se používají
následující termíny: kurativa, paliace a symptomatika. Obvykle nelze vést mezi
těmito třemi kategoriemi striktní hranice, jednotlivé záměry či typy léčby mohou
v sebe navzájem přecházet.
Kurativní léčba má pacienta z nádorového onemocnění vyléčit, to znamená, má dosáhnout tzv. dlouhodobé remise – období, kdy nádor nelze žádnými
diagnostickými prostředky prokázat. Nicméně tato remise může být kdykoli přerušena znovuvzplanutím choroby – relapsem. Kurativní léčba bývá náročná
25
26

VORLÍČEK, J., Paliativní medicína, s. 17.
WHO, „New Guide on palliative care services for people living with advanced cancer“,

http://www.who.int/cancer/media/FINAL-Palliative Care Module.pdf [12.11.2007].
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a přináší s sebou řadu vedlejších účinků. Kvalita života v této situaci stojí až na
druhém místě, protože dosažení dlouhodobé remise či vyléčení je prvotním
cílem. Podle velmi hrubého odhadu zahajuje asi polovina onkologických pacientů léčbu s kurativním záměrem. U řady z těchto pacientů se však vyléčení či
dlouhodobé remise nedosáhne a přecházejí na léčbu paliativní.
Tam, kde vyléčení nelze předpokládat, ať už hned po stanovení diagnózy
či u pacientů, kteří sice zahajovali léčbu s kurativním záměrem, ale ten se ukázal
nereálný, mluvíme o léčbě paliativní. V průběhu paliativní léčby vyléčení
nepředpokládáme (výjimky mohou existovat). Prodloužení života je však možné
a někdy lze dosáhnout i dlouhodobé odpovědi a tedy dlouhodobějšího přežití.
Hlavním cílem paliativní terapie je zlepšení či alespoň udržení kvality života,
resp. předcházení zhoršování kvality života. V současné době paliativní léčba
v onkologii stále ještě převažuje (přibližně tři čtvrtiny všech pacientů jsou léčeny
paliativně).
Úkolem symptomatické a podpůrné léčby je ovlivnění (tj. mírnění) symptomů, a to jak symptomů nemoci tak vedlejších účinků terapie. Symptomatická
a podpůrná léčba je tedy nezávislá na stadiu onemocnění, je rovněž ve většině
případů nezávislá na kurativním či paliativním záměru.
Dostane-li se onemocnění do stadia, kdy je onkologická léčba vyčerpaná27, zbývá už jen léčba symptomatická, která může trvat různě dlouho.
Symptomatickou léčbu na konci života pacienta (tj. v období bezprostředně
hrozící smrti, která pravděpodobně nastane během několika hodin, maximálně
dní) označujeme jako léčbu či péči terminální. Terminální léčba a péče není
synonymem péče paliativní, ale je její součástí, a je chybou používat tato slovní
spojení jako synonyma.
Ukáže-li se v kterékoli fázi onemocnění, že kurativního cíle nemůže být
dosaženo, dostává se na první místo v celkovém přístupu k pacientovi kvalita
života – jeho i jeho rodiny.

27

Onkologická léčba: chirurgická léčba, radioterapie, chemoterapie, hormonální terapie,

biologická léčba…
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K rozšíření paliativní péče a jejímu uplatňování v praxi velmi přispělo
hospicové hnutí. Slovem hospic se ve středověku označovalo přístřeší pro poutníky. Tito lidé však mnohdy kromě přístřeší a jídla potřebovali i ošetření ran,
případně i léčení nemocí, které je na cestě postihly. Spojení mezi slovem hospic
a péčí o umírající se poprvé objevuje v Evropě v první polovině 19. století.
Instituce tohoto typu byly vedeny řeholnicemi a zabývaly se péčí o pacienty
v pokročilém stádiu nevyléčitelných nemocí.28
První hospic moderního typu (hospic sv. Kryštofa v Londýně) založila dr.
Cicely Saundersová v r. 1967. Cicely Saundersová (1918 – 2005), původním
povolání zdravotní sestra, pracovala později jako sociální pracovnice ve zdravotnictví. Po válce konvertovala ke křesťanství (anglikánská církev).
Ve svých 38 letech vystudovala medicínu a jako lékařka se věnovala
nevyléčitelně nemocným. Hluboce se jí dotýkaly nedostatky v péči o tyto
nemocné a naopak velmi pozitivně ji oslovily myšlenky psychologa Carla
Rogerse29 o naslouchání a komunikaci s nemocnými. Saundersová vypracovala
koncept „celkové bolesti“ („total pain“30), podle kterého je tělesná bolest
nerozlučně spjata a vzájemně se ovlivňuje s utrpením (bolestí) v oblasti psychické, sociální i duchovní. Jednotlivé složky bolesti jsou provázané a jejich
provázanost vystupuje do popředí zvláště v preterminálních a terminálních stádiích nemoci. Ve svém hospici pak vytvořila multidisciplinární tým, jehož členové se věnovali jednotlivým složkám utrpení pacientů.
Filosofii hospicového hnutí se podařilo ovlivnit medicínu chronických
chorob natolik, že se od 80. let minulého století mohla začít rozvíjet paliativní

28

Srov. Doporučení Rec (2003) 24, s. 17.

29

Carl Rogers (1902 –1987) – zakladatel „na klienta zaměřené psychoterapie rozhovorem“.

Rogersovou nejvýznamnější prací je kniha „On Becoming a Person : A Therapist’s View of
Psychotherapy“ z r. 1961. Zásady rogersovského přístupu (akceptace, empatie a autenticita jako
vztahová nabídka vytvářející psychoterapeutický prostor) jsou v současné době důležitou
součástí všech pomáhajících profesí. Důvodem jsou vysoce humánní východiska a
v klinické praxi prokazatelná účinnost.
30

Viz také kapitola Etika založená na principech.
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medicína31, která se později spolu s hospicovým hnutím stala součástí tzv. školské (akademické) medicíny. Do popředí vstoupila lidská práva, resp. práva
nemocných, včetně práva na pravdivé informace. A dále řešení etických otázek
a vztah lékař – pacient.
Od 80. let 20. století došlo k určitému vývoji v pojetí paliativní medicíny.
V současné době je už paliativní medicína ve světě součástí zdravotnických systémů a mnoho aspektů paliativní péče platí i pro kurativní medicínu.
Poslední, již zmiňovaný dokument WHO k paliativní péči (New Guide on
palliative care services for people living with advanced cancer32) požaduje integraci kurativní a paliativní péče, aby se dosáhlo co nejvyšší kvality celkové péče
o pacienta. Obdobný požadavek je vyjádřen i v požadavcích ESMO (European
Society for Medical Oncology). V r. 2004 bylo akreditováno osm evropských
center, které odpovídajícím způsobem ( tj. splňují 13 kritérií stanovených ESMO
akreditačním programem) integrují onkologii a paliativní péči. V roce 2006
obdrželo tuto akreditaci i Komplexní onkologické centrum (Onkologická klinika
1.LF UK a VFN a Onkologický ústav na Pleši) a stalo se tak jedním
z evropských center, které provádějí integrovanou onkologickou a paliativní péči,
jejíž součástí je i péče spirituální / pastorační. V rámci tohoto Centra, resp.
v rámci Onkologické kliniky funguje od r. 2006 také Jednotka klinické pastorační péče, která byla schválená kolegiem děkana 1.LF UK i ředitelem VFN.
Rovněž definice paliativní péče se vyvíjela, poslední úpravu definice
vydala Světová zdravotnická organizace v březnu 200633. Základní část definice
zní:
„Paliativní péče je přístup zlepšující kvalitu života pacientů a jejich rodin,
kteří čelí problémům spojeným s život ohrožující nemocí, prostřednictvím

31
32

První program nemocniční paliativní péče byl vypracován v USA v r. 1980.
WHO, „New Guide on palliative care services for people living with advanced cancer“,

http://www.who.int/cancer/media/FINAL-Palliative Care Module.pdf [12.11.2007].
33

WHO, „New Guide on palliative care services for people living with advanced cancer“,

http://www.who.int/cancer/media/FINAL-Palliative Care Module.pdf [12.11.2007].
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předcházení a zmírňování utrpení pomocí včasného zjištění, vyhodnocení
a řešení bolesti a dalších fyzických, psychosociálních a duchovních potíží.“34
Cílem paliativní péče je dosažení co nejlepší kvality života pacientů
a jejich rodin. Vedle léčby bolesti a dalších symptomů (kašel, dušnost, zvracení…), tedy péče o fyzickou stránku pacienta, obsahuje paliativní péče
i psychologické a duchovní aspekty péče. „Vysoká úroveň péče o fyzickou
stránku je samozřejmě zásadní, avšak sama o sobě nestačí. Nesmíme redukovat
lidskou bytost na pouhou biologickou jednotku.“35 „Nevyléčitelně nemocný nebo
smrtelně nemocný pacient není biologickým pozůstatkem, pro nějž již nelze nic
udělat [...], nýbrž člověkem, který je až do samého konce života schopen vnitřně
růst a něco dokázat (pokud se mu dostane od ostatních přijetí a potřebné podpory).“36 Součástí paliativní péče je i podpora rodiny pacienta a případné
doprovázení pozůstalých v době zármutku.
V žádné definici není nikde v odborné literatuře zahrnuta asistovaná sebevražda ani eutanázie. Většinou odborníků je paliativní medicína a péče považována za jedinou medicínskou alternativu, kterou je možno těžce nemocným lidem
nabídnout a ošetřit tak všechny potřeby, které tito nemocní mají.
Z definice paliativní péče plyne, že komplexní léčba a péče o všechny příčiny utrpení vyžadují multidisciplinární přístup – tedy týmovou spolupráci zdravotníků různých specializací. Složení multidisciplinárního týmu je následující:
lékaři různých specializací, zdravotní sestry, dietní sestra, sociální pracovník,
rehabilitační pracovník, psycholog, duchovní, event. další pracovníci (farmakolog, biochemik...). Do tzv. širšího týmu zahrnujeme i členy rodiny, přátele
a dobrovolníky. Svým způsobem do týmu patří i pacient – on je ten, který má
právo na informace o svém zdravotním stavu, o navrhovaných vyšetřeních
a zákrocích, o možných rizicích, má právo nabídnutou léčbu a péči akceptovat
nebo také odmítnout. Je spoluřešitelem problému své nemoci.

34

Doporučení Rec (2003) 24, s. 22.

35

Doporučení Rec (2003) 24, s. 23.

36

Doporučení Rec (2003) 24, s. 24.
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Multidisciplinární tým je základní jednotkou pro poskytování paliativní
péče. Úkolem paliativní medicíny a tedy úkolem týmu je dosažení co nejlepší
kvality života nemocných a jejich rodin. Jinak řečeno: úkolem týmu je provádět
integrovanou komplexní péči, která předchází a zmírňuje všechny aspekty utrpení.
Vzhledem k nemocnému, případně k jeho rodině vedou všechny tyto
požadavky k jednomu společnému jmenovateli: nezbytnosti otevřené a citlivé
komunikace ze strany členů týmu. Jedná se opět o jednu velkou pozitivní změnu,
kterou paliativní medicína přinesla. Vývoj v druhé polovině 20. století vedl totiž
také k postupnému opouštění paternalistických pozic ze strany lékařů a tím i
k opouštění konceptu tzv. pia fraus (milosrdné lži). Pacienti získali právo na
pravdivé informace, které jim umožňují uspořádávat si osobní záležitosti, vztahy
s blízkými lidmi, případně i s lidmi, se kterými žijí v nepřátelství; mají možnost
loučit se… Pia fraus a bagatelizace choroby ze strany lékařů i příbuzných však
hrála nebo spíš měla hrát protektivní roli – pacientovi měla být zachována naděje
a měl být chráněn před úzkostí a zármutkem nad vlastním odchodem. Tato tzv.
„ochrana“ byla mnohdy pro pacienty přítěží: vedla k nedůvěře mezi pacientem
a lékařem i k nedůvěře v rodinách (vážně nemocný tuší či přímo ví, aniž jsou mu
podány informace, že stav je vážný), k pocitu nemocného, že je ponižován
a nesvéprávný. To mělo za následek sociální izolaci pacienta. Tím, že „ochrana“
milosrdné lži zanikla, problémy nevymizely, ale objevily se nové, takové, které
rovněž zatěžují komunikaci, resp. vztah lékař – pacient, a které je nezbytné řešit
v rámci multidisciplinárního týmu.
Péči o duchovní (spirituální) a existenciální potřeby i problematice konfrontace nemocných a jejich blízkých se smrtí se má v rámci týmu věnovat profesionál – nemocniční kaplan.37

37

Srov. OPATRNÁ, M., „Komentář k“ a SURBONE, A., „Sdělování pravdy pacientům

s onkologickým onemocněním : Co je pravda?“, in The Lancet Oncology (české vydání) 6, č. 1
(2007): s. 944–50.

21

2 Konfrontace s utrpením a smrtí
...člověk je jediná nám známá bytost, jež nejen usiluje o sebezachování
a užívá biologicky podmíněných mechanismů k odvrácení smrti, ale také
ví o smrti jako neodvratně přicházejícím konci vlastní existence na tomto
světě.38
Nejen v rámci paliativní medicíny, ale i medicíny akutní, je nezbytné,
abychom se zabývali umíráním, smrtí a problémy, které s tímto tématem souvisejí. Člověk obecně, ať už vážně nemocný či jeho blízký, ale také každý zdravotnický pracovník, je konfrontován s utrpením a se smrtí. J. Sokol vyjadřuje
zmíněnou situaci velmi pregnantně:
Ať děláš co děláš – stejně umřeš. Tak proč o smrti vůbec hovořit? Dokud žiju já, smrt
není, a až přijde, nebudu už já: smrt se mne tedy nijak netýká, říká staré epikurejské
sofisma. Má pravdu? Sotva. Mlčky totiž zaměňuje „smrt“ a „moji smrt“, což pro člověka není totéž. I když (zatím) žiji, smrt pro mne už je, přinejmenším jako zkušenost se
smrtí někoho jiného.39

Jak už bylo řečeno v předchozí kapitole, koncept pia fraus byl opuštěn
a pacient je pravdivě informován o svém zdravotním stavu.40 V této souvislosti je
však třeba zdůraznit, že sdělování pravdy v onkologii i v dalších oblastech medicíny nelze zaměňovat za pouhé „zásobování“ pacienta objektivními medicínskými informacemi, ale že se jedná jednak o dynamický proces a jednak
o obtížnou a současně i podnětnou kreativní činnost lékaře.

38

SCHERER, G., Smrt jako filosofický problém, s. 12.
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SOKOL, J., „Smrt v našich rukou“, http://www.jansokol.cz/cs/n-p-smrt.php [cit. 10.10.2007].
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Za kontraindikaci sdělení pravdy je považováno negativní stanovisko pacienta, tedy situace,

kdy si pacient nepřeje, aby mu byly podávané pravdivé informace. V onkologii nelze plně toto
přání pacienta mnohdy respektovat vzhledem k náročné léčbě a jejím vedlejším účinkům.
Opatrnosti při sdělování pravdivých informací je třeba rovněž u pacientů, kteří se léčí na
psychiatrii nebo mají psychiatrickou anamnézu.
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Člověk je bytost, která se snaží pochopit sama sebe (samozřejmě vedle
snahy pochopit svět, ve kterém žije). Na rozdíl od neživé přírody i od ostatní
živočišné říše je jediným tvorem, který klade otázky a klade otázky i sám sobě –
kámen, rostlina ani žádný živočich kromě člověka tohoto není schopen. Člověk
se tedy ptá, protože je sám sobě problémem a při svém tázání se stává sám sobě
otázkou. Možnost ptát se se tak stává jedním ze základních rysů jeho podstaty,
kterou touží poznat a pochopit.
Konfrontace se smrtí a utrpením tuto lidskou charakteristiku jen podtrhuje
a zvýrazňuje. V náročných situacích nemoci, utrpení a hrozby smrti si lidé po
celá staletí kladou řadu otázek a hledají na ně odpovědi. Zatímco otázky jsou
prakticky stejné, odpovědi, pokud se nějaké najdou či ze situace vyplynou, se
velmi různí a jsou velice individuální. Na většinu otázek souvisejících
s problematikou utrpení a smrti nemáme a neznáme odpovědi.
Lékařská tradiční kriteria smrti (ireverzibilní zástava dechu a cirkulace)
platí sice dodnes, ale díky technickým vymoženostem na jedné straně a rozvoji
transplantačních programů na straně druhé, bylo nezbytné tato kriteria upřesnit
a lépe definovat. Situaci do určité míry komplikuje i to, že smrt, tak jak je chápána dnes ve smyslu biologickém, je proces a ne okamžik.
Všechny současné lékařské definice smrti jsou zaměřeny na smrt celého
mozku, tedy na ztrátu všech funkcí celého mozku. Některé nové zobrazovací
metody např. prokázaly, že i u pacientů s diagnózou persistující vegetativní stav
(tam, kde se dříve myslelo, že kůra zanikla a přežívá pouze mozkový kmen se
svými funkcemi), mohou být zachovány ostrůvky šedé kůry mozkové.
M. Munzarová uvádí, že:
Ve většině vědeckých komunit západního světa panuje následující shoda: Osoba je
mrtvá, je-li postižena ireversibilní ztrátou všech schopností integrovat a koordinovat
fyzické a mentální funkce těla jako jednotky. To znamená, že smrt celého mozku je
brána jako správné kritérium smrti člověka. Rovněž definitivní zástava všech kardiopulmonálních funkcí vede během několika minut k ireversibilní zástavě všech funkcí
mozku, a proto je rovněž správným kritériem smrti.41 Pro úplnost lékařského, ale

41

MUNZAROVÁ, M., Vybrané kapitoly z lékařské etiky, sv. 1, Smrt a umírání, s. 16.
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i právního pohledu na smrt uvádím několik bodů z tzv. „transplantačního zákona“ ČR
(Zákon ze dne 30. května 2002 o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a
o změně některých zákonů42). Smrtí se v tomto zákoně rozumí nevratná ztráta funkce
celého mozku, včetně mozkového kmene (viz § 2, písm. e).

V § 10, v bodu 3 se konstatuje, že „smrt se zjišťuje prokázáním
a) nevratné zástavy krevního oběhu, b) nevratné ztráty funkce celého mozku,
včetně mozkového kmene v případech, kdy jsou funkce dýchání a krevního
oběhu udržovány uměle (dále jen „smrt mozku“).“
V příloze k zákonu jsou pak uvedeny klinické známky, na jejichž základě
lze stanovit diagnózu smrti mozku (zornicová areflexie, korneální areflexie, vestibulookulární areflexie, absence jakékoli motorické reakce na algický podnět
v inervační oblasti hlavových nervů, absence kašlacího reflexu, trvalá zástava
spontánního dýchání prokázaná apnoickým testem a hluboké bezvědomí). Mezi
vyšetřeními, která potvrzují nevratnost smrti mozku, jsou uvedena: angiografie
mozkových tepen nebo mozková perfusní scintigrafie; u pacientů se ztrátovým
poraněním kalvy vyšetření sluchových kmenových evokovaných potenciálů.
Takto nám medicína a biologie sice podávají informace o nevratnosti
biologického dění a procesů probíhajících při umírání, ve smrti a po ní, ale nedávají a ani nemohou podat informace o tom, co se děje bezprostředně před smrtí
v procesu vlastního umírání, ani ve smrti samotné a samozřejmě ani po smrti
s člověkem jako osobou – nevnímáme-li člověka jen jako biologickou jednotku.
Připustíme-li, že na výše zmíněné otázky, které se objevují v konfrontaci
se smrtí a utrpením, by mohla a měla odpovídat filozofie a náboženství (pl.),
zjistíme, že poskytnuté odpovědi vyjadřují sice snahu, ale zdaleka nejsou jednotné, naopak jsou velmi variabilní.
Nejprve se pokusím nepřeberné množství otázek rozdělit do několika
okruhů:

42

SAGIT, „SBÍRKA ZÁKONŮ – ZÁKON ze dne 29. ledna 2004 o podmínkách získávání

a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického
povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta – Sbírka zákonů – Sagit“,
http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb04095&cd=76&typ=r [cit. 19. 10. 2007].
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1. Co je to smrt?
Co je smrt? A je smrt dobrá nebo špatná? Můžeme chápat umírání v tom
smyslu, že se duše odděluje od těla? Spočívá výsledek procesu umírání, tedy
smrt, v tom, že z těla odešla duše? A jak můžeme definovat duši, pokud by na
tuto otázku byla kladná odpověď?
Je smrt jedince nevyhnutelným a biologicky nutným absolutním koncem
života, kdy nevratně odchází i „já“ a všechny ty ostatní dimenze člověka, tak jak
je dnes chápeme vedle dimenze biologické?
Znamená smrt konec osobní identity člověka? Máme tento konec chápat
jako rozplynutí do naprostého nebytí? Máme tento konec bytí chápat jen jako
konec bytí zde a nyní? Je tento konec „jen“ zrušení určité individuální existence
v prostoru a čase, která ve smrti vstoupí mimo prostor a čas? Existence, která ve
smrti vplyne do jiné existence a tím do toho, kde byl také její počátek?
Tyto otázky nás uvádějí do druhého okruhu:
2. Existuje pro člověka naděje za hranicí smrti?
Jak si máme tuto naději představovat? Existuje něco či dokonce Někdo
mimo náš prostor a čas, kam by člověk mohl smrtí vstoupit?
Co se stane s člověkem, kde „je“ nebo „není“, když zemře?
Veškeré přemýšlení o dalším životě a nesmrtelnosti, ať už bude výsledný
postoj a odpověď znít pozitivně či negativně, ať už člověk odmítá klást si vůbec
tuto otázku, či odmítá hledat odpověď, implikuje nutně určité chápání smrti
a kladení si následného okruhu otázek:
3. Jak se máme postavit ke smrti?
Člověk ví o své smrtelnosti a je poznamenán smrtí druhých lidí. Je smrt
zlo nebo příslib osvobození člověka? Máme vědomí o ní co možná nejvíce potlačovat? Nebo si máme uvědomovat znovu a znovu, že veškerý smysl, který
chceme a máme tendenci uskutečňovat, a veškeré štěstí, které toužíme prožít
a často i prožíváme, je poznamenáno pomíjivostí? A nebo si máme toto vědomí
naší vlastní smrtelnosti připomínat proto, abychom se v životě na této straně
hranice smrti připravovali na další bytí, na další existenci, která začíná na druhé
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straně této hranice? Další variantou této otázky je, zda si máme vědomí smrtelnosti udržovat proto, abychom se učili využívat čas, který nám zbývá.
Na základě odpovědí na tento poslední okruh otázek se smrt může pro
člověka stát jak absurditou, tak výzvou.
Otázka po smrti se netýká jen bodového konce života, ale je neustále přítomná v celém průběhu naší existence. Náš postoj k životu je ovlivněn postojem
(nebo také odmítáním postoje) k ní, tedy k jistotě, že musíme zemřít. To, jak
chápeme sami sebe tváří v tvář smrti, ovlivňuje náš žebříček hodnot, naše cíle,
naši intenzitu prožívání života. G. Scherer vyjadřuje myšlenku našeho vztahu ke
smrti a k životu těmito slovy: „Co si myslíme o smrti, to zcela základně určuje
náš život. Ale to, co si myslíme o smrti, je dáno naší odpovědí na otázky, co je
smrt a co nás ve smrti očekává.“43
4. Jak se máme postavit k utrpení během života?
Z předcházejících otázek a přemítání o těchto bytostně lidských záležitostech vychází další okruh otázek – jak se máme postavit k utrpení? K utrpení
vlastnímu, k utrpení těch, kteří jsou nám blízcí, i k utrpení těch, o které se jako
zdravotníci staráme.
5. Poslední z okruhu otázek zní, jak je možné, že naše kultura má tendenci smrt odsouvat a popírat, utíkat od ní a od přemýšlení o ní ve chvílích,
kdy se nás bytostně nedotýká, navzdory tomu, že se s ní denně setkáváme ve
zdravotnických zařízeních, na silnicích, v médiích, ve filmech i počítačových
hrách.
Tento poslední okruh není nezanedbatelný právě vzhledem k vážně
nemocným. Řada lidí, u kterých je diagnostikována vážná nemoc, se dostává do
existenciální tísně o to větší, o co více v období zdraví skutečnost smrti vytěsňovala.
Vážně nemocní lidé, jejich blízcí i zdravotníci si všechny výše uvedené
otázky kladou, resp. právě vážná nemoc je staví do situace, kdy si tyto otázky
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musí klást a musí zaujmout postoj, který by ve zdraví „ještě“ zaujímat nemuseli,
nebo nemuseli s takovou intenzitou.
Smrt může jistě každý z nás pochopit jako přírodní proces, ale toto porozumění nám nepomůže, stojíme-li před smrtí milovaného člověka nebo před blížící se smrtí vlastní. J. Sokolem zmiňované epikurejské sofisma opravdu neplatí
a osobně jsem se ve své práci s nemocnými nikdy s tímto názorem nesetkala.
Všechny okruhy otázek, které jsem zmínila, mají jeden společný jmenovatel a tím je otázka po smyslu smrti. Tato otázka tvoří jádro filozofického tázání
se na smrt.44 Ale jedná se jen o jádro filozofické? Podobné výše popsané okruhy
otázek, a to nejen ve vztahu k smrti a životu, si klade i náboženství. Náboženství,
které je starší než filozofie, přetrvává tisíciletí a zůstává souputníkem filozofie
i vědy až do současnosti, aniž by bylo filozofií či vědou překonáno.
Tematické oblasti filozofie a náboženství se částečně překrývají. Otázky,
na které odpovídá náboženství i filozofie, jsou tedy obdobné, ale odpovědi se
různí. Tento jev je podle religionistů a filozofů náboženství dán tím, že vedle
schopnosti člověka myslet filozoficky existuje ještě jiný „útvar lidského myšlení,
mluvení a jednání“,45 a tím je myšlení náboženské.
J. Heller, náš významný starozákonník a profesor religionistiky, uznávaný
i za hranicemi ČR, předkládá svou vlastní hypotézu46, jak člověk náboženství
„tvoří“, resp. proč náboženství potřebuje.47 Otázka po smyslu vlastní existence je
pro člověka neunesitelná a svírá ho natolik, nakolik se odváží si ji uvědomit. Většinou se jí snaží uniknout, ale ona se stále vrací díky nejrůznějším životním
okolnostem. Jedná se o otázku, která nejen zakládá jeho lidství, ale která je pro
člověka tím nejvlastnějším a nejvnitřnějším břemenem. Pokud se na ni odváží
myslet, drtí ho, a proto, aby s ní člověk mohl žít, potřebuje odpověď. Respon44

Srov. SCHERER, G., Smrt jako filosofický problém, s. 59–61; SCHAEFFLER, R., Filosofie

náboženství, s. 21–22.
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SCHAEFFLER, R., Filosofie náboženství, s. 21.
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Responzivní hypotéza ( z lat. respondere, odpovídat) vidí původ náboženství v odpovědi na

otázku po smyslu a ceně našeho života.
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Srov. HELLER, J., Nástin religionistiky, s. 24.

27

zivní hypotéza nevysvětluje, jak náboženství kdysi vzniklo, ale jak vzniká stále
znovu a znovu – příčinou je potřeba odpovědí na problém smyslu existence,
konečného života. Jedná se tedy o všelidskou potřebu, a utíká-li člověk od této
potřeby, redukuje svůj život na živočišnost. A naopak, uvědomí-li si člověk svou
konečnost a stane se sám sobě otázkou, dolehne na něj i otázka smyslu, tehdy
překračuje oblast živočišnou a dostává se do oblasti náboženské.48
Na slavném Buddhově dialogu s mnichem Málunkjaputtou je dobře viditelný rozdíl mezi filozofickým tázáním a tázáním náboženským, mezi filozofickými odpověďmi a odpověďmi náboženskými; a dále skutečnost, že popisovaný
rozdíl neplatí jen ve vztahu křesťanství versus západní filozofie. M. Eliade cituje
z buddhistického textu Majjhimanikáya:
Mnich si stěžoval na to, že Vznešený nechal bez odpovědi otázky jako: je vesmír věčný,
anebo ne? ukončený, anebo nekonečný? je duše totéž co tělo, nebo se od něj liší? existuje po smrti Tathágata, anebo neexistuje? atd. Málunkjaputta žádá po Mistrovi, aby
upřesnil, co si o tom myslí, popřípadě přiznal, že nezná odpověď. Tu mu Buddha
vypráví příběh člověka zasaženého otráveným šípem. Přátelé a příbuzní přivedou chirurga, muž však křičí: „Nedovolím vyjmout šíp, dokud nezjistím, kdo mě zasáhl [...],
z které je rodiny, je-li velké, malé nebo střední postavy, z které vesnice či města
pochází; nedovolím tento šíp vyjmout, dokud nezjistím, z jakého luku na mě stříleli [...],
jakou tětivu na luk použili, [...] jaké vzali na šíp peří [...], jakým způsobem udělali hrot
šípu.“ Takový člověk by zemřel dřív, než by to všechno zjistil, pokračuje Vznešený,
stejně tak jako ten, kdo by odmítal jít cestou svatosti dřív, než vyřeší ten či onen filosofický problém. Proč Buddha odmítal o těchto věcech diskutovat? „Protože to není užitečné, protože se to nepojí k svatému a duchovnímu životu a nepřispívá to ke
znechucení světem, k odpoutání, k vyhasnutí touhy, ke klidu, k hlubokému proniknutí,
k osvícení a k nirváně!“ 49

Odlišně od Hellera viděl původ a podstatu náboženství R. Otto,50 který
považoval svaté (das Heilige) za pramen všech náboženství. „Svaté je pro něho

48

Srov. HELLER, J., Nástin religionistiky, s. 24–27.

49

ELIADE, M., Dějiny náboženského myšlení, sv. 2, s. 89 (vynechávky jsou převzaty z Eliadeho

textu).
50

Rudolf Otto (1869–1937) – německý luteránský teolog, indolog, filosof a historik
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autonomní kategorií a priori – tj. kategorií neodvoditelnou z jiných kategorií
a pojmů.“51 Podle něj právě spojitost se „svatostí“ , s tzv. sensus numinis – smyslem či citem pro přítomnost něčeho božského a svatého, co přesahuje všechnu
lidskou racionalitu a logiku je tím, co charakterizuje každé náboženství. I tato
hypotéza dobře koresponduje s uvedeným dialogem mezi Buddhou a jeho mnichem.

náboženství; svým konceptem posvátna výrazně ovlivnil religionistiku.
51

HELLER, J., Nástin religionistiky, s. 81.
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3 Homo religiosus
Náboženskost je trvalá antropologická konstanta.52
V předchozí kapitole jsem se pokusila krátce nastínit rozdíl mezi filozofickým
a náboženským přístupem k množství otázek, které si člověk klade v souvislosti
se smrtí, případně se smyslem života na této zemi a uvedla jsem základní myšlenky z Hellerovy responzivní hypotézy, která úzce souvisí s otázkami, které
jsem v této kapitole uvedla a roztřídila je.
Úvodem této kapitoly chci zdůraznit porozumění religiozitě z pohledu dalšího
našeho teologa a religionisty, T. Halíka. Jak Hellerovu hypotézu, tak Halíkovo
chápání religiozity považuji za stěžejní pro práci nemocničního kaplana:
„Religiozita“ pro mne není určitý „světový názor“, kolem něhož je seskupena množina
jeho přívrženců („věřících“) vydělená z množiny ostatních („nevěřících“). Náboženskost [...] pokládám za přirozenou dimenzi člověka a společnosti, podobně jako smysl
pro krásu, pro humor či pro veřejný život. Podobně jako tyto rozměry našeho života
může být rozvinuta a pěstována [...], nebo zůstat na okraji našeho života, zastíněna
něčím jiným, nebo úplně zanedbána, či dokonce vědomě potlačena. 53

Onemocní-li člověk chronickou nevyléčitelnou chorobou (nebo je-li postižen
úrazem, autohavárií atp.), je mnohdy už od stanovení diagnosy, někdy až
v průběhu onemocnění, konfrontován se smrtí a velmi výrazně s otázkami po
smyslu svého dosavadního i budoucího života s chorobou a případným utrpením,
které tato choroba bude přinášet. A v řadě případů je konfrontován s jistotou
nejen vlastní přibližující se smrti, ale také se smrtí druhých, stejně nebo podobně
nemocných.

Vedle

snahy

o odpovědi

toho

typu,

které

dnes

řadíme

k filozofickému myšlení, se člověk od nepaměti, a to mnohem dříve než filozofie
jako taková ve starověkém Řecku vůbec vznikla, snažil v konfrontaci se smrtí
a se smyslem svého bytí na této zemi využívat další „prvek ve struktuře
vědomí“,54 další způsob nebo „styl“ myšlení, a tím je myšlení náboženské. Viděli
52

HELLER, J., Nástin religionistiky. s. 27.
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HALÍK,T., Co je bez chvění, není pevné, s. 27–28. Zvýraznění vlastní.

54

Srov. ELIADE, M., Dějiny náboženského myšlení, sv. 1, s. 13.
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jsme, že J. Heller se domnívá, že náboženství a náboženské odpovědi
v souvislosti s otázkami po smyslu vznikají stále. Nyní se chci zaměřit na další
teorie a hypotézy, které přímo spadají do oboru religionistiky nebo se jí dotýkají.
M. Eliade55 na základě studia dějin náboženského myšlení, kterému se věnoval
více než 50 let, došel k závěru, že náboženskost byla původně v prehistorické
době, v době nejarchaičtější kultury, spjata natolik s běžným životem, že vlastně
každý lidský akt a chování (obživa, pohlavní život...) byly současně náboženským aktem. Být nebo stát se člověkem, znamenalo stát se náboženským. M.
Eliade uvádí:
Pro historika náboženství je důležitý každý projev posvátného: každý rituál, každý
mýtus, každá víra či podoba božství odráží zkušenost s posvátným a nese s sebou tudíž
nutně pojmy bytí, významu a pravdy. ... je těžké si představit, jak by lidský duch mohl
fungovat bez přesvědčení, že ve světě existuje cosi neomezitelně reálného, a nelze si
představit, že by se mohlo zrodit vědomí, aniž bychom sklonům a zkušenostem člověka
udělili nějaký význam. Vědomí určitého reálného a smysluplného světa je úzce spjato
s objevem posvátného. Ve zkušenosti posvátného uchopil lidský duch rozdíl mezi tím,
co se jeví jako skutečné, mocné, bohaté a smysluplné, a tím, co tyto vlastnosti postrádá,
totiž chaotickou a nebezpečnou záplavou věcí, které se objevují a mizí zcela nahodile
a beze smyslu. „Posvátné“ je zkrátka prvek ve struktuře vědomí, a nikoli stadium
v dějinách tohoto vědomí. 56

Termín posvátné je v religionistice prvním rozlišujícím kritériem náboženské skutečnosti, to znamená, že tam, kde je posvátno, náboženství začíná. M.
Eliade dokazuje, že „posvátné a profánní jsou dvě modality bytí na světě, dvě
různé existenciální situace, které člověk v průběhu svých dějin přijal za své.“57
Na základě nálezů z doby paleolitu (cca 600 000 př. Kr.) se dá usuzovat,
že lidé této doby měli už svá náboženství, nicméně je nemožné určit jejich náplň.
Až v období mladého paleolitu (30 000 př. Kr.) lze s jistotou tvrdit, že jeskynní
rytiny a malby, sošky, umělecké předměty i pohřby měly náboženský charakter
nebo záměr. S náboženským fenoménem, s oním prvkem ve struktuře vědomí, se
55

Mircea Eliade, 1907–1986, narozený v Rumunsku, historik náboženství a filosof .
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tedy u člověka prokazatelně setkáváme od (mladého) paleolitu až do současné
doby.
J. Heller říká, že „náboženskost je trvalá antropologická konstanta“,58
podobně podle K. Skalického, dalšího teologa, filozofa a religionisty, publikujícího u nás i v zahraničí, je Bůh „problémem antropologickým“59 v tom smyslu,
že otázce boha (Boha) se člověk nevyhne, ať už v něj věří nebo nevěří.
Když vznikala religionistika jako věda, chtěla být na jednu stranu vědou
objektivní, ale na druhou stranu neskrývala úmysl odhalit náboženství jako iluzi
či přežitek. K pozitivní změně došlo až tehdy, když si badatelé uvědomili, že
religionistika není vědou o bohu v tom smyslu, že by měla dokazovat jeho existenci či neexistenci, nýbrž že je vědou o náboženském chování člověka, že je
vlastně antropologií, která se zabývá náboženskou dimenzí člověka. Každé náboženství, každý typ náboženského chování je tedy pro ni předmětem zkoumání.
Snad je vhodné ještě zmínit, že prvotní domněnka, že náboženství může
vědecky studovat pouze ten, kdo se k žádnému náboženství nehlásí, tedy že religionista by měl být pokud možná ne-náboženský, se ukázala jako povrchní
a zavádějící. Výzkumy náboženského fenoménu, které prováděli ateisté, vykazovaly známky proti-náboženské, to znamená, že svým způsobem už byly také
„náboženské“, ale se záporným znamínkem. K. Skalický s humorem vysvětluje:
Postulát ne-náboženskosti vědce studujícího náboženství se tak ukázal jako nerealizovatelný a koneckonců rozporný. Bylo by to něco podobného jako požadovat od jazykozpytce, aby se zřekl mluvit svým mateřským jazykem, nebo od antropologa, aby se
zřekl toho, být anthropos, člověk.60
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HELLER, J., Nástin religionistiky, s. 27.
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SKALICKÝ K., Po stopách neznámého Boha, s. 12.
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Významnější světová náboženství podle počtu stoupenců61

Křesťanství 32%

Náboženství podle počtu stoupenců

Islám 23%
Nereligiózní 16%
Hinduismus 13%
Čínské tradiční
náboženství 6%
Budhismus 5%
Původní náb. domorodců
4%
Africká tradiční náb. 1,6%
Sikhismus 0,3%
Juche (Severní Korea,
0,3%)
Spiritismus (0,2%)
Judaismus (0,2%)

Absolutní počty příslušníků některých náboženství (jedná se o přibližné
odhady) uvádí zmíněný zdroj takto: křesťanství: 2,1 miliardy; judaismus 14 milionů; islám: 1,3 miliard; buddhismus 376 milionů; nehlásící se k žádnému náboženství: 1,1 miliard (polovina této skupiny jsou teisté).
Českému

slovu

náboženství

odpovídá

latinské

religio.

