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ÚVOD
Smrť blízkeho človeka, či už očakávaná alebo náhla, patrí medzi udalosti, ktoré zásadne ovplyvňujú ľudský život, jeho kvalitu a smerovanie. Napriek univerzálnosti smrti a istoty, že každý pozemský
život skôr alebo neskôr skončí smrťou, smrť človeka z našej blízkosti
je väčšinou prekvapivou správou, na ktorú sa nedá úplne pripraviť.
Pozostalého čaká množstvo nových situácií, spojených s organizáciou pohrebu, karu a pod. Rodina a najbližší pozostalému vyjadrujú
úprimnú sústrasť a ponúkajú pomoc a podporu v týchto náročných
dňoch. Avšak po nejakom čase po pohrebe, skôr alebo neskôr, pozostalý
človek ostáva sám so svojim žiaľom. Práve v tejto situácii mnohí pozostalí
bez podpory veľmi ťažko spracovávajú žiaľ, majú problémy vrátiť sa do
bežného života a fungovať tak ako pred smrťou blízkeho človeka.
Predkladaný zborník vedeckých prác opisuje a analyzuje metódy pomoci smútiacim z rôznych hľadísk. Predkladá prístupy a špecifiká sprevádzania smútiacich z pohľadu rôznych cirkví, ktoré pôsobia na Slovensku. Takisto analyzuje vzdelávania ošetrovateľov v problematike trúchlenia a smútenia. Pomocou terénneho prieskumu
medzi veriacimi mapuje vplyv kresťanskej viery a kresťanských
rituálov na efektívne prekonávanie žiaľu a smútku. Podľa výsledkov
môžeme konštatovať, že cirkev spolu s rodinou má stále nezastupiteľné miesto v pomoci pozostalým a ich sprevádzaní pri strate
blízkeho človeka. Spolu s odbornou pomocou postavenou na moderných
vedeckých poznatkoch je kresťanská viera a tradícia potrebným nástrojom pomoci pri prekonávaní žiaľu a straty zo smrti blízkeho človeka.
Všetkých autorov tohto zborníka spája presvedčenie, že sprevádzanie
smútiacich je veľmi potrebná služba, ktorú je potrebné nielen vykonávať
kvalifikovane, ale hlavne s láskou a empatiou k pozostalému človeku.
Veríme, že predkladaný zborník prináša nové svetlo do tejto marginalizovanej témy, a zároveň inšpiruje čitateľa k meditácii nad skutočnosťami, ktoré ho presahujú.

					

RNDr. Adrian Kacian, PhD.
editor
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SMÚTENIE ZA BLÍZKYM Z HĽADISKA
MULTIDIMENZIONALITY ČLOVEKA
Natália Kacianová a Patrícia Dobríková

Abstrakt:
Bolestivá strata odchodu blízkeho človeka sa netýka iba samotného faktu,
že nám niekto, koho sme veľmi milovali, zomrel. Smrť blízkeho človeka so
sebou prináša mnohé iné straty, ktoré zahŕňajú fyzické, psychické, kognitívne, behaviorálne a spirituálne aspekty smútenia. Cieľom tohto článku
je zadefinovanie pojmov, ktoré súvisia s prežívaním straty a to konkrétne
straty blízkej a milovanej osoby. V článku taktiež popisujeme a charakterizujeme proces smútenia z hľadiska okolností úmrtia blízkeho človeka,
t.j. či zomrel náhle alebo dôsledkom smrteľnej choroby. Poukazujeme
na to, ako táto skutočnosť ovplyvňuje priebeh žiaľu, zahŕňajúc mnohé
dimenzie zarmúteného človeka.
Kľúčové slová: strata blízkej osoby, proces smútenia, predpokladaný
žiaľ, náhly žiaľ