Jeden

z etymologických výkladů výrazu religio vidí souvislost s latinským slovesem
religo, -are, které znamená (znovu) svázat, čímž může být vyjádřeno pouto mezi
člověkem a božskou přesažnou skutečností.62
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Data převzata z ADHERENTS.COM, „Major religions ranked by size“,

http://www.adherents.com/Religions_By_Adherents.html [cit. 20. 10. 2007]. Součet procent
nedává 100 kvůli zaokrouhlování.
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Pro dělení náboženství existuje několik kritérií, z nichž nejčastěji se používá jako kritérium pojetí transcendentní skutečnosti v daném náboženství.
Pokud je transcendentní skutečnost chápána jako osobní, jedná se o náboženství
teistická (pro monoteistická náboženství – judaismus, křesťanství a islám – je
charakteristická víra v jednoho Boha; polyteizmus vyznává více bohů). Ve výše
uvedeném diagramu je 16% obyvatelstva planety zařazeno mezi nereligiózní,
z toho polovina 8%, tj. asi 0,6 miliardy lidí jsou nereligiózními teisty, což jsou
lidé sice věřící v osobní transcendentní skutečnost, ale nehlásící se k žádnému
náboženství. Pouze přibližně 8% světové populace se považuje za ateisty či
agnostiky (kteří však při bližším průzkumu budou zcela jistě vykazovat prvky
kryptoreligiozity, viz níže).
V globálním pohledu tedy více než 90% lidstva přiznává nějakou náboženskou nebo spirituální orientaci.
V této

souvislosti

je

třeba

zmínit

ještě

tzv.

kryptoreligiozitu63

a kryptonáboženství. Kryptonáboženství sebe samo za náboženství nepovažuje,
případně vlastní náboženský charakter přímo popírá. Náboženské aspirace vyjadřuje rádoby nenábožensky a skrytě. Jako typický příklad lze uvést některé
proudy svobodného zednářství nebo kult „Nejvyšší bytosti“ v rámci občanského
náboženství uctívajícího Republiku.64 Religionisté však řadí pod kryptonáboženství také sport (patří-li mezi první a nejuctívanější hodnotu člověka), konsum,
případně UFO atp.
Zcela zvláštní pozici zaujímá v kryptonáboženství ideologie totalitních
režimů, ať už se jedná o nacismus či komunismus. Tyto ideologie nesou typicky
náboženské prvky, např. kult uctívání předků a spasitelů (Lenin, Stalin, Hitler),
kult uctívání mučedníků (Fučík), různé rity („liturgie“ vítání občánků v náhradu
za křest), symboly (plakáty, vlajky, odznaky), ochota k oběti pro slibované světlé
šťastné zítřky... 65
63

Řecky kryptos skrytý, tajný.

64

Kult zavedený během Velké francouzské revoluce v r. 1794.
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Již v r. 1935 řekl C. G. Jung britským lékařům následující slova:
Nezáleží na tom, zda se domníváte, že nacistická bouře v Německu má, či nemá náboženskou povahu. Má! Nezáleží na tom, zda si myslíte, že Duce je náboženská postava,
nebo ne... Fašismus jest latinskou formou náboženství a jeho náboženský charakter
vysvětluje, proč je celá věc tak úžasně uchvacující.66

T. Halík označuje jak nacismus, tak komunismus, symbolizované Osvětimí a Gulagem, za nelidská „náhradní náboženství“, která navíc ukázala tragiku
situace, k níž dojde, dosadí-li se „božstvo člověk“ na trůn uprázdněný po „smrti
Boha“.67
Může nastat i opačná situace, kdy hnutí či instituce samy sebe za náboženství považují, ale religionisté takovéto hnutí nebo instituci označují jako pseudonáboženství. Do této skupiny se řadí scientologické náboženství a scientologická
církev, která není v řadě evropských zemí, včetně ČR, registrována,68 přesto
působí v Praze, Brně a Plzni. V souvislosti s medicínou se s ní můžeme setkat
v rámci alternativních léčebných metod:
Scientologická církev je jednou z organizací, založených na tzv. dianetice, kterou její
praktikanti považují za „technologii duchovního léčení“, a na scientologii, kterou nazývají „aplikovanou náboženskou filozofií“.69

V současné době neexistuje definice náboženství, která by byla všeobecně
přijímána; s určitou dávkou ironie se uvádí, že kolik badatelů v oblasti religionistiky, tolik definic náboženství, nebo – že náboženství je „to“, čím se zabývá
religionistika. Toto konstatování je pochopitelné. Jednak se jedná o poměrně
mladou vědu, dále rozmanitost náboženství a kultur je svět opravdu pluralistický
a mnohotvárný (představa původního „přirozeného náboženství“ je v přítomnosti
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JUNG, C. G., Analytická psychologie, Academia: Praha, 1993, s. 173; citováno podle ŘÍČAN,
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řazena mezi historické fikce). Dále je nezanedbatelnou skutečností, že religionistika jako každá věda pracuje s hypotézami a teoriemi, které jsou falsifikovatelné.
Situaci navíc komplikuje fakt, že tradiční náboženství jsou od druhé poloviny 20.
století některými svými stoupenci opouštěna ve smyslu vázanosti na určitou
sociální a naukovou strukturu. To ovšem těmto lidem nebrání, aby nepoužívali
pro svůj duchovní život různým způsobem nakombinované prvky z nejrůznějších
světových náboženství. Nejedná se jen o hnutí New Age, ale i o řadu sekt či zcela
osobní duchovní zainteresovanost bez vazby na skupinu.
Navzdory popsaným skutečnostem se podle statistik naprostá většina obyvatel planety hlásí k některému z větších náboženství (viz graf Významnější
světová náboženství podle počtu stoupenců).
Uvedené

trendy

rozvolňování

vazeb

s křesťanskými

církvemi

a klasickými velkými náboženstvími v západní Evropě a USA jsou ale natolik
zřejmé, že především v angloamerické literatuře týkající se paliativní péče a s ní
související péče duchovní/spirituální/pastorační je dávána přednost výrazům spiritualita a spirituální před slovy náboženství, náboženskost, náboženský. Slova
spiritualita a spirituální pak hrají jakousi zastřešující roli jak pro náboženskost,
tak pro všechny projevy související s duchovním životem resp. s duchovní
dimenzí člověka.
Výrazy religiózní, religiozita atp. a jejich české ekvivalenty (náboženský,
náboženskost...) nejsou ale zdaleka opuštěny a především v oboru religionistiky
se stále používají. Protože v této kapitole vycházím z religionistiky a čerpám v ní
především z publikací česky psaných, které zpracovávají prameny jak domácí,
tak zahraniční (anglické, německé, italské a francouzské), a slovo náboženství
a religiozita se v nich běžně používá, budu se zde slov odvozených z latinského
religio přidržovat. Nakonec i Český statistický úřad v rámci sčítání lidu nezkoumal spiritualitu, ale náboženské vyznání obyvatelstva, jak zmíním níže.
J. Heller výstižně shrnuje nejrůznější definice a názory týkající problémů,
které jsem i já výše nastínila, takto: „... v náboženství jde o vztah člověka (ať
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teoretický – v učení –, nebo praktický – v etice a kultu) k tomu, co má vůči němu
roli boha.“70
Následně J. Heller cituje Karla Bartha71. Barthova slova dobře popisují
a objasňují těžkosti, se kterými se setkáváme, máme-li popsat náboženskou/
duchovní/ spirituální dimenzi člověka, protože ta je ve svých projevech velice
rozmanitá:
Není člověka, aby neměl – vědomě, nevědomky nebo polovědomě – svého boha nebo
své bohy jako předmět své nejvyšší tužby a důvěry, jako základ poplatnosti
a závaznosti, a tím nebyl zároveň teologem. A není náboženství ani filosofie, ani světového názoru, který by nebyl nějakému tak či onak interpretovanému bůžku nakloněn,
a tak nebyl vposledku zároveň i určitou teologií. To platí nejen tam, kde se nějaké božstvo uznává, ale i tam, kde se popírá, což prakticky znamená, že se redukuje na přírodu,
rozum, pokrok, pokrokově myslícího a jednajícího člověka nebo třeba i na vykupující
„Nic“ – zkrátka na jakýkoliv princip. V tomto smyslu jsou teologiemi zdánlivě ateistické systémy. 72

Řadu desetiletí se nejen religionisté,73 ale také filozofové a badatelé
z nejrůznějších dalších vědeckých oborů (paleontologie, archeologie, etnologie,
lingvistika a literární a historická kritika, psychologie i sociologie) snaží o hlubší
prozkoumání a plnější postižení náboženského jevu – náboženské dimenze člověka.
Pominu filologicko-lingvistický přístup k náboženství, který je sice
nesmírně zajímavý, ale k tématu pastorační péče málo přínosný.
Jak uvádí K. Skalický,74 etnologický přístup k náboženství prokázal, že
i pravěcí lidé nebyli jen „lidmi přírodními“, ale vždy už také „kulturními“
a vyskytoval se u nich náboženský fenomén. Etnologický přístup však nedokáže
vysvětlit, jakým procesem došlo ke zrodu ideje boha. R. Pettazzoni, průkopník
70

HELLER, J., Nástin religionistiky, s. 19.
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Karl Barth (1886–1968) – jeden z nejvýznamnějších a nejvlivnějších teologů 20. století.
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BARTH, K., Einführung in die evangelische Theologie, strana neuvedena (Zürich 1956).

Citováno podle HELLER, J., Nástin religionistiky, s. 19.
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Za vlastního zakladatele religionistiky se považuje Friedrich Max Müller (1823–1900).
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Srovnej SKALICKÝ, K., Po stopách neznámého Boha, s. 36–71.
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religionistických studií v Itálii (1883–1959) se ve svých počátečních pracích
domníval, že Nejvyšší nebeské bytosti primitivních kultur nejsou ničím jiným
než personifikací nebeské klenby. R. Pettazzoni říká, že je to „pouze fantazie,
nebo řekněme lépe představivost a nazíravost, a ještě přesněji, ta forma nazírání,
jež je mýtem.“75 V průběhu života, během následného zkoumání a konfrontace
s dalšími odborníky, mění Pettazzoni názor, a na konci svého života, zřejmě
mimo jiné inspirován poválečnou existenciální filozofií a s ní existenciální
úzkostí, píše ve své poslední práci:
… v pojetí Nejvyšší bytosti primitivních národů stále působí pohnutky, jež mají důležitost pro lidskou existenci; takové pojetí vyrůstá ani ne tak z rozumových požadavků,
jako spíše z existenciální úzkosti. […] Existenciální úzkost (ansia esistenziale) tvoří
společný kořen, z něhož vyrůstá struktura Nejvyšší bytosti.“76

Dalším z oborů, který se začal zabývat náboženským fenoménem, je psychologie.
Sigmund Freud, sám trpící těžkou neurózou,77 se domníval, že dějiny
náboženství jsou dějinami kolektivní neurózy. Ve své knize Totem a tabu78
aplikoval psychoanalytické metody nejen na diagnózu neurózy, ale i na
náboženské chování člověka vůbec. Freud, na rozdíl od etnologů, byl přesvědčený, že prvotní formou náboženství byl totemismus79, jehož tajemství lze
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R. PETTAZZONI, L’Essere celeste nelle credenze dei popoli primitivi, s. 71, Roma: Atheneum,

1922. Citováno podle SKALICKÝ, K., Po stopách neznámého Boha, s. 60.
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PETTAZZONI, R., „L’Essere Supremo, struttura fenomenologica e sviluppo storico“, s. 81–82,

in Studi di storia delle religioni, ed. M. Eliade a J. M. Kitagawa, Sansoni, Firenze 1985;
citováno podle SKALICKÝ, K., Po stopách neznámého Boha, s. 66. Zvýraznění vlastní.
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Srov. ŘÍČAN, P., Psychologie náboženství, s. 177.
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Totemické náboženství se podle Freuda rodí ze synovského pocitu viny (synové zabili otce

a snědli ho, aby si tak přivlastnili jeho sílu). Idea boha pak podle této teorie vznikla jako
transformace a sublimace vzpomínky na otce. Bůh je tedy zavražděný otec povýšený pocitem
viny na boha.
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vysvětlit právě psychoanalýzou, a tím vysvětlit i náboženství obecně. Oidipův
komplex80 má být nejen zárodečným komplexem všech neuróz, ale i počátkem
náboženství, protože ve světle oidipovského komplexu se náboženství jeví jak
„obsesivní universální neuróza“. Silné kritiky tohoto názoru přiměly Freuda, aby
svůj pohled na náboženství rozšířil: lidskou bezmocnost a potřebu záštity popsal
jako další kořen religiozity.81 Z touhy po zajištěnosti a ochraně pochází podle
Freuda iluzorní povaha náboženství. Náboženství v jeho pojetí tedy není omyl –
nedostatek pravdy. Náboženství je iluze, která je pravdivá pravdivostí své touhy,
kterou v sobě nese a ze které se rodí, touhy po bohu – otci. 82
Vzhledem k iluzornosti náboženství zastával Freud názor, že by bylo lépe,
aby se zrevidoval vztah mezi náboženstvím a kulturou a jejich spojitost se rozvázala.83
...Freud sám mohl ještě pozorovat na vlastní oči uskutečňování této „revize“ a zhrozit se
jejích výsledků. Pod otřesnými dojmy nástupu bolševismu v Rusku, nacismu
v Německu a fašismu v Itálii neváhá napsat: „S překvapením zjišťujeme, že pokrok
uzavřel dohodu s barbarstvím. V sovětském Rusku (...) měli dost smělosti, aby jim (tj.
lidu) odejmuli ‚opium‘ náboženství, (...) zároveň je však podrobili nejbrutálnějšímu
donucování a zbavili je jakékoli možnosti svobodně myslet. Se stejným násilnictvím je
italský národ vychováván ke smyslu pro pořádek a povinnost. (...) v případě německého
národa se návrat k téměř prehistorickému barbarství může konat i bez jakékoli opory
pokrokových idejí.“ A pak s podivením zjišťuje, že „kupodivu právě instituce katolické
církve staví mocnou hráz proti šíření podobného nebezpečí pro kulturu.“84

M. Eliade řadí Freuda vedle Marxe a Nietzscheho k mistrům redukcionismu. Nicméně podle P. Říčana můžeme Freuda hodnotit ve vztahu
k náboženství i jinak: „V hluboké, existenciální osobní oddanosti vědecké pravdě
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můžeme vidět kryptonáboženský fenomén, a hodnotit tedy Freuda jako výraznou
náboženskou osobnost.“85
A ještě jeden moment, který vyplývá z Freudovy práce, je na tomto místě
vhodné připomenout. P. Říčan ukazuje, že Freud provedl „revoluční obrat“ –
začal hledat smysl v životních příbězích svých pacientů.
Smysluplný příběh, tento vpravdě nový prvek v novodobé medicíně, byť jakkoli materialisticky vysvětlovaný, nevyhnutelně vytváří prostor pro humanitněvědné myšlení, jež
se materialismu bytostně vzpírá a s náboženstvím přinejmenším komunikuje. 86

A byl to právě C. G. Jung, oblíbený Freudův žák, který se se svým učitelem rozešel, ale kterého otázka smysluplnosti celého jeho vlastního díla i vlastní
existence dovedla k pochopení, že se jedná o typickou otázku pro životní
poledne. Život se podle Junga dělí na dvě odlišné poloviny, z nichž ta druhá je
charakteristická svou náboženskou orientací.87
Jung si byl vědom, že otázka existence Boha je rozumově neřešitelná,
protože navždy zůstane nemožné podat důkaz jeho existence. Zcela jistě nikdy
nebude rozhodnuta otázka, je-li či není Bůh (bůh) výplodem lidského myšlení
a lidské psychiky, symbolizací nejvyšších přání a nejhlubších tužeb, a nebo je-li
Někdo, kdo existuje nezávisle na lidském myšlení, přáních a potřebách.
Ale dochází k závěru, že:
... člověk vždy a všude přirozeným způsobem rozvíjel náboženskou funkci, a že je
tedy lidská duše od pravěku prosycena a protkána náboženskými city a náboženskými
představami. Kdo tento aspekt lidské duše nevidí, je slepý, a kdo ho chce rozumově
negovat nebo jen osvícensky vykládat, nemá smysl pro skutečnost.88

Podle Junga je náboženská funkce pevně zakotvena v hlubině lidské duše
a je přímo spjata s archetypem bytostného Já. Archetyp bytostného Já je jakousi
náboženskou vlohou, která člověka disponuje k náboženskému chování.89
85

ŘÍČAN, P., Psychologie náboženství, s. 180.
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Domnívá se, že se jedná o typicky osvícenské nedorozumění, chápeme-li náboženství jako nějaké filozofické systémy „vymudrované hlavou“90 nebo jako
fantazii, protože náboženské symboly se právě „hlavou“ dají pochopit špatně:
Vždyť také z hlavy vůbec nepocházejí, nýbrž odněkud odjinud, snad ze srdce, každopádně však z psychické hlubinné vrstvy, která se málo podobá vědomí, jež je vždycky
jen povrchem.91

Jung také konstatuje, že náboženství úzce souvisejí s otázkami týkajícími
se smrti a většina náboženství, podle jeho názoru, představuje komplikované
systémy přípravy na smrt. V křesťanství a buddhismu se smysl existence naplňuje vlastně v jejím konci.92 Pohlížet na smrt jako na naplnění smyslu života je
lidem více vlastní než pohlížet na smrt jenom jako na nesmyslný konec.
Na Freuda i Junga v otázce potřeby smyslu navázal V. Frankl, zakladatel
logoterapie, ve které je smysl základním pojmem a dominantním tématem. Jako
psychiatr a psychoterapeut přísně dělil mezi psychoterapií, zabývající se duševním zdravím, a mezi teologií, „naukou o spáse duše“.93 Jako příslušník židovského národa, který přežil několik koncentračních táborů, však napsal:
O nic větší a o nic menší průkaznost než teze Cogito, ergo sum [Myslím, tedy jsem] by
tak neměla jiná teze: Amo (Deum) ergo (Deus) est [Miluji (Boha), tedy (Bůh) jest].
Neboť právě tak jako první teze „usuzuje“ z aktu myšlení na já jako na subjekt, „usuzuje“ druhá teze z aktu nekonečné lásky na Boha jako (nekonečný) objekt.94 (...) Nu,
Bůh – osobní Bůh intendovaný religiózním člověkem – není koneckonců ničím
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jiným než jakoby pra-Ty. Ano je tím tolik a tak podstatně, že vlastně není vůbec
možné mluvit o něm, ve třetí osobě, nýbrž vždy jenom k němu, ve druhé osobě.
A nevím, zda je kupříkladu člověku, který byl [...] v koncentračním táboře, stál v hrobě
a mluvil k Bohu, zda je pro tohoto člověka ještě někdy vůbec možné, aby stál za katedrou, řekněme v této posluchárně, a mluvil o Bohu jako o téže bytosti, k níž kdysi mluvil
v hrobě...95

V těchto slovech mi zaznívá ozvěna slov jiného židovského myslitele –
Martina Bubera: „Zabývat se Bohem ovšem [člověk] nemůže, ale hovořit s ním
může.“96
Jak už bylo řečeno – posvátné a smysluplnost spolu úzce souvisejí –
náboženské myšlení je v sobě nese a opírá se o zkušenost s nimi. Posvátné je
modalitou našeho bytí na světě, existenciální situací, kterou člověk v průběhu
dějin přijal za svou.
Právě otázka po smyslu (cíli, věčnosti...) odděluje člověka od zvířete
a zakládá jeho lidství. Tato otázka je důsledkem existence specificky lidského
vědomí, které reflektuje smysl i konečnost vlastního bytí. Pokusy žít s touto
otázkou bez odpovědi jsou možné, ale ne příliš životaschopné, jak nastíním
v kapitole Homo a-religiosus.
Lidská potřeba mít odpověď na základní otázku po smysluplnosti života
a být tak chráněn a zajištěn proti nesmyslnosti života ústícího do smrti je všelidskou potřebou. Otázka sama patří k podstatě našeho lidství, je trvalou složkou
naší existence a vyžaduje odpověď.
Jestliže si tedy člověk uvědomí svou konečnost a sám sobě se stane otázkou, doléhá-li na něj otázka po smyslu, překračuje oblast živočišnou a dostává se
do oblasti náboženské. Očekávat, že náboženství pomine, bylo v historii a je
i nyní zcela naivní. Z dějin je zřejmé, že některá náboženství mohou zaniknout,
ale objevují se formy jiné, že náboženství žije svým životem, nezávisle na tom,
jaké soudy o něm pronáší filozofie či empirické vědy. A rovněž je zřejmé, že
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dokud si budou lidé klást otázku po posledním smyslu života, budou lidmi a bude
zde i náboženství97. A je zde ještě jeden důvod, který dobře vystihuje C. G. Jung:
Člověk jako část celek nepostihuje. Je mu podřízen. Může vyslovit souhlas nebo se
vzbouřit; avšak stále je do celku zahrnován a v něm uzavřen. Stále na něm závisí a je na
něm založen. Láska je jeho světlem i jeho temnotou, jejíchž konců nedohledává. „Láska
nikdy nepřestává“, i kdyby „hovořil andělskými jazyky“ nebo s vědeckou pečlivostí
sledoval život buňky až do nejhlubšího základu. Může lásku obmýšlet všemi jmény,
která má po ruce, bude se vydávat jen nekonečným sebeklamům. Má-li špetku moudrosti, složí zbraně a pojmenuje ignotum per ignotius (neznámé prostřednictvím ještě
neznámějšího), totiž jménem Božím. To je přiznání jeho podřízenosti, nedokonalosti
a závislosti, zároveň však i potvrzení svobody jeho volby mezi pravdou a omylem. 98

Podle současného filozofa Johna Caputo patří Bůh do říše nemožného,
nečekaného, překvapujícího, zcela jiného. Je tím, co se ukazuje jen v paradoxu
a nedá se objevit v logice „buď A nebo non-A“, vždycky se jeví jako nemožná
třetí cesta. Uvěřit tedy znamená vystoupit z šablon myšlení již myšleného,
z „pavučin rozumu“ a odvážně a kreativně se otevřít tomu, co překračuje všechno
popsatelné.99 Toto vystoupení z „pavučin rozumu“ zdůvodňuje skutečnost, že
víra je vždy spojena s uměním. A odkazuje k onomu „prvku ve struktuře
vědomí“, o kterém mluví Eliade či k Jungově „náboženské funkci hlubiny lidské
duše“.
Ve své studii Psychologie und Religion (1940) si Jung sám položil otázku
pravdivosti náboženské zkušenosti. A odpovídá takto: „Je lhostejné, co si svět
myslí o náboženské zkušenosti; kdo ji má, ten vlastní veliký poklad, jenž se mu
stal zdrojem života, smyslu a krásy.“100
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4 Homo „a-religiosus“?
...nenáboženský člověk v čistém stavu je fenomén spíše vzácný, a to i v té
nejdesakralizovanější z moderních společností. Většina „bezvěrců“ se
dosud chová nábožensky, aniž o tom ví.
M. Eliade101
V ČR je i dnes situace týkající se religiozity zvláště komplikovaná. Hlad
po náboženské zkušenosti se dá lépe odhadnout z internetových stránek náboženských a duchovních společenství, z primitivní religiozity či kryptoreligiozity
dětí102, dospívajících i mladých lidí (neonacismus) a především pak z Vojtíškovy
Encyklopedie náboženských směrů v České republice, než ze statistik. Přesto
uvedu nejprve statistická data.103
Podle Českého statistického úřadu v roce 1950, při posledním zjišťování
náboženského vyznání na našem území v době komunismu, bylo pouze půl milionu obyvatel (5,8%) bez vyznání; více než 90% obyvatel, tedy více než 8,3 milionu osob uvádělo svoji příslušnost ke konkrétní církvi.
V r. 1991 a 2001, tedy se čtyřicetiletým a padesátiletým odstupem, šetřila
obě sčítání lidu opět i náboženské vyznání obyvatel. Čísla ukazují, že důsledkem
postupující sekularizace, „zesílené u nás po roce 1950 všestranně podporované
ateizmem či přímo bojem proti náboženství, došlo k výraznému poklesu věřících
a naopak ke vzrůstu osob bez vyznání.“104
V roce 1991 se k náboženskému vyznání hlásilo 4,5 milionu obyvatel (tj.
přibližně dvě pětiny obyvatel, přesně 43,9%). Tyto údaje jsou však na jedné
straně zatížené porevoluční euforií, na druhé straně vysoký počet občanů využil
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ELIADE, M., Posvátné a profánní, s. 143.
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Srov. ŘÍČAN, P., Psychologie náboženství, s. 226.
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možnosti dobrovolnosti odpovědi a na otázku ohledně náboženského vyznání
neodpověděl.
V devadesátých letech došlo k podstatným změnám ve společnosti i
v myšlení jednotlivých občanů; diskutuje se i otázka možného či nemožného
naplnění očekávání společnosti vzhledem k činnosti církví. Další sčítání, které
proběhlo v r. 2001, potvrdilo trend v poklesu religiozity (v ostatních středoevropských zemích byla tendence opačná, na Slovensku se dokonce počet věřících
oproti roku 1991 zvýšil téměř o pětinu, jejich podíl na celkovém počtu obyvatel
tak dosáhl 84,1%) a naše zařazení mezi nejvíce ateistické země Evropy.
K náboženskému vyznání se přihlásilo 3,3 milionu obyvatel (32,1%). Počet osob
bez vyznání stoupl na 6 milionů (59,0 %). Téměř desetina obyvatel na otázku
neodpověděla.
V následných diskuzích se však došlo k závěru, že číselné údaje by
neměly být přeceňovány, protože a) údaj o vyznání nemusel být vyplněn, b) údaj
je víceméně svobodnou deklarací každého občana o jeho vztahu k náboženství.
Rovněž se upozorňovalo na skutečnost, že mezi občany jsou lidé, kteří „nějakým
způsobem věří, ale nikdy se nebudou identifikovat s církevní institucí.“105
Z celkového počtu občanů hlásících se k církvi nebo k nějakému náboženství (3,3 milionu) vyjádřilo svůj vztah k Římskokatolické církvi 2 741 tisíc, což
je více než jedna čtvrtina všech obyvatel (26,8%). Na celkovém počtu věřících se
tato skupina podílí více než čtyřmi pětinami (83,4%). „‚Dominantní postavení
této církve u nás má své historické souvislosti a je spojeno, rovněž dlouhodobě,
se značnou roztříštěností zbývajících věřících.‘ (biskup Václav Malý).“106
Z. Vojtíšek se domnívá, že přihlášení se k odpovědi „bez vyznání“ šesti
milionů obyvatel během posledního sčítání lidu v r. 2001:
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... vyjadřuje spíše lhostejnost k náboženství nebo neschopnost ztotožnit se s některým
jeho konkrétním projevem než vysloveně protináboženský postoj. [...] Za posledních
deset let jsme však zaznamenali růst obliby náboženského života, který postrádá jakékoli ztotožnění s jednou náboženskou tradicí, s jedním vyznáním či jednou náboženskou
skupinou. Spíše než o příslušnících náboženských společností pak hovoříme o klientech
spirituálních středisek, která uspokojují poptávku po náboženských zážitcích
a náboženských odpovědích.107

Co všechno tedy nabízí česká náboženská scéna?
4.1 Křesťanství
Výraz „křesťanství“ je odvozen od pojmenování křesťan. Tak se podle Sk
11,26 začalo v Antiochii říkat přívržencům nové židovské sekty, a to patrně
v pejorativním významu. Tento termín se ale ujal i mezi nimi, jak je patrno
z trojího výskytu v Novém zákoně (Sk 11,26; 26,28 a 1 Petr 4,16). Křesťanství je
monoteistické náboženství, vycházející z, resp. navazující na židovství. Ježíš
Kristus (řecké christos znamená pomazaný a odpovídá hebrejskému mešíah)
nebo také Ježíš Nazaretský se narodil pravděpodobně mezi roky 6. a 4. před přelomem letopočtu, po několika letech, kdy učil, byl odsouzen a popraven na kříži
mezi roky 29 a 33. Tento muž je ústřední postavou nejrozšířenějšího světového
náboženství, ke kterému se hlásí více než dvě miliardy lidí. Od jeho narození je
tradičně odvozován dnes v západní civilizaci používaný letopočet. K největším
křesťanským skupinám patří církev katolická, pravoslavné církve a církve protestantské.
Křesťanství proniklo na naše území už na přelomu 8. a 9. století (iroskotská misie). Až do příchodu Konstantina a Metoděje nebyli misionáři příliš
úspěšní. Konstantin a Metoděj přišli na Velkou Moravu ze Soluně na žádost knížete Rostislava r. 863. Přeložili část Bible a liturgické texty do staroslověnštiny
a Konstantin (řádovým jménem Cyril) vytvořil písmo. Navzdory všem
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historickým těžkostem108 zakořenilo a rozvíjelo se na našem území a podílelo se
na vzniku a rozvoji celé naší kultury. Obyvatelstvo na našem území bylo převážně křesťanské jak v r. 1921 ( pouze 5% se hlásilo k židovskému náboženství
a 7% uvádělo, že je bez vyznání), tak ještě na začátku padesátých let. To už ale
nastupoval trend rozvíjející se sekularizace v celé Evropě, u nás, jak jsem uvedla
výše, a v dalších socialistických zemích však byl zesílen bojem proti náboženství.
Náboženství (rozuměj křesťanství) bylo považováno za přežitek, případně
za nebezpečnou nepřátelskou ideologii. Perzekuce různého rozsahu (věznění,
mučení, zesměšňování, vyloučení ze studia, perzekuce v zaměstnání…), lživá
ideologická propaganda, pronásledování i korumpování náboženských představitelů… to vše sice nezůstalo bez odezvy, ale náboženský fenomén jako takový
ani křesťanství nezničilo. A to ani v Rusku, kde téměř celé století, tedy řada
generací, žila tzv. „ateistickým“ stylem života živeným filozofií „vědeckého
komunismu“. Stačí jen připomenout masakr v beslanské škole v r. 2004 –
najednou byly všude svíčky jako symboly pokračování života, ikony a kříže jako
symboly křesťanské naděje. Busty nebo obrazy Lenina či Stalina, tyto předměty
pseudoreligiózních ritů, nebyly vidět nikde – tváří v tvář smrti mají přece jen
malou vypovídací hodnotu.
Dá se říci, že komunistický režim byl po celou dobu své vlády svým způsobem bezradný, jak křesťanství potlačit. Ať se komunisté pokoušeli podmanit si
jak katolickou církev, tak křesťany jiných denominací po „dobrém“ či po zlém,
jejich úspěch se stal určitým způsobem viditelný až v nahlédnutí devastace
morální, devastace památek i kultury vůbec po sametové revoluci v r. 1989.
Režim nebyl schopen překonat lidskou touhu po svobodě a hledání odpovědí na
základní lidské otázky. T. Halík vydává svědectví za mnohé:
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Cestu i víře mně i mnoha mým přátelům a vrstevníkům otevřela nonkonformita,
pochybnosti a kritické otázky na adresu pyšné a uzavřené ideologie státem vnucovaného
ateizmu. Víra byla vzrušující cesta do zakázaného pásma, byla protestem vůči masovému, konformnímu a banálnímu ateizmu našeho okolí. Narušovala dusný, nudný,
šedivý prostor dogmat uzavřeného bezduchého materialismu, kladla otázky tam, de se
režimní ideologie zakazovala ptát. Společenství věřících byla prostorem sváteční jinakosti v kasárenské uniformitě totalitní společnosti. Církev byla spojencem v zápasu za
svobodu svědomí a kultury. Chtěli jsme být součástí živého důkazu, že náboženství
odmítá „odumírat“ podle policejně režírovaných scénářů, majících naplnit Marxovy teorie, že duchovní život je jen odrazem ekonomické základny. Hledali jsme a žili jsme
víru v době, kdy mnohé její projevy byly kvalifikovány jako zločin „maření státního
dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi“ – a mařili jsem ho rádi, se vší
odvahou, opravdovostí a romantikou mládí.109

4.2 Judaismus
Jedná se o nejstarší ze tří světových monoteistických náboženství. Je svázáno se židovským národem a odvozuje svou existenci od vyvolení praotců,
vyvedení z Egypta a darování smlouvy na Sinaji.
Na našem území je judaismus stejně tradičním náboženstvím jako křesťanství (trvalá přítomnost Židů u nás se předpokládá od 10. století),110 byl však
vždy náboženstvím menšinovým.
V 10 Židovských obcích v ČR je registrováno cca 1515 členů, v ostatních
židovských spolcích cca 2000 dalších. Odhaduje se, že v ČR dnes žije 15 –
20 000 Židů, avšak většina z nich není registrována.111
Judaismu, jako kořenu křesťanství, a křesťanství jako takovému se budu
více věnovat později, protože nemocniční kaplanství z křesťanství vzešlo, na jeho
půdě se inspirovalo a později k obdobné péči inspirovalo i další náboženství.
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4.3 Západní ezoterismus
Výraz ezoterismus (řec. ésotéros vnitřní) je označení pro tajné nauky,
vnitřní, neveřejná učení. Můžeme také říci, že se jedná o souhrn vědomostí určených výhradně pro omezený počet zasvěcených (intelektuálně vyspělých nebo
privilegovaných) lidí. Pojem zahrnuje velké množství „tajných věd“
s typickou touhou proniknout za všechna zjevná náboženství ke skrytému duchovnímu
prazákladu, společnému všem lidem všech náboženství a všech dob. Určující myšlenkou ezoterismu je totiž přesvědčení, že pod vnějším obalem různých náboženství pro
prosté lidi, je tajné, „skutečné“ či „pravé“ jádro, které může být poznáno jen těmi, kdo
o to velmi stojí a komu je takové poznání dopřáno. Toto poznání není ale pouze intelektuální, nýbrž se jedná spíše o náboženské zření, vhled do podstaty života a kosmu.112

Kořeny západního ezoterismu113 se nacházejí v helénismu, kdy došlo
k nahrazování starých olympských bohů orientálními božstvy, k setkávání
a mísení náboženských tradic, k zániku starých i vzniku nových mysterijních
kultů. Dá se říci, že různá náboženství si v té době vyměnila své „stavební
kameny“ a objevila se snaha dospět k vzájemné harmonii a k určité náboženské
jednotě.

Hlavní

prvek

tohoto

starověkého

ezoterismu,

gnose,

čerpal

z předkřesťanských náboženství i později ze zápasu a ovlivňování se s raným
křesťanstvím. Podle Vojtíška dalšími kořeny západního ezoterismu byly novoplatonismus (úsilí o vzestup individuální duše a sjednocení s Jedním) a věštebné
techniky, především astrologie.
Současná západní společnost je různorodá a benevolentní, takže ji typické
rysy ezoterismu příliš nevzrušují. Negativně však vnímá ezoterismus z jiného
důvodu: poukazuje se na problematickou praxi postupného zasvěcování
u některých ezoterických skupin vzhledem ke svobodě jednotlivců. Zasvěcování
bývá manipulativní, nedovoluje adeptovi seznámit se s dopadem jeho rozhodnutí,
takže zasvěcencova rozhodnutí nemohou být považována za zcela svobodná.
K tomuto faktu přistupuje i uzavřenost a tajemnost znemožňující reflexi chování
112
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zasvěcovaných i reflexi, kterou by mohli poskytnout lidé stojící mimo ezoterickou skupinu.114 Dalším problémem těchto ezoterických aktivit je to, že skrývají
svou podstatu a vydávají se za vědecké metody jako např. etikoterapie115
a mnohé další „terapie“.116
Z pohledu paliativní medicíny se může jednat o nebezpečná jednání
s fatálním dopadem, protože může dojít k zanedbání onemocnění, resp. včasné
diagnostiky a léčby ať už na jejím počátku či v jejím průběhu. Tato problematika
ale překračuje rámec mé práce.
Pro úplnost připojuji ještě několik poznámek k dalším náboženstvím, se
kterými se můžeme v ČR setkat.
4.4 Islám
Jedná se o nejmladší monoteistické náboženství, které založil Mohamed –
Muhammad (žil asi 570–632 po Kr.). Muslimové uctívají jediného Boha –
Alláha. Od středověku se islám vyskytuje i v Evropě, nicméně u nás je trvale
nízký počet stoupenců tohoto náboženství. Odhaduje se, že v ČR žije nyní asi 10
tisíc muslimů (čísla se velmi různí), z toho praktikujících nejsou ani 2000.117 Jisté
je, že muslimů, včetně českých konvertitů u nás přibývá a nejspíše, vzhledem
k rostoucímu počtu stoupenců tohoto náboženství v Evropě, se počty budou i
u nás dále zvětšovat. Během své praxe jsem se setkala s několika muslimy.
Všichni byli cizinci, nikdo z nich nebyl vysloveně praktikující. Většinou považovali svou nemoc za trest od Alláha, protože se tady – v cizině od islámu vzdálili.
Jedna žena, mladá Čečenka, si žádala dlouhé rozhovory se mnou, ačkoli se zpočátku obávala, že si muslim s křesťanem nemůže rozumět. U jejího lůžka jsem
strávila dlouhé hodiny.
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4.5 Indická a čínská náboženství
Hinduismus, buddhismus, džinismus a sikhismus jsou náboženství, která
vznikla na indickém subkontinentu. U nás se spíše než s rodilými příslušníky
a vyznavači

těchto

náboženství

setkáváme

s nejrůznějšími

metodami

a praktikami, které z indických náboženství vycházejí, ale většinou jsou zjednodušenými verzemi, mnohdy obohacenými dalšími náboženskými prvky jiné provenience. Jako jeden z příkladů lze uvést transcendentální meditaci, která byla
vytvořena ve snaze zpřístupnit indickou náboženskou praxi Západu. Její stoupenci ji pokládají za vědeckou metodu, která je popsána už ve védské literatuře.
Z hlediska hinduismu je však transcendentální meditace považována za zcela
neautentickou a neobstála ani jako vědecká metoda.118
Vzhledem k medicíně je důležité vědět, že indický myšlenkový svět předpokládá existenci kosmické energie (prána), která v lidském těle hraje roli
životní síly. Řada léčitelských metod používá právě tento pojem či jeho čínskou
variantu (čchi) pro harmonizování průtoku bioenergie tělem. Z čínských náboženství a jejich „produktů“ je u nás oblíbená meditační technika taiči. Učení
a léčitelství reiki pochází z Japonska a je založeno na podobném principu jako
léčitelské postupy čchi – reiki je vesmírná životodárná energie. Z. Vojtíšek píše:
Není pochyb o tom, že kurzy reiki mohou mít pozitivní účinky pro své účastníky jako
svérázný druh psychoterapie, která je může přivést ke změně životního stylu,
k zamyšlení nad jejich životními návyky [...] Stejně tak ovšem mohou zvýraznit rozpory
v manželském či rodinném životě [...] Důvěra v reiki také může znamenat nebezpečí
zanedbání lékařské péče.119

Sama jsem se setkala jen s několika pacienty, kteří reiki provozovali.
V těchto případech nedošlo k zanedbání péče kvůli reiki, ale zvlášť v jednom
případě došlo k poškození pacienta i jeho manželky proto, že navzdory všem
informacím o infaustní prognóze věřili, že reiki pacienta zachrání. Zklamání bylo
kruté.

118

Srov. VOJTÍŠEK, Z., Encyklopedie náboženských směrů v České republice, s. 320–323.

119

VOJTÍŠEK, Z., Encyklopedie náboženských směrů v České republice, s. 201.
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Buddhismus je sice světové náboženství, ale je velice nehomogenní a
v naší zemi je spíše předmětem zájmu, díky sympatiím k současnému dalajlámovi, než praktikovaným náboženstvím. Počet buddhistů u nás není znám.120
K nejdůležitějším meditačním způsobům v buddhismu patří zen – cesta (prožitek) osvícení.121 Různé zenové meditace jsou dnes sice rozšířené po celém západním světě, ale jak upozorňují autoři Malého slovníku sekt, „učitelé meditace“
jsou často nedostatečně vyškoleni nebo jim jakékoli školení chybí. 122
Za deset let svého působení na Onkologické klinice v roli nemocničního
kaplana jsem potkala jen jednu praktikující buddhistku, opět se jednalo o cizinku,
byla původem z Vietnamu. Asi pět českých pacientů se v období nemoci začalo
zajímat o buddhismus a meditaci. Jedna mladá pacientka, matka dvou malých
dětí polykala hliněné kuličky, zabalené do hedvábí (údajně přivezené z Tibetu),
a při tom opakovala mantru. Očekávané uzdravení se nedostavilo a ona tuto svou
snahu o záchranu života vzdala. O další pacientce se zmíním dále (s. 117), na
jejím příkladu lze dobře demonstrovat, co může pro člověka naprosto nezkušeného, navíc v období vážné nemoci, znamenat, když např. začne studovat Tibetskou knihu mrtvých bez jakékoli vazby na kulturu, kde tato kniha byla napsána.
Vakuum, které vzniklo po opuštění nebo odstranění křesťanství, se u nás
neprojevilo zánikem náboženského fenoménu a vznikem „nenáboženského člověka v čistém stavu“. Naopak projevuje se zvýšeným zájmem o východní náboženství, ezoterismus a nepřeberné množství „harmonizačních“ a jiných technik.
Firma INSOMA123 provádějící sociologické výzkumy uskutečnila v letech 1997
a 1998 výzkum Spiritualita a mládež (grant MŠMT ČR). 41,4 % respondentů
uvedlo, že se pokládají za ateisty, ale současně věří v existenci jevů materialisticky nevysvětlitelných. Tato skutečnost byla ve výzkumu nazvána světonázoro-

120

VOJTÍŠEK, Z., Encyklopedie náboženských směrů v České republice, s. 362.

121

Srov. VOJTÍŠEK, Z., Encyklopedie náboženských směrů v České republice, s. 366–369.

122

Srov. FUNKE, K., Malý slovník sekt, s. 20.

123

INSOMA, „O firmě Insoma“, http://www.insoma.cz/index.php?id=profil [30. 10. 2007].
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vou schizofrenií.124 Vysoké procento ateistů ze sčítání lidu v r. 2001 je třeba vidět
i ze zorného úhlu výzkumu Spiritualita a mládež.
Na naší náboženské scéně, a tedy samozřejmě také (nebo o to více)
v bílém světě nemocnic, se můžeme setkat vedle křesťanství, judaismu a islámu
s nepřeberným výběrem z následujícího: astrologie, alchymie, magie, čarodějnictví, satanismus, věštění, spiritismus, okultismus, parapsychologie, dotazování
se siderického kyvadélka, novopohanství, „východní“ i ezoterické léčitelství,
hnutí New Age, kryptoreligiozita všech forem... Dále jsou mezi námi členové
sekt, a to nejen Svědkové Jehovovi: „vesmírní lidé“, stoupenci iluzionisty
a „omlazovatele“ Alberta Ignatěnka (původním povoláním cirkusový iluzionista), ctitelé „boží matky“ Lasany a Diesany na zámku Vlčí Pole u Mladé Boleslavi. V posledním případě se jedná vysloveně o byznys se zázraky v luxusním
léčitelském sídle Valérie Schořové, 125 jak na to upozornila MF Dnes 11. srpna
2007 (příloha C1–3). Samotný jev léčitelství je natolik rozsáhlý, že se mu
nemohu věnovat více než jen okrajovými zmínkami, a mohu jen opakovaně konstatovat, že z pohledu onkologa se jedná o velmi nebezpečnou záležitost kvůli
možnému zanedbání léčby.
Kromě toho jsou u nás hojně zastoupeni lidé hledající a nezařazení, lidé
pochybující o víře i pochybující o nevíře, kteří ve chvíli, kdy onemocní, začnou
odkládat předsudky vůči religiozitě, měli-li nějaké, začnou hledat a mnohdy se
doslova prodírat výše uvedenou změtí.
Náboženská situace v České republice doslova hraje všemi barvami. P.
Říčan ji komentuje následovně: „Celý obraz české náboženské scény, jež po
zdánlivé poušti čtyřiceti komunistických let připomíná dnes spíše džungli, je
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INSOMA, „Anotave výzkumu ‚Spiritualita a mládež‘“,

http://www.insoma.cz/index.php?id=1&n=4&d_1=research&d_2=spirit [30. 10. 2007].
125

Srov. MATKA LASANA, „Oficiální stránky matky Lasany“, http://www.matkalasana.cz/ [cit.

12. 12. 2007]; též „Rekreační středisko Oáza zdraví v Českém ráji fotogalerie Vlčí Pole“,
http://www.hotel-ubytovani.com/Rekreacni-Stredisko-Oaza-zdravi-v-Ceskem-raji-Vlci-Polefotky-15188.html [cit. 12. 12. 2007].

53

pestrý a literatura o něm bohatá.“126 Dále P. Říčan konstatuje: „‚Bezbožnou českou kotlinu‘ můžeme pro tuto zvláštní situaci považovat za světově unikátní
‚laboratoř‘ religionistiky.“127 Ani T. Halík nešetří barvitým líčením, když mluví
o „dnešním pestrém a hlučném veletrhu náboženského zboží“.128
V této souvislosti vidím jako vhodné se ještě jednou vrátit k Jungovi
a ocenit jeho prozíravost:
Idea Boha je psychologická funkce naprosto nutná a povahy iracionální. Nemá nic společného s existencí Boha jako takovou. Otázka Boha je rozumově neřešitelná, protože
zůstane navždy nemožné podat důkaz jeho existence. Podobný důkaz by byl však zbytečný, neboť idea všemohoucí boží bytosti je přítomna všude, ne-li ve vědomí, tedy alespoň v nevědomí. Jde totiž o archetyp. Domnívám se tedy, že je moudřejší tuto ideu
boha vědomě uznat, protože neuznáme-li ji, nastoupí na její místo něco jiného, co
obvykle nebývá zrovna dobré, ale spíš odporné. 129

P. Říčan velmi drsnými slovy, ale s využitím jungovských pojmů, jak sám
říká, uzavírá první kapitolu své Psychologie náboženství:
Náboženská funkce, která je antropologickou konstantou, byla vytěsněna z vědomí podstatné části západních lidí, do značné míry tedy z kolektivního vědomí, do nevědomí,
kde žije a působí v primitivní, nekultivované, barbarské podobě a odkud tu a tam proráží, připomínajíc sopečné výbuchy.130

Vidět českou náboženskou scénu očima nezávislého pozorovatele jako
„džungli“, „předvánoční, zbožím přeplněný supermarket“ či „laboratoř“ je pro
nemocničního kaplana důležité proto, aby si uvědomil, do jakého originálního
prostředí vstupuje. Ve zdravotnických zřízeních totiž popsaná česká náboženská
scéna žije stejně jako jinde, ale je prosycena prostředím nemocničním, nebo
126

ŘÍČAN, P., Psychologie náboženství, s. 22.

127

ŘÍČAN, P., Psychologie náboženství, s. 41.

128

Srov. HALÍK,T., Vzdáleným nablízku, s. 9.

129

JUNG, C. G., Das Unbewusste im normalen und kranken Seelenleben, s. 103–104, Zürich

1926. In SKALICKÝ K., Po stopách neznámého Boha, s. 99–100.
130

ŘÍČAN, P., Psychologie náboženství, s. 24.
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naopak – prostředí nemocniční náboženské chování umocňuje a vytváří tak velmi
osobitý obraz prolínání těchto dvou světů v osobách nemocných i zdravých lidí.
A tak i když se opakovaně mluví o krizi náboženství, jedná se spíše o krizi
srozumitelnosti jazyka té které víry, případně o krizi důvěryhodnosti náboženských institucí. Rozhodně se nedá říci, že slábne hledání a touha po inspirující
osobní zkušenosti s nebo v duchovním životě. Je třeba si uvědomit rozdíl mezi
tvrzením, že Bůh mlčí a Bůh neexistuje, tedy rozdíl mezi Božím mlčením a Boži
neexistencí.131
Domnívám se, že by bylo čestné, abychom si my Češi pravdivě přiznali,
že nepatříme k nějakému novému druhu člověka, že jsme se nevyvinuli do nové
formy a že tedy nejsme vzácným a jedinečným druhem na světě, který sám sebe
označuje jako homo a-religiosus. Tzv. česká a-religiozita svědčí spíše
o světonázorové schizofrenii, tak jak byla popsaná v uvedeném výzkumu, a
o „náboženském analfabetismu“. 132
Tvrdou realitu, popsanou v posledních odstavcích této kapitoly lze zmírnit
obohacením o další pohled. T. Halík se domnívá, že pro českou společnost je
charakteristická „plachá zbožnost.“133
Tuto kapitolu i kapitolu předcházející uzavírám slovy Martina Luthera:
„To, co nejvíc miluješ, to je tvůj bůh.“134

131

Srov. HALÍK,T., Co je bez chvění, není pevné, s. 39.

132

HALÍK, T., Vzdáleným nablízku, s. 92.

133

HALÍK, T., Vzdáleným nablízku, s. 92.

134

Citováno podle HALÍK, T., Co je bez chvění, není pevné, s. 21; bibliografický údaj neuveden.
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5 Co je člověk?
S ateisty souhlasím v mnohém, často téměř ve všem – kromě jejich víry,
že neexistuje Bůh.135
V předchozích kapitolách Konfrontace se smrtí, Homo religiosus a Homo
„a-religiosus“? jsem vycházela z religionistického pohledu na člověka a zmínila
jsem různé náboženské proudy, které v dějinách vznikají (případně některé zase
zanikají) především proto, že lidé potřebují k plnému životu odpověď na otázku
po smyslu života vůbec, a zvláště konkrétně po smyslu života zakončeného smrtí.
Tato otázka je obecně lidská a únik před ní je často projevem strachu, a ve chvílích skutečné, osobní konfrontace se smrtí se ani nedaří.
Máme-li v medicíně mluvit o duchovních/spirituálních a existenciálních potřebách a o péči o ně, je třeba zmínit několik výrazů, které se používají, a to bohužel
velmi nejednotně v historii i současnosti.
Je třeba také krátce nahlédnout, co těmito slovy chápalo řecké náboženství
a následně řecká filozofie na straně jedné a biblická antropologie na straně druhé,
a současně si uvědomit, že obě pojetí se v historii vyvíjela a navzájem mísila a že
mezi nimi neexistuje ostrá hranice. V běžné mluvě se situace ještě komplikuje
tím, že se slova duch, Duch, duševní, duchovní, případně duchovno a duševno
zaměňují a lidé jim různě rozumí.
České slovo spirituální je odvozeno z latinského spiritus (znamenající vánek,
duch, dech) resp. z adjektiva spiritualis (duchovní). Latinské výrazy mají svůj
původ ve slovesu spirare, dýchat. V češtině se se slovy duch, duchovní můžeme
setkat v křesťanství a jeho tradici, v umění, ale také v hnutí New Age
a související esoterice (alchymie, astrologie, kartářství, věštění, magie, různé
druhy „duchovního“ léčitelství...) i v profánním jazyce. 136
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HALÍK, T., Vzdáleným nablízku, s. 9.
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Srov. GOFFI, S., Slovník spirituality, s. 904–905; VOJTÍŠEK, Z., Encyklopedie náboženských

směrů v České republice, např. s. 282–289 a mnohé další.
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K dokreslení uvádím následující epizodu: V jedné brněnské nemocnici přišla za
pastorační pracovnicí vysokoškolsky vzdělaná žena, zaměstnankyně nemocnice,
a žádala, aby jí vyložila karty, když se zabývá „tou spiritualitou“. U většiny lidí
taková příhoda vyvolá úsměv, ale věštění z hracích karet spadá pod hlavičku
západního ezoterismu137 a je výrazem spirituální potřeby.
Sama jsem byla svědkem této události:
Na lůžkovém oddělení umíral asi třicetiletý, vysokoškolsky vzdělaný a ve vysoké politice pracující muž. Na pokoji s ním byla jeho přítelkyně a sestra. Muž se nehlásil k žádnému vyznání,
věděla jsem o něm relativně málo, protože až do poslední hospitalizace byl ambulantním pacientem a na lůžkové oddělení přicházel výjimečně. Když jsem vešla do pokoje a pozdravila se se
ženami, zjistila jsem, že muž je celý podložený a obložený kartami, na kterých byli většinou
vyobrazeni andělé, kteří, jak mi ženy sdělily, měli umírajícího přenést do druhého – spirituálního světa.138

Vedle uvedených možností užití slova spirituální/spiritualita je možné se s těmito
slovy setkat např. v rámci křesťanských církví jako s označením pro určitý způsob či styl života křesťanů.
Dá se říci, že zmatek, který vládne kolem výše uvedených pojmů, zvláště
pak, když je ještě vztáhneme k pojmu tělo, je daný skutečností, že během staletí
došlo k překládání a prokládání několika různorodých vrstev a problematik
(názory v různých náboženstvích a mysteriosních kultech, dualismus Platonův,
Plotinův a Descartův, biblická antropologie, aristotelská a tomistická metafyzika,
patristika, moderní psychologie... ).139 Chaos dotváří čeština: řecké slova sarx –
137

Podle Z. Vojtíška je nejoblíbenější v tomto „oboru“ tarot – soubor 78 karet s esoterní

symbolikou a Z. Vojtíšek dokonce uvádí jméno psychoterapeutky, která využívá tarot ve své
praxi. Srov. VOJTÍŠEK, Z., Encyklopedie náboženských směrů v České republice, s. 153.
138

Tento příklad zde uvádím kvůli šíři chápání slova duchovní/spirituální. Kaplan však musí

v takovéto náročné situaci vzít vážně jakýkoli náboženský nebo duchovní projev (vyjma magie
a okultismu) pacienta či jeho blízkých a pomoci mu/jim na základě jejich víry náročnou životní
situaci zvládnout, resp. pomoci jim čerpat z jejich víry, kterou nesmí hodnotit.
139

Srov. TRESMONTANT, C., Bible a antická tradice, s. 84 an.
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SÓMA překládají evropské jazyky následovně: latina: caro – corpus, francouzština: chair – corps, němčina Fleisch – Leib, angličtina: flesh – body. Čeština
může překládat obě slova jen výrazem jedním: tělo (výraz maso je nevhodný
a nepřesný).140
Náboženství a názory z religiózních představ odvozené vycházejí obecně
z představy, že smrtí lidský život nekončí. Vždy počítají s určitou formou
posmrtného

života

–

život

v říši

stínů,

v nebi,

v nirváně,

stěhování

duši/reinkarnace..., přežití v potomstvu, vzkříšení mrtvých.
Jednou z velmi starých představ je víra, že ve smrti z těla odchází duše:
Hektór s jiskřící přílbou, již na prahu smrti, mu pravil:
„Dobře tě poznávám teď, když na tebe hledím! Já věru tebe jsem neměl prosit, vždyť
železné
srdce máš v hrudi!
Střez se jen , abych ti nebyl já příčinou božího hněvu
onoho dne, až Paris a Apollón Foibos i tebe
zahubí u Skajské brány, i když jsi bojovník chrabrý.“
Tohle mu řekl a souzená smrt ho zastřela, duše
vylétla Hektoru z úst a sestoupla v příbytek Hádův,
nad svým osudem lkajíc, že opouští mládí a mužnost.
K němu, ač mrtvému již, zas promluvil Achilleus slavný:
„Lež si tu mrtev! Já přijmu svůj osud, ať kdykoli určí
Zeus i ostatní bozi vždy žijící, že už mám zemřít.“141

Homér142 nám zaznamenal představu řeckého náboženství o duši. Řekové
tuto představu nejspíše přejali z více oblastí tehdy známého světa, nicméně bezesporu zde sehrál svou roli i vliv egyptského náboženství.
Kultura starověkého Egypta se zrodila z vědomí smrtelnosti a z touhy po
nesmrtelnosti.143 V Egyptě se vyvinuly tři obrazy smrti, které se vzájemně
140

Srov. SOKOL, J., „Poznámka překladatele“, in TRESMONTANT, C., Bible a antická tradice,

s. 166.
141

HOMÉR, Ílias, s. 417. Zvýraznění vlastní.

142

Pokud se přikloníme k verzi, že Homér je historická postava, žil nejspíše v 8. století př. Kr.,

kdy eposy Ilias a Odyssea zřejmě vznikly.
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doplňují. Prvním a zřejmě nejstarším obrazem je smrt jako nepřítel, kterého je
nutno soudním procesem odsoudit, napravit bezpráví smrti a zemřelého znovu
začlenit do řádu bytí a života – zemřelý, ač neobživne, obdrží znovu svou
identitu a získá status tzv. mocného nebo blaženého zemřelého. Je tedy znovu
začleněn od řádu bytí a života. Rituálním kontextem této proměny bylo balzamování a mumifikace.
V průběhu staletí se v Egyptě ze soudu nad smrtí a ospravedlněním
zemřelého rozvinula myšlenka posmrtného soudu, kdy mrtvý už nevystupuje
jako žalobce, ale jako obžalovaný, který se musí hájit před božským soudem.
Pokud se jeho srdce ukázalo jako prolhané, spolkla toto srdce příšera, protože
vina zemřelého brání jeho proměně do podoby blaženého, mocného zemřelého.
Druhým obrazem smrti je smrt jako návrat do mateřského lůna. Na rozdíl
od představy posmrtného soudu, která během staletí prodělávala vývoj, je tato
představa stabilní a pojetí smrti jako návratu do mateřského lůna se nachází
v nápisech na rakvích už z 24. – 23. století př. Kr. Božstvo jakožto rakev a jako
matka hovoří k zemřelému a přijímá ho. V textech je zdůrazněna myšlenka
věčného bezpečí, znovuzrození a obnovy. Nápis připojený k obrazu bohyně
nebes Nut uvnitř rakve říká (7. st. př. Kr.):
Buď vítán v míru ve své rakvi,
sídle svého srdce [srdečného přání] na věčnosti!
Má náruč je otevřená, chystá se obejmout tvé božské tělo,
chci tvé tělo chránit, střežit tvou mumii,
oživovat tvou duši navěky. 144

Oba popsané obrazy smrti (smrt jako nepřítel a smrt jako návrat do mateřského lůna) se nevylučují, ale naopak doplňují a teprve z jejich komplementarity
se odvíjela egyptská kultura. Člověk je totiž pro starověké Egypťany spravedlivý,
když žije podle řádu maat. Třetí egyptský pohled na smrt jako tajemství
143

Egyptské náboženství s jeho vírou v posmrtný život je zde zpracováno podle studie

ASSMANN, J., Smrt jako fenomén kulturní teorie.
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Papyrus Rhind XI.5; citováno podle ASSMANN, J., Smrt jako kulturní fenomén, s. 26.
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zdůrazňuje posvátnost smrti. Právě mateřské lůno bohyně halí a skrývá všechna
tajemství související se smrtí, vytváří nejvyšší formu posvátna a člověku zaslibuje posmrtnou boží blízkost.145
Uvedené příklady z historie ukazují na domněnku a víru, že člověk „má
duši“, která po smrti přežívá a žije různě kvalitním životem dále.
Vedle této víry se objevuje i v Evropě víra ve stěhování duší. Jejím
zastáncem byl např. Pythagoras, který se s ní seznámil snad při svých cestách po
Orientu. Pythagoras146 založil náboženský spolek, jehož členové, Pythagorovi
žáci, věřili v nesmrtelnost lidských duší, v jejich očišťování a stěhování. Vliv
tohoto učení lze pozorovat po celý starověk. 147
Někteří řečtí filozofové převzali ze svého náboženství myšlenku nesmrtelné duše. Pro dialektiku těla a duše používala filozofie termíny sóma a psýché.
Jinak však chápe duši Platón a jinak Aristoteles. Platón byl zcela jistě ovlivněn
jak pythagorejci tak i orfickou antropologií, podle které je duše uzavřena v těle
(sóma) jako v hrobě (séma).148 Platonův filozofický názor na smrt nelze oddělit
od jeho náboženského přesvědčení, od jeho teorie o idejích a učení o duši. Považuje duši za nesmrtelnou (je jednoduchá, nesložená z částic a nemůže být proto
předmětem rozkladu) a domnívá se, že musela existovat dříve, než se vtělila. Ve
smrti se duše osvobozuje od těla, což jí umožňuje dosažení plného vědění. Vztah
mezi duší a tělem je nesmiřitelným protikladem dvou skutečností. Platónův dualismus v podstatě ztotožňoval člověka s duší, která tělo pouze využívá.
Duše byla pro Platóna cennější než život, protože patřila k věčnému světu
idejí. Rovněž stěhování duší a rozpomínání si (anamnésis) si vypůjčil nejspíše
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Srov. ASSMANN, J., Smrt jako fenomén kulturní teorie, S. 16–40.
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Pythagoras (580–500) je známý do dnešních dní také svou matematickou větou: Čtverec nad

přeponou pravoúhlého trojúhelníka se rovná součtu čtverců nad oběma odvěsnami. Dále údajně
jako první začal používat slovo filosofie v našem dnešní slova smyslu. Sám sebe nenazýval
sofos (moudrý), ale filosofos (milovník moudrosti), což se mu zdálo méně troufalé a skromnější.
Srov. STÖRING, H. J., Malé dějiny filosofie, s. 98.
147

Srov. STÖRING, H. J., Malé dějiny filosofie, s. 98–99.

148

Srov. ELIADE, M., Dějiny náboženského myšlení, sv. 2, s. 168–183.
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z orfické nauky a přizpůsobil svému vlastnímu systému. Podle Platóna má duše
tři části: myšlení, vůli a žádostivost. Myšlení (rozum) je jedinou nesmrtelnou
částí duše. H. J. Störing shrnuje Platónovo učení o duši takto: „Nesmrtelná duše
nemá začátek ani konec a je svou podstatou stejná jako duše světa. Všechno naše
poznání je vzpomínkou na to, co duše vnímala v předchozích stavech
a vtěleních.“149
Přestože je podle filozofů obtížné odlišit v textech myšlenky Platonovy
a Sokratovy, zdá se, že Sokrates myšlenky o stěhování duší nezastával.150 Nakonec Platón mu tuto myšlenku ani nevkládá do úst. V Sokratově Obraně je popsán
jeho jedinečný postoj k možnému „přežití“ smrti. A ačkoli zde není slovo duše
zmíněno, domnívám se, že vzhledem k brilantnímu vyjádření myšlenek, které
jsou platné a aktuální i dnes, je vhodné citovat delší pasáž.
Neboť vskutku báti se smrti, mužové, není nic jiného než se domnívati, že jsme moudří,
a nebýti; znamená to totiž mysliti si, že víme to, co nevíme. Vždyť nikdo neví, není-li
smrt pro člověka vůbec největším dobrem, a přece se jí lidé bojí, jako by určitě věděli,
že je největším zlem. Není to právě ta odsouzení hodná nevědomost, že si totiž člověk
myslí, že ví to, co neví? Já se, mužové, asi i v tomto případě tím liším od většiny lidí,
a jestliže bych přiznal, že jsem vskutku v něčem moudřejší než někdo jiný, pak snad
v tom, že nevěda nic bezpečného o věcech posmrtných, v souhlase s tím si ani nemyslím, že něco vím. Že však křivdu páchati a neposlouchati lepšího, ať boha, ať člověka,
jest špatné a ošklivé, to vím. Vidím-li tudíž před sebou zlo, o němž vím, že je zlem,
nebudu se nikterak strachovati ani prchati před tím, o čem nevím, není-li to snad
dokonce i dobro. [...] Nuže, mužové, není, jak se zdá, nesnadné uniknouti smrti, ale
mnohem nesnadnější je uniknouti špatnosti; neboť ta běží rychleji než smrt. A tak já,
poněvadž jsem pomalý a starý, byl jsem dostižen tím, co je pomalejší, kdežto moji
žalobci, poněvadž jsou obratní a hbití, tím, co je rychlejší, totiž špatností.“151

149
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STÖRING, H. J., Malé dějiny filosofie. s. 122.
Srov. „8. Sokrates“, http://www.phil.muni.cz/fil/antika/texty/8_sokrates.htm [cit. 27. 10.

2007].
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PLATON, Obrana Sokratova, s. 46–47 a 78.
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Je pozoruhodné, jak Sokrates přesouvá strach ze smrti na něco, co vidí, že
je horší než smrt, a z čeho by měl člověk mít oprávněný strach. Dále Sokrates
pokračuje:
Uvažujme však ještě i tímto způsobem, jak mnoho je důvodů k naději, že tu jde o něco
dobrého. Jedno z dvojího je smrt: buď mrtvý není jaksi vůbec ničím a nevnímá docela
nic, nebo jak se praví, je to jakýsi přechod a přesídlení duše odtud na jiné místo. Dejme
tomu tedy, že není po smrti vědomí, nýbrž jakoby spánek, v němž spáč ani žádného snu
nemá, – i tak by byla smrt znamenitým ziskem. Já totiž myslím, že kdyby měl někdo
srovnati jednu takovou noc, v níž tak tvrdě spal, že ani žádného snu neměl, s ostatními
nocemi a dny svého života a po úvaze měl říci, kolik dní a nocí strávil lépe a příjemněji
ve svém životě, myslím, že by jich perský král, neřku-li nějaký obyčejný člověk, našel
pramálo ve srovnání s jinými dny a nocemi. Je-li tedy smrt něčím takovým, nazývám ji
já ziskem; neboť pak se celá věčnost nezdá ničím víc než jedinou nocí. Pakli však je
smrt jakýmsi přestěhováním odtud na jiné místo a je-li pravda to, co se praví, že tam
jsou pohromadě všichni nebožtíci, co by pak mohlo býti nad to lepšího, soudcové? [...]
Já aspoň chci mnohokrát zemříti, jestliže je to tak pravda, neboť zvlášť pro mne by byl
pobyt tam velmi vzácný, kdybych se setkal s ... A co je nejznamenitější, že by člověk
trávil čas tím, že by tam jako na tomto světě zkoumal a vyšetřoval, kdo je moudrý a kdo
si to myslí, ale není. [...] Ale už je čas, abychom odešli, já na smrt, vy k životu. Kdo
však z nás jde vstříc lepšímu osudu, to není zjevno nikomu, leda snad bohu.“152

Ani v dialogu Faidón nemáme žádný náznak o stěhování duší z tohoto
světa na onen a zpět, ale zajímavý popis posmrtného soudu a očišťování:
Když přijdou zemřelí na místo, kam každého přivádí jeho daimón, nejprve se podrobí
soudu, a to i ti, kteří prožili život krásně a zbožně, i ti, kteří ne. A o kterých se uzná, že
žili prostředně, odeberou se k Acherontu, vsednou na lodi pro ně určené a na těch přicházejí k jezeru. Tam přebývají, a jestliže se někdo něčím provinil, očišťujíce se snášením trestů za svá provinění zbavují se svých vin... 153

Ti, kteří byli násilníky a vrahy za svého života „jsou unášeni znova [a
znovu] do Tartaru a odtamtud zase do těch řek a to se s nimi děje bez přestání,
dokud neuprosí těch, kterým ublížili.“154
152

PLATON, Obrana Sokratova, s. 81–87.
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PLATON, Faidón, s. 85.
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PLATON, Faidón, s. 85.
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Myšlenka posmrtného vyrovnání, očištění a odpuštění, jako dojití posmrtného klidu se zdá být také myšlenkou provázející lidstvo od nepaměti.
K tomuto letmému pohledu na řecké chápání smrti a posmrtného života
jistě patří i následující přesvědčení: „...ti, kteří se dokonale očistili filozofií, žijí
pro všechen potomní čas naprosto bez těl a přicházejí do příbytků ještě krásnějších, než jsou tyto, jež vylíčiti ani není snadné, ani k tomu není v přítomné době
dostatečný čas.155
Sokratovi vkládá Platón do úst na konci dialogu tato slova: „...ale pomodlit se k bohům, to smím i musím, aby to přestěhování odsud na onen svět bylo
šťastné; za to se také modlím a nechť se tak stane!“156
Smrt je tedy podle Platónova Sokrata buď „jen“ věčný spánek nebo uvádí
člověka do „pobytu“ v jiném světě, kde lze žít rozumný a moudrý život ve společenství s těmi, kteří odešli dříve. Do plného společenství s druhými a plného
života však vstupují jen ti, kteří žili dobře; dále pak ti, kteří se smířili s těmi,
kterým ublížili, a dále ti, kteří se očistili buď zde na zemi filosofií nebo v následném posmrtném životě.
Aristoteles157 se snažil překonat platónský dualismus těla a duše. Podle
jeho učení o látce – hylé a formě – morfé jako vnitřních principech podstaty věcí,
chápe duši jako formu těla. Duše je tedy vnitřně formující a (bytostně určující)
princip, který formuje látku v lidské tělo, oduševňuje a oživuje tělo. Jinak řečeno
činí tělo živým lidským tělem.
Kdyby totiž oko bylo živou bytostí, jeho duší by byl zrak; neboť ten je pojmová podstata oka. Oko je látkou zraku; jakmile zanikne, není to již oko, lež podle jména, jako
oko vytesané z kamene nebo oko namalované. Co však platí o části, musí platit o celém
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Toto kratičké pojednání o Aristotelovi jsem zpracovala podle: STÖRING, H. J., Malé dějiny

filosofie, s. 134–137; ANZENBACHER, A., Úvod do filosofie, s. 112, 214–215 a 220;
ARISTOTELES, Etika Níkomachova a ARISTOTELES, O duši.
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těle; neboť jako část se má k části, má se celé vnímání k celému vnímajícímu tělu jako
takovému.158

Duše je složená z částí159, rozum je jednou z částí duše160 a je „nesmrtelný
a věčný“.161 Aristoteles není ve své filozofii zaměřen na posmrtný život, ale na
blaženost, které lze docílit vyvážeností ctností a mravní ušlechtilostí, rozjímavou
činností a filozofií.162 K dosažení blaženosti (eudaimonia) jsou ale potřebná rovněž vnější dobra:
Blažený člověk však jako člověk bude potřebovati také zevnější pohody, neboť jeho přirozenost se nespokojí rozjímáním, nýbrž vyžaduje, aby také tělo bylo zdravé a aby se
mu dostalo potravy a ostatní péče. 163

Podle Aristotela lze přemoci přirozený strach ze smrti právě pomocí
odvahy a ctností ctností.164 Ani on, jak jsme viděli, se však nevzdává myšlenky
na nesmrtelnost. Během své desetileté praxe jsem se ale nesetkala nikdy s nikým,
kdo by se snažil překonat strach ze smrti pomocí ctností. Výraz ctnost je považován za zastaralý a nehodící se do současné společnosti, což neznamená, že je to
objektivní pravda (viz např. znovu zdůrazňovaná etika ctnosti)165. Setkala jsem se
ale s mnohými lidmi, kteří opravdu čelili smrti, resp. strachu z ní velmi statečně.
Ale sama statečnost dlouhodobě uvědomovaný strach ze smrti nepřekoná. 166
Nyní obrátíme pozornost od myšlení řeckého k myšlení semitskému, resp.
biblickému. Semitský způsob myšlení je od řeckého odlišný.
Podle starozákonního pojetí je člověk slabý a smrtelný (je prach), ale nese
v sobě dech života, který mu byl vdechnut Bohem.167 Vzhledem k tomu, že člo158

ARISTOTELES, O duši, s. 51.
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Srov. ARISTOTELES, O duši, s. 102–103, 106.
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Srov. ARISTOTELES, O duši, s. 94.
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ARISTOTELES, O duši, 430, s. 97.
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Srov. ARISTOTELES, Etika Níkomachova, s. 263.
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ARISTOTELES, Etika Níkomachova, s. 268.
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Srov. ARISTOTELES, Etika Níkomachova, s. 83–89.
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Doporučení Rec (2003) 24, s. 25.

166

Jistě v poněkud jiném smyslu lze mluvit o odvaze např. u záchranáře.
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Bůh vdechl člověku do nosu dech života (nišmat chajjim) a člověk se stal duší živou (nefeš
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věk v sobě nese Boží dech života a byl stvořen k obrazu Božímu168 (člověk je
imago Dei – obraz Boží), může žít s Bohem ve společenství a těšit se mimořádné
důstojnosti a mimořádného postavení ve světě, který ho obklopuje – je mu totiž
svěřena moc a vláda nad přírodou.
Pád prvních lidí uvedl člověka do změněného postavení vůči Bohu i vůči
sobě navzájem (i ke změněnému vztahu k přírodě),169 ale celá biblická tradice,
jak novozákonní, tak starozákonní, svědčí o tom, že člověk nadále zůstal v Boží
péči a Bůh ho neopustil.
V biblické antropologii chybí dualismus duše a těla, jak ho vidíme
v řeckém náboženství a filozofii, ale setkáváme se zde s novou dimenzí, která je
ve filozofii prakticky neznámá. Tímto specificky biblickým přínosem je pojem
duch – ruach (řec. pneuma).
Starozákonní biblické texty psané hebrejsky se vyhýbají rozdělování duše
a těla. Hebrejský výraz nefeš znamená v původním významu hrdlo. Pokud se do
češtiny překládá jako duše, vyjadřuje psychofyzický celek, živou bytost se všemi
jejími projevy.170 Výraz nefeš je známkou života, neznamená zdroj života.
Pokud Starý Zákon používá výraz básár – tělo , neoznačuje tímto slovem
jednu část člověka, ale celou bytost. Tělo v tomto starozákonním pojetí je člověk
se svým vnějším, smyslům přístupným vzhledem, který mu dovoluje styk
s okolím.
Tělo označuje osobu, její já, případně lidstvo.171
chajjá); český ekumenický překlad uvádí živým tvorem. Srov. Gn 2, 7; TRESMONTANT, C.,
S.
168
169

90.
Srov. Gn 1, 26–27.
V celém starém orientu je „obraz“ zpřítomněním a ztělesněním toho, koho znázorňoval.

Obraz boha nebo panovníka vyjadřuje jejich skutečnou přítomnost a jejich vládu nad okolím
místa, kde stojí. Je-li člověk „božím obrazem“, znamená to, že je zástupce Boha na zemi; obraz
boží je nedílnou součástí lidské podstaty, není zrušen ani pádem. Když ale člověk chce „být
jako Bůh“ (Gn 3, 5) vypadává z role obrazu a stává se karikaturou.
170

Podobně jako v češtině můžeme říci mnoho hlav ve smyslu mnoho osob, lidí, řekla

hebrejština mnoho hrdel.
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Viz např. Ž 56, 5.
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V hebrejštině tedy nelze říci, že člověk má duši, ale člověk je duše, stejně
tak jako člověk je tělo. Oba výrazy označují živého člověka, žijícího ve světě.172
V Novém zákonu se pak oba výrazy (odpovídající řecká slova sarx a psýché)
používají ve stejném významu. Zde je ještě třeba připomenout, že jak nefeš –
psýché, tak básár – sarx ve Starém i Novém zákoně umírají.173
Biblická tradice vedle pohledu na celého člověka jako nefeš – psýché nebo
básár – sarx mluví ještě o duchu – ruach. Septuaginta174 překládá toto slovo slovem pneuma a tento výraz pak používá i Nový Zákon.
Výrazem rúach – pneuma175 otevřela biblická antropologie svůj vlastní
nový rozměr, rozměr, který je specifický jen pro Bibli. Pneuma je rozměr
v člověku, který umožňuje setkání s Duchem Božím a podíl na životě Stvořitele.
Pneuma je vlastní pouze člověku a člověk se tímto rozměrem liší od zvířat a je
díky němu pojítkem mezi stvořením a Stvořitelem.
Ve Starém i Novém zákoně je často obtížné rozeznat mluví-li se o duchu
Božím nebo o duchu člověka. Podle teologů má tato skutečnost svůj význam:
„Ukazuje, že duch v člověku je vždy sdílením, podílem. Existence ducha umožňuje, aby v člověku přebýval duch Boží.“176
Pro

Bibli

je

tedy

specifická

dialektika

následující:

básár/sarx

a nefeš/psýché na straně jedné a ruach/ pneuma na straně druhé. Přes podobnost
slov nemá biblická dialektika nic společného s řeckou dialektikou177, kde jde
o protiklad těla (sóma) a duše (psýché).178
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Srov. TRESMONTANT, C., Bible a antická tradice, s. 90–91.