7

Úvod
Každý človek sa v priebehu svojho života ocitne v situácii, ktorá je spojená so smútkom, bolesťou a stratou. Mnohé takéto situácie vznikajú
náhodne, pôsobením neplánovaných a neočakávaných udalostí, iné sú
zase výsledkom procesu, v ktorom sme stratu už dopredu očakávali.
K takýmto životným udalostiam patrí napr. úmrtie blízkej osoby, rozvod, rozchod, strata zamestnania, soc. postavenia, odchod do dôchodku,
strata domova, majetku, ideálov atď (Špatenková, 2008). Každá takáto
životná strata zasahuje súčasne viaceré oblasti našej osobnosti, a preto
sa prejavuje aj reakciami na viacerých úrovniach. Človek je krehká
bytosť a prežívanie straty spojenej s úmrtím blízkej osoby ovplyvňuje
mnohé aspekty jeho multidimenzionálnej osobnosti.
V tomto článku sa budeme zaoberať stratami spojenými s prežívaním
smútku za niekým, kto bol neoddeliteľnou súčasťou nášho života a bol
nám veľmi blízky. Aby sme mohli pochopiť veľkosť a rozsah žiaľu, ktorý
strata milovanej osoby prináša, v úvode článku v krátkosti spomenieme,
akým typom strát je pozostalá osoba nútená čeliť. Pre správne pochopenie problematiky smútenia pomenujeme a zadefinujeme jednotlivé pojmy
spojené so stratou blízkej osoby. Pre lepšie pochopenie procesu žiaľu,
zadefinujeme aj pojmy, ktoré vo veľkej miere ovplyvňujú reakcie smútiacich – či už v prípade žiaľu, ktorý pozostalá osoba prežíva v dôsledku
neočakávaných udalostí (náhly žiaľ), alebo v prípade, že úmrtie blízkeho
človeka je nevyhnutným dôsledkom smrteľnej choroby (predpokladaný
žiaľ). V článku popisujeme aj symptómy prirodzeného smútenia, ktoré
sa dotýkajú všetkých dimenzií zarmúteného človeka.

Strata (loss)

Pod slovom strata nerozumieme iba stratu blízkeho človeka dôsledkom
jeho úmrtia. Vo všeobecnosti má slovo strata niekoľko významov, ktoré
sa v tejto časti pokúsime bližšie zadefinovať. Cieľom takéhoto rozlíšenia
je poukázať na to, že v žiali pozostalého človeka zohráva úlohu viacero
typov strát. Aby sme mohli pochopiť veľkosť a rozsah žiaľu, ktorý zapríčiňuje smrť blízkej osoby, je potrebné v krátkosti pomenovať straty,
ktorým je pozostalá osoba nútená čeliť. Vo všeobecnosti môžeme stratu
rozdeliť na šesť základných typov, pričom v prípade úmrtia blízkeho
človeka môže pozostalá osoba čeliť súčasne viacerým z nich: strata
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fyzického alebo materiálneho charakteru, strata spôsobená rozpadom
vzťahu, intrapsychická strata, strata niektorej životnej funkcie, strata
sociálneho postavenia a identity, strata spôsobená narušením zaužívaného systému (Mitchell a Anderson, 1983). Stratu môžeme vymedziť
ako náročnú životnú situáciu, ktorá je charakterizovaná dlhodobým, ale
predovšetkým ireverzibilným (nezvratným) odlúčením od signifikantného (významného) objektu alebo funkcie (Špatenková, 2004).