173

Srov. TRESMONTANT, C., Bible a antická tradice, s. 96.
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Septuaginta: Řecký překlad Starého zákona, slovo znamená řecky "sedmdesát". Toto

označení vzniklo proto, že podle legendy Starý zákon překládalo 72 učenců v dvaasedmdesáti
dnech. Překlad pochází z 2. a 3. stol. př. Kr. a byl pro řecky mluvící Židy a později i pro rané
křesťany směrodatným spisem zjevení. IENCYKLOPEDIE.CZ, „Septuaginta“,
http://www.iencyklopedie.cz/septuaginta/ [cit. 20. 10. 2007].
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Srov. TRESMONTANT, C., Bible a antická tradice, s. 101 an.
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TRESMONTANT, C., Bible a antická tradice, s. 103.
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Srov. TRESMONTANT, C., Bible a antická tradice, s. 103.
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Řečeno jednoduše: řecký protiklad těla (sóma) a duše (psýché) nepřekračuje hranice toho,
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V Bibli nikdy neumírá duch – ruach/pneuma.179 Pneuma je podle NZ „to
v člověku, co je schopno setkání s Duchem božím.180 Proto Pavel v listě Římanům píše: „Tak Boží Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti.“ (Řím
8,16)

čemu Bible říká tělo (sarx). Řecká filosofie tedy mluví o dualitě v rámci přirozenosti samé,
jedná se o tzv. „substanciální dualismus“.
179

Srov. TRESMONTANT, C., Bible a antická tradice, s. 97.

180

TRESMONTANT, C., Bible a antická tradice, s. 102.
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6 Duchovní potřeby nemocných, jejich blízkých
a zdravotníků181
Nastíněný přehled rozdílů v chápání pojmu člověk v řecké a biblické tradici v předchozí kapitole Co je člověk? jen potvrzuje už zmíněné konstatování, že
sami sobě zůstáváme otázkou, ať se na sebe díváme z kteréhokoli úhlu pohledu.
Ačkoli se v západních zemích mluví o důležitosti, resp. nezbytnosti spirituální péče, a existuje doslova nepřeberné množství literatury, definice spirituality neexistuje, nebo řečeno jinak, podobně jako u religiozity: kolik autorů, tolik
definic spirituality. Stejně tak je velmi obtížné definovat existenciální,
duchovní/spirituální a náboženské potřeby. Uvedu zde podle mého názoru nejtypičtější potřeby, které jednak vyplývají z předchozích kapitol, jednak jsem se
s nimi já osobně během své desetileté praxe na klinice setkávala a setkávám.
1. Potřeba smyslu: Člověk potřebuje vidět smysl toho, co prožil a co prožívá nejen v dané chvíli, ale také ve vztahu ke svému konci, ke smrti. Potřebuje
vidět, že jeho životní příběh je smysluplný a že je zasazen do nějakého většího
celku, který přetrvává. Viděli jsme, že otázkou po smyslu člověk překračuje
oblast živočišnou a dostává se do oblasti náboženské.182 Pracovat s životním
příběhem je pro těžce nemocného i jeho blízké velmi významné. Jedná se o práci
kreativní, jak ze strany nemocného, tak ze strany kaplana. Tato práce je vhodná
především tehdy, když se pacient vrací k opakovaným hospitalizacím. Při vyprávění životního příběhu i jednotlivých skutečností a starostí všedního dne, si pacient uvědomuje množství vztahů, ve kterých žije a žil, a vybavuje si množství
vzpomínek, na které už dávno zapomněl; a reinterpretuje svůj život.
Postupné vytváření mozaiky z prožitých událostí vede ke vzniku plastického obrazu (celého) životního příběhu a následně k určitému odstupu a náhledu

181

Dále v textu pro větší přehlednost většinou zmiňuji jen pacienty, případně jejich blízké.

Duchovní potřeby mají samozřejmě i zdravotníci, i když modifikované tím, že jsou profesionály
a zdravými lidmi. Rozpracování této tématiky je nad rámec mé disertační práce.
182

Srov. HELLER, J., Nástin religionistiky, s. 24–27.
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na celek a jeho smysl. Většinou dojdou pacienti k vděčnosti za prožívaný/prožitý
život a nahlížejí jeho krásu i navzdory prožitým těžkostem.183
Smysluplný příběh a jeho krása je úzce spojen s objevem posvátného,
o kterém podobnými slovy hovoří R. Otto, M. Eliade i C. G. Jung. To, co se
jevilo chaotické, neuspořádané, dostává najednou řád a smysluplnost. Člověku se
odkrývá cit pro něco svatého, tj. ve smysluplném zakouší člověk posvátné,
zakouší to, co překračuje jeho racionalitu. a co je schopen nejlépe vyjádřit
symbolickou řečí.
Etty Hillesum, mladá Židovka, která nechodila nikdy do synagogy ani do
kostela, vypráví ve svých denících také svůj příběh – příběh přervaného života,
protože jako mnoho dalších Židů skončila v plynové komoře. Její myšlenky
velmi dobře mohou přiblížit, co se skrývá pod pojmy posvátno, spiritualita, religiozita, a o jakou dimenzi vlastně nemocniční kaplan pečuje.
Když se modlím, nedělám to sama pro sebe, ale vždycky prosím za druhé nebo vedu
bláznivý, dětinský, nebo smrtelně vážný dialog s tím, co je ve mně nejhlubší a co kvůli
snazšímu vyjádření nazývám Bohem. [...]Tím je nejdokonaleji vyjádřen můj životní
pocit: spočívám sama v sobě. A ono já, to nejhlubší a nejbohatší ve mně, v čem spočívám, nazývám „Bohem“.184
Mám v sobě hlubokou studnu. Je v ní Bůh. Někdy je dosažitelný, ale často se studna
zanese kameny a sutinami a tehdy je Bůh pohřben. Je třeba znovu jej vyprostit.185

2. Potřeba nesmrtelnosti, posmrtného života, věčného života je opět
všelidskou potřebou, kterou jsem opakovaně v předchozích kapitolách zmiňovala. Za celé dlouhé roky práce na klinice jsem potkala pouze tři pacienty, kteří
se domnívali, že smrtí vše končí. Jinak všichni ostatní „vyznávali“ nějakou víru
v pokračování svého života po posledním výdechu na této zemi. Rozdíl mezi
zdravými a nemocnými je zde velmi markantní. Zdravého člověka může sice

183

Už sám tento fakt pozvedá sebevědomí pacientů a podporuje uvědomování si vlastní hodnoty

a důstojnosti (nejsem jen nemohoucí, závislý pacient, ale jsem člověk se svou přítomností,
minulostí a budoucností).
184

HILLESUM, E., Přervaný život, s. 187.

185

HILLESUM, E., Přervaný život, s. 71.
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smrt (smrt blízkého člověka, smrt, jejímž je svědkem při autonehodě) velmi hluboce zasáhnout, ale netýká se ho bezprostředně a může, ale také nemusí na ni
reagovat nějakým religiózním způsobem. Čelí-li ale člověk blížící se vlastní
smrti, vždy se jeho žebříček hodnot i chování začnou měnit a většinou se
i výrazně změní. Člověk si totiž neumí představit, že zítra či za chvíli už nebude.
I Sokrates říká, že po smrti buď bude spát nebo bude žít, ale neříká, že buď
nebude nebo bude žít. Právě ono prázdno za slovem nebude, je, ať už je důvod
jakýkoli (filozofický, psychologický...), pro člověka neakceptovatelné.
U většiny nemocných, kterým jsem se věnovala (pokud nebyli zakořeněni
v křesťanství, případně v jiném náboženství) vystupuje do popředí „něcismus“.
Tento výraz, který s trochou ironie, jak sám přiznává, používá T. Halík,186 zcela
přesně vystihuje to, k čemu tito pacienti docházejí. Jedná se většinou o tzv.
nepraktikující křesťany nebo o osoby, které s křesťanstvím přicházejí do kontaktu jen okrajově, např. v rámci křesťanských svátků (Vánoce, Velikonoce), či
svým vztahem k umění. Neměli-li už tito lidé víru v „něco“ a věřili-li do stanovení diagnózy závažného onemocnění v „nic“, přejdou během nemoci k víře
v „něco“: „Něco“ přece musí existovat... S tímto přechodem od víry v „nic“
k víře v „něco“, musí kaplan umět pracovat.
Niterné lidské přání žít věčně ještě nedokazuje, že věčný život existuje reálně, jak se
chybně domnívají někteří teologové. Nedokazuje však ani to, že věčný život neexistuje
vůbec, jak neprávem tvrdí ateisté! Od přání k jeho splnění vede dlouhá cesta. Je dost
dobře možné, že nejstarším, nejsilnějším a nejnaléhavějším tužbám lidstva ve skutečnosti nic neodpovídá a že lidé odedávna podléhají iluzi. Co když je to však naopak?187

3. Potřeba očištění, potřeba žít dál ve společenství s těmi, kteří odešli
dříve z tohoto světa – jedná se opět o velmi starou, doloženou představu, touhu,
potřebu. Do této skupiny patří vyrovnávání vztahů, odpuštění, smíření. Právě
vyprávění životního příběhu a nový pohled na prožitý/prožívaný život a následný
pozměněný postoj k životu i ke vztahům s druhými, vede k možnosti akceptovat,
že ne vše v životě bylo v pořádku, že ne vše se podařilo, že zdaleka ne všechny
186

Srov. HALÍK, T., Vzdáleným nablízku, S. 92.
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KÜNG, H., Věčný život?, s. 50.
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vztahy s okolím jsou harmonické. Většina nemocných touží po urovnání sporů,
mnohdy touží říci svým blízkým pravdu či skutečnosti, které by jako zdraví
nikdy neřekli Touží, aby jim bylo odpuštěno a vyjadřují mnohdy i odpuštění těm,
kteří jim ublížili.
Ne vždy se podaří, že se vztahy mezi lidmi srovnají, někdy je už jenom
velkým přínosem to, že lidé mohou o těchto věcech hovořit s někým dalším, tj.
s nemocničním kaplanem.
V souvislosti s touhou po setkání a společenství s těmi, kteří nás předešli,
nemohu nevzpomenout jednoho pacienta židovského vyznání, který mi více než
kdo jiný připomínal starozákonního Joba. První nádorové onemocnění překonal
v mladém věku. Přišel o první ženu. Později, když se znovu oženil a měl děti,
onemocněl opět. Manželka ve chvíli, kdy onemocnění začalo rychle progredovat,
poslala nejmladší dítě na letní tábor, aby se nemuselo dívat, jak tatínek odchází.
Holčička se na táboře utopila. Pacient se nezhroutil, krutou realitu přijal s tím, že
se spolu s holčičkou alespoň brzy setkají.
4. Potřeba vztahu – vztahu k člověku. V druhé části této práce se budu
věnovat filozofii vztahu. Proto zde jen zmíním, že práce kaplana je na filozofii
vztahu zcela postavená a zcela se od ní odvíjí. Potřeba vztahu je tou nejzákladnější lidskou potřebou, se kterou se nemocniční kaplan setkává. V existenciální
úzkosti nemocný potřebuje člověka, kterému by svou tíseň mohl sdělit a o kterém
může a má právo předpokládat, že s ním životními soutěskami souvisejícími
s život ohrožující nemocí bude ochoten procházet a svým způsobem a podle
potřeby bude i jeho ochráncem, průvodcem či poradcem.188Kaplan se postupně
stává ve vztahu s a k pacientovi důvěrníkem a nakonec ho doprovází i v temné
rokli vedoucí ke smrti. Je s pacientem (a jeho blízkými) a pro pacienta (a jeho

188

Z pohledu etiky připomínám, že nemocniční kaplani se musí řídit etickými kodexy jako

každý jiný zdravotník, v tomto případě např. proto, aby nedocházelo k manipulaci s nemocným.
Podle standardů je kaplan povinen naopak chránit pacienta před jakoukoli manipulací,
především ze strany sekt, které mohou např. pod rouškou dobrovolnické pomoci do nemocnic
pronikat.
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blízké). Zde nacházíme symboliku starozákonní i novozákonní; symboliku starozákonního EHJE AŠER EHJE189 i symboliku pastýře, jak bude uvedeno dále.
Základním „nástrojem“ kaplana je umění „být s“, „být pro“ a umění
naslouchat.
Neexistuje snad žádný nemocný, který by neměl potřebu vyprávět svůj
příběh, ať už celý (někdy dokonce hned při prvním setkání) nebo alespoň některou jeho část, která se v danou chvíli jeví jako důležitá, podstatná. Nemocní
chtějí být akceptováni ve svém jedinečném dosud žitém životě (mnohdy je za
touto skutečností slyšet: Vždyť já nejsem jen pacient, já jsem člověk jako každý
jiný!). Chtějí být zaznamenáni v paměti toho, s nímž vstupují do vztahu, jehož
tváři190 sdělují své soukromí i své třinácté komnaty. Chtějí si i zpřítomnit minulost a z ní čerpat sílu. To je současně i jeden z dalších významů vyprávění životního příběhu, který současně otevírá tento příběh zmiňovanému většímu celku
a tedy i vztahu k Ty.
5. Potřeba vztahu – vztahu k věčnosti, k osobnímu Ty, potřeba modlitby.
Vedle uvedených potřeb, mají prakticky všichni lidé franklovskou potřebu
mluvit k Bohu ve chvílích největší tísně. Nevěřící lidé jsou tím mnohdy překvapeni a zaskočeni, že najednou rozmlouvají s nějakým Ty. Jedná se o velmi
intimní záležitost a lidé o ní hovoří jen tehdy, jsou-li si naprosto jisti, že ji ten,
komu se svěřují, nedehonestuje. Etty považuje modlitbu, zvláště modlitbu v kleče
za své nejintimnější gesto, „intimnější než všechna gesta milostného soužití
s mužem.“191 Na jiném místě svého deníku píše:
Včera večer, než jsem šla spát, jsem najednou klečela ve svém velkém pokoji na světlém běhounu mezi kovovými židlemi. Bylo to docela spontánní. Něco mne přinutilo

189

Ex 3,14. JSEM, KTERÝ JSEM – jedná se o ujištění, že Hospodin je se svým lidem s ochotou

mu vždy pomoci. Podobné ujištění nalezneme i v zaslíbení Izajáše o narození dítěte, které bude
mít jméno Immanuel (Bůh s námi, Iz 7, 14). Toto místo je v Novém zákoně vztaženo na Ježíše
(Mt 1, 23).
190

Viz kapitola Etika založená na filosofii vztahu a filozofii setkání.
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HILLESUM, E., Přervaný život, s. 242.
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a bylo to silnější než já. Před nějakým časem jsem slíbila: budu se učit klečet. Stále
jsem se za toto gesto styděla, protože je stejně intimní jako gesta lásky, o kterých také
nelze hovořit, není-li člověk básníkem. 192

192

HILLESUM, E., Přervaný život, s. 105.
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7 Nemocniční kaplan – kaplan v historické perspektivě a
v současnosti
Křesťané se od počátku vzniku svých komunit starali o nemocné, jak to
máme zaznamenáno jak v Novém zákoně, tak v raných křesťanských textech.193
Péče o duchovní dimenzi nemocných má tedy dvoutisíciletou historii.
Pokusím se krátce nastínit, jak tato péče vznikla a jak se rozvinula až do
současné podoby klinické pastorační péče a do vzniku nové formy zdravotnického profesionála – nemocničního kaplana, člena multidisciplinárního týmu..
Celou známou historií lidstva, od nejstarších civilizací a kultur až po současnost, se jako společný jmenovatel objevuje snaha poskytovat podporu
a útěchu nemocným a umírajícím. Dalšími charakteristikami prakticky všech
společností je pohřbívání zemřelých a potřeba rmoutit se po ztrátě milovaného

193

V den, kterému se říká den Slunce (tj. v neděli), se všichni, ať přebývají ve městech nebo na

venkově, shromažďují na jednom místě a čte se z paměti apoštolů nebo ze spisů proroků.
Potom, když předčítající skončí, pronese představený řeč, v níž napomíná a vybízí
k napodobování všeho toho krásného.
Potom všichni společně vstaneme a nahlas se modlíme. A jak jsme o tom již dříve mluvili, když
naše modlitby skončí, přináší se chléb a víno s vodou. Dále se hlasitě modlí představený
a vzdává Bohu díky,…a lid na to přisvědčuje slovem „amen“. Každý pak dostává a přijímá
z pokrmu díkůvzdání a nepřítomným se posílá po jáhnech. Zámožní dobrovolně dávají podle
vlastního uvážení, každý, co uzná za vhodné. To, co se takto sebere, se ukládá u představeného,
a ten pak z toho vypomáhá sirotkům a vdovám i lidem, kteří po nemoc nebo z nějaké jiné
příčiny trpí nedostatkem, také uvězněným a cizincům, kteří tam zavítali na svých cestách, prostě
stará se vůbec o všechny, kdo jsou v nouzi.
Toto shromáždění konáme všichni společně v den Slunce předně proto, že je to den, v němž
Bůh změnil tmu a beztvarou hmotu a stvořil svět, a dále proto, že v tento den vstal náš spasitel
Ježíš Kristus z mrtvých. Neboť den před Saturnovým dnem (tj. před sobotou) ho ukřižovali
a den po Saturnově dni, tj. jest v den Slunce, se zjevil svým apoštolům a učedníkům a naučil je
tomu, co jsme i vám předložili k úvaze.
Z „První apologie“ od svatého Justina, mučedníka (Cap. 66–67); citováno podle Denní modlitba
církve : Doba postní a velikonoční, sv. 2, s. 605.

74

člověka. Výjimky samozřejmě existovaly – např. „…v egejské civilizaci chybí
jakýkoli pojem ošetřovatelské péče. Nemocný byl osobou společensky neužitečnou, která nestála za pozornost, byla bezcenná a obec se jí neměla zabývat.“194
Na historickém pozadí zcela jasně dominuje přínos dvou monoteistických
náboženství (judaismu a křesťanství) pro nemocné, který je zřetelný až do dnešních dnů. Z jakých základů tento přínos vychází?
„Stejně jako Řekové jsou našimi mistry ve filosofii, jsou Židé našimi mistry v náboženství.“195 říká E. Gilson. Zatímco Řekové byli podřízeni a zcela
závislí jak na homérských,196 tak na platónských bozích (např. Slunce považoval
Platón za boha, který je dítětem Ideje Dobra, Dobro však bohem není)197, příslušníci židovského národa vidí sebe ve zcela jiné pozici. Bůh, který je jediný, se
o člověka stará a svěřuje mu všechno, co ho obklopuje. Žalmista tuto skutečnost
vyjádřil následovně (další podobná vyjádření a popisy můžeme najít v řadě knih
Starého Zákona):
[Hospodine] Vidím tvá nebesa, dílo tvých prstů, měsíc a hvězdy, jež jsi tam upevnil:
Co je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš?
Jen maličko jsi ho omezil, že není roven Bohu, korunuješ ho slávou a důstojností.
Svěřuješ mu vládu nad dílem svých rukou, všechno mu pod nohy kladeš.198

Trvalá Hospodinova péče o člověka, smlouva s ním – ať už v rámci vyvedení Abrama (pozdější jméno Abrahám) či vyvedení z Egypta a následná
smlouva na hoře Chorebu – to jsou nejznámější a nejvýstižnější charakteristiky
judaismu. Protože Izraelité byli nomádi, řada jejich náboženských symbolů
a metafor pramení z pasteveckého prostředí. Jedním z nejkrásnějších žalmů, zhudebněný také Antonínem Dvořákem, je Žalm 23. Vidíme zde jednak dobře vyjádřenou symboliku pastýře, jednak z metafor lze nahlédnout, v čem spočívá
„pastorační“ péče i v současné době:
194

MESSINA, R., Dějiny charitativní činnosti, s. 11.

195

GILSON, E., Bůh a filosofie, s. 31.

196

GILSON, E., Bůh a filosofie, s. 18.

197

GILSON, E., Bůh a filosofie, s. 24.

198

Ž 8, 4–7.

75

Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.
Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách,
vodí mne na klidná místa u vod,
naživu mě udržuje,
stezkou spravedlnosti mě vede
pro své jméno.
I když půjdu roklí šeré smrti,
nebudu se bát ničeho zlého,
vždyť se mnou jsi ty.199

Hospodin je tedy pastýř, který se stará, pečuje, podpírá, provází... Křesťanství navázalo na judaismus, ponechalo si řadu symbolů a rozvinulo pohled na
Boha. Bůh je i nadále ten, kdo se stará, pečuje, chrání, živí, sytí, vyvádí ze
záhuby..., ale v osobě Ježíše Krista dokonce pokládá za člověka život.200
Křesťanství rovněž obohatilo a prohloubilo pohled na nemocné a vneslo
do přístupu k nim zcela nový impulz.201 V Matoušově evangeliu se Kristus
ztotožňuje s nemocnými: „…byl jsem nemocen a navštívili jste mne…“ Text
dále pokračuje dotazem: „Pane, kdy jsme tě viděli nemocného [...] a přišli jsme
za tebou?“ Odpověď zní: „Cokoli jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných
bratří, mně jste učinili.“202 Tato myšlenka opakovaně zaznívá a je rozváděna
v následujících stoletích. Např. Benedikt, zakladatel západního mnišství, ve své
řeholi píše: „Nemocný a poutník jsou posvátní a máme je milovat a jednat s nimi
jako se samým Kristem… o nemocné se musí pečovat především a ještě víc než
o všechno ostatní, abychom jim sloužili opravdu jako Kristu osobně.“203 Rovněž
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řeholnice Matka Tereza, nositelka Nobelovy ceny míru, viděla v chudých
a nemocných Krista a vedla k tomu i své následovnice.
Dalším biblickým úryvkem, který silně ovlivnil péči o nemocné, je podobenství o milosrdném Samaritánovi v Lukášově evangeliu:
Tu vystoupil jeden zákoník a zkoušel ho [Ježíše]: „Mistře, co mám dělat, abych měl
podíl na věčném životě?“ Ježíš mu odpověděl: „Co je psáno v Zákoně? Jak to tam
čteš?“ On mu řekl: „Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou
duší, celou svou silou a celou svou myslí a miluj svého bližního jako sám sebe.“ Ježíš
mu řekl: „Správně jsi odpověděl. To čiň a budeš žít.“
Zákoník se však chtěl ospravedlnit , a proto Ježíšovi řekl: „A kdo je můj bližní?“ Ježíš
mu odpověděl: Jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů; ti jej
obrali, zbili a nechali tam ležet polomrtvého. Náhodou šel tou cestu jeden kněz, ale
když ho viděl, vyhnul se mu. A stejně se mu vyhnul i levita, když přišel k tomu místu
a uviděl ho. Ale když jeden Samařan na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl
pohnut soucitem; přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem a obvázal mu je,
posadil jej na svého mezka, zavezl do hostince a tam se o něj staral. Druhého dne dal
hostinskému dva denáry a řekl: ‚Postarej se o něj, a bude-li tě to stát víc, já ti to zaplatím, až se budu vracet.‘ Kdo z těch tří, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi
lupiče?“ Zákoník odpověděl: „Ten, který mu prokázal milosrdenství.“ Ježíš mu řekl:
„Jdi a jednej také tak.“204

Milosrdný Samaritán je prototypem všech těch, kteří se setkávají s bližním
v nouzi – nemocným, zraněným, potřebným péče. Nezáleží na tom, zda je
dotyčný přítel či nepřítel (Samaritáni se se Židy nestýkali). Je třeba si všímat lidí
kolem sebe a nepřehlížet druhé, je třeba mít odvahu jednat – postarat se, pomoci,
navzdory těžkostem, které může taková pomoc přinášet.
V průběhu staletí vznikaly nejrůznější útulky a špitály pro nemocné. Většinou byly zakládány řády. V Londýně jsou dodnes v provozu dvě nemocnice,
které byly založeny ve 12. století. Nemocnice sv. Bartoloměje, založená roku
1123 mnichem Rahere je jednou z nejstarších nemocnic na světě. V Praze založila r. 1232 nemocnici a při ní dva kláštery Anežka Česká (dcera Přemysla
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Otakara I.) spolu se svým bratrem Václavem I. Další, i když méně známou
ženou, která založila u nás špitál ve 13. století, je Zdislava z Lemberka.
Teprve mnohem později jsou nemocnice zakládány i měšťany, lékaři205 či
státem. Je třeba podotknout, že v historii měla křesťanská péče o nemocné vždy
dvě dimenze – vedle péče o nemocného po stránce fyzické se v nemocnicích
pečovalo i o duchovní dimenzi pacientů.
Posledním

novozákonním

textem,

který

je

třeba

v souvislosti

s křesťanskou péčí o nemocné zmínit, je Jakubův list:
Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho
olejem ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne,
a dopustil-li se hříchů, bude mu odpuštěno.206

Tento text se stal základem pro tzv. svátost nemocných, kterou až do
dnešní doby uchovaly následující církve: římskokatolická, řeckokatolická,
některé církve východních obřadů, pravoslavná, československá husitská
a anglikánská. Do péče o nemocné všech křesťanských denominací dále vždy
patřila četba Písma a modlitby, případně v některých církvích svátost smíření.
U katolíků a anglikánů také přinášení Eucharistie (chleba proměněného při liturgii).
Po celá staletí tuto službu prováděli kněží a od reformace i pastoři. Ti přicházeli do nemocnic buď ze svých farností a sborů nebo bývali přímo ustanovováni v nemocnicích jako nemocniční kaplani. Když se začalo rozvíjet moderní
hospicové hnutí a následně paliativní medicína, ukázalo se nezbytným (právě
díky konceptu total pain), aby členem multidisciplinárního týmu byl
i nemocniční kaplan. S dalším rozvojem paliativní medicíny se rozvíjí novým
způsobem i služba a péče nemocničních kaplanů a vzniká tak nová zdravotnická
profese.
V západních zemích musí mít osoba, která pracuje jako nemocniční kap-
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lan, kromě vysokoškolského teologického vzdělání i postgraduální CPT (Clinical
Pastoral Training) nebo CPE (Clinical Pastoral Education). Tyto formy vzdělávání trvají řádově roky a mají většinou několik úrovní. Není zde ale podmínka,
že kaplan musí mít, ať už je muž nebo žena, svěcení či ordinaci. Podmínkou
pouze je, že kaplan musí být vyslán nějakou křesťanskou církví a musí být
akceptován zdravotnickým zařízením, ve kterém má pracovat. Sám musí být
dobře duchovně ukotven ve své církvi, aby měl vlastní duchovní zázemí a oporu,
protože jeho práce je velice náročná po všech stránkách. Vzhledem ke společenským i náboženským změnám v celém západním světě musí být kaplan schopen
ekumenické spolupráce, klinické pastorační péče o pacienty všech denominací i
o pacienty, kteří se nehlásí k žádné církvi. Přísně je zakázán jakýkoli proselytismus. Pokud si pacient přeje, je jeho povinností zavolat duchovního z jeho farnosti či sboru.
Jestliže se kaplan setká s nemocným jiného náboženského vyznání, než je
křesťanské, měl by umět poskytnout na základě svých znalostí z religionistiky
základní pomoc také těmto lidem. A je jeho povinností, pokud si to pacient přeje,
zavolat příslušného duchovního toho kterého náboženství.
Práce kaplana podléhá jak v evropských zemích, tak v USA standardům.
Díky Evropské síti nemocničních kaplanů existují evropské (obecnější) standardy, ale každá země by měla mít vypracované své národní standardy klinické
pastorační péče.
Nyní provedu krátkou odbočku k historii Evropské sítě nemocničních
kaplanů. Zástupci evropských nemocničních kaplanů se poprvé sešli na mezinárodní úrovni v roce 1990 v Berlíně. Následovala další setkání (tzv. konzultace)
zástupců kaplanských asociací, zástupců církví a případně i univerzit. Konzultace
se zabývají etickými otázkami, profesní kompetencí, standardizací pastorační
služby, ekumenickou spoluprací a dalšími souvisejícími tématy.
Oficiálně byla Evropská síť nemocničních kaplanů ENHCC (The European Network of Health Care Chaplaincy) založena v roce 2000 na půdě Orto-
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doxní Akademie na Krétě. V tzv. Krétské deklaraci207 je mimo jiné uvedeno, že
ENHCC vychází z křesťanských kořenů a evropské kultury. To neznamená, že
ENHCC není otevřená jiným náboženstvím (např. islámu), i když nemocniční
pastorační péče jako taková v tradici těchto náboženství nebyla a je až v současné
době inspirována právě křesťanstvím.
Posláním ENHCC je umožnit, aby se nemocniční kaplani různých křesťanských denominací (případně různých náboženství) mohli od sebe navzájem
učit a aby mohli rozvíjet profesionální standardy. To vše má napomáhat vysoké
kvalitě standardizovaného nemocničního kaplanství. Jedná se mimo jiné
o zkonkretizování požadavků různých mezinárodních akreditačních programů,
aby se zabránilo svévolnému výkladu a dále se má zabránit negativnímu vlivu
sekt.
Standardy Evropské sítě nemocničních kaplanů byly přijaty v roce 2002.
Poslední konsultace proběhla v roce 2006 v Lisabonu a jejím tématem vedle
teologických a pastoračně teologických přednášek a diskuzí byl vztah pastorační
péče a paliativní medicíny. Měla jsem možnost se této lisabonské konsultace
účastnit. Byla pro mou práci velkým přínosem a otevřela mi možnost stáže
v Londýně.
Duchovní péče o nemocné má tedy křesťanské kořeny, a proto jsou
nemocničními kaplany téměř výhradně křesťané. V minulém století se ke
křesťanským kaplanům připojili i kaplani židovští. Ke konci století se o tuto
službu začali zajímat muslimové žijící v Evropě, ačkoli k islámské tradici
takovýto typ péče o nemocné vůbec nepatří. První dva immámové jako
nemocniční kaplani pracují v londýnských nemocnicích.
Ve velkých nemocnicích jsou kaplani nejen členy multidisciplinárních
týmů, ale také sami týmy vytvářejí a mají svá oddělení pastorační péče. Např.
v londýnských nemocnicích je v kaplanském týmu vždy zastoupena anglikánská
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církev, katolická církev a dále je zde minimálně jeden kaplan z tzv. „Free
Churches“.
Nemocniční kaplani ve Velké Británii jsou placeni jako všichni ostatní
zdravotníci ze státního rozpočtu. 208 Nemocniční kaplanství je ve Spojeném
Království kodifikováno zákonem z r. 1948. Tedy v době, kdy se u nás začaly
nemocniční kaple zavírat a měnit na depozitáře, skladiště atp., tak ve Velké Británii vyšel zákon, který požaduje, aby každá nemocnice měla nemocničního
kaplana (dnes už jsou to zmiňované kaplanské týmy). Nemocniční kaplani, tak
jak jsem mohla v Londýně vidět, požívají ve zdravotnictví i ve společnosti
vysoký kredit. Velmi důležitou roli sehráli také pro oběti ( a jejich blízké) teroristických útoků v londýnském metru.
Ve většině nemocnic mají kaplani k dispozici dobrovolníky, v některých
nemocnicích je jich i několik desítek. Jedná se o dobrovolníky, kteří jsou specielně vyškoleni pro tuto dobrovolnickou činnost a kaplan je jejich nadřízeným.
Opět, podobně jako kaplani, musí být dobrovolníci pro duchovní službu dobře
ukotveni ve své církvi. Tento systém je takto zaveden proto, aby do nemocnic
nepronikaly sekty.
Samotné slovo kaplan pochází z latinského capellanus – kaple. Kaplan byl
tedy historicky ten kněz, který byl přidělen k určité kapli. Podle Kodexu kanonického práva katolické církve „Kaplan je kněz, kterému je natrvalo alespoň
z části svěřena pastorační péče o některé společenství nebo zvláštní skupinu
křesťanů.“209
Zvláštní skupinou křesťanů se myslí např. křesťané v nemocnicích,
v armádě nebo ve věznicích. Slovo kaplan neužívá jen katolická církev, ale
i církve protestantské. Ve 20. století, díky ekumenické spolupráci křesťanských
církví došlo k určitému posunu v chápání slova. Vojenskými kaplany

208

Financování kaplanů v dalších evropských zemích se různí – někde jsou kaplani placeni

státem, někde církvemi, někde mají část platu od státu a část platu od církve.

209

Kodex kanonického práva, kán. 564, s. 261.

81

a vězeňskými kaplany nejsou jen katoličtí kněží či protestantští pastoři, ale také
například katoličtí jáhni. V nemocnicích rovněž nejsou jen duchovní v tradičním
slova smyslu, ale například také katolické ženy, které nemohou být na kněze
vysvěceny. Navíc se posunula i práce nemocničních kaplanů. Původně převažovala, především v církvi katolické, tzv. péče svátostná. V současnosti převažuje
naopak péče nesvátostná.210
Standardy evropské sítě nemocničních kaplanů z r. 2002 zmiňují, že
osoba, která práci nemocničního kaplana vykonává, může být označována
i jinými výrazy (v češtině v současné dob existuje označení pastorační pracovník
nebo pastorační asistent). Nicméně během posledních let se ukázalo, že je třeba
titul osoby poskytující pastorační péči sjednotit jak kvůli mezinárodní spolupráci
a kvalitě poskytované péče, tak kvůli vztahu ke zdravotnickým zařízením
i politickým subjektům. Jednotné označení nemocniční kaplan, pro osobu, která
splňuje určitá kritéria se tak jeví jako nezbytné.
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8 Nástin současného stavu v ČR a moje práce
Se všemi výše uvedenými jevy a projevy náboženského „klokotání“
v kapitole Homo „a-religiosus“?se dnes a denně nemocniční kaplan setkává. Ale
setkává se také s plachou zbožností,211 s tímto tak charakteristickým jevem české
společnosti.
Má-li obstát v „unikátní české laboratoři religionistiky“, potřebuje být sám
ukotven ve vlastním duchovním životě. Současně potřebuje maximální vstřícnost, otevřenost, trpělivost a pochopení pro všechny ty, se kterými se během své
práce setkává. Rovněž musí unést vnitřní napětí paradoxu existence dobrého
Boha a existence zla ve světě i existence veškerého utrpení, kterému se svými
klienty čelí.
Práci nemocničního kaplana vykonávám od podzimu roku 1997 – jako
„pastorační asistentka“. V roce 2000 jsem iniciovala spolu s vedoucí tajemnicí
Ekumenické rady církví v ČR paní Nadějí Mandysovou pracovní skupinu při
ERC, která se začala zabývat koncepcí pastorační služby v nemocnicích, vzděláváním, ekumenickou spoluprací i možnou spoluprací s MZ ČR. Pro zatím nevyjasněné otázky křesťanské církve spolu tehdy ještě nepodepsaly připravenou
smlouvu o ekumenické spolupráci v oblasti nemocniční pastorační péče.
V roce 2005 byla pracovní skupina přeměněna na Komisi pro duchovní
péči ve zdravotnických zařízeních. Do komise byl jmenován oficiální zástupce
Římskokatolické církve a tím moje spolupráce s ERC skončila.
V červenci 2006 schválila ČBK dohodu s ERC o vysílání nemocničních
kaplanů a dobrovolníků do zdravotnických zařízení. Podle tiskového prohlášení
ČBK z 3. 7. 2006 je „nemocničním kaplanem muž nebo žena, kteří poskytují
duchovní péči pacientům, personálu a návštěvníkům a zajišťují kontakt
s duchovními ostatních církví podle přání pacienta.“212 Vlastní Dohoda mezi
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ČBK a ERC byla podepsána 20. listopadu 2006.213 Řešení celého problému tak
postoupilo o jeden krok. Hodnocení komplikované situace je opět nad rámec této
práce, proto zmíním jen další svou činnost, resp. činnost Jednotky klinické pastorační péče.
Úkolem Jednotky klinické pastorační péče při Onkologické klinice 1.LF
UK a VFN je zajišťovat tuto péči především pro Onkologickou kliniku, na vyžádání pak i pro pacienty jiných klinik. Jednotka spolupracuje s TF JU a
s některými zahraničními centry, především pak s Evropskou sítí nemocničních
kaplanů.

Do

poslání Jednotky

spadá i edukační činnost,

pregraduální

i postgraduální vzdělávání včetně stáží a poskytování konsultací.
Pod záštitou Onkologické kliniky proběhla již tři ekumenická československá setkání pastoračních pracovníků ve zdravotnictví (3. setkání již bylo
organizované Jednotkou klinické pastorační péče). Účastníky tohoto odborného,
pracovního, studijního i rekolekčního setkání byly osoby, které skutečně provádějí pastorační práci ve zdravotnických, případně sociálních zařízeních, a nebyl
brán zřetel na označení/titul, pod kterým práci provádějí.
V současné době se pastorační péče provádí v některých nemocnicích a
hospicech např. v těchto městech: Praha (VFN, ÚVN, FN Motol, NMSKB Pod
Petřínem), Plzeň, Hradec Králové, Brno, Rajhrad u Brna, Havířov, Kroměříž,
Prostějov. Péče má velmi různorodou podobu, která je závislá na spirituálním
zaměření, vzdělání a zařazení nemocničního kaplana jak ve vysílající církvi tak
ve zdravotnické zařízení.
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Kodexy a etická doporučení
Na počátku historie lékařské etiky stojí modlitby, přísahy a doporučení
jako formy, ve kterých byly zaznamenány jednotlivé morální principy a pravidla
jednání pro lékaře.
Modlitby vyjadřovaly nejen odevzdání se lékaře jeho povolání, ale také
jeho profesní vztah k bohům (Bohu) a zasazení lékařského povolání do náboženského kontextu vůbec.
Přísaha v historii byla a stále ještě je výrokem, prohlášením nebo slibem
učiněným zvláštní veřejnou formou (určitá formule, určitá slova, symbolické
jednání, gesta atp.) a zpravidla se dovolávajícím něčeho, co je přísahajícímu
„posvátné“ (bozi, Bůh, čest). Bozi, Bůh jsou voláni za svědky pravdy nebo jako
ručitelé. Křivá přísaha je bez výjimky považována ve všech náboženstvích za
těžké selhání. V medicíně je od dob Hippokratových přísaha veřejným slibem
nového lékaře, že bude zodpovědně dodržovat doporučení a normy spojené
s jeho profesí.
Kodexy vypočítávaly více méně všeobecné standardy, jimiž se má lékař
vždy řídit. V současné době se k mravnímu postoji lékařů a dalších biomedicínckých profesionálů vyjadřují jak různé lékařské organizace (např. Světová lékařská asociace –World Medical Association, WMA, která vznikla v roce 1945), tak
také některé nelékařské organizace (jako je např. Rada Evropy, založená v r.
1949; naše země vstoupila do Rady Evropy v r. 1991). Tyto instituce formulují
různé deklarace, závazná etická doporučení, případně standardy pro jednotlivé
oblasti biomedicíny či jednotlivé zdravotnické profese.
Každá z uvedených historických i současných forem obsahuje morální
imperativ, který by měl být osobně lékaři či jinými profesionály (případně státním zdravotnickým systémem) akceptován. Různé formy etických předpisů či
doporučení zavazují tedy k určitému jednání, případně mají napomáhat při řešení
mravních dilemat.
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Hippokratova přísaha byla napsána nejspíše na přelomu 5. a 4. století
před Kristem. Na základě historických souvislostí a formy textu se předpokládá,
že autor (autoři) pocházeli z pythagorejského náboženského společenství.
V souvislosti s pastorací v nemocnicích nelze přejít fakt, kterého jsem se
již okrajově výše dotkla, že Hippokratova přísaha byla přísahou zasazenou do
náboženského – polyteistického prostředí:
Přísahám při lékaři Apollónovi a Asklepiovi a Hygieii a Panaceii a při všech bozích
a bohyních, jež beru za svědky, že budu plnit podle svých schopností a podle svého
úsudku tuto přísahu a smlouvu.214

Křesťanství nahradilo slib pohanským bohům Bohu jednomu.215 Po celá
staletí byly tedy morální závazky obsažené v Hippokratově přísaze, případně
v textech z ní vycházejících, vztaženy k transcendentní přesažné skutečnosti.
Z židovského lékařského a rabínského prostředí, pravděpodobně z 6. stol.
pochází nejstarší hebrejsky psaný lékařský rukopis, který je uzavřen přísahou
(tzv. Přísaha Asafova). Text této přísahy je proložen nabádáním k víře a důvěře
v jednoho Boha, s výzvou k neustálému pamatování na něj.216
Podobně modlitba Maimonidova, připisovaná židovskému mysliteli
a lékaři žijícímu ve 12. století217, nás uvádí do světa, který byl nejen vztažen
k Bohu, ale který vypovídá i o nesmírné hloubce lidství našich lékařských
předků, inspirovaných judaismem. Na závěr tohoto malého historického exkurzu
uvádím jednu prosbu z Maimonidovy modlitby: „Učiň, ať v trpícím vždy vidím
pouze lidskou bytost.“ 218
Celá historie vývoje lékařské etiky dokládá v naší kulturní oblasti propojení s židovsko-křesťanskou tradicí. Přestože její hodnoty, byť stále slouží jako
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určitý standard, nejsou na první pohled viditelné v sekularizovaných textech současných etických doporučení, lze zjevně zaznamenat souvislost s nimi
v požadavku na péči o duchovní dimenzi nemocného a jeho blízkých. Právě péče
o duchovní dimenzi člověka, která je součástí celkové péče o pacienta, je pokračováním jak linie vztahu medicíny k transcendentální skutečnosti, tak zdůrazněním hodnot, které z křesťanského chápání vzešly. Výslovně jsou pak křesťanské
kořeny a hodnoty z nich vzešlé zdůrazněny v Evropské síti nemocničních kaplanů, v tzv. Krétské deklaraci z r. 2000.219 Jako první povinnost nemocničního
kaplana je ve Standardech Evropské sítě nemocničních kaplanů uvedena
povinnost dosvědčovat a chránit nesmírnou hodnotu a důstojnost každé osoby.
Po dlouhá staletí představovala tedy Hippokratova přísaha jediný deontologický (řecky to deon – povinnost) kodex uváděný v našem sociokulturním
okruhu do souladu především s tradicemi monoteistických náboženství –
judaismu a křesťanství . Později, zvláště ve 20. století byla přísaha opakovaně
diskutována, obměňována a doplňována. Přestože některé její části byly překonány, zůstala trvalou připomínkou obecného akcentu na profesní mravnost těch,
kdo ve zdravotnictví pracují. Byla vždy brána v úvahu, byl-li formulován nějaký
novější kodex, a to nejen týkající se lékařů, ale i jiných vysokoškolských
a středoškolských zdravotnických pracovníků, protože od dob Hippokratových,
kdy stál ve vztahu k pacientovi lékař sám, se mnohé změnilo. V péči o nemocné
přibyla v průběhu staletí řada dalších pracovníků, kteří mají také své kodexy.
V současné době není špičková léčba a péče představitelná bez multidisciplinárních týmů. I tento fakt se v novodobých etických doporučeních zohledňuje.
Období po druhé světové válce, kdy bylo třeba reagovat na zločiny nacistických lékařů, a dále pak celá druhá polovina 20. století jsou charakterizovány
vznikem řady kodexů, deklarací, chart a konvencí. Kodifikované normy, pravidla
a různá doporučení s sebou přinášejí určité těžkosti. Normy vždy upravují
typické, obecné nebo nejčastěji se vyskytující situace a požadavky, okolnosti
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jednání atd., ale nemusí a ani nemohou zohlednit a postihnout všechny situace,
problémy a dilemata, která se mohou při výkonu lékařského povolání či jiného
povolání pomáhající profese vyskytnout. Vlastně nikdy nemohou být vyjádřeny
tak přesně, aby nemusely být v určitých případech vyjádřeny přesněji. Samotná
konkrétní formulace norem je obtížná a vyžaduje mnohdy náročný dlouhodobý
dialog těch, kteří k tvorbě norem přispívají.
Normy vytvářejí jakési základní mantinely či orientační body pro základní
informovanost ve spletitých otázkách a dilematech současné medicíny. K tomu,
aby zdravotníkům normy a kodexy sloužily, je potřeba nejen jejich znalost, ale
rovněž fronésis a epikie, tak jak je už popsal Aristoteles.
Slovo epikie nezměnilo za dlouhá staletí svůj význam: „Epikie je laskavá
a rozumná vstřícnost, smysluplný výklad zákona, plnění norem nejen podle
litery, ale také podle ducha; slušnost.“

220

Právě v tomto smyslu mluví o epikii

Aristoteles v Etice Nikomachově V, 14:
Slušnost tedy a právo jest totéž, a ač oboje jest dobré, přece lepší jest slušnost. Nesnáz
působí to, že slušnost je sice právem, ale ne zákonným, nýbrž je opravou zákonného
práva. Důvod jest v tom, že každý zákon jest povšechný, kdežto o některých případech
není možno správně mluviti povšechně. Tam tedy, kde jest nutno mluviti povšechně,
není však možno činiti tak správně, má zákon zření k většině případů, ač dobře ví, že
jest to chyba. Ale přece jest to správné; neboť chyba není v zákonu, ani v zákonodárci,
nýbrž v povaze věci; taková totiž právě jest látka v oblasti jednání. Kdykoli tedy zákon
mluví povšechně, ale při tom se přihodí něco mimopovšechného, tehdy jest správné
tam, kde zákonodárce, poněvadž mluvil všeobecně, něco opominul a pochybil, opominutí opraviti, jak by řekl i sám zákonodárce, kdyby tu byl přítomen, a jak by byl ustanovil, kdyby byl o tom věděl. [...] A toto jest povaha slušnosti, že jest opravou zákona tam,
kde tento pro svou všeobecnost nedostačuje.221

Aristoteles dále rozlišoval dvě intelektuální ctnosti: teoretickou moudrost
– sofia, kterou chápal jako schopnost přemýšlet o povaze věcí a světa, schopnost
rozvažovat o obecných věcech; tato moudrost vede k vědění. Druhou intelektu220
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ální ctností byla pro něj praktická moudrost, rozumnost – fronésis. Jedná se
o schopnost uvažovat o tom, jak máme jednat a proč, abychom měnili sebe i svět
k lepšímu. Fronésis se získává časem a zkušeností a týká se toho, jak máme jednat v určité situaci.
...mladí lidé se stávají geometry a matematiky, a to moudrými v takových
naukách, nezdá se však, že by se mladý člověk stával rozumným. Důvod toho
jest v tom, že rozumnost se týká i jednotlivin, které se učíme znáti zkušeností, jíž
právě mladý člověk nemá – neboť zkušenost jest podmíněna délkou času.222
Epikie i fronésis ukazují, že je možné, navzdory všem kritikám kodifikovaných norem a doporučení223, s etickými normami velmi dobře pracovat.
A ukazují také na skutečnost, která je známá z klinické praxe, že pro rozhodování
je v medicíně potřebná určitá osobní vyzrálost, nadhled a zkušenosti.
Mám-li mluvit o poválečných etických doporučeních a kodexech, je třeba
připomenout nejdříve lidská práva, tak jak byla postupně od 2. světové války
zdůrazňována a vyhlašována. Soustředím se pouze na ty dokumenty a jejich
části, které se týkají mého tématu.
1. Všeobecná deklarace lidských práv224 byla vyhlášena v prosinci 1948
Valným shromážděním OSN jako reakce na největší válečnou katastrofu
v lidských dějinách, při které zahynulo 55 miliónů lidí a došlo k obrovským
materiálním i morálním ztrátám. Jde o právně nezávazný dokument, nejedná se
o mezinárodní smlouvu, ale její politická autorita je uznávána na celém světě.
V preambuli tohoto dokumentu se hovoří o tom že uznání přirozené
důstojnosti a hodnoty lidské osobnosti a rovných a nezcizitelných práv všech
členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, a naopak
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že zneuznání lidských práv a pohrdání jimi vedlo k barbarství. Text požaduje,
aby byla lidská práva chráněna zákonem.
Deklarace dále uvádí, že všichni lidé rodí se svobodní a sobě rovní
v důstojnosti i právech. Deklarace přiznává veškerá práva a svobody všem lidem,
bez rozdílu rasy, pohlaví, náboženství atd. Konstatuje, že každý má právo na
život, svobodu a dále, že všichni mají právo na stejnou ochranu proti jakékoli
diskriminaci. Články 18 a 19 mluví o náboženské svobodě a právu na svobodu
přesvědčení. Následně v textu najdeme právo na zajištění kulturních práv
nezbytných pro lidskou důstojnost a svobodný rozvoj osobnosti.
2. Rada Evropy (Council of Europe, CoE)225 byla založena v roce 1949
a její sídlo je od založení trvale ve Štrasburku. Jde o mezivládní organizaci, která
v současné době sdružuje 47 zemí. Členství je otevřené všem evropským zemím,
které akceptují a zaručují právní stát, základní lidská práva a svobodu pro své
občany. Nejdůležitější lidskoprávní úmluvou sjednanou v rámci Rady Evropy
a základem regionální mezinárodněprávní ochrany lidských práv v Evropě je
Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod. Byla podepsána v Římě
v listopadu 1950. V článku 9 je zaručena svoboda myšlení, svědomí
a náboženského vyznání.
Naše země vstoupila do Rady Evropy v roce 1992 a byla prvním státem
střední a východní Evropy, který se stal stranou Úmluvy (úmluva byla ratifikována v březnu 1992).
3. Dále je třeba zmínit Listinu základních práv a svobod226, která byla
vyhlášena Federálním shromážděním ČSFR v r. 1992 a je součástí Ústavy ČR
(číslo zákona ve sbírce 2/1993 Sb.)
Text listiny zmiňuje návaznost na obecně sdílené hodnoty lidství
a demokratické tradice, uznává neporušitelnost přirozených práv člověka
a připomíná trpké zkušenosti z dob, kdy lidská práva a základní svobody byly
v naší vlasti potlačovány.
225
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Listina zaručuje svobodu a rovnost všech lidí v důstojnosti i v právech.
Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné
a nezrušitelné. Jsou zaručena všem, bez rozdílu pohlaví, rasy, náboženství atd.
Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních
práv a svobod.
Dále Listina prohlašuje, že každý je způsobilý mít práva, každý má právo
na život a nikdo nesmí být zbaven života. Každý má právo na ochranu zdraví.
A každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost a každý má rovněž
právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního
života.227
Listina rovněž zaručuje svobodu myšlení, svědomí a náboženského
vyznání a právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru buď sám nebo
společně s jinými, soukromě nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním, náboženskými úkony nebo zachováváním obřadu.228
4. V listopadu r. 2001 vyšel Zákon o církvích a náboženských společnostech

(Zákon

o svobodě

náboženského

vyznání

a postavení

církví

a náboženských společností ) č. 3/2002 Sb.229, byl však během následujících let
několikrát novelizován. Poslední novelizace proběhla v r. 2005. Zákon zaručuje
svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání. Samotná skutečnost opakovaných novelizací ukazuje na stále nevyřešený postoj k náboženské problematice
v naší zemi.
Problematika lidských práv se odráží ve všech etických kodexech týkajících se biomedicíny.
Prvním

poválečným

kodexem

je

Norimberský

kodex,230

vzešlý

z Norimberského procesu. Vychází z úcty ke člověku jako osobě, ale protože se
227
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v konkrétních bodech týká pouze výzkumu za účasti lidských subjektů, což je
tematika, která s mou prací souvisí minimálně, nebudu se mu dále věnovat.
Ženevská deklarace (Ženevský slib lékařů),231 je deklarací přijatou na 2.
zasedání Světové lékařské asociace (WMA) v roce 1948 v Ženevě; v letech 1968
a 1983 byly provedeny některé úpravy textu. Jedná se o zmodernizovanou forma
Hippokratovy přísahy, o slib lékařů, že budou stát vždy na straně humanitních
cílů medicíny, zasvětí svůj profesní život službě lidskosti, zdraví pacienta bude
pro ně prvořadým zájmem, budou zachovávat nejvyšší úctu k lidskému životu od
jeho počátku a nepoužijí svých znalostí v protikladu k zákonům lidskosti.
Další deklarací, kterou vydala WMA v roce 1981 je Lisabonská deklarace
o právech pacientů:
Pacient má právo zemřít v důstojnosti.
Pacient má právo přijmout nebo odmítnout spirituální a morální útěchu, včetně
pomoci duchovního patřičného vyznání. 232

Etický kodex České lékařské komory, stavovský dokument ČLK, platí od
ledna 1996.233
II. oddíl Lékař a výkon povolání, bod 7 stanoví:
Lékař u nevyléčitelně nemocných a umírajících účinně tiší bolest, šetří lidskou důstojnost a mírní utrpení. Vůči neodvratitelné a bezprostředně očekávané smrti však nemá
být cílem lékařova jednání prodlužovat život za každou cenu. Eutanázie a asistované
suicidium nejsou přípustné.234

Ve III. oddíle Lékař a nemocný, bod 4 a 5 čteme:
Lékař je povinen pro nemocného srozumitelným způsobem, odpovědně informovat jeho
nebo zákonného zástupce o charakteru onemocnění, zamýšlených diagnostických
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Srov. MUNZAROVÁ, M., Vybrané kapitoly z lékařské etiky, sv. 3, Kodexy lékařské etiky a jiná
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Citováno podle MUNZAROVÁ, M., Zdravotnická etika od A do Z., s. 84. Zvýraznění vlastní.
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a léčebných postupech včetně rizik, o uvažované prognóze a o dalších okolnostech,
které během léčení mohou nastat.
Zadržení informací o nepříznivé diagnóze nebo prognóze je možné individuálně
v zájmu nemocného dle úvahy a svědomí lékaře. V těchto případech by měl lékař,
pokud nemocný neurčí jinak, informovat rodinné příslušníky pacienta, nebo osoby jemu
blízké.235

V. oddíl Lékař a nelékař, bod 5 se dotýká problému týmové práce:
Lékař spolupracuje se zdravotnickými pracovníky vyškolenými v různých specializovaných činnostech.236

V české verzi etického kodexu Práva pacientů237 není vůbec zohledněno
právo přijmout nebo odmítnout duchovní péči. Kodex pouze v bodu 7 stanoví, že
Pacient má právo očekávat, že nemocnice musí podle svých možností přiměřeným způsobem vyhovět pacientovým žádostem o poskytování péče v míře odpovídající povaze
onemocnění. 238

a v bodu 10, že
Nemocný v závěru života má právo na citlivou péči všech zdravotníků, kteří musejí
respektovat jeho přání, pokud tato nejsou v rozporu s platnými zákony. 239

V roce 1997 byla zveřejněna Řídícím výborem pro bioetiku (CDBI) při
Radě Evropy Úmluva o ochraně lidských práv a důstojnosti lidské bytosti ve
vztahu k medicíně a biologii.240 Tato úmluva po přijetí členskými státy nabývá
235

Citováno podle MUNZAROVÁ, M., Vybrané kapitoly z lékařské etiky, sv. 3, Kodexy lékařské

etiky a jiná etická doporučení, s. 23.
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přednost před jejich národními zákony. Česká republika ratifikovala tuto Úmluvu
(Konvenci) v r. 2001. Znamená to, že všechny naše zákony týkající se zdravotnictví se jí musí přizpůsobit.
Smluvní strany se zavazují, že budou v souvislosti s aplikací biologie
a medicíny chránit důstojnost a identitu všech lidí a zaručí každému respektování
jeho integrity, ostatních práv a základních svobod. Dále že zájmy a blaho člověka
(lidské bytosti) budou nadřazeny všem ostatním zájmům společnosti a vědy. Má
být brána v úvahu jak dostupnost, tak kvalita péče o zdraví a každý zásah do
sféry zdraví musí být prováděn s profesními závazky a na odpovídající odborné
úrovni. Je zde zdůrazněn i respekt k soukromému životu a respekt k přání být či
nebýt informován o vlastním zdraví.241
M. Munzarová se zmiňuje, že:
Při tvorbě Úmluvy o lidských právech a biomedicíně byli vždy při zasedáních přítomni
představitelé „náboženské etiky“, jejichž hlasy byly vnímány s velkou úctou
a respektem a s patřičnou vážností. Jejich názory jsou zvažovány i při řešení lékařskoetických problémů. V nedávné publikaci Rady Evropy s názvem Lidská práva, etické
a mravní dimenze zdravotní péče (European Scientific Cooperation Network, 1998) je
v úvodní části čtenář podrobně seznámen s tím, že k zakotvení ochrany lidských hodnot
přispěly společně náboženské, kulturní a filozofické zdroje242.

V roce 1999 Parlamentní shromáždění Rady Evropy schválilo tzv. Chartu
umírajících, další významný dokument, který doplňuje Konvenci o bioetice. Ta
sice vyjádřila, jak říká text Charty umírajících důležité zásady, ale explicitně se
nevěnovala specifickým potřebám nevyléčitelně nemocných a umírajících lidí.
Proto bylo vydáno toto Doporučení Rady Evropy č. 1418/1999 „O ochraně lidských práv a důstojnosti nevyléčitelně nemocných a umírajících.“ 243
Text Charty konstatuje, že posláním Rady Evropy je chránit důstojnost
k podpisu Výboru ministrů).
241

Srov. HAŠKOVCOVÁ, H., Lékařská etika, s. 104–107.
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všech lidí a práva, která z ní lze odvodit. Pokrok v medicíně, nové možnosti
léčby i resuscitačních technik umožňují prodlužování života a odsouvání okamžiku smrti, ale současně se často nebere ohled na kvalitu života umírajícího
člověka, na jeho osamělost, utrpení, stejně tak jako na utrpení jeho blízkých
a těch, kdo o něj pečují. Text se odvolává i na předchozí doporučení, např. Doporučení č. 779 z r. 1976, kde bylo řečeno, že „prodloužení života by nemělo být
jediným cílem medicínské praxe, která se musí současně zabývat i úlevou od
utrpení.“244
Text Charty pokračuje následujícími konstatováními:
Povinnost respektovat a chránit důstojnost všech nevyléčitelně nemocných a umírajících
osob je odvozena z nedotknutelnosti lidské důstojnosti ve všech obdobích života.
Respekt a ochrana nacházejí svůj výraz v poskytnutí přiměřeného prostředí, umožňujícího člověku důstojné umírání. Jak v minulosti i v současnosti ukázaly mnohé
zkušenosti s utrpením, je třeba tato opatření uskutečňovat zvláště v zájmu nejzranitelnějších členů společnosti. Tak jako lidská bytost začíná svůj život ve slabosti
a závislosti, stejně tak potřebuje ochranu a podporu, když umírá.245

V Chartě se dále říká, že základní práva nevyléčitelně nemocných nebo
umírajících jsou dnes ohrožena mnoha faktory:


Nedostatečnou dostupností paliativní péče a dobré léčby bolesti.



Častým zanedbáváním léčby fyzického utrpení a nebráním zřetele na psychologické, sociální a spirituální potřeby.



Umělým prodlužováním procesu umírání buď nepřiměřeným používáním
medicínských postupů nebo pokračováním v léčbě bez souhlasu nemocného.

244
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Nedostatečným kontinuálním vzděláváním a malou psychologickou podporou
ošetřujícího personálu činného v paliativní péči.



Nedostatečnou péčí a podporou příbuzných a přátel terminálně nemocných či
umírajících osob, kteří by jinak mohli přispět ke zmírnění lidského utrpení
v jeho různých dimenzích.



Obavami nemocného ze ztráty autonomie, že bude závislým na rodině
i institucích a stane se pro ně zátěží.



Chybějícím nebo nevhodným sociálním i institucionálním prostředím, které by
mu umožňovalo pokojné rozloučení s příbuznými a přáteli.



Nedostatečnou alokací prostředků a zdrojů pro péči a podporu nevyléčitelně
nemocných nebo umírajících.



Sociální diskriminací, která je vlastní umírání a smrti.246

Rada Evropy proto vyzývá v tomto Doporučení členské státy, aby stanovily nezbytnou sociální a legislativní ochranu, aby se zabránilo některým nebezpečím a obavám, se kterými mohou být nemocní konfrontováni. Jedná se
především o umírání s nesnesitelnými symptomy (například bolesti, dušení, atd.),
o prodlužování umírání terminálně nemocného proti jeho vůli, o umírání
o samotě a v zanedbání, o nedostatečné zajištění financí a zdrojů pro podpůrnou
péči.
Členské státy jsou rovněž vyzývány, aby respektovaly a chránily důstojnost nevyléčitelně nemocných nebo umírajících tím, že uznají a budou hájit
nárok těchto lidí na komplexní paliativní péči a že přijmou další opatření, která
zajistí, že paliativní péče bude uznána za zákonný nárok individua ve všech
členských státech, že potřebným osobám bude dopřán rovný přístup k přiměřené
paliativní péči. Dále má být zajištěna spolupráce všech osob podílejících se na
péči o nevyléčitelně nemocného nebo umírajícího, včetně vyhlášení kvalitativ246
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ních norem pro takovouto péči. Státy mají dále zajistit, aby nevyléčitelně
nemocni a umírající dostali, pokud si nepřejí jinak, přiměřenou paliativní péči
včetně tišení bolesti, i kdyby léčba mohla mít jako vedlejší nežádoucí účinek
zkrácení života. Mají být rovněž založena výzkumná, výuková a doškolovací
centra pro obor paliativní medicíny i pro thanatologii a vyškolen příslušný personál pro týmovou práci. Ve větších nemocnicích mají být vybudována oddělení
paliativní péče. Dále mají státy zajistit, že paliativní medicína a péče bude ukotvena ve veřejném vědomí jako důležitý cíl medicíny.
V rámci práva na sebeurčení mají podle tohoto dokumentu pacienti právo
na pravdivou, úplnou, ale citlivě podanou informaci o zdravotním stavu, na druhou stranu má být ale také respektováno přání jedince, který nechce být informován.
Nesmí být nikým vytvářen nátlak (včetně nátlaku ekonomického) na
nevyléčitelně nemocnou nebo umírající osobu při jejím rozhodování o další léčbě
a péči a musí být respektován předpis zakazující úmyslné usmrcení nevyléčitelně
nemocných nebo umírajících. Výslovně je řečeno, že přání zemřít, vyjádřené
nevyléčitelně nemocnou nebo umírající osobou, nezakládá v žádném případě
právní nárok na smrt z ruky jiné osoby. Právo na život je garantováno v souladu
s článkem 2 Evropské úmluvy o lidských právech, podle kterého „nikdo nemá
být úmyslně zbaven života.“247
V Paříži byla v roce 2000 zveřejněna Charta proti rakovině v příštím
miléniu.248 Je reakcí na stoupající počet onkologicky nemocných (ročně přibývá
9 miliónů nově nemocných, 5 miliónů ročně nádorovému onemocnění podlehne
a podle odhadů WHO bude do roku 2020 přibývat 20 miliónů nových případů
ročně).249
247
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Onko-charta

opět

mluví

o významu

kvality

života

nemocných

a nezbytnosti kvalitu života, bez ohledu na stadium onemocnění a prognózu,
uznat jak na politické tak na lékařské úrovni. Zdůrazňuje také nezbytnost optimální podpůrné léčby, zvláště v těch případech, kdy nelze dosáhnout vyléčení.
Článek VIII, bod 6 pak jako jeden z cílů stanoví:
Snažit se o lepší pochopení a změnu postojů k otázkám smrti a umírání. Usilovat o to,
aby konec života byl chápán jako přirozená zkušenost, na kterou by se mělo pohlížet
z lékařského , psychologického, emocionálního a duchovního hlediska. Optimální
lékařská péče o umírajícího pacienta musí být efektivní, humánní a soucitná.250

Posledním dokumentem Rady Evropy, které se týká mého tématu, je
Doporučení Rec (2003) 24 Výboru ministrů Rady Evropy členským státům:
O organizaci paliativní péče.251 Toto doporučení se odvolává na Úmluvu
o lidských právech a biomedicíně a na další předchozí doporučení Rady Evropy.
Připomíná tak požadavek rovného přístupu ke zdravotní péči patřičné kvality,
která má být zajištěna v souladu s příslušnými profesními povinnostmi
a standardy. Požadavek úcty k nevyléčitelně nemocným a umírajícím, vyžadující
především poskytování patřičné péče ve vhodném prostředí, jež jim umožní
zemřít důstojně, je založen na ochraně lidských práv a důstojnosti nevyléčitelně
nemocných a umírajících. Cílem práva na zdravotní péči je dosažení co nejvyššího blaha pacienta, tedy co nejlepší kvality života. Je připomenuta nezbytnost
multidisciplinární péče. Součástí textu vlastního Doporučení je i krátká verze
definice paliativní péče, jejímž cílem je „mírnit bolest a symptomy a nabízet psychologickou, sociální a duchovní podporu.“252 Vlády členských států mají mimo

Paliativní medicína.
250
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jiné přijmout politická, legislativní a jiná opatření nezbytná k vytvoření jednotného a komplexního národního rámce pro paliativní péči.
Příloha a Důvodová zpráva k Doporučení je poměrně obsáhlým zpracováním problematiky paliativní péče.253 Vzhledem k tématu pastorační péče je
pozoruhodným zjištěním, že substantivum duchovní (ve smyslu nemocničního
kaplana) je zmíněno 2x, adjektivum duchovní (ve spojení se substantivy podpora,
péče, obtíže, potíže, potřeby, problémy, otázky, utrpení, aspekty péče, blaho,
útěcha) 22x a existenciální otázky 2x. Celkem se tedy v tomto dokumentu mluví
26x ! o problematice duchovní dimenze nemocného a péči o ni.
V roce 2004 vydala Grada Publishing komentovaný oficiální překlad anglického textu „Joint Commission International Accreditation Standards for Hospitals, 2002“ (Mezinárodní akreditační standardy pro nemocnice).
Uvedené standardy byly vypracované mezinárodní skupinou odborníků ze
všech světadílů (Jižní Amerika a karibská oblast, Asie a Pacifik, Střední východ,
střední a východní Evropa, západní Evropa a Afrika) a jsou podkladem pro akreditaci zdravotnických zařízení na celém světě. Akreditace je považována za
účinný nástroj hodnocení a řízení kvality péče a uvedené standardy jsou chápány
jako optimální a dosažitelné. Standardy, které jsou vytištěné tučně, jsou označeny
jako stěžejní standardy. Jejich splnění je pro udělení akreditace bezpodmínečné.
Standard PFR. 1.2.1., vytištěný tučně říká:
Nemocnice má vytvořený postup, v rámci kterého uspokojí požadavky pacientů a jejich
blízkých na poskytnutí duchovních služeb či podobné požadavky vyplývající
z pacientových duchovních potřeb a náboženského přesvědčení. 254

Do uvedeného vydání byla nově zařazena také část, která se věnuje péči
o pacienty v terminálním stavu a léčbě bolesti. Jedná se o standardy COP.14 –
COP. 19.

253

Je zde mimo jiné uveden i vývoj definic paliativní péče a definice z r. 2002. Poslední, mírně

upravená a doplněná definice paliativní péče, která se týká i dětských pacientů, byla vydána
WHO v r. 2006.
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I když jde o standardy, které nejsou z hlediska plnění akreditačních podmínek určeny
jako stěžejní, patří posuzování postupů při léčbě bolesti u všech pacientů (nejen
u pacientů v terminálním stavu) ke standardní součásti náplně akreditačních šetření.255

Tato skupina standardů mluví opakovaně o duchovních a náboženských
potřebách a problémech, o jejich rozpoznání a zajištění péče o ně. Jako duchovní
problémy pacienta či jeho blízkých jsou uváděny např. pocity zoufalství, utrpení,
viny či potřeba odpuštění.
V kapitole Paliativní medicína jsem uváděla, že poslední dokument WHO
týkající se paliativní péče: New Guide on palliative care services for people
living with advanced cancer256 požaduje integraci kurativní a paliativní péče
kvůli dosažení co nejlepší kvality života pacienta. Tentýž požadavek má i ESMO
(European Society for Medical Oncology), kde je dále kladen také důraz na
nezbytnost návaznosti péče. K osmi evropským centrům (integrují onkologii
a paliativní péči a splňují 13 kritérií stanovených akreditačním programem
ESMO) akreditovaným v r. 2004 přibylo v r. 2006 i české Komplexní onkologické centrum (Onkologická klinika 1.LF UK a VFN a Onkologický ústav na
Pleši). I zde je v akreditačních podmínkách zakomponována péče spirituální /
pastorační. A jak bylo rovněž zmíněno, v rámci tohoto českého Komplexního
centra funguje Jednotka klinické pastorační péče.
Pro úplnost je nezbytné v rámci této kapitoly ještě připomenout standardy,
které se přímo týkají práce nemocničních kaplanů:
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Mezinárodní akreditační standardy pro nemocnice, s. 137.

256

WHO, „New Guide on palliative care services for people living with advanced cancer“,

http://www.who.int/cancer/media/FINAL-Palliative Care Module.pdf [12.11.2007]. Nezbytnost
péče o spirituální potřeby je zmíněna hned v úvodu dokumentu „‚Everyone has a right to be
treated, and die, with dignity. The relief of pain – physical, emotional, spiritual and social – is
a human right,‘ said Dr Catherine Le Galès-Camus, WHO assistant director-general for noncommunicable diseases and mental health.“

100

a) evropské, měly by sloužit pro vypracovávání národních standardů
v celé Evropě, kde se poskytuje paliativní péče, resp. klinická pastorační péče:
Standards for Health Care Chaplaincy in Europe257;
b) „skotské“ – jsou uváděny jako vzorově vypracované národní standardy:
Standards for Hospice & Palliative Care Chaplaincy.258
V této kapitole jsem chtěla poukázat především na vývoj, který presentují
uvedené kodexy a etická doporučení, v Evropě (případně ve světě) po druhé
světové válce. Na základě zmiňovaných materiálů se dá říci, že především lidé
žijící v Evropě si uvědomili důstojnost i práva nemocných jako nikdy před tím.
Navzdory rychlému rozvoji a technizaci medicíny, které vedly v druhé polovině
20. století k depersonalizaci a dehumanizaci medicíny, se prvky humanismu
v medicíně nejen udržely, ale převážily a vytvářejí oporu pro další vývoj v tomto
směru. Péče o duchovní dimenzi člověka se stala platnou součástí paliativní
medicíny a Rada Evropy vyslovuje naději:
Před rozborem definic a základních zásad je důležité poznamenat, že by se nemělo na
paliativní péči pohlížet jako na něco zásadně odlišného od jiných forem nebo oblastí
zdravotní péče. Takové zásadní rozlišování by ztěžovalo, ne-li znemožňovalo její začlenění do systému zdravotnictví. Mnoho z hlavních aspektů paliativní péče platí i pro
kurativní medicínu; na druhou stranu by rozvoj paliativní péče díky svému zaměření na některé dosud podceňované oblasti, jako jsou duchovní problémy, mohl mít
pozitivní vliv na jiné formy zdravotní péče. 259

Kapitolu si dovolím uzavřít metaforou: Lidské tělo je složeno z různých
tkání; kostra je oporou všech tkání ostatních a klouby se podílejí na pružnosti
kostry, resp. celého těla. Nebudeme-li mít v lékařské etice „kostru“ norem, které
fronésis a epikie dodává pružnost, budeme tápat v kalných vodách, do kterých se
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EUROPEAN NETWORK OF HEALTH CARE CHAPLAINCY, „European Network of Health Care

Chaplaincy Standards agreed at Turku“, http://www.eurochaplains.org/turku_standards.htm [cit.
15. 3. 2007].
258

Viz Literatura: Standards for Hospice & Palliative Care Chaplaincy.
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Doporučení Rec (2003) 24, s. 21, bod 41. Zvýraznění vlastní.
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dostali nacisté a do kterých sklouzávají některé směry například v Holandsku260
a Belgii, kdy nevyžádaná a nechtěná eutanázie se znovu stává skutečností jako
před několika desítkami let. Stanou se z nás bezpáteřní mloci.

260

Srov. např. MUNZAROVÁ, M., Eutanázie, nebo paliativní péče?, s. 37–40; MUNZAROVÁ, M.,

Zdravotnická etika od A do Z, s. 62, 69–70 a 123–124.
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9 Etika založená na principech
Od druhé poloviny 20. století můžeme sledovat jednak společenské změny
(důraz na svobodu, sebeurčení, lidská práva, toleranci, vzdělání a naopak nedůvěra v autority jakéhokoli typu), jejichž kořeny sahají až k prvním moderním
hnutím 17. a 18. století, jednak výrazné změny v medicíně jako takové (specializace, dehumanizace, resp. depersonalizace léčebné péče i pokusy o novou humanizaci medicíny). V tomto kontextu se objevila i řada nových etických problémů,
které nikdo nepředvídal.
Vlastním spouštěcím faktorem, který odstartoval diskuze o lékařské etice,
především o výzkumu za účasti lidských subjektů, byl Norimberský proces
v letech 1946 – 1947. Hrůzy zločinů lékařů, které byly zdokumentovány, vedly
ke stanovení zásad pro výzkum za účasti lidských subjektů, na jejichž základě
vznikl tzv. Norimberský kodex.261
Poválečný rychlý vývoj předkládal medicíně další a další etické problémy,
které se mnohdy zdály těžko řešitelné až neřešitelné a vedly ke kritice klasické
etiky založené na zásadách, vycházejících z hippokratovské tradice.
Už před druhou světovou válkou skotský filozof W. D. Ross262 vymezil
ve

své teorii

o prima

facie

principech

sedm

jasných,

jednoduchých

a samozřejmých zásad (morálních pravidel, pokynů) „evidentních na první
pohled“ ( poctivost, odškodnění, vděčnost, non-maleficience, spravedlnost,
beneficience, sebezdokonalování). Podle této teorie nás principy snadno vedou
k rozhodnutí, co máme dělat teď a nyní vzhledem ke konkrétní povinnosti.
Nestanovil, který z nich má největší váhu, v dilematech je podle této teorie nutná
volba mezi soupeřícími principy, jeden z principů by se měl ukázat jako absolutní.
261

Srov. MUNZAROVÁ, M., Zdravotnická etika od A do Z, s. 112–114; BEAUCHAMP, T. L., –

CHILDRESS, J. F., Principles of Biomedical Ethics, s. 142, 231. Viz rovněž předchozí kapitola.
262

Srov. GARRETT, J., „A Simple and Usable (Although Incomplete) Ethical Theory Based on

the Ethics of W. D. Ross“, http://www.wku.edu/~jan.garrett/ethics/rossethc.htm [cit. 12. 12.
2007].
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V druhé polovině 20. století se na základě kritiky norem a kodexů
a hledání nových cest znovu objevuje teorie prima facie principů jako naděje na
řešení morálních dilemat a jako vzor pro to, „jak dělat lékařskou etiku“.263
V upravené formě byla např. použita pro etiku výzkumu v tzv. Belmontské
zprávě v r. 1979. Zde byly jako základní etické principy uvedeny: respekt
k osobám, beneficience a spravedlnost.264
V témže roce vychází první vydání Principles of Biomedical Ethics dvou
amerických autorů T. L. Beauchampa a J. F. Childresse. Opět se zde setkáváme
s kritikou kodexů pro nedostatečně definované a mnohdy rigidní normy, tendenci
ke zjednodušování morálních požadavků, zaměňování etiky a etikety, paternalismus265; kritizují také skutečnost, že kodexy nejednou hájí více zájmy profesionálů, než aby uplatňovaly nestranné a vyčerpávající morální hledisko atd.
Domnívají se rovněž, že kodexy se mohou stávat podkladem pro jakýsi druh
zákonictví (profesionál si může mylně myslet, že tím, že poslušně plní morální
požadavky či pravidla daná kodexem, uspokojuje všechny morální požadavky).266
Tato kritika, znovuobjevená teorie prima facie principů a touha po flexibilitě je dvěma výše uvedeným Američanům východiskem pro vlastní řešení a vede
je k formulování čtyř principů: beneficience, nonmaleficience, respekt
k autonomii nemocného a spravedlnost. Odtud později název etika čtyř principů
nebo principalismus. Stanovené čtyři principy vnímají autoři jako společně přijatelné etické východisko pro etiku výzkumu i pro lékařskou praxi. Domnívali se,
že tyto principy budou dostatečné a budou přijímány a respektovány všemi,
nezávisle na kulturní nebo náboženské orientaci. Flexibilita principů ve smyslu
možnosti vztáhnout je na každou konkrétní situaci měla zajistit řešení těžkých
etických dilemat. Principy, které jsou sice prima facie, ale nejsou absolutní, by
měly vytvořit etický rámec, ponechat dostatečný prostor pro posuzování
263

Srov. MUNZAROVÁ, M., Zdravotnická etika od A do Z, s. 42.

264

Srov. MUNZAROVÁ, M., Zdravotnická etika od A do Z, s. 42–43.

265

Srov. BEAUCHAMP, T. L. – CHILDRESS, J. F., Principles of Biomedical Ethics, s. 271 an.

266

Srov. BEAUCHAMP, T. L. – CHILDRESS, J. F., Principles of Biomedical Ethics, s. 6–8.
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a rozvahu ve specifických případech a poskytnout vedení pro rozvíjení detailnějších pravidel. Během etických úsudků mají být principy vyvažovány
a harmonizovány, mají být koherentní.267
Jejich práce měla velký ohlas jak v USA, tak později v Evropě, poslední
přepracované vydání Principles of Biomedical Ethics je z r. 2001.
Ačkoli trvali na vyváženosti principů a explicitně nestanovili268 žádný
prioritní princip, z textu plyne, že princip respektu k autonomii za prioritní
pokládali. To mělo dopad v dalších úvahách.
Upřednosťování principu respektu k autonomii vedlo k vytváření nových
modelů vztahu lékař – pacient (model zákazníka – lékař figuruje jen jako vykonavatel zakázky nebo model smluvní – pacient i lékař jako autonomní osoby uzavírají smlouvu, která jim oběma vyhovuje)269. Jak nové modely vztahu lékařpacient, tak samotný princip autonomie začaly být používány i k obhajobě eutanázie.
Právě nevyváženost principů a důraz na autonomii vedly Beauchampa
a Childresse rovněž k dnes již naprosto nepřijatelným závěrům týkajících se
paliativní medicíny. V kapitole Nonmaleficience v oddílu Killing and Letting Die
uvádějí:
At present, medicine and law are in the awkward position of having to say to such
patients, “If you were on life-sustaining treatment, you would have a right to withdraw
the treatment and then we could let you die. But since you are not, we can only give you
palliative care until you can die a natural death, however painful, undignified, and
costly.“ This seems tantamount to condemning the patient to live a life he or she does
not want. [...] If a right exists to stop a machine that sustains life, through an
arrangement involving mutual agreement with a physician, why is there not the same
right to stop the machine that is one’s life by an arrangement with a physician?270

267

Srov. BEAUCHAMP, T. L. – CHILDRESS, J. F., Principles of Biomedical Ethics, s. 20–28.
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BEAUCHAMP, T. L. – CHILDRESS, J. F., Principles of Biomedical Ethics, s. 37.

269

Srov. MUNZAROVÁ, M., Zdravotnická etika od A do Z, s. 45.
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BEAUCHAMP, T. L. – CHILDRESS, J. F., Principles of Biomedical Ethics, s. 226. Zvýraznění

vlastní.
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Je pravda, že paliativní medicína nebyla na konci sedmdesátých letech,
kdy vyšlo první vydání, zdaleka ještě rozvinuta a že se nedostávalo účinných
analgetik. Není ale pravda, že by toto přetrvávalo ještě v devadesátých letech,
kdy vyšlo 4. vydání, ze kterého cituji. Historie dala naštěstí (snad nejen zatím, ale
trvale) za pravdu těm, kteří stáli za rozvojem paliativní medicíny a ne těm, kteří
považovali člověka za pouhý stroj či přístroj, který lze, když uznáme na základě
své autonomie za vhodné, vypnout.
V posledním vydání z r. 2001 autoři tuto citovanou část mírně upravili
a vypustili větu s výrazem „machine“. I tak však opět operují s nezvládnutelnou
bolestí, což, je-li „pain management“ neadekvátní, není důvod pro asistované
suicidium, jak uvádějí271, ale pro lépe vedenou léčbu bolesti. Vzhledem
k závažnosti tohoto problému a také proto, že zcela odporuje evropskému
pohledu, který byl např. předložen ve studii Pallium,272 uvádím i citaci
z posledního vydání:
At present, medicine and law are in the awkward position of having to say to such
patients, “If you were on life-sustaining treatment, you would have a right to withdraw
the treatment and then we could let you die. But since you are not, we can only allow
you to refuse nutrition and hydration or give you palliative care until you can die
a natural death, however painful, undignified, and costly.“273

Etika čtyř principů je v tomto ohledu nekompatibilní se současným evropským trendem i prohlášeními a výzvami Světové zdravotnické organizace
i projektem Pallium. 274
Samotné principy jsou nicméně v lékařské etice důležité a zůstávají její
součástí. Umožňují totiž morální problémy dobře analyzovat a při zachování
vyváženosti principů (a ne svévolného preferování či absolutizaci jednoho
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Srov. BEAUCHAMP, T. L. – CHILDRESS, J. F., Principles of Biomedical Ethics (Fifth Edition),

s. 147.
272
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Viz kapitola Etika odpovědnosti, s. 124.
BEAUCHAMP, T. L. – CHILDRESS, J. F., Principles of Biomedical Ethics (Fifth Edition),

s. 147.
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Viz předchozí kapitola i kapitola následující.

106

z nich) docházet k relevantním závěrům. Etika principů zcela jistě napomáhá
a podílí se na dialogu275 různých pohledů na etické otázky. Proto se jí v této kapitole věnuji a používám jako jeden z aspektů, které přispívají k pochopení, proč
má být pastorační péče součástí celkové péče o pacienta.
Nejdříve znovu připomenu, tentokrát slovy C. G. Junga, co nemocný prožívá:
Tváří v tvář takové smrti se nám život stále jeví jako tok, jako chod natažených hodin,
jejichž konečný stav klidu je nám pochopitelný. Nejsme dokonce o „toku“ života nikdy
přesvědčeni pevněji než v situaci, kdy před našima očima dospěje lidský život ke konci,
a nikdy nevyvstává otázka po smyslu a ceně života naléhavěji a palčivěji než
v okamžiku, kdy vidíme, jak poslední dech právě opouští dosud živé tělo. Jak rozdílně
se nám jeví smysl života, když vidíme mladého člověka, usilujícího o vzdálené cíle
a tvořícího budoucnost, a když nevyléčitelně nemocný nebo stařec s nevolí a bezvládně
klesá do hrobu. Mládí – jak se nám zdá – má cíl, budoucnost, smysl a cenu. 276

Můžeme sice, ve chvílích kdy se nás osobně nebo našich drahých smrt
přímo nedotýká, utěšovat sebe nebo jiné rádoby životními moudrostmi ve stylu
„každý musí umřít“ nebo „nikdo nežije věčně“. Ty se však rozplývají, když se
okolnosti změní:
Když jsme však sami a je noc a tak temno a ticho, že neslyšíme a nevidíme nic než
myšlenky, které sečítají a odečítají roky života, když nevnímáme nic než řadu těch
nepříjemných skutečností, které nemilosrdně dokazují, jak daleko pokročila ručička
hodin, nic než pomalé a nezadržitelné přibližování černé zdi, která s konečnou platností
pohltí všechno, co miluji, co si přeji, v co doufám a o co usiluji, pak se všechny životní
moudrosti schovávají do neodhalitelné skrýše a na člověka, který nemůže spát, padne
úzkost jako dusivá přikrývka. 277

Pastorační/duchovní/duchovenská/spirituální péče má na základě porozumění duchovním, emočním a existenciálním problémům a potížím (popsaným
blíže v ostatních kapitolách a zde slovy C. G. Junga pouze připomenutými)
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Viz Úvod, s. 5.
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JUNG, C. G., Duše moderního člověka : Duše a smrt, s. 106. Zvýraznění vlastní.
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JUNG, C. G., Duše moderního člověka : Duše a smrt, s. 106. Zvýraznění vlastní.
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poskytovat podporu nemocnému (a jeho blízkým), pomáhat tyto obtíže řešit,
mírnit duchovní utrpení a tím přispívat k mírnění utrpení celkového, tak jak tuto
skutečnost popsala C. Saundersová v konceptu „total pain“.278
To, že tyto potřeby jsou potřebami vycházejícími ze spirituální dimenze
člověka, jsem rovněž nastínila již dříve. Dále připomínám skutečnost, které jsem
věnovala v této práci hodně prostoru, že o existenci spirituální dimenze (ať už
původ a obsah religiózního myšlení chápeme jakkoli) není pochyb. Dodám ještě
několik slov M. Munzarové:
Všichni, snad s výjimkou přesvědčených mechanistických materialistů, přiznávají člověku spirituální dimenzi.[...] Akceptace duchovního království souvisí s télos života
každého a je zcela v souladu s přirozeným zákonem a se schopností lidského rozumu
tento konečný cíl hledat a snad i nacházet. 279

K tomu, aby se mi lépe pracovalo s principy a aby byly myšlenky srozumitelnější, zřetelnější a jasnější, použiji metafory, které již byly na různých místech zmíněny. Zlo je ponechání nemocného na mrazu nebo ponechání
nemocného pod dusivou přikrývkou existenciální úzkosti, nedoprovázení
nemocného v nejtěžších chvílích jeho života – tedy neposkytnutí pomoci, i když
potřeba je evidentní a pomoc je možné poskytnout.
Dobro je poskytnutí pomoci a péče – tedy přikrytí rouškou/palliem jedné
mrznoucí dimenze člověka, dobro je odstranění dusivé přikrývky, dobro je
doprovázet nemocného v jeho životní úžině, dobro je podat druhému ruku
v temnotě rokle.

278

„It soon became clear that each death was as individual as the life that preceded it and that

the whole experience of that life was reflected in a patient’s dying. This led to the concept of
‘total pain’, which was presented as a complex of physical, emotional, social, and spiritual
elements...“ C. Saunders, 1996; citováno podle GRACIA, D. EN HAVE, H., „Palliative Care and
the historical Background“, in The Ethics of palliative Care : European perspectives, ed. Henk
ten Have a David Clark, s. 28. Srov. též VORLÍČEK, J., Paliativní medicína, s. 19–20. Viz též
kapitola této práce Paliativní medicína, s. 13.
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MUNZAROVÁ, M., Zdravotnická etika od A do Z, s. 53–54.
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Nyní se vrátím ke čtyřem principům, tak jak byly formulovány
Beauchampem a Childressem. Principy non-maleficience a beneficience jsou
v podstatě převzaty z Hippokratovy přísahy a od sebe racionálním zdůvodněním
odděleny. Vzhledem k tomu, že se jedná o principy historicky nejstarší, začnu
s nimi svou rozvahu.
Princip non-maleficience zakazuje ublížit, poškodit nebo dokonce usmrtit. Vyžaduje, aby se člověk úmyslně zdržel činů a jednání, která působí druhým
škodu. Má vztah k zásadě primum non nocere, odvozované z Hippokratovy přísahy, i k příkazu nezabiješ, jak ho známe např. z biblického Desatera.
Pravidla principu non-maleficience mají formu: Do not do X – Nedělej X.
Povinnosti

non-maleficience

jsou

povinnostmi

nezpůsobovat

škodu

a nevyvolávat rizika poškození. Poškození nebo ublížení zahrnuje jednak znásilnění práv někoho jiného, jednak nemorálnost, lež, omyl. Protože je mnoho typů
poškození, podporuje princip non-maleficience vedle základního příkazu nezabiješ řadu specifických morálních pravidel, např. : nezpůsobíš bolest nebo utrpení druhým, neučiníš je nezpůsobilými, nebudeš je urážet, nebudeš druhého
zbavovat životních dober.280
Důležitým termínem, který je vztažen k non-maleficienci je nedbalost,
která vyjadřuje některé formy selhání při plnění povinností. Jako nedbalost
můžeme hodnotit chování, které pokleslo pod standard povinné péče (nemám teď
na mysli lajdáctví, nepečlivost atp.. ). Povinná péče může být stanovena zákonem
nebo etickými normami. V souvislosti s pastorační péčí se jistě objeví námitky,
že není povinná. Je to ovšem otázka velmi diskutabilní, tato péče vyplývá
z požadavků paliativní medicíny jako oboru a její neposkytování vede
k poškozování pacienta, jak se pokusím objasnit dále.
Na základě toho, co Beauchamp a Childress říkají, lze ve vztahu
k nemocným obecně odvodit: Nedělej X – neznásilňuj má práva, nepůsob mi
bolest, nečiň mne nezpůsobilým, nezbavuj mne životních dober. Kdo? Stát,
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zdravotní politika státu, nemocnice, církve s nejednotným přístupem k danému
problému.
Pacient má právo na citlivě podanou informaci a právo na paliativní péči
prováděnou odborníky. Součástí paliativní péče je péče o duchovní dimenzi.
Neposkytování takové péče (resp. možnosti takové péče) je „znásilněním“ práv
nemocného. Mám-li parafrázovat Beauchampa a Childresse, mohu říci: Tím, že
mi neumožníš kontakt s odborníkem – s nemocničním kaplanem, činíš mne
nezpůsobilým vnitřně růst a něco dokázat...;281 a zbavuješ mne možnosti otevřít
se některým životním dobrům, která bych mohl nalézt v komunikaci s kaplanem,
necháváš jednu mou dimenzi neošetřenou, dimenzi, se kterou si nevím rady
a která mi působí mnohdy větší utrpení než bolest fyzická..
Nedodržení principu non-maleficience můžeme v tomto případu charakterizovat jako neposkytnutí odpovídající péče, o které víme, že je žádoucí a že přispívá ke snižování celkového utrpení pacienta. Jinak řečeno, je přehlíženo právo
na poskytování kvalitní paliativní péče.
Pacient je v tomto smyslu ponecháván na mrazu, jedna jeho dimenze není
přikryta rouškou či pláštěm – palliem, ač na to má nárok či dokonce právo. Pacient je ponechán pod dusivou přikrývkou existenciální úzkosti. Není naplněn
základní příkaz Nedělej X – nepoškozuj mne tím, že mne necháš opuštěného
v temnotě rokle před černou zdí.
Ve vyprávění o milosrdném Samaritánovi takto jedná jak starozákonní
kněz, tak i levita, kteří šli kolem polomrtvého člověka, viděli ho, ale vyhnuli se
mu a neposkytli mu pomoc.282
Princip beneficience představuje pozitivní dimenzi neškození. Podle
Beauchampa a Childresse je vhodné si uvědomovat, že závazky pomáhat jiným
281
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nevyléčitelně nebo smrtelně nemocný pacient není biologickým „pozůstatkem“, pro nějž již
nelze nic udělat, bytostí vyžadující anestézii, jejíž život nemá být zbytečně prodlužován, nýbrž
člověkem, který je až do samého konce života schopen vnitřně růst a něco dokázat (pokud se
mu dostane od ostatních přijetí a potřebné podpory).“ Doporučení Rec (2003) 24, s. 24.
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(chránit jejich zájmy) jsou odlišné od závazků neškodit (nezabíjet...), a proto tedy
ono rozdělení principů, které spolu ale velmi úzce souvisejí a ovlivňují se
navzájem. Princip beneficience vyžaduje více, tj. větší angažovanost – aktéři
musí učinit pozitivní kroky, aby pomohli jiným, ne jen se zdržet škodlivého jednání. Sami autoři rozdělení principů jsou si vědomi, že neexistují ostré hranice
mezi těmito principy. Běžně je v medicíně třeba neustále v etickém rozhodování
vyvažovat rizika a benefit.283
Souvislost těchto principů je dána tím, že dobro musí vždy převažovat nad
rizikem poškození. Podle tradiční a základní normy, trvající v medicíně minimálně 2500 let, smějí lékaři (zdravotníci) poškodit své pacienty nebo toto poškození riskovat pouze tehdy, když jsou přesvědčeni, že to pro pacienta bude
znamenat prospěch. (Jako běžný příklad se uvádí např. operace nebo podání
cytostatik. Možné nevyhnutelné riziko poškození musí být ospravedlněno dostatečně velkým přínosem pro pacienta.) Existuje nějaký benefit, který by převážil
poškození pacienta neposkytováním duchovní péče? Jeden benefit snad přece jen
existuje – než ještě více poškodit pacienta nekvalitní duchovní/pastorační péčí, je
snad lépe ji vůbec neposkytovat. Než totiž přilít ledovou vodu na zmrzlého člověka či přidusit ho ještě více onou dusivou přikrývkou, je jistě evidentní, že je
lépe se takové činnosti zdržet. To, co zde uvádím, je tvrdá realita, kterou zdokumentuji alespoň jednou kasuistikou: Na kliniku byla přijata žena mladšího středního věku. Na jednom mimopražském onkologickém oddělení jí bylo sděleno, že
léčba je vyčerpaná. Pacientka se rozplakala. Reakce lékařky byla následující:
„Hmm, co má být, tak se převtělíte!“ Pro pacientku byla situace o to těžší, že
byla křesťansky orientovaná a převtělování pro ni bylo zcela nepřijatelné.
Bude-li v naší zemi, v této světově unikátní religionistické laboratoři jak ji
nazývá P. Říčan, poskytovat duchovní péči kdokoli bez patřičného vzdělání
a dalších podmínek stanovených v západních standardech, bude takováto neodborná „pomoc“ pacienty ještě dále a více poškozovat.
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Princip beneficience existuje, tak jak uvádějí Beauchamp a Childress284,
ve třech formách:
a) předcházet zlu nebo poškození,
b) odstraňovat je a současně
c) podporovat, hájit a činit dobro, tzn. tělesnou a duševní pohodu a veškerý
prospěch pro nemocného.
V principu beneficience jde tedy o jednání v zájmu jiných a o ochranu
zájmů jiných lidí. V případě paliativní medicíny, resp. péče a pastorační péče
jako její součásti, jde především o standard náležité, kvalitní, potřebám nemocného odpovídající péče. Opět obrazně řečeno: jde o poskytnutí celého kvalitního
pláště, k jehož celistvosti kaplan přispívá, nebo odstranění dusivé přikrývky
existenciální tísně, což je „náplň práce“ především nemocničního kaplana, i když
podílet se samozřejmě i na této činnosti má celý tým.
Shrnu nyní to, co už bylo řečeno v kapitole Paliativní medicína.
V okamžiku, kdy uzdravení není možné, celá klinická pozornost se přesouvá na
kvalitu života nemocného a jí se podřizuje veškerá léčba a péče (máme-li kurativní záměr, kvalita života ustupuje snaze o záchranu života – v onkologii se
např. jedná o náročné terapeutické režimy s řadou vedlejších nežádoucích
účinků). Úkolem paliativní medicíny, která je aktivním procesem, a tedy úkolem
celého multidisciplinárního týmu je dosažení co nejlepší kvality života nemocných a jejich rodin. Jinými slovy – úkolem týmu je provádět integrovanou komplexní péči, která předchází a zmírňuje všechny aspekty utrpení. Smysl života tak
vystupuje výrazně do popředí a odkazuje na péči o duchovní dimenzi.
Denní setkávání se s nemocnými, kteří navzdory léčbě chátrají a umírají,
není pro zdravotníky jednoduché. I tady je třeba hledat a zdůrazňovat smysl
léčby a péče, i tady má kaplan své nezastupitelné místo v týmu.
Hodně se v poslední době mluví o vytváření prostředí příznivého pro umírání. Tímto prostředím se nemyslí jen hezký a dobře vybavený nemocniční či
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hospicový pokoj. Jde znovu o zdůraznění myšlenky, že je třeba potvrdit smysl
života nemocného nebo umírajícího a jeho život vůbec tím, že zdravotnický personál s ním nezpřetrhá své společenské vztahy nebo vazby. Jinak řečeno, zdravotníci nemají od těžce nemocného nebo umírajícího (nebo před těžce
nemocným a umírajícím) utíkat. K dokreslení uvádím následující epizodu:
Stalo se sice ještě v době totality, ale bohužel se obdobné situace opakují na některých
pracovištích ještě i dnes. Moje mladá známá měla rychle postupující melanom: „Vím,
že to jde rychle, vím, že zemřu. Ale to není to nejhorší. To nejhorší je, že když jsem
v nemocnici, tak přede mnou všichni utíkají. Přijde vizita, všichni pokývají hlavou
a mizí. Vždyť já už bych se jich ani na nic neptala – z toho asi mají největší strach. A já
bych jen chtěla, aby si mne alespoň trochu všimli, zůstali se mnou chvíli jako s jinými
pacienty.“

Tato potřeba mluvit a být slyšen, být stále v sociální síti (byť si ji pacient
nevybral, neboť si nezvolil svobodně svou nemoc a opakované pobyty ve zdravotnických zařízeních), a odpověď na ni ve formě společenského kontaktu je
starostí všech zdravotníků. Nicméně kaplan je tady jakýmsi garantem toho, že
vytváří osobní společenství s nemocným či umírajícím; je to, jak už bylo zmíněno součást jeho práce „být s“ a „být pro“ a v tomto společenství jak potvrzovat
smysl života a chránit ho navzdory přicházejícímu zmaru, tak všemi vhodnými
a dostupnými prostředky pastorační péče snižovat existenciální úzkost. Je-li
kaplan členem týmu, v určitých chvílích vyjadřuje, zastupuje, symbolizuje společenství všech zdravotníků, celého týmu.
Považovat smrt za přirozenou událost, přirozený proces a nepohlížet na ni
jako na selhání medicíny je ideálem, ke kterému mohou všichni zdravotníci směřovat, ale těžko ho mohou někdy dosáhnout. Pocit prohry cítíme u lůžka umírajícího všichni, pokud jeho věk nedosáhl „plnosti let“. Nicméně právě kvalitní léčba
s kvalitní péčí trvající po celou dobu pacientova boje s nemocí může ostří tohoto
pocitu otupit – prohráli jsme, ale prohráli jsem čestně, protože jsme projevili maximum humanity, které jsme projevit mohli. I důraz na tuto skutečnost je úkolem
kaplana, stejně jako dovolit vyjádřit bolest z odchodu příbuzným (a někdy také
personálu) – prostřednictvím pláče, gest, rituálů. Kaplan se podílí největší mírou
z členů týmu na akceptaci neakceptovatelného...
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Slovní spojení důstojná smrt nebo dobrá smrt je požadavkem, je přáním
každého člověka (opustí-li představu, že na tomto světě bude věčně) zemřít
důstojně, zemřít dobře, zemřít bez velkého utrpení. Přispět k tomu, aby pacient
umíral dobře, je úkolem celého paliativního týmu, v němž má v současnosti
kaplan své nezastupitelné místo. Stojíme na velmi ostré etické hraně –
pregnantně to vyjádřila v nedávném průzkumu MF Dnes285 Věra Jakubková,
poslankyně Strany zelených: „Já bych pro takový zákon hlasovala. Mám za
sebou zkušenost s umíráním tří blízkých lidí a vím, že péče o umírající u nás není
na dost vysoké úrovni,“286 Zvláštní logika – než abychom rozvíjeli kvalitní paliativní péči, budeme raději provádět eutanázii nebo asistované suicidium.
Cesta paliativní medicíny a paliativní péče je náročná, „kamenitá“ pro
všechny zúčastněné, ale je to cesta humánní. Cesta, která má zajistit nemocnému
a později umírajícímu, aby žil pokud možno co nejlépe, s co nejlepší kvalitou
života až do smrti. Strach z umírání by měl být mimo jiné snižován podporováním hodnot života. S umírajícím je třeba zacházet jako s plnohodnotnou lidskou
bytostí až do posledního výdechu. Až do konce je možná péče o všechny
dimenze, i když není možné pacienta vyléčit. Nelze dělat závěry typu „tady se už
nic nedá dělat“ – dělat se dá vždy a jedná o zásadní úkol medicíny, jejíž součástí
péče obecně je.
Asistované suicidium nebo eutanázie jsou vším jiným než zkrácením utrpení nemocného. Jeho život tak není dotvořen, nedosáhl ke svému možnému
konci, ale je useknut a zlikvidován.
Poskytování kaplanské služby či péče v celé její šíři bylo rozvinuto již
v předešlých kapitolách. Zde jsem chtěla jen upozornit na to, že odstraňování
dusivé roušky existenciální tísně a přikládání té části pallia, která je v kompetenci
nemocničního kaplana je zcela v souladu s principem beneficience, tak jak ho
popsali a rozčlenili Beauchamp s Childressem. A milosrdný Samaritán? Přišel
285

Srov. MF Dnes 20. srpna 2007, s. A1, A3. MF Dnes provedla průzkum mezi všemi dvěma

sty poslanci Sněmovny. Z celkového počtu odpovědělo 186 poslanců, 92 je proti legalizaci
eutanázie, 60 je pro. Váhajících poslanců, kteří nemají na věc jasný názor je 34.
286

MF Dnes 20. srpna 2007, s. A3.

114

k tomu místu, uviděl zraněného – potřebného pomoci, byl pohnut soucitem, přistoupil k němu, ošetřil rány olejem a vínem a obvázal je.
Další dva principy, které Beauchamp a Childress zavedli, jsou respekt
k autonomii a spravedlnost. Je nepopiratelné, že v medicíně byly tyto dva principy opomíjeny a že v moderních změněných podmínkách se jevily a stále jeví
jako velice důležité.
Respekt k autonomii. Autonomie (z řečtiny: autos – sám, nomos – zákon)
je schopnost nezávislého, samostatného jednání bez zevního ovlivnění. Jedná se
tedy o schopnost zvážit a rozlišit jednotlivé alternativy a na tomto základě uskutečnit vlastní výběr, případně uskutečnit určitý plán, který si člověk předsevzal.
Autonomie podporuje tvůrčí schopnosti a odporuje konformitě. Respekt
k autonomii je respektem ke svobodné aktivitě druhého, kdy druhý určuje způsob
svého vlastního jednání v souladu se svými plány dle svého vlastního výběru,
svých vlastních preferencí, přání, hodnot a ideálů.
V kontextu lékařské etiky se respekt k autonomii týká především práva
nemocného na sebeurčení. Toto právo je v úzkém kontextu s informovaným souhlasem – pacient má právo na všechny potřebné informace, aby se mohl rozhodovat a souhlasit/nesouhlasit s veškerým děním kolem své osoby. Pravdivá
komunikace je základní podmínkou pro respekt a potvrzení vnitřní svobody
nemocného, pro respekt k jeho autonomii.
Z určitého úhlu pohledu, z uvedeného pohledu vnitřní svobody, je popis
autonomie třeba rozšířit. U chronicky nemocných či starých lidí může pod
dojmem dokonalé autonomie dojít k tomu, že jako ekvivalent závislosti
a méněcennosti je chápán jakýkoli náznak snížení schopnosti fungovat nezávisle
na okolí, což v širším slova smyslu naznačuje ztrátu ceny nemocného. Zdůrazňováním autonomie jako prioritního prvku ve smyslu nezávislosti vede ve společnosti k neochotě přijímat závislosti, které chronické nemoci doprovázejí. Podle
G. J. Agicha287 je důležité vnímat autonomii osoby také jako schopnost
287
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ztotožňovat se se svou vlastní historií a sebepojetím, tedy mít sice vyvinutý systém názorů, hodnot a preferencí, racionálně se rozhodovat, ale současně
akceptovat, že k realizaci volby může dojít jen za pomoci druhých. A nejen to –
ztráta soběstačnosti, ztráta určitých tělesných funkcí, následky operací a léčby
vůbec, úbytek sil vede často ke sníženému hodnocení sama sebe. A zde je opět
role kaplana vystupuje do popředí: ve znovuobjevování pacientovy vlastní historie, identity i hodnoty. Jak už bylo uvedeno, nemocný vypráví příběh svého
života – příběh odpovídající na otázku kdo jsem já skutečně, nezávisle na své
nemoci, kdo jsem já, nezávisle na mém chátrajícím těle. Já jako celý člověk,
nejen já jako pacient. Kdo jsem já? je univerzální existenciální otázka, která se
znovu a znovu objevuje v jednotlivých fázích lidského života a znovu a znovu
musí být reflektována. V době nemoci je tato potřeba sebereflexe velice aktuální
a je nezbytné poskytnout nemocnému oporu. Jeho příběh se tak odehrává či
odhaluje před očima kaplana a získává novou hodnotu. V znovuobjevené
a potvrzené identitě pak pacient znovu nabývá nebo rozvíjí svou autonomii.
Schopnost rozhodovat se promyšleně a odpovědně vyžaduje dostatek
informací. Vzhledem k popsané situaci v naší zemi nelze položit pacientovi
otázku, zda má zájem o pastorační péči či o návštěvu nemocničního kaplana.
Mnozí lidé si vůbec pod tímto souslovím nedokáží nic představit. Staří lidé by se
i mohli vyděsit, že umírají a někdo z personálu jim nabízí tzv. poslední pomazání. Předsudky a neznalost nejsou kritériem pro autonomní rozhodování. Bez
dostatku informací a řádné edukace nelze tento typ péče v naší zemi vůbec nabízet. Pacient by totiž vůbec nevěděl, co ve své autonomii odmítl. Přestože mezi
nezadatelná práva pacienta patří odmítnutí léčby a/nebo péče a tak je tomu i
v poskytování péče pastorační, za celých deset let se mi nestalo, že by někdo
z pacientů mou službu odmítal. Kdybych ale přišla a zeptala se, zda má pacient
zájem o pastorační péči či o službu kaplana, asi bych po celé desetiletí odcházela
z kliniky domů, aniž bych měla, až na pár výjimek, cokoli na práci.
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Je třeba ještě dodat, že respekt k lidské autonomii nebo sebeurčení je
skutečný, pokud odpovídá stejnému respektu k autonomii všech, jichž se to
potenciálně týká, tedy i zdravotnického personálu. To znamená, že autonomie
pacienta není neomezená, naopak je tímto samým faktem omezena stejně jako,
jak už bylo zmíněno výše, principem nonmaleficience. Jakékoli přání pacienta
tedy nemůže být vydáváno za projev jeho autonomie, kterému se zdravotníci
musí automaticky podřídit.
Nemocniční kaplan v řadě náročných vztahů s některými pacienty opět
hraje důležitou roli. Jeho komunikační schopnosti by měly přispívat
k vyjasňování problémů či k objasňování někdy záhadného chování pacientů. Ne
vzácně za těmito těžkostmi stojí vztah k nějaké esoterické skupině, k sektě či
léčitelům nebo nějaké malé náboženské skupině.
Byla jsem zavolána na jednu z klinik, kde pacientka s nádorovým onemocněním, vykazovala patologické známky chování. Metastázy v mozku byly vyloučeny, psychiatr ani
psycholog neudělali žádný závěr. Mně doslova pomohla náhoda – po chvíli, kdy jsem
s pacientkou hovořila, začala být neklidná a zeptala se, kolik je hodin. Je deset, odpověděla jsem a zeptala se, zda má jít na nějaké vyšetření. „Paní doktorko, promiňte, na mne
teď začíná působit léčitel.“ Pacientka vytřeštila oči a já jsem bez dalšího odešla sdělit
tuto skutečnost ošetřujícímu lékaři.

A ještě jeden příběh, který se podstatně více dotýkal mé práce nemocničního kaplana.
Na kliniku byla přijata pacientka k první hospitalizaci s generalizovaným onemocněním. Před tím se delší dobu léčila u nás ambulantně. Byla ještě chodící, ale neklidná,
neurotická, vyžadovala trvalou pozornost sester i lékařů – tedy projevovala svou autonomii na úkor druhých. Nicméně tvrdila, že je zcela vyrovnaná se svým stavem i s tím,
že umře. Zjistila jsem, že pacientka byla pokřtěná, křesťanství však nepraktikovala
a nechtěla se k němu vrátit. Aby si usnadnila konfrontaci s blížící se smrtí, četla
a studovala Tibetskou knihu mrtvých. Ta ji však uvedla do těžkých úzkostí týkajících se
přechodu – bardo. Podařilo se mi s pacientkou pracovat a na základě opory v jiných
náboženských symbolech její úzkost téměř úplně odstranit.

V poslední době se stále častěji v nelékařských kruzích uvádí, že nemocní
lidé, kteří mluví o eutanázii, projevují a zdůrazňují tímto způsobem svou
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autonomii, kterou chápou jako nejvyšší hodnotu, hodnotu vyšší než život. To je
ale názor zdravých lidí. Z pohledu paliativní medicíny je nezbytné říci, že
nemocných lidí, kteří o eutanázii hovoří, je relativně nízké procento. Pokud pacient zmiňuje eutanázii, existuje pro tuto skutečnost celá řada jiných důvodů než
touha po autonomním jednání a touha po autonomním zakončení života. 288 Říkáli pacient, že chce zemřít, „může toto sdělení paradoxně ukazovat na ztrátu autonomie spíše než na důstojný výraz
sebeurčení.“

289

Prakticky vždy, dotkne-li se pacient tématu eutanázie či

asistovaného suicidia, se jedná o volání o pomoc a vždy je přítomná existenciální
tíseň, která je nejhůře ovlivnitelná. Dále může být pacient v depresi, což je skutečnost, kterou má každý onkolog mnohokrát zažitou. Depresi je třeba léčit, ne
kvůli ní končit život. Někteří pacienti jeden den o eutanázii žádají a další den
jsou vděčni za každou hodinu, kterou stráví na tomto světě se svými blízkými.
Často pacienti během nemoci mění své požadavky (včetně požadavku na zavedení eutanázie) proto, že si přebudovávají žebříček hodnot, nacházejí nové cíle
i další či zcela nový smysl života, navzdory postupující chorobě.
Především snižováním existenciální úzkosti a potvrzováním života (včetně
hledání jeho smysluplnosti i v době život ohrožující nemoci či ve chvílích, kdy se
život chýlí ke konci) pastorační péče přispívá k tomu, aby byl pacient více sám
sebou, aby jeho autonomie byla znovu budována a objevována.
Princip spravedlnosti. Beauchamp a Childress popsali tento princip
v nepřeberném množství variant nejrůznějších pohledů a přístupů. Definice spravedlnosti se ztrácí v mlze mnoha teorií.290 Vyjdu proto v pohledu na spravedlnost
z Platóna a Aristotela.
Platónova teorie ctností, rozvinutá v Ústavě, se stala základním východiskem a orientací pro etiku ctností. Platón rozlišoval tři základní síly nebo části
288

Vždyť kdyby pacient opravdu chtěl spáchat sebevraždu, co mu v tom brání?
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duše: rozum, vznětlivost a dychtivost a jim odpovídající ctnosti: moudrost, statečnost a uměřenost. Rozum,který dosáhl moudrosti, má vládnout nad agresivně
vznětlivou (thymoeides)291 i nad dychtivou (epithymétikon)292 částí duše. Koná-li
každá duševní síla pod vládou rozumu to, co jí náleží (tedy koná-li vznětlivost
pod vládou rozumu statečnost a dychtivost koná uměřenost), uskutečňuje-li se
tak řád „částí duše“, je člověk v sobě spravedlivý a ctnostný.293
Aristoteles sice přejal základní myšlenky Platónovy teorie, ale vytvořil
novou klasifikaci ctností. Ctnosti rozdělil na dianoetické (teoretické)294 a etické
(mravní, praktické),295 které jsou ctnostmi v užším slova smyslu. To, co ve
ctnosti odpovídá rozumu, je definováno jako střed – mesotés

296

– mezi neřest-

nými krajnostmi.
V Aristotelově teorii ctností se rozmanitost etických ctností rozvíjí
v kontextu společenského života, ve společenském styku občanů a v politice.
Ústava aténské polis – politeia je podle Aristotela nejdokonalejší ústava, protože
jejími principy jsou svoboda, rovnost a samostatnost občanů. Občané jsou v ní
chápáni jako svobodní a sobě rovní lidé a je zde realizováno přirozené politické
určení člověka jako živočicha politického – zóon politikon. V politeia dosáhlo
lidské zespolečenštění plnosti a je v ní umožněna blaženost v „dobrém životě
a dobrém jednání“. Blaženost v tomto smyslu je posledním cílem člověka.
Zákony takto uspořádané obce a jim odpovídající étos jsou proto pro
Aristotela mravně normativní. Proto říká, že zákonná spravedlnost, tzn. spravedlnost řídící se zákony a právním řádem obce (polis), je „celá ctnost“,297 jež v sobě
zahrnuje všechny ostatní etické ctnosti. Sociální étos se má řídit zákony polis
(ustanovené jako politeia) a má být budován v duchu těchto zákonů. Proto je
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nejvyšší mravní ctností spravedlnost – dikaiosyné jako ctnost, která v poměru
k druhému člověku každému dává, co mu patří, ve smyslu vyrovnání, event.
určité rovnosti.“298
Pro Aristotelovu etiku ctností je charakteristické, že etické ctnosti jsou
vždy obsaženy v daném právu a étosu politicky uspořádané společnosti. Normy
odpovídající rozumu a ctnosti žijí jako uznávané zásady uvnitř živoucího étosu
politicky právně uspořádaného daného sociálního života. Tento historický exkurz
zakončím slovy samotného Aristotela:
[Zákonná] spravedlnost je dokonalá ctnost [...], a proto je spravedlnost často pokládána
za nejvyšší ze všech ctností, za ctnost tak podivuhodně krásnou, že ani Večernice ani
Jitřenka nezáří jako ona. [...] A je pokládána za nejdokonalejší ctnost, protože je aplikací dokonalé ctnosti. Ale dokonalá je proto, že ten, kdo ji má, ji může uskutečňovat
nejen u sebe, ale také vůči druhým lidem. [...] Zákonná spravedlnost v tomto smyslu
tedy není pouze částí ctnosti, ale je celou ctností a také její protiklad, nespravedlnost,
není částí nectnosti, ale celou nectností.299

Princip spravedlnosti tedy od antiky úzce souvisí se základními podmínkami pokojného a humánního spolužití lidí, jak jsme viděli na příkladu řecké
polis. Jedná se o sociální resp. politický princip v tom nejširším slovy smyslu.
Nakonec i zlaté pravidlo, rozšířené ve všech kulturách, které říká Co sám
nechceš, nečiň jinému!, vyjadřuje požadavek, aby se lidé navzájem uznávali jako
rovnocenné bytosti a vážili si sebe navzájem. Jinak řečeno, každý by měl ve
svém jednání brát v úvahu, že i druzí lidé mají své potřeby a zájmy jako on sám.
I současná doba řeší problém spravedlnosti. Ve 20. století zpracoval teorii
spravedlnosti John Rawls, americký filozof a politolog, představitel politického
liberalismu. Kritizuje utilitaristické pojetí dobra, před kterým má přednost spravedlnost. Spravedlnost chápe jako slušnost, což konkrétně znamená, že není
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spravedlivé, když má někdo méně, aby jiný mohl prosperovat, ale je spravedlivé,
když má někdo větší výhody, pokud se tím zlepšuje situace těch, kdo tyto výhody
nemají.
Spravedlnost vzniká na základě tzv. slušné dohody, tedy takové dohody,
při které zúčastněné strany nemají prakticky žádné předporozumění, a proto
spolu jednají upřímně a otevřeně. To je ovšem podle Rawlse jen předpoklad
zcela hypotetické situace V pozicích, které lidi mají v současné společnosti, je
ovšem situace jiná, protože k žádné tzv. slušné dohodě bez předchozího předporozumění nedošlo. Proto podle Rawlse stojí pojetí spravedlnosti na dvou principech: prvním je rovnost základních práv a povinností, druhý princip říká, že
sociálněekonomické nerovnosti jsou spravedlivé pouze tehdy , když směřují
k blahu druhých, čímž samy sebe kompenzují.300
Mluvíme-li o spravedlnosti ve zdravotnickém systému, je nejčastěji spravedlností myšlena distribuční spravedlnost – spravedlivá alokace prostředků.
Princip spravedlnosti není principem rovnosti, ale přiměřenosti.
P. Hanušová a O. Angelovská z FSV UK vidí spravedlnost a solidaritu
jako základní princip zdravotní politiky:
Za klíčové cíle zdravotní politiky všech evropských zdravotnických systémů jsou považovány všeobecná dostupnost zdravotnických služeb pro všechny občany, efektivní
využití zdrojů, efektivní způsob poskytování služeb, kvalitní služby flexibilně
reflektující potřeby pacientů. Zdravotní péče vycházející z těchto principů a sledující
uvedené cíle je v jednotlivých státech garantována jako veřejná služba. Stát vytváří pro
její uskutečňování právní, organizační a ekonomické prostředí. Plní tak povinnosti dané
ústavním právem a lidskými právy – rovné právo na zdraví.301

Zatímco ve většině západních zemí je paliativní péče považována za podstatnou a nedílnou součást zdravotnických služeb302, Česká republika za vývojem
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paliativní péče ve vyspělých zemích silně zaostává. Až v roce 2004 byl zřízen
samostatný atestační obor „Paliativní medicína a léčba bolesti“. Pro srovnání
uvádím situaci v Maďarsku, které je také postkomunistickou zemí:
Maďarský zákon o zdravotní péči z roku 1997 výslovně zmiňuje paliativní péči
a formálně dává pacientům právo na kontrolu symptomů a na život se svými blízkými;
stanovuje, že kdykoli je to možné, měla by být poskytována domácí péče, a hovoří
o podpoře poskytované pacientovým blízkým a duchovní podpoře rodině a blízkým.
Maďarské ministerstvo zdravotnictví a Asociace hospiců a paliativní péče vydaly
a rozšířily profesní směrnice.303

Podle skupiny odborníků, kteří vypracovali pracovní materiál k odborné
a veřejné diskuzi – Koncepce paliativní péče – brání v naší zemi rozvoji moderní
paliativní

péče

„komplex

legislativních,

ekonomických,

politických

a společenských překážek.“304
Doporučení Rec (2003) 24 zmiňuje, že organizace paliativní péče má být
založena na hodnotách prosazovaných Radou Evropy (lidská práva, práva pacientů, lidská důstojnost, sociální soudržnost, demokracie, spravedlnost, solidarita,
účast na rozhodování, svobodná volba) a mezi hlavními dimenzemi je uvedena
duchovní podpora. Kvalitní paliativní péče, tedy včetně duchovní podpory, má
být nezbytnou a nedílnou součástí zdravotnictví. Národní strategie péče o zdraví
by měly obsahovat opatření pro její rozvoj a funkční začlenění. Má být rovněž
bez zbytečného prodlení dostupná každému, kdo ji potřebuje.
Srovnáme-li teorii spravedlnosti podle Aristotela a požadavky Rady
Evropy se situací u nás ohledně paliativní péče, nezbývá než konstatovat, že
ctnost spravedlnosti či princip spravedlnosti, až na malé výjimky, téměř úplně
v této oblasti schází.
Neustále opakovaná teze o nedostatku finančních zdrojů není omluvou,
protože právě v rámci principu spravedlnosti a solidarity a respektu k lidským
právům je třeba, aby „komplex legislativních, ekonomických, politických
303
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a společenských překážek“ byl odstraněn. Situace v Maďarsku ukazuje, že to
možné je.
V této kapitole jsem se snažila ukázat, že etika čtyř principů, jedněmi
obdivovaná, jinými kritizovaná, jednoznačně podporuje mou tezi, že duchovní
péče má být součástí celkové péče o pacienta.
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10 Etika odpovědnosti
„Předjímat.“ Nenacházím pro to vhodný holandský výraz. Jak tu od
včerejšího večera ležím, zvládám neustále kousek po kousku z hory
utrpení celého světa, které je třeba nést. Tak dopředu sklízím a svážím
pod střechu část velikého utrpení příští zimy... Až už nebudu žít na
železné pryčně v zemi obehnané ostnatým drátem, tehdy bych měla ráda
nad postelí lampičku, aby v noci bylo kolem mě světlo, kdykoli budu
chtít...305
Henk ten Have, profesor lékařské etiky a přednosta Ústavu etiky, filozofie
a historie medicíny na univerzitě v Nijmegen306 v Holandsku byl tři roky
koordinátorem evropského projektu „Pallium“, který se zabýval etikou paliativní
péče307. Do projektu/studie bylo zařazeno sedm evropských zemí (Holandsko,
Velká Británie, Švédsko, Španělsko, Německo, Belgie, Itálie). Vedle lékařů
a sester se na něm podíleli filozofové, etici, teologové, historici a sociologové.
Závěry studie publikované v r. 2002 ukázaly, že biomedicínskou etiku lze, a je
nutno, chápat mnohem šířeji než jen jako etiku čtyř principů.308 Podobný projekt
jako byl evropský, probíhá v posledních letech také v Kanadě.
Evropská studie upozornila především na dva relativně nové etické
pohledy/směry, které spolu úzce souvisejí a o kterých se v medicíně diskutuje
především v posledních desetiletích. Jedná se o etiku odpovědnosti a o etiku
založenou na filozofii vztahu.309
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Slovo odpovědnost, používané v běžném i odborném jazyce často bez
nějaké hlubší reflexe, implikuje odpověď. Odpovídat (lat. respondere) může jen
ten, kdo je nadán rozumem a řečí, tedy rozumná lidská bytost; odpovídat může
pak tomu, kdo je schopen se ptát.
V běžné mluvě chápeme odpovědnost v tom smyslu, že člověk jednající
odpovědně může rozumně odpovědět na otázku, proč jednal tak a ne jinak. Jeho
činy jsou rozumově ospravedlnitelné. Tento aspekt odpovědnosti obsahuje dvě
hlediska.310 Jednak ukazuje na přesvědčení, že otázka, co je dobré a co zlé, co je
lepší a co horší, může být předmětem dialogu, resp. diskurzu založeného na racionální argumentaci, ne ovšem na libovolném, případně iracionálním soukromém
názoru. A dále popsaný aspekt odpovědnosti ukazuje, že to, co je špatné, horší,
nemorální je charakterizováno vždy něčím, co je proti rozumu, co se nedá plně
rozumově ospravedlnit, a proto člověk takové jednání nebo takový čin nemůže
zodpovědět. Jedná se tedy o nezodpovědnost nebo nezodpovědné jednání.
Odpovídat lze také na výzvu, což můžeme chápat jako druhý význam nebo
smysl tohoto výrazu. Zde se jedná o racionálně zdůvodněnou, vědomou
a svobodnou reakci na situaci, požadavek, tedy výzvu. Člověk je situací vyzýván,
aby něco udělal, jak ukážu dále.
Myšlenku odpovědnosti můžeme specificky chápat jako myšlenku mravního rozlišení, ke kterému dochází „mezi mnou a tebou“,311 tedy myšlenku mravního rozlišení ve vztahu k druhé osobě. V tradici etického myšlení se vyskytuje
myšlenka mravního rozlišení ve vztahu k druhé osobě jak v náboženstvích (např.
Tobiáš 4,15: Co sám nenávidíš, nikomu nečiň! ), tak ve filozofii.
V předchozích dvou kapitolách (Kodexy a etická doporučení a Etika čtyř
principů) jsem se věnovala „synchronní etice“312 – etice zaměřené na hledání
a vytváření pravidel a principů, které jsou platné především pro současnost, přítomnou skutečnost. Tato etika „tíhne spíš k zákonům a právu než k etice
v pravém smyslu. To je přirozené: má-li být etika pomocí nebo dokonce
310
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návodem k rozhodování, musí hledat obecná pravidla.“313 Na druhou stranu je
zde skryto určité nebezpečí – tendence nahradit svobodné a odpovědné jednání
jen plněním určitých pravidel.314
Na přelomu 19. a 20. století přichází mezi filozofy podnět k novému
zamýšlení

se

nad

Kantem,

dochází

k renesanci

kantovství

a vzniká

novokantovství.315 Ve vztahu k etice je Kant klasikem jedné linie etického
myšlení, jejíž vliv ale odsunul do pozadí další možnosti etického myšlení, které
byly součástí historické etické tradice.316V tomto historicko-filozofickém
kontextu jako první v novodobých dějinách upozornil na nedostatečnost
jakýchkoli pravidel pro určení dobrého jednání M. Weber ve své přednášce
Politik als Beruf (Politika jako povolání) v r. 1919. Stal se tak autorem myšlenky
etiky

odpovědnosti,

resp.

rozlišení

(Gesinnungsethik317,

ethics

(Verantwortungsethik,

the

ethic

of

mezi

kantovskou

intention)
of

a etikou

responsibility)

).318

etikou

smýšlení

odpovědnosti
Toto

rozlišení

dokumentoval na povolání politiků.319 Weber ve své teorii etiky odpovědnosti
zdůraznil odpovědnost za „předvídatelné“ důsledky lidského jednání. Tím se ale
313
314

SOKOL, J., Antropologie a etika, s. 22.
Toto nebezpečí a varování před ním je zaznamenáno např. v Ježíšově kritice zákonictví

v Matoušově evangeliu v Horském kázání (srov. Mt 5, 1–7, 29). Zobecním-li Ježíšovy antiteze
(Slyšeli jste, že bylo řečeno... Ale já vám říkám...), tak Ježíš říká, že je třeba dostát závazkům
v daleko větší míře, než to dělají zákoníci a farizeové doslovným plněním příkazů. Tedy
přikázání Nezabiješ! znamená podstatně víc – Bůh dává tímto přikázáním člověku na vědomí,
že chce, aby nechal druhého žít, aby mu neubližoval, nezesměšňoval ho atd.; naopak aby mu –
druhému člověk sám vycházel vstříc.
315
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„posouvá celý etický problém do otázky, co je a není, resp. nebylo možné
předvídat.“320
Přestože rozlišení etiky smýšlení a etiky odpovědnosti se jeví jako
důležité, je třeba připomenout, že jak smýšlení, tak odpovědnost jsou v etice úzce
spojeny a propojeny, a nelze tedy mluvit o morálním smýšlení bez odpovědnosti,
stejně jako nelze mluvit o odpovědnosti bez morálního smýšlení.321
S rozlišením etiky smýšlení a etiky odpovědnosti souvisí diachronní
a synchronní metoda označující dvojí možný rozměr zkoumání společenských
jevů. Vedle synchronního, popisného modelu zabývajícího se zkoumáním současné, přítomné skutečnosti existuje ve společenských vědách (lingvistika, antropologie, religionistika, ale i etika) i pohled diachronní322, který zohledňuje čas
a dění v čase323. Obdobná souvislost jako ve vztahu etiky smýšlení a etiky odpovědnosti, platí i zde. Oba pohledy – synchronní i diachronní patří k sobě
a mohou se doplňovat, střídat a kombinovat.
Diachronní pohled v etice je pohled do oblasti, „kde se přítomné cítí být
zavázáno minulým a samo přijímá závazky vůči budoucímu.“324 Tuto oblast můžeme charakterizovat jako „oblast odpovědnosti ‚za‘ něco a ‚před‘ někým nebo
‚vůči‘ někomu a něčemu.“325
Synchronní etika a právo nám tedy vymezují oblast možného jednání jako
oblast naší svobody. Diachronní etika nás vede „v“ této oblasti – a to k hledání
nejen dobrého, ale lepšího a nejlepšího.326 Takovéto jednání je už tvůrčí, ne
předepsané. Prvkem mravního rozhodování se zde stává otázka, jak bude člověk
hodnotit svůj čin po určitém čase on sám a jak ho budou hodnotit druzí. Navíc,
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19. a 20. století.
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na rozdíl od jednání podle určitých pravidel/norem, kdy jednající bere odpovědnost jen za kvalitu a správnost rozhodnutí samého, přebírá člověk na sebe
v tomto „tvůrčím“ jednání „podnikatelské riziko“. To je odpovědnost i za to, zda
se jeho jednání podaří a v časovém horizontu budoucnosti osvědčí.327
Stojí-li na prvním místě závazek vůči budoucímu spolu s myšlenkou
mravního rozlišení ve vztahu k druhé osobě, vede etika odpovědnosti člověka
k uvažování, jak by mohl „usnadnit život těm druhým.“328 V mém svobodném
rozhodování mne tak vede myšlenka, že mé jednání a jeho důsledky budou mít
dopad i na druhé lidi. Tedy mé uvažování a rozhodování mne směřuje k tomu,
aby dopad mého jednání byl pro druhé co nejlepší. Člověk se tedy váže na své
budoucí jednání a přebírá tak závazek za druhé a před druhými v časovém horizontu budoucnosti.
J. Sokol popsal tři kroky, ve kterých charakterizuje vznik odpovědnosti ze
svého úhlu pohledu. V následujícím textu uvádím jím rozpracované kroky do
souvislosti s klinickou pastorační péčí:
1. Prvním krokem je vidět, slyšet:
Vidím nebo zaslechnu něco, co se mne týká. Co není jedno, čemu se nechci (nebo
nemohu) vyhnout, co nechci nechat projít mimo mne, ale k čemu se chci sám postavit.
Nejčastěji proto, že to po mně cosi chce.“329

Člověk je homo religiosus a ne homo a-religiosus, jak bylo ukázáno
v předchozích kapitolách prvního dílu této práce. V průběhu život ohrožující
nemoci se duchovní/religiózní dimenze hlásí o slovo více než v běžném životě
zdravých lidí. Zdravotník, politik, církevní představitel by měl vidět nebo
zaslechnout tuto skutečnost, která ho vyzývá, aby ji nenechal projít kolem sebe,
ale aby se k ní postavil čelem. Tedy aby jí věnoval svou pozornost a aby věnoval
pozornost jejímu požadavku.
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2. Druhým krokem je přijetí vlastní svobody:
Tím, že po mně cosi chce a že mi není jedno, dává tato postřehnutá příležitost mému
vlastnímu životu obsah a smysl. Jako příležitost k nelhostejnému rozhodnutí mi otevírá
prostor konkrétní svobody a svobodného jednání, které pochopitelně nezůstane bez
následků.330

Situace nemocného působí na mou emoční stránku (na emoční stránku
zdravotníka, politika, církevního představitele) a otevírá mi prostor svobodně
podniknout kroky k zavedení péče o duchovní dimenzi nemocného.
3. Třetím krokem je odpověď:
Protože jsem postřehl příležitost stát se svobodným, odpovídám – a tím se zavazuji,
zaplétám, „angažuji“. Přestávám být neúčastným pozorovatelem a stávám se účastníkem příběhu, v němž o něco jde a z něhož už nemohu vystoupit. Tím, že jsem se
přihlásil o svoji svobodu, dostal jsem na krk také příslušnou odpovědnost.331

Pokud na tuto příležitost začnu svobodně odpovídat, „angažuji se“, zaplétám se, zavazuji se. Přijímám tedy závazek – odpovědnost za své tvůrčí jednání a
s ním i podstupuji „riziko podnikání“. Jestliže jsem přestal být neúčastným pozorovatelem toho, jak jiní trpí, a mám prostředky, kterými mohu nemocnému
pomoci, mohu svobodně začít odpovídat – tj. podnikat kroky, o kterých se mluví
v bodu 2., tedy podnikat kroky k zavedení, resp. provádění klinické pastorační
péče.
Etika odpovědnosti tak evidentně předpokládá jiné chápání svobody než
jako nepřítomnosti omezení (odstranění „pout“). Jedná se o chápání a hledání
svobody jako smyslu. Prototypem takového chápání svobody jako smyslu je starost a péče o děti, o lidi v nouzi či o ty, kdo se o sebe nedokáží postarat, což jsou
skutečnosti, které vždy patřily k lidskému společenství.332 Vidím-li potřebného
a uznám, že tento člověk potřebuje péči (v případě paliativní medicíny komplexní péči, péči včetně specifického druhu péče, který má dopad i na další cel330
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kové utrpení nebo zmírnění utrpení), mohu na tuto jeho potřebu svobodně
odpovědět, ovšem tím se také zavázat. Nicméně má svoboda, mé svobodné rozhodnutí odpovědět na potřeby druhého, mi otevře smysl. Svoboda tak dostává
nový rozměr – nejedná se už jen o stupňování mé svobody v hledání dalších
a dalších možností pro sebe sama, ale dochází k přijetí starostí a potřeb druhých
lidí do mého prostoru, a tito potřební pak propůjčují mému jednání smysl.333
Aby se etika odpovědnosti vyhnula úskalí připravit druhého o jeho svobodu, musí být jejím základním principem ochota a schopnost slyšet a naslouchat
a brát druhého vážně, tedy princip dialogu. Druhým principem je ono přebírání
odpovědnosti za „riziko podnikání“, za „tvůrčí činnost“, která má vést k lepšímu
jednání než je jen jednání na základě norem.
Ať už člověk přebírá odpovědnost za věci či za lidi, vždy se v přítomnosti
zavazuje k něčemu, co teprve bude. Převzetí odpovědnosti za výsledek tak „přesahuje obzor dohlédnutelného rizika a je rozhodně sázkou, krokem do
neznáma.“334
J. Sokol se ptá: „Může si to rozumný člověk dovolit?“ Z pohledu etiky pak
tato otázka zní: „Jak se může člověk zavazovat k něčemu, čeho konec nelze
dohlédnout? Jak může brát odpovědnost za někoho a něco, když výsledek
a úspěch nezáleží jen na něm? Může takovou odpovědnost vůbec nést?“335
Neexistuje jednoznačná odpověď na tento etický problém jako závazek
a slib do budoucna, který je krokem transcendentním, protože jím člověk přesahuje své současné možnosti i svůj obzor. Přesto v historii lidé do závazků vůči
budoucnosti vždy vstupovali. Aby si svá rozhodnutí a transcendentní kroky
usnadnili, doprovázejí je veřejnými sliby a obřady (např. manželský slib) a „snaží
se aspoň jednou rukou opřít o něco mimo sebe, co je v okamžiku váhání jaksi
podrží. Slovo ‚přísaha‘ přesně vyjadřuje tuto zoufalou potřebu, ‚sáhnout si‘ na
cosi pevného.“336
333
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Člověk, který přijal výzvu a pustil se do tvůrčího a tím i riziko nesoucího
podnikání, potřebuje kromě opory ve slibu nebo obřadu také opravný prostředek,
aby mohl eventuální selhání vůbec unést. Tím je fenomén lítosti a odpuštění. Na
příběhu krále Davida J. Sokol ukazuje, že etika odpovědnosti je možná pro
konečnou rozumovou bytost žijící v čase jen tehdy, je-li doplněna fenoménem
lítosti a odpuštění.337
Na J. Sokolem popsaných třech krocích vzniku odpovědnosti jsem ukázala, že duchovní potřeby nemocného, jeho blízkých i zdravotníků jsou skutečností, která zve k péči a k převzetí odpovědnosti za takovou péči, tj. k jejímu
zavedení, vyškolení profesionálů i dalšímu rozvíjení podle evropských standardů.
Vedle Sokolova pohledu na etiku odpovědnosti se dále v této kapitole
pokusím nastínit filozofický pohled, který vzešel z obav a strachu o budoucnost
lidstva338, a který dotváří kontext našich úvah.
Definitivně odpoutaný Prométheus, jehož věda obdarovává dosud nikdy nepoznanou
silou a jemuž dává stále nové podněty hospodářství, volá po etice, která dobrovolným
omezením zastaví jeho moc, aby se nestala pro člověka zkázou. 339

Obecně, než se začnu věnovat H. Jonasovi, je nutné zmínit některé skutečnosti. Etika odpovědnosti jako součást filozofické etiky nabyla na aktuálním
významu zvláště v posledních desetiletích, kdy roste povědomí o potřebě účinné
obrany proti krizovým jevům (globální klimatické změny, epidemie, chudoba,
hladomory...), kterým je vystavena dnešní civilizace.340 Jedná se o problém celospolečenský a globální.
Věda a technika přestávají být v této situaci pouze prostředkem emancipace člověka a ukazují i svá rizika, či naznačují přímo hrozbu. V medicíně jsme
mohli v minulém století nahlédnout toto nebezpečí ve formě rychle postupující
depersonalizace a dehumanizace medicíny. A nejen to, byli jsme zaskočeni
337
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i prudkým vývojem technických možností spolu s neplánovaným ohrožením:
možnost asistované reprodukce a zejména IVF otevřela cestu ke genetické preimplantační diagnostice a terapii, ale také k eugenické selekci. Dále se objevila
celá škála možností manipulace s embryi. Využití kmenových buněk vyvolává
řadu etických otázek a klonování lidské bytosti už není jen tématem science
fiction.
Medicína se svými novými technologickými i terapeutickými možnostmi
dokáže zachraňovat mnoho životů včetně životů těžce nedonošených dětí. Na
druhou stranu velmi obtížně hledá řešení otázek spojených s koncem lidského
života, o čemž svědčí neutuchající debaty týkající se eutanázie a asistovaného
suicidia, vedené převážně zdravými lidmi, a to většinou novináři, filozofy
a politiky.
Pojmy důstojnost člověka a nedotknutelnost života lidské bytosti v její
zranitelnosti a zraněnosti, vzájemná závislost lidských bytostí spolu s kvalitou
lidských vztahů se staly pojmy a skutečnostmi, které je třeba obhajovat ve spleti
liberálních filozofických teorií, které spolu s ekonomickými zřeteli a konzumním
zaměřením vedou ke znevažování hodnoty postiženého života a k neschopnosti
vyrovnat se s utrpením. Ve společnosti můžeme sledovat vývoj od „být“ či
dokonce i „mít“ k „prožít“. Sociologové mluví o společnosti prožitku.341 Takováto společnost pak nevidí řešení v péči a odstraňování či mírnění utrpení, ale
v eliminaci trpícího.
Není proto divu, že evropský projekt Pallium zkoumající koncepci paliativní péče, na kterém se podíleli odborníci mnoha vědních oborů, jak jsem uvedla
výše , vyzdvihl etiku odpovědnosti.
Lze tedy konstatovat, že po prudkém rozvoji moderní společnosti během
20. století, jsme svědky zvláštní přímé úměry: platí totiž, že čím objevnější
vědecké výzkumy a dokonalejší technologie, tím větší míra ohrožení životního
341

Např. Gerhard Schulze vydal v r. 1992 knihu Společnost prožitku. Kulturní sociologie

současnosti (Die Erlebnisgessellschaft). Dále srov. HEJDUKOVÁ, I., „Postmoderna“,
http://sociologie.unas.cz/2003_2004/Postmoderna.rtf [cit. 16. 12. 2007], s. 5.

132

prostředí a člověka či lidské existence vůbec. A nejen to, obdobně roste i riziko
ztráty lidské identity.342 Proto lze říci, že:
Etika odpovědnosti znamená výzvu, abychom si uvědomili tuto disproporci mezi věděním, poznáním a konáním v situaci stále masovějšího uplatňování vědeckých poznatků,
jež je podněcováno nadějí, že člověk bude schopen najít východisko ze svého současného problematického životního postavení.343

A právě teoretickou základnu diskuzím o etice odpovědnosti poskytl koncem sedmdesátých let německo-americký filozof Hans Jonas svým dílem Das
Prinzip Verantwortung/ Princip odpovědnosti.
Na Jonasových myšlenkách chci ukázat odpovědnost za uskutečnění dobra
(v mém případě klinické pastorační péče), které nás k tomu samo vyzývá.
Jonas, aby nás uvedl do zpracovávané problematiky, cituje ze Sofoklovy
Antigony; vybírám z Jonasem uváděné citace ty nejvýstižnější části:
Mnoho je na světě mocného,
nic však mocnějšího člověka.
On i za větrů bouřlivých přes moře se vydává... [...]
On mluvu si osvojil též i hbitého myšlení um... [...]
Tu obratnost maje a vtip
i moudrost, jíž netušil sám,
hned k dobru se kloní, hned zas ke zlu se chýlí. [...]
Jen smrti uniknout neumí. 344

Sofoklova charakteristika člověka platila prakticky až do rychlého rozvoje vědy a technologií ve 20. století. Člověk byl zasazen do přírody, svou činností do ní zasahoval, ale přes veškerou svou vynalézavost a důvtip zůstával
malým a jeho dílo bylo pomíjivé. Ve srovnání s tím příroda a přírodní živly
trvají, jsou neměnné. Člověk „rok co rok pluhem sužuje zemi“ – ale země je
nestárnoucí a neunavitelná; žádným lovem nelze vyčerpat plodnost moře nebo
342
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mu plavbou způsobit škodu.

345

Zůstává jen jedna skutečnost, která se od dob

Sofoklových ani ve 20. století nezměnila (a zřejmě se ani nikdy nezmění, i když
jsme schopni lidský život prodlužovat), a tou je fakt, že „smrtelnost se před jeho
lstí neskloní.“346
Život člověka se vždy odehrával mezi stálým (příroda) a proměnlivým
(jeho

vlastní

výtvory).

Vůči

přírodě

uplatňoval

člověk

svůj

důvtip

a vynalézavost, ale ve „městě“, největším z těchto umělých výtvorů jako ve společenském a kulturním prostoru musel spojit důvtip s mravností. A v tomto vnitřním lidském rámci přebývala také veškerá tradicí udržovaná etika, která byla
samozřejmě přizpůsobená měřítkům jednání, které bylo tímto rámcem podmíněno.347
Tuto dosavadní etiku charakterizoval Jonas jako etiku antropocentrickou,
kdy jednání člověka s člověkem i vztah k sobě samému mělo etický význam – při
jednání v této oblasti byly podstata člověka a její základní situace chápány jako
neměnné a ne jako předmět přetvářený techné (dovedností).348 Jednalo se
v podstatě o soubor příkazů určité věci konat a jiné nekonat a stanovování principů takových příkazů nebo odůvodňování povinností takovéto principy poslouchat. Tedy správné jednání mělo svá bezprostřední kritéria a dlouhá řada
následků byla ponechána náhodě, osudu nebo prozřetelnosti. Etika se prakticky
zabývala pouze oblastí zde a nyní – dobro a zlo, o něž v jednání jde, se člověka
dotýkalo přímo, v samotné praxi nebo v jejím bezprostředním dosahu.
Takováto etika vycházela z několika předpokladů. První z nich byl, že
situace, ve které se člověk nachází, je určená jeho přirozeností a přirozeností věcí
a je v základních rysech neměnná. Dalším předpokladem bylo, že na tomto
základě lze relativně snadno stanovit, co je lidsky dobré. Třetím předpokladem
byla myšlenka/domněnka, že dosah lidského jednání, a tedy i lidské odpovědnosti, je přesně vymezen.
345
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Jonas ukazuje, že tyto předpoklady, v době, kdy píše svou práci, již
neplatí, protože „se na základě růstu naší moci změnila povaha lidského jednání.“349 A protože etika se týká jednání, je třeba říci, že „změněná povaha
lidského jednání vyžaduje též změnu etiky.“350
Změněná povaha lidského jednání spočívá v tom, že zatímco dříve byla
techné lidským úsilím a prostředkem vůči správně vymezeným blízkým cílům,
za dnešní úrovně moderní techniky se techné proměnila v neomezenou expanzi
a stala se nejvýznamnějším podnikáním člověka. Věda a přísliby moderní techniky obdarovávají člověka dosud nepoznanou silou, která se stává hrozbou
i výzvou. Člověk začíná vidět své poslání v trvalém a sebe sama stále překonávajícím postupu za stále mocnějšími věcmi a za stále větší mocí. Úspěch, kterým
dosahuje prostřednictvím techné stále většího panství nad věcmi i nad sebou
samým, se mu může jevit jako naplnění lidského osudu. Techné už tedy není
aplikována jen na mimolidskou oblast, ale člověk sám se nakonec ocitl mezi
objekty techniky a obrací svou dovednost vůči sobě samému a „připravuje se
k tomu, aby vynalézavě dotvořil i vynálezce a výrobce všeho ostatního.“351 Lze
říci, že: „Triumf homo faber nad jeho vnějším objektem současně znamená jeho
triumf ve vnitřním stavu homo sapiens, jehož služebnou součástí kdysi býval.“352
Díky této analýze (1. technologie získala ústřední postavení v životě lidských subjektů, a proto nabývá etického významu; 2. rozšiřování moci člověka je
současně doprovázeno „menší mírou pochopení sebe sama a svého bytí“353 )
dochází Jonas k závěru, že v současnosti jde jak o globální podmínky lidského
života, a tudíž o jeho fyzické přežití, tak také o představu člověka a
o neporušenost lidské bytosti, tedy o přežití člověka nedeformovaného v samé
podstatě jeho bytí. Tento fakt volá po nové etice, jejímž úkolem je omezit moc
člověka, aby se nestala jeho zkázou, tj. střežit obě zmíněné skutečnosti (jak
349
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fyzické přežití, tak neporušenost lidské bytosti), ale především být vedle etiky
rozumnosti také etikou hluboké úcty.354
Jonas neodsouvá staré zásady tradiční etiky „vztahu k bližnímu“ (spravedlnost, milosrdenství, poctivost...), které i nadále platí pro nejbližší každodenní
oblast vzájemných lidských vztahů. Tvrdí ale, že žádná dřívější etika nemusela
brát ohled na to, co je dnes v sázce.
Zatímco Kantův kategorický imperativ zněl: Jednej tak, abys také mohl
chtít, aby maxima tvé vůle platila jako obecný zákon!, představa či obava, že lidstvo přestane existovat, vede Jonase k formulování nového imperativu, přiměřeného novému typu lidského jednání:
Jednej tak, aby účinky tvého jednání byly slučitelné s trváním skutečně lidského života
na Zemi.
Jednej tak, aby účinky tvého jednání nezničily budoucí možnost takového života.
Neohrožuj podmínky neomezeného trvání lidstva na Zemi.
Vezmi v úvahu do své současné volby rovněž budoucí integritu člověka jako součást
svého chtění355.

Nový morální imperativ je rozšířen o časový horizont do budoucnosti,
který u Kanta chybí. Obecně v tradiční etice však časový faktor nikdy zcela
nechyběl, jak už bylo v této kapitole zmíněno, ale Jonasův imperativ „extrapoluje
do vypočitatelné skutečné budoucnosti jako otevřeného rozměru naší odpovědnosti.“356
Jonasův etický princip vyjadřuje jak zákaz riskovat nicotu, tak primární
povinnost k bytí proti nicotě357 (tj. imperativ, aby lidstvo existovalo). Princip
odpovědnosti se jeví jako závazek vůči tomu, co ještě není, co teprve bude.
Máme tak povinnost nejen vůči životu budoucího lidstva, ale i povinnost ke kvalitě jeho života.
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Zde Jonas naráží na filozofickou obtíž – na tvrzení, že od bytí nevede
cesta k povinnosti (není žádná cesta od toho, co je, k tomu, co má být, tj. z bytí
nelze odvodit povinnost). Jonas říká, že toto tvrzení je nedokázané358 a že bytí
a povinnost k sobě patří. Náboženská víra má v této oblasti odpovědi – například
z řádu stvoření se dá odvodit, že lidé mají být Božím obrazem a mají žít podle
Boží vůle, podobně celý stvořený řád má být zachován ve své neporušenosti.
Víra tedy může poskytovat etice v tomto směru základy.
Jonas chce ale hledat to, co je zatím nevyřešeným úkolem filozofie. Chce
„dojít až k oné dále již nezodpověditelné poslední (první) otázce metafyziky, aby
pak ze smyslu tohoto sama nezdůvodnitelného bytí ‚něčeho vůbec‘ snad přece
poznal důvod, proč má být určité bytí.“359
Vychází z tvrzení, že musí být uznána absolutní přednost bytí před nicotou.360 Leibnizovu otázku Proč je vůbec něco a ne nic? posouvá k otázce Proč
vůbec něco má mít přednost před ničím?361, což je otázka možné povinnosti,
která se stává úkolem nezávislého úsudku, tzn. filozofie, a zde se spojuje
s otázkou poznání a posouzení hodnoty vůbec:362
Neboť hodnota či „dobro“, existuje-li něco takového, je opravdu tím jediným, co ze
sebe sama z pouhé možnosti proniká do existence [...] – zakládá tedy nárok na bytí, na
to, že bytí má být, a kde bytí závisí na svobodné volbě jednání, činí je povinností. Je
třeba si povšimnout, že pouhou možností přiřknout hodnotu jsoucímu [...], je již rozhodnuta přednost bytí před ničím – jemuž nelze přiřknout naprosto vůbec nic, ani hodnotu ani bezcennost. [...] Schopnost mít hodnotu, je sama hodnotou, hodnotou všech
hodnot. [...] Nikoli tedy teprve nějaká hodnota, už vůbec možnost mít hodnotu jako
hodnota sama o sobě má nárok na bytí a odpovídá na otázku, proč má existovat to, co
tuto možnost nabízí.363
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To, že dobro či hodnota mají bytí o sobě, znamená, že náležejí do stavu
bytí (ne však nutně k momentální aktuálnosti jsoucího). Proto Jonas říká:
Založit dobro nebo hodnotu v bytí znamená překlenout údajnou propast mezi bytím
a povinností. Dobré či hodnotné totiž, pokud je samo ze sebe a ne teprve z milosti nějakého přání, potřeby nebo volby, je právě již svým pojmem to, co ve své možnosti obsahuje požadavek na své uskutečnění, aby se tím stalo povinností, je-li zde vůle, která se
může o tomto požadavku dozvědět a proměnit ho v jednání.364

Dalším kritickým momentem v morální teorii je přechod od chtění
k povinnosti.365 Hodnota nebo dobro mají bytí o sobě včetně abstraktního
„nároku“ na jednání, čili na krok od bezčasovosti do času. Za tímto nárokem se
skrývá podezření, že uložená, domnělá povinnost je jen převlekem chtění – v tom
případu by hodnota nebo dobro neměly autoritu příkazu, ale jen sílu příčin.
Zdrojem povinnosti činí však předmět to, že je dobrý nezávisle na mých sklonech
či přáních. Je-li dobro výtvorem lidské vůle, nemá autoritu, která by vůli zavazovala. Místo toho, aby dobro určovalo volbu vůle, je jí podřízeno. Teprve založení
dobra v bytí jej staví proti vůli.366
To, co je nezávisle dobrem, vyžaduje, aby se stalo účelem. Nemůže svobodnou vůli
nutit, aby ho učinila svým účelem, může na ní ale vynutit uznání, že by to mělo být její
povinností. Když ne z poslušnosti, vyjevuje se toto uznání v pocitu viny. Zůstali jsme
dobru dlužni, co jeho jest. 367

Konání dobra kvůli němu samému prospívá i tomu, kdo dobro koná, a to
bez ohledu na úspěch jeho činu, protože člověk jako mravní bytost poslušným
přijetím výzvy povinnosti získává (i když konané dobro třeba ztroskotá). Tím, co
motivuje mravní jednání, není povinnost sama ze sebe ani mravní zákon, ale
výzva možného dobra ve světě. Tato výzva dobra
stojí proti mé vůli a žádá, aby byla vyslyšena – podle mravního zákona. Naslouchat této
výzvě je přesně to, co přikazuje mravní zákon: není to nic jiného, než obecné připome-
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nutí výzvy všech dober závislých na jednání, a jejich současného práva na můj skutek.
Klade se mi za povinnost, co nahlédnutí vykazuje jako to, co je samo o sobě hodné bytí
a to, co si vyžaduje mé jednání. Aby to na mne mělo vliv a zasáhlo mne tak, že by to
mohlo uvést do pohybu vůli, musím tím být zasažitelný. Do hry musí vstoupit naše
emocionální stránka. A nyní záleží v podstatě na naší morální přirozenosti, aby tato
výzva, jak ji zprostředkovává nahlédnutí, nalezla odpověď v našem pocitu. Jde o pocit
odpovědnosti.368

Každá etická teorie má objektivní, rozumu se týkající stránku, a stránku
subjektivní, týkající se citu. K rozumu totiž musí přistoupit cit, aby objektivní
dobro získalo moc nad naší vůlí, řečeno jinak – jen cit může být zasažen výzvou
možného dobra a jen cit může pohnout naší vůlí. Proto i Jonasova teorie odpovědnosti, jak je zřejmé z uvedené citace, se musí zabývat jak racionálním důvodem závazku (ospravedlňujícím principem skrytým za nárokem na závaznou
„povinnost“), tak psychologickým důvodem její schopnosti uvést vůli do pohybu,
to znamená stát se pro subjekt příčinou, aby jí nechal určovat své jednání. Filosofy sice vždy více zajímala objektivní stránka, ale obě tyto stránky se vzájemně
doplňují a obě jsou integrujícími součástmi etiky vůbec. 369
Podle Jonase jsou lidé již v možnosti morálními bytostmi, protože mají
schopnost – cit nechat se zasáhnout výzvou možného dobra, a jen proto mohou
být také nemorální. A pouze cit může pohnout naší vůlí, aby objektivní dobro
získalo moc nad naší vůlí a závazek vůči dobru (uskutečnění dobra) byl přijat.
Řečeno přesněji:

předmět

–

bytí,

uznané ve své plnosti nebo

v jednotlivých jevech, máme schopnost nahlížet a ono v nás může vytvářet úctu,
a tak podněcovat náš cit. Bytí může „podněcováním našeho citu přijít na pomoc
jinak bezmocnému mravnímu zákonu, který zde přikazuje vyhovět naším vlastním bytím vnitřnímu nároku jsoucího.“370 Teprve ale přistupující pocit odpovědnosti, který váže subjekt k objektu, nám umožní kvůli němu jednat. Podle Jonase
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je to tento pocit – pocit odpovědnosti, který víc než kterýkoli jiný v nás může
vyvolat ochotu podporovat svým jednáním nárok objektu na existenci.
Starost o potomstvo je původní elementární lidský typ souhlasu objektivní
odpovědnosti se subjektivním pocitem odpovědnosti. Je natolik spontánní, že
nepotřebuje výzvy mravního zákona. Jeho prostřednictvím nás příroda předem
vychovala pro všechny druhy odpovědnosti, které nejsou dostatečně zajištěny
pudem, a připravila k tomu i náš cit.371
Běžně se odpovědností, jak už bylo zmíněno, rozumí kauzální připisování
účtů – jednající člověk odpovídá za svůj čin a skládá účty z toho, co bylo vykonáno. Jonas však ve své teorii odpovědnosti mluví o jiném pojmu odpovědnosti,
který se týká determinace tím, co je třeba učinit. V tomto případě se tedy člověk
primárně necítí být odpovědný za své chování a jeho následky, ale za věc, která
na jeho jednání vznáší nárok, což může být například blaho druhých. Toto být
odpovědný „za“ nebo „k čemu“ spočívá mimo člověka, ale v působení jeho
moci, je tedy na lidskou moc odkázáno nebo jí ohroženo. „Věc“ tedy proti moci
klade své právo na život, na svou existenci, vyplývající z toho, čím je, nebo může
být; a přijímá prostřednictvím mravní vůle moc s její povinností. Vyjádřeno
přímo Jonasovými slovy:
„Věc se stává mou věcí, protože má je moc, a ta má příčinný vztah právě k této věci.
To, co je závislé, se svým vlastním právem stává tím, co přikazuje; to, co je mocné, se
v tom, čeho je příčinou, stává tím, co na sebe vzalo povinnost. Za to, co jí takto bylo
svěřeno, se moc stává odpovědnou a díky tomu, že mu svým pocitem odpovědnosti
straní, i citově angažovanou: v tomto pocitu nachází to, co zavazuje, své spojení se
subjektivní vůlí.“372

V Jonasově teorii etiky odpovědnosti nejde o odpovědnost jednajícího
člověka za jeho čin (to je vykonat dobro dobře), ale o odpovědnost ve smyslu
odpovědět na vyzvání dobra – tedy o odpovědnost za uskutečnění dobra. Musí
tady být jak objekt – „věc“ (blaho druhých), tak subjekt, který odpovídá a jehož
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povinností je konat, protože je povolán ke správě věcí. Etika odpovědnosti
obecně tak získává dvě vrstvy: 1. etika odpovědnosti v Jonasově chápání (odpovědnost vykonat „věc“, uskutečnit dobro, které k tomuto uskutečnění samo volá)
a 2. klasická etika odpovědnosti za vykonaný čin. V tomto smyslu nás etika
odpovědnosti vyzývá: vykonat (konat) dobro a vykonat (konat) ho dobře. Sám
Jonas uvádí jako příklad bankovního úředníka.
Dále je však třeba ještě zmínit, co v Jonasově teorii znamená jednat
nezodpovědně. Zatímco hazardní hráč v kasinu jedná lehkomyslně a dává-li
v sázku ne jmění své, ale cizí, jedná trestuhodně, tak je-li otcem rodiny, jedná
nezodpovědně, protože jen ten, kdo má odpovědnost, může jednat nezodpovědně.
Podobně může být nezodpovědný hazardující řidič autobusu, když ohrožuje cestující, protože za ně převzal odpovědnost. Obecně můžeme říci, že blaho, zájem,
osud druhých se díky okolnostem nebo na základě dohody dostává pod mou
ochranu. Znamená to, že má kontrola nad nimi současně zahrnuje mou povinnost
vůči nim. Výkon moci bez respektování povinnosti je pak nezodpovědný, protože
jde o porušení závazku odpovědnosti. Vedle tohoto typu nezodpovědnosti, popisuje Jonas ještě další, mnohem nebezpečnější typ: na nevšímavosti a nechuti
založenou formu nezodpovědnosti. Ta se nedá identifikovat na základě žádného
určitého činu, ale spočívá v tom, že nečinností ponecháváme událostem volný
průběh.
Dále Jonas rozlišuje přirozenou a smluvní odpovědnost, resp. nezodpovědnost. Jako příklad přirozené odpovědnosti je opět uváděna rodičovská
odpovědnost, jako příklad „umělé“ odpovědnosti pak odpovědnost úřadu či
úředníka. Síla závazku zde plyne z dohody, jejímž je výtvorem, ne z vlastní platnosti věci. Z hlediska této dojednané odpovědnosti je možné chování odporující
povinnosti a opomíjející povinnost, ale ne bytostně nezodpovědné chování.373
V silném smyslu rezervuje pojem nezodpovědnosti Jonas pro „zradu na odpovědnosti mající nezávislou platnost, kterou je ohroženo skutečné dobro. “374
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Srov. JONAS, H., Princip odpovědnosti, s. 147.

374

JONAS, H., Princip odpovědnosti, s. 147.

141

Mám-li shrnout Jonasovu teorii do dvou bodů a použiji-li k vyjádření jeho
slova, pak:
a) „Odpovědnost za toto, ve své existenci vždy nezaručené, plně na nás
závislé dobro, je však vždy tak nepodmíněná a neodvolatelná, jako může být jen
ona přírodou stanovená odpovědnost – pokud sama taková není.“375
b) Odpovědnost je vždy ne-reciproční vztah. Tato ne-reciprocita vystupuje
zvlášť do popředí, ocitne-li se někdo v nouzi nebo potřebuje-li zvláštní pomoc.376
Vzhledem k medicíně, je zajímavé ještě další Jonasovo tvrzení. Jak už
jsem zmínila, jeho analýza současné situace hovoří o předvídané, možné deformaci člověka. Současný obraz člověka je ohrožen a člověka je třeba před hrozbou deformace chránit.377 Jonas vyslovuje obavu i varování, říká, že vezmeme-li
vlastní evoluci do ruky, vyklouzne nám. Zatímco první krok je závislý na naší
vůli, druhým a všemi následujícími se stáváme otroky.378 V rychlém vývoji, který
nachází svůj zdroj v technologiích, nemáme už teď čas na dostatečnou sebereflexi a případnou sebekorekci.
Co z Jonasovy teorie etiky odpovědnosti plyne pro mou tezi, že klinická
pastorační péče má být součástí celkové péče o pacienta?
1. Do světa zatíženého technologiemi vnáší tento typ péče důraz na
bytostně lidský aspekt, jehož základní charakteristikou je to, že je založený na
mezilidském vztahu.379 Přispívá tak k obnově stále ještě dehumanizované
a depersonalizované.
2.

Klade

důraz

na

opomíjené

hodnoty

–

důstojnost

člověka

a nedotknutelnost života lidské bytosti v její zranitelnosti a zraněnosti. Klade
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JONAS, H., Princip odpovědnosti, s. 148.
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Srov. JONAS, H., Princip odpovědnosti, s. 146–147.
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Srov. JONAS, H., Princip odpovědnosti, s. 57.
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Srov. JONAS, H., Princip odpovědnosti, s. 63–64.
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Tím nechci říci, že z paliativní medicíny je na mezilidském vztahu založena jen klinická

pastorační péče, to by byl hrubý omyl. Naopak, jednou ze základních charakteristik paliativní
medicíny je, že je založena na kvalitě mezilidských vztahů. Této problematice se budu věnovat
v následující kapitole Etika založená na filosofii vztahu.
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rovněž důraz na vzájemnou závislost lidských bytostí a na kvalitu lidských
vztahů, což má dopad na celkovou kvalitu života pacienta a jeho blízkých.
3. Bylo už zmíněno, že rozšiřování moci člověka je doprovázeno „menší
mírou pochopení sebe sama a svého bytí.“380 Klinická pastorační péče přispívá
k vyrovnávání a znovunastolování správného „vztahu“ homo faber a homo sapiens tím, že připomíná, že vedle, resp. spolu s homo faber a homo sapiens existuje
i homo religiosus. Toto tvrzení je založeno na faktu, že homo religiosus, tedy
náboženská / duchovní / spirituální dimenze člověka pomáhá pochopit sebe sama
– hledat a nacházet smysl je přímo její „pracovní náplní“.
4. Jonasův etický princip vyjadřuje jak zákaz riskovat nicotu, tak primární
povinnost k bytí proti nicotě381 (tj. imperativ, aby lidstvo existovalo). Princip
odpovědnosti se jeví jako závazek vůči tomu, co ještě není, co teprve bude.
Máme tak povinnost nejen vůči životu budoucího lidstva, ale i povinnost ke kvalitě jeho života. Kvalita lidských vztahů i hledání a nacházení smyslu života,
které náležejí do oblasti klinické pastorační péče, přispívají k udržení či zlepšení
kvality života nemocných a jejich blízkých. Může zde zaznít námitka, že se jedná
„jen“ o odpovědnost za blízkou budoucnost. Ale to, jak se stavíme k pacientům
dnes, bude mít dopad v budoucnosti. E. Lévinas mluví o obecné zásadě – člověk
může být člověku vlkem nebo člověk může být pro člověka.382 Máme tedy odpovědnost za současnou kvalitu života nemocných, ale i za to, jak naši potomci
budou přispívat ke kvalitě života budoucích nemocných, o které budou pečovat;
těmi budoucími nemocnými budeme zcela jistě i my sami, pokud neodejdeme
z tohoto světa vteřinovou smrtí.
5. Hodnota a dobro vyžadují, aby se staly účelem, aby byly uskutečněny.
Možné dobro tedy vyzývá, aby bylo uskutečněno. Člověk má naslouchat mravní
výzvě, která může zasáhnout naši emocionální stránku a „uvést do pohybu vůli“.
Nalezne-li výzva odpověď v nás samých, stáváme se odpovědnými. Nestane-li se
to, zůstáváme dobru dlužní to, co je jeho, co mu náleží.
380

Srov. JONAS, H., Princip odpovědnosti, s. 32.
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Srov. JONAS, H., Princip odpovědnosti, s. 71.
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Srov. LÉVINAS, E., Etika a nekonečno, s. 177. Bude zmíněno i v následující kapitole.
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Předpokládáme-li, že péče o duchovní dimenzi je dobro (část roušky /
pallia), „věc“, která má být, pak nás toto dobro vyzývá k uskutečnění, vznáší
nárok na naše jednání. Výzva dobra – zavedení a provádění klinické pastorační
péče vedoucí ke zlepšení kvality života nemocného i jeho blízkých „stojí proti mé
vůli“383. Dobro je, resp. spočívá mimo mne, ale je v působení mé moci, mně jako
subjektu – zdravotníka, politika, člena církve resp. církevního představitele –,
který odpovídá a který je povolán svým postavením ve společnosti a ve zdravotnictví. Dobro, „věc“, které je na mou moc odkázáno, klade proti této mé moci
své právo na život, na existenci.384 Dobro – zavedení klinické pastorační péče
a její uskutečňování pro udržení či zlepšení kvality života nemocného se stává
mou věcí, protože má je moc, a ta má příčinný vztah právě k tomuto dobru.
Jonasova teorie etiky odpovědnosti je teorií popisující odpovědnost ve
smyslu odpovědět na vyzvání dobra a uskutečnit toto, výzvu kladoucí, dobro.
Neuskutečnit v tomto smyslu dobro, označuje Jonas, jak jsme viděli výše, za
zradu na odpovědnosti. Na základě této teorie aplikované na zavedení klinické
pastorační péče lze říci, jak jsem se pokusila ukázat výše, že jsme (zdravotníci,
politici, církevní představitelé...) odpovědni za uskutečnění dobra (klinická
pastorační péče, resp. udržení či zlepšení kvality života pacienta), které k tomuto
uskutečnění

samo

volá.

Klasická

etika

odpovědnosti

nás

pak

vede

k odpovědnosti konat toto dobro dobře. V našem případě např. rozpracovat program postgraduálního vzdělávání zájemců o tuto službu (obdoba CPE nebo
CPT), zajistit jejich další vzdělávání, setkávání a supervizi. A to vše ve spolupráci s Evropskou sítí nemocničního kaplanství. Nezbytné je rovněž řešit jejich
ekonomické zajištění.
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Srov. JONAS, H., Princip odpovědnosti, s. 134.
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Dobro také může být lidskou mocí ohroženo, neuskutečněno – tím, že se po roce 1948

zavřely postupně všechny nemocniční kaple, došlo pro budoucnost, která byla naší současností,
k tomu, že dobro pastorační péče mohlo být poskytováno jen velmi omezenému počtu
nemocných a nemocniční pastorační péče se u nás nevyvíjela, tak jako v zemích na západ od
nás.
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Naše svoboda nám umožňuje, abychom nečinností ponechávali událostem
volný průběh. V tom případě se však, podle Jonase, jedná o nebezpečnou, na
nevšímavosti a nechuti založenou formu nezodpovědnosti.
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11 Etika založená na filozofii vztahu a filozofii setkání
Jen v osobním vztahu člověk dospěje k svému plnému rozvinutí.
Emerich Coreth385
Evropská studie Pallium doporučuje zabývat se vedle etiky odpovědnosti
také etikou založenou na filozofii vztahu. Jak už bylo zmíněno v kapitole Etika
odpovědnosti, etika čtyř principů se ukázala v oblasti paliativní péče jako naprosto nedostačující. Paliativní péče se z filozofického pohledu jeví jako péče
vztahová. Je prokázáno, že kvalita života pacienta je úzce spjata s kvalitou vzájemných vztahů pacienta s jeho blízkými i se zdravotnickým personálem. Právě
ve vztazích se mohou vynořovat staré problémy, ale i odhalovat nové hodnoty.
V někdy náročných
proměnách vztahů během nemoci může docházet k novému „typu“ setkávání, jehož výsledkem bývá vzájemné pochopení. Pro těžce nemocnou osobu má
kvalita vztahů zcela jinou hodnotu a jiný rozměr než pro zdravé lidi. Ve vzájemných vztazích se vždy odráží osobní historie nemocného (mnohdy zatížená negativními rodinnými, politickými, ekonomickými a dalšími vlivy), jeho konfrontace
se smyslem života a utrpení, ale také to, jak osoby blízké a zdravotníci sami chápou svůj smysl života a jak se osobně vypořádávají s konfrontací se smrtí.386
Výše popsaná skutečnost nebyla Beauchampem a Childressem zohledněna. Paul Schotsmans, belgický profesor lékařské etiky a president Evropské
asociace center lékařské etiky387, dokonce kritizuje etiku čtyř principů proto, že
nepřiměřeným zdůrazňováním principu autonomie přispěla, původně dobře
myšleným záměrem ve smyslu zlepšení vztahu lékař – pacient, k opačnému
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Citováno podle VRÁNA, K., Dialogický personalismus, s. 9.
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Srov. SCHOTSMANS, P., „Palliative care : A relational approach“, in The Ethics of Palliative

Care : European Perspectives, ed. Henk ten Have a David Clark, s. 126–132.
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Srov. TEN HAVE, H. – CLARK, D., „Notes on the contributors“, in The Ethics of Palliative

Care : European Perspectives, ed. Henk ten Have a David Clark, s. ix.

146

extrému, kterým se stal paternalismus pacientský.388 Takovéto sebevymezování
pacienta však není přiměřenou odpovědí na lékařský paternalismus.389 Způsob
prosazování principu autonomie, jak to dělají Beauchamp s Childressem, je jednostranným antropologickým pohledem na lidskou existenci, a proto se nejedná
o dobrý postup pro vytváření kvalitního vztahu pacient-zdravotník.390
Vzhledem k uvedené skutečnosti je v současné etice paliativní péče požadováno, aby koncepce odpovědnosti (a tedy i autonomie jak pacienta, tak zdravotníka) byla postavena na základech vztahové antropologie391, což pak vede
k jinému chápání odpovědnosti: už ne „já – zdravotník jsem odpovědný“ (protože já – lékař, sestra, člen rodiny přebírám odpovědnost za tohoto nemocného,
který svěřil sebe sama mému světu zkušeností, a stal se pasivním v dění kolem
své osoby), ale „pacient mne učinil odpovědným“. To tedy znamená, že „já-zdravotník“ s veškerou svou odborností propůjčuji sám sebe k podporování „wellbeing“/ blaha/ dobra pacienta. Tímto způsobem se pacient stává skutečným partnerem v léčebném a ošetřovatelském procesu.392 A veškerá zdravotní péče, nejen
paliativní, se tak posouvá k nové perspektivě. Péče jako taková už není jenom
záměrem zdravotníků (ve smyslu „jejich totalizujícího já“393), které si svou

388

V angličtině doslova: „paternalism emanating from the patient“. SCHOTSMANS, P.,
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„totalitou“ nemůže podmanit toho Jiného – pacienta, ale je především důležitá
pro „well-being“/ blaho pacienta a má sloužit k posílení jeho důstojnosti.394
Člověk čelící život ohrožující chorobě vyžaduje etickou odpovědnost jak
od zdravotníků, tak od svých blízkých. Komplexní, dialogický a vzájemně propojený proces péče umožňuje podporovat a chránit důstojnost každého pacienta
až do jeho smrti. Všichni zdravotníci (i blízcí) kolem těžce nemocného jsou
„vyzýváni jeho zranitelností“ a všichni jsou činěni také odpovědnými za jeho
kvalitu života. Jim samým nabízí takto pochopená péče (tj. péče jako odpověď na
výzvu těžce nemocného) smysl a dále oni sami se učí přijímat svůj vlastní život
i vlastní smrt.395Toto nové chápání odpovědnosti, jak byla předložena v projektu
Pallium, bylo ovlivněno především dvěma filozofy – Martinem Buberem
a Emmanuelem Lévinasem, částečně pak také Hansem Jonasem.396 Teoretickými
podklady k obecnému chápání paliativní péče jako péče založené na vztahové
struktuře přispěli především vedle M. Bubera a E. Lévinase také filozofové Gabriël Marcel a Paul Ricoeur.397
Pro zasazení pastorační péče do celkové péče o pacienta může především
filozofie E. Lévinase přispět k dialogu, o kterém jsem mluvila v úvodu, a rovněž
k objasnění, proč má být pastorační péče součástí celkové péče o pacienta.
E. Lévinas byl francouzský filozof litevského původu. Jako židovský
myslitel vycházel při svém filozofickém tázání a hledání odpovědí na otázky po
smyslu existence především ze starozákonních textů. Domnívá se, že „evropská
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filosofie, tedy ta, co přišla po Řecích a je řecká, podržela si řeckou řeč a je překlad, nekonečné překládání Bible. Septuaginta398 není stále dopsána.“399
Uvádí se, že E. Lévinas jako začínající filozof „přišel k Husserlovi a našel
Heideggera“.400 Konkrétní možnost, jak „pracovat ve filozofii“ říká Lévinas,
„jsem našel dík Husserlovi. Otevřenost a zároveň metoda; pocit, že mohu a mám
právo klást otázky a bádat beze strachu, že ‚vystoupím z řady‘.“401 Na Heideggerově filozofii si Lévinas především cení toho, že probudila ve filozofii dějovost –
„bytí se koná“402 a filozofie se tak stala „hledáním odpovědi na otázku po smyslu
bytí jakožto dění.“403
Lévinas bývá označován jako filozof, kterému se podařilo sladit dva způsoby myšlení, biblický a filozofický. K tomu on sám říká:
Nikdy jsem se výslovně nesnažil „sladit“ nebo „smířit“ obě tradice. Pokud se sladily,
pak nejspíš proto, že každé filosofické myšlení spočívá na zkušenostech předfilosofických a že u mě k těmto základním zkušenostem patřila četba Bible. V mém filosofickém myšlení – to jest v myšlení obráceném ke všem lidem – hrála proto – z velké částí
bez mého vědomí – podstatnou roli. [...] Západní filosofická tradice pro mě nikdy
neztratila právo na poslední slovo; musí totiž umět vyjádřit svou řečí všechno; ale první
smysl bytí, počátek tohoto smyslu, nemá možná své místo v ní.404

V souvislosti s naší zemí není bez zajímavosti, že E. Lévinas ovlivnil
i V. Havla, jak o tom svědčí dopis č. 128 z 15. května 1982 z věznice na Borech:
Měl jsem plodný týden: Lévinasův text („Bez identity“, výňatek z knihy Humanisme de
l’autre homme, Montpellier 1972)..., mi nebývale rozvířil myšlenky, které se však po
dvou až třech dnech začaly pozvolna seřazovat a propojovat... leccos z toho, co budu

398

Septuaginta je klasický překlad Bible do řečtiny.

399

LÉVINAS, E., Být pro druhého, s. 28.

400

Srov. VRÁNA, K., „Úvod“, in LÉVINAS, E., Být pro druhého, s. 10.

401

LÉVINAS, E., Etika a nekonečno, s. 161.

402

LÉVINAS, E., Etika a nekonečno, s. 164.

403

LÉVINAS, E., Etika a nekonečno, s. 164.

404

LÉVINAS, E., Etika a nekonečno, s. 159–160.

149

psát , bude viditelně ovlivněno tím úryvkem z Lévinase (občas to bude něco jako laický
komentář k němu).405

E. Lévinas používá ve své filozofii několik pojmů a slovních spojení, které
je třeba spolu s jeho dalšími myšlenkami přiblížit.
V mezilidském vztahu mu nešlo o to, „myslet společně sebe a druhého, ale
stát tváří v tvář.“406 Jako nesmírně důležité zdůrazňoval, že je třeba „mít jasno
v otázce, je-li společnost v běžném slova smyslu výsledkem zásady, že člověk je
člověku vlkem, nebo zásady, že člověk je pro člověka.“407
Soustředil se na dyssymetrickou vztahovost lidského já, na primát „druhého“. Jinakost „druhého“ vidí jako první pravdu člověka a současně jako místo
jeho etických, náboženských a metafyzických dimenzí.408 Metafyzicky409
Jiný je odlišný v pozoruhodném smyslu: není jen relativně jiný, ale absolutně
jiný.410 Skutečnosti, se kterými se setkávám v běžném životě – chleba, který jím,
nebo dům, kde bydlím, integruji do své existence a redukuji je pro sebe (jako
svou potravu, svůj příbytek...). Tyto skutečnosti tak ztrácejí svou „cizotu“ nebo
se zbavují své „jinakosti“, lépe řečeno nabývají pouze relativní „jinakost“.411
Věci, předměty se nám vydávají jen v té míře, v jaké jsou uchopovány, odhalo405

Citováno podle VRÁNA, K., „Úvod“, in LÉVINAS, E., Být pro druhého, s. 9.
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vány a postihovány naším zpředmětňujícím rozumem. Záleží to na „iniciativě,
podnikavosti a vynalézavosti poznávajícího subjektu“412, na jeho otázkách
a metodách, aby si vynutil na věcech odpověď, tj. aby je donutil, aby vyšly ze
svého „úkrytu“.413
Avšak metafyzicky Jiný ví, jak setrvat ve své jinakosti před každou redukující žádostivostí nebo chamtivostí. Ten Jiný se objevuje (zjevuje, vystupuje ze
své zahalenosti, zpřítomňuje se...) před narcisticky totalizujícím Já jako daný
fakt, který si Já nemůže podmanit vlastní totalitou.414 Z tohoto bodu samozřejmě
plyne nová perspektiva zdravotní péče, jak bylo uvedeno výše.
Setkání s druhým člověkem je tak zcela jiného řádu než odhalování věcí.
Lévinas shrnuje rozhodující zdůraznění primátu „druhého“ do klíčového
a filozoficky důležitého dvojsloví „epifanie tváře“415. Toto dvojsloví416 vyjadřuje, co se děje, když hledím druhému tváří v tvář.417
Nejdříve je ale třeba popsat, co myslí Lévinas pojmem tvář. Není to totéž,
jako když se díváme na obličej člověka a vidíme jeho oči, nos, čelo, které můžeme popsat, obracíme se k druhému jako k předmětu. Když si všímáme např.
barvy očí, nejsme s druhým v sociálním kontaktu:
Ne, takhle o tváři nepřemýšlím. Ve francouzštině může člověk vzít v úvahu tvář jako to,
na co se díváme, ale potom budete, francouzsky řečeno dévisagé (okukován). Dévisagér
je také náhled, tedy to, že právě vím, jakou mají vaše oči barvu. Ne – tohle není tvář.
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„Tvář“ – vždycky jsem ji tak popisoval – to je nahota, bezmoc. Možná také přímá
vystavenost smrti. 418

Přistupovat k člověku jako ke tváři znamená tedy pro Lévinase oslovovat
ho jako tvář a rozumět řeči tváře. Setkat se s člověkem ve smyslu setkat se s jeho
tváří je záležitost vysloveně etická. Vnímat jeho bezbrannost a vystavenost smrti:
Tvář druhého znamená volání po mně, zavolání. Nesmím ho nechat zemřít
o samotě. Nesmím ho také zabít. Je tu nějaký příkaz a zákaz. A v tomto smyslu
jsem vždycky viděl, že ve tváři se mi dává ten moment, v němž mne napadá
Bůh.419
Nahota tváře je konkrétním symbolem bezprostřední přítomnosti druhého
a vedle toho, že přímo vyslovuje zákaz Nezabiješ mne!, vyslovuje i příkaz
Nenech mne samotného umírat!420
Setkání s tváří je pro Lévinase záležitostí čistě etickou, protože tvář ve
specifickém slova smyslu je „právě to, co nelze redukovat na percepci.“421 Vztah
k tváři je etický, protože „tvář je to, co nelze zabít, nebo přinejmenším čeho
smysl spočívá v příkaze: ‚Nezabiješ‘.“422 Nicméně etický požadavek není ontologická nutnost, a tak zákaz zabít neznamená, že vražda není možná.
Další důležitou Lévinasovou myšlenkou je, že tvář a rozhovor spolu
navzájem úzce souvisí. Tvář umožňuje rozhovor, začíná ho. Autentický vztah
k druhému není vyjádřen pojmem „vidět“, jak bylo uvedeno výše, ale „autentickým vztahem je rozhovor, přesněji řečeno odpověď či odpovědnost.“423 K. Vrána
charakterizuje Lévinasovu řeč tváře v tom smyslu, že :
Ten „druhý“ naléhá a žádá, aby byl uznán ve světě a aby mu bylo přiznáno právo na
svébytnou existenci v lidském společenství. Toto naléhání a dožadování uznání a přijetí
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vychází z faktu, že ten druhý je ve své nejvlastnější podstatě bytostí potřebnou, ohroženou a nechráněnou. 424

Dá se říci, že právě příkaz a zákaz jsou prameny odpovědnosti. Člověk je
jakoby zasazen do pra-situace, že je za druhého odpovědný, tuto základní situaci
si člověk svobodně nezvolil, tj. nemá k ní svobodu volby. Lévinas zdůrazňuje, že
tato skutečnosti neznamená otroctví, ale naopak vyvolení – prvorozenství: „jsemli odpovědný za druhého, ukazuje se mi to právě jako dobro, jako dobro vůbec.
[...] Místo dobrého leží v odpovědnosti za druhého, jakkoli tomu moje svoboda
nepředchází, nýbrž následuje zatím.“425 A prvorozenstvím /vyvolením rozumí
nejvyšší důstojnost, ve které nezávisím na nikom jiném.
Říkám stále: logickými operacemi, od rodu k druhům, k individuu, tak nelze dospět
věděním k jedinečnosti. Láska nebo zodpovědnost ale dávají smysl jedinečnosti. Ten
vztah je vždy nereciproční; láska miluje a nestará se, aby byla milována. To je můj
pojem dyssymetrie. V tomto momentu je ten druhý, ten milovaný, jedinečný. A já jsem
jedinečný v jiném smyslu: jako vyvolený, jako vyvolený k odpovědnosti. Když tuto
odpovědnost připíši nebo deleguji někomu druhému, jsem z etiky venku. 426

Cílem práva na zdravotní péči je nejvyšší dosažitelné blaho pacienta
a cílem paliativní péče je zajistit co nejlepší kvalitu života až do konce.427 Kvalita
života pacientů je ústředním bodem celé paliativní péče a úzce souvisí s kvalitou
vzájemných vztahů pacienta s jeho blízkými i se zdravotnickým personálem.
Všechny definice WHO počítají s „mnohovrstevnou podstatou lidského bytí.“428
Zde je třeba ještě připomenout, že v Lévinasově pojetí
meziosobní vztah vytváří také metaetický, náboženský prostor, ve kterém se ohlašuje
a zjevuje „ten absolutně Druhý a zcela Jiný“, tj. Bůh. [...] Setkat se tedy tváří v tvář
s bližním je také vposledku stát před tváří Nejvyššího, který v požadavku uznání dru-
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hého vyžaduje být uznán a přijat. „Boží dimenze se nám otevírá, vycházíme-li z lidské
tváře,“ říká Lévinas (O.c. s. 50) .429

Ke kvalitě vzájemných vztahů (znovu připomínám to, co jsem řekla na
začátku této kapitoly, že pro vážně nemocného má kvalita vztahů s ostatními
lidmi zcela jinou hodnotu a jiný rozměr než pro lidi zdravé) mezi pacientem
a osobami mu blízkými i zdravotníky může významným způsobem přispět právě
nemocniční kaplan a ovlivnit z tohoto bodu kvalitu života pacientů, případně
jeho blízkých.
Judaisticko-křesťanská tradice zcela opustila běžné lidské vyrovnávání se
ve smyslu „oko za oko, zub za zub“ a zdůraznila odpuštění a smíření. Židovský
svátek smíření, Jóm kippur, má patrně původ v obřadech očištění chrámu na
začátku nového roku (Ez 45, 18–21). Pozdější tradice zachycená v midraších jej
interpretovala jako připomínku toho, že Bůh odpustil Izraeli zhotovení zlatého
telete (Ex 32, 15–34).430 A jedním z nejcharakterističtějších rysů křesťanské
zvěsti je odpuštění a smíření.

431

Odpuštění a smíření nebo alespoň částečné

narovnání vztahů během nemoci či na konci života může znamenat nesmírně
mnoho pro toho, kdo bojuje s život ohrožující nemocí. Mnohdy takováto změna
ve vztazích znamená nejen zbavení se břemene a výrazné zlepšení kvality života,
ale současně může dojít i k uvolnění sil pro další boj s nemocí.
Pacient mne učinil odpovědným. Jeho tvář mne oslovila, vyzvala mne.
A jeho tvář vzhledem k mnohovrstevné podstatě lidského bytí nemluví jen
o fyzické bolesti a strádání, o psychosociálních těžkostech a problémech, ale také
o potřebách a problémech existenciálních a duchovních. Jeho tvář, která vystoupila ze své zahalenosti a stala se mi zřejmou, viditelnou a slyšitelnou, mne volá,
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abych ho nenechal zemřít v jeho nouzi – existenciální úzkosti; a současně mi
nedovoluje ho zabít. Není v mé moci nerozpoznat a neuznat tuto přítomnost tváře
druhého, tváře člověka bojujícího s život ohrožující chorobou. „Nahota tváře“
mne volá a vyzývá k odpovědi a tím také k odpovědnosti. A vyzývá všechny,
kteří mohou ovlivnit zavedení klinické pastorační péče jako součásti paliativní
péče v naší zemi. Neboť mám-li použít opět metaforu nahota lidské tváře –
nahota duchovní dimenze volá po přikrývce, po palliu, kterým klinická pastorační péče je.
Jak Jonasův, tak Lévinasův pohled vede k výzvě. Oba vybízejí k adekvátní
odpovědi, a to v našem případě můžeme interpretovat jako výzvu k poskytování
klinické pastorační péče.
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Závěr
V první části své práce jsem se musela dotknout mnoha oborů, abych přiblížila problematiku nemocničního kaplanství – klinické pastorační péče.
Současný evropský trend – transformovat medicínu do humánnější
podoby můžeme vidět jak na projektu Pallium, a z ní vyplývajících etických
i politických doporučení, tak např. na akreditačních požadavcích ESMO. Celosvětově lze tuto snahu zaznamenat v požadavcích a doporučeních WHO.
V druhé části práce jsem rozvedla čtyři etická hlediska, která shodně
potvrzují mou tezi: Klinická pastorační péče má být součástí celkové péče
o pacienta.
Otázka Co je člověk? zůstává pro nás trvale nezodpovězená. Můžeme
pouze konstatovat, že člověk je více než jen „machine“ nebo jen „biologická jednotka“. Jsme sami sobě záhadou. Ale víme, že jako lidé žijeme ve vztazích
a neseme za sebe navzájem odpovědnost. Neseme také odpovědnost za uskutečnění dobra - v případě mé práce neseme odpovědnost za péči (resp. uskutečňování péče) o existenciální, duchovní/spirituální a náboženské potřeby, protože
tato péče přispívá ke kvalitě života pacientů a jejich blízkých.
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Doslov
Nedávno jsem procházela Barranco del Infierno (Pekelná soutěska) na
ostrově Tenerife. Myslela jsem na všechny, které jsem v posledním desetiletí
doprovázela. Na konci tohoto úchvatného přírodního útvaru je stěna evokující
Jungovu černou zeď. Po ní stéká voda, někdy vytvářející malý vodopád. Je tu
konec světa. Návštěvník soutěsky automaticky pohlédne vzhůru, kde se mu
otevře nekonečný prostor oblohy. Nemocný, resp. umírající se, na rozdíl od
zdravého, nemůže otočit a vrátit se zpět od své černé zdi. Může ale pohlédnout
vzhůru, podobně jako každý, kdo dojde na konec Pekelné soutěsky. Tento
„pohyb očí“ snad dělají všichni lidé, kteří dojdou k černé zdi. Někteří si jsou
vědomi toho, že ruka a přítomnost kaplana jim zpřítomňuje toho Neznámého,
kdo je doprovázel, třeba skrytě, v celém jejich životě a dával mu smysl. Toho
neznámého, který jim otevře i další prostor. Jiní tuto skutečnost objevují až těsně
před černou zdí. Lidí, kteří věří jen v černou stěnu, kteří nepodlehnou pokušení
podívat se „vzhůru“ je minimum. I ti jsou však vděčni za to, že s nimi někdo
k černé zdi dojde.
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Thesis: Healthcare Chaplaincy as a Part of Total Care
Thesis statement:
Healthcare Chaplaincy, i.e. Clinical Pastoral Care, ought to be a part of total patient
care.

In the development of palliative care the Czech Republic still lags behind
advanced countries. Whereas in the United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland palliative medicine together with pain treatment was recognized
as a specialized branch already in 1987, in the Czech environment it was
officially constituted as late as 2004.
The core part of the WHO definition of palliative care says that “palliative
care is an approach that improves the quality of life of patients and their families
facing the problems associated with life-threatening illness, through the
prevention and relief of suffering by means of early identification and
impeccable assessment and treatment of pain and other problems, physical,
psychosocial and spiritual.” Palliative care thus inseparably includes attending to
patients’ existential, spiritual and religious needs.
As one of the few exceptional facilities in the Czech Republic that follow
the European trends, the Complex Oncology Centre (Oncology Clinic /
Onkologická klinika 1. LF UK a VFN and Institute of Oncology, Ples /
Onkologický ústav na Pleši) managed to fulfil the ESMO accreditation
programme criteria and was awarded the ESMO accreditation in 2006. It thus
became one of the European facilities performing integrated oncology and
palliative care, a part of which is also constituted by pastoral or spiritual care.
Within the framework of the Complex Oncology Centre, or the Oncology Clinic,
there has also been a special Clinical Pastoral Care Unit operating since 2006.
Clinical pastoral care has been neglected in the Czech Republic not only
due to the slow development of palliative care in general, but also as a result of
moral devastation which took place during the communist regime and which has
not been yet fully made compound with.
The thesis statement of this dissertation paper is that clinical pastoral care
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ought to be part of total patient care even in the Czech Republic. The paper
consists of two parts. The introductory chapter of the first part is entitled
“Palliative Medicine”. It presents the medical framework within which the
clinical pastoral care should be placed. The following chapter, “Confronting
Death”, touches upon a theme which is tightly connected with palliative care and
from which the feeling of existential anxiety and the recognition of patients’ as
well as carers’ needs unwind. The chapters “Homo Religiosus” and “Homo
‘Areligiosus’?” argue that any human being, even in the Czech environment, is
homo religious, acting religiously, especially in dire situations. The remaining
chapters of the first part are dedicated to spiritual needs of the patients and their
fulfilment. They also touch upon the state of providing clinical pastoral care in
the Czech Republic and in Europe, especially in Great Britain.
The second part of the dissertation paper is dedicated to the ethical point
of view on the necessity of establishing clinical pastoral care as a part of
palliative care in the Czech Republic. A list of codes, ethical recommendations
and standards connected with spiritual care is offered. Following the four
principles determined by Beauchamp and Childress, i.e. respect for autonomy,
beneficence, non-maleficence, and justice, it is emphasized that pastoral care
should be a part of comprehensive care also in the Czech Republic. The thesis of
this paper, i.e. that Healthcare Chaplaincy ought to be a part of total patient care,
is confirmed by Hans Jonas’ theory of responsibility ethics.
The new understanding of responsibility in medicine is influenced above
all by the philosophy and relational anthropology of Martin Buber and
Emmanuel Lévinas. The European Pallium Project considers Lévinas’
philosophy of responsibility towards the others as the most suitable for palliative
care.
Lévinas’ conception of the face’s epiphany shows its ethical character; the
face signifies that the person touches us not in the indicative but in the
imperative. The radical otherness and the extreme vulnerability of the others
imply this ethical imperative structure and ethical imperative. From the appeal of
the face also arises the feeling of responsibility for the other person. This
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philosophy constitutes a basis for total patient care. It clarifies the responsibility
for relational structure of palliative care and demonstrates the responsibility for
total care, for all its core dimensions. This aspect presents the most important
verification for the thesis statement of this paper.
All ethical views mentioned in this dissertation paper confirm that health
care chaplaincy, i.e. clinical pastoral care, ought to be considered a core
dimension of palliative care as it is in other European countries and also in the
USA.
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