Strata fyzického alebo materiálneho charakteru je stratou fyzického
objektu alebo osobnej veci, ku ktorej sme mali výnimočný vzťah. Tento
typ straty býva okolím mnohokrát nedoceňovaný, pričom človek, ktorý
túto stratu prežíva, sa považuje buď za príliš materiálne založeného alebo
príliš sentimentálneho. Najhlbšiu bolesť a žiaľ v takomto prípade zapríčiňuje strata predmetu, ktorý sme dostali do daru od milovanej zosnulej
osoby. Strata spôsobená rozpadom vzťahu je typom straty, ktorá je
zapríčinená ukončením príležitosti s niekým prehovoriť, zdieľať sa, možnosti dotknúť sa ho, objímať ho či všetkého, čo súvisí s emocionálnou
a fyzickou prítomnosťou konkrétnej ľudskej bytosti. Tento typ straty
môže byť spôsobený čiastočne (odsťahovaním sa alebo rozvodom), alebo
totálne (vdovstvo). Za najťažší typ straty sa vo všeobecnosti považuje
strata milovanej osoby zapríčinená jej smrťou. S intrapsychickou stratou sa prvýkrát stretávame v období puberty a dospievania. Ide o stratu
predstavy o živote a o sebe, o stratu ilúzií „toho, čo by mohlo byť“,
napríklad aj o stratu sna či vysnívanej budúcnosti. Intrapsychická strata je v podstate stratou introvertnou, na pohľad nerozoznateľnou. To, čo
strácame sa nachádza a existuje iba v nás samotných. Strata niektorej
životnej funkcie, napríklad svalovej alebo neurologickej funkcie tela,
môže v človeku vyvolať veľký žiaľ. Takýto typ straty sa najčastejšie vyskytuje u starých a zomierajúcich. Spája sa s hrôzou a bolesťou, obavami
zo straty autonómie, samostatnosti, nezávislosti (Mitchell a Anderson,
1983). Zásadný význam v procese vyrovnávania sa s touto stratou má
postoj jedinca k postihnutiu a to, či sa ľudia za postihnutých považujú.
Veľký význam majú tiež postoje rodiny a spoločnosti (Špatenková,
2004).
Špecifickým typom straty je aj strata sociálneho postavenia a identity, ktorá sa s ňou spája. K tomuto typu straty patria napríklad odchod do dôchodku, povýšenie v práci (spojené so stratou osobnej
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slobody a voľného času), strata identity v prípade úmrtia životného
partnera. Pozitívne na tomto type straty je, že v niektorých prípadoch môže byť súčasne ziskom. K jej charakteristickým črtám patrí
dezorientovanosť, pocit neschopnosti vystupovať a správať sa tak
ako doteraz. Strata spôsobená narušením zaužívaného systému
patrí k tomu typu straty, pri ktorom je potrebné poznamenať, že ľudská bytosť žije a pôsobí v určitom systéme, v ktorom sa plynutím
času vytvára akýsi zaužívaný kolobeh. Narušenie takéhoto kolobehu
môže na niekoho pôsobiť ako strata. K strate spôsobenej narušením určitého systému patrí napríklad aj odchod dospelého dieťaťa
z rodičovského domu (Mitchell a Anderson, 1983).
Straty môžeme kategorizovať aj podľa toho či sa jedná o straty aktuálne
alebo anticipované, časovo primerané alebo časovo neprimerané (napr.
smrť dieťaťa, ovdovenie v mladom veku, a pod.), ktoré sú pre človeka
veľmi náročné (Špatenková, 2004).

Aj na základe delenia strát podľa Mitchella a Andersona (1983) si môžeme
uvedomiť, že pri strate jedného druhu dochádza súčasne aj k iným stratám,
ktoré môžu vo veľkej miere ovplyvniť priebeh žiaľu pozostalého človeka.
Napr. v prípade ovdovenia nedochádza iba k strate vzťahu, ale súčasne aj
k strate sociálnej roly a identity, (v ktorej partnerka prestáva byť manželkou a stáva sa vdovou) a v mnohých prípadoch aj k strate materiálneho
zabezpečenia, k strate intrapsychickej či strate spôsobenej totálnym
narušením zaužívaného systému.

Žiaľ (grief)

Žiaľ je vyjadrením subjektívneho zážitku, ktorý sprevádza psychologické
rozpoznanie straty (Malkinson, 2001). Žiaľ je vysoko osobnou a subjektívnou reakciou na skutočnú, vnímateľnú alebo očakávanú stratu (Doka,
2003). Žiaľ je emotívnou reakciou na stratu, zahŕňajúcou psychické,
fyzické, sociálne a behaviorálne prejavy utrpenia (Stroebe, 2003). Žiaľ
je emóciou v procese smútenia, kedy sa človek snaží vymaniť z dôležitého vzťahu tak, že svoj citový kapitál investuje novým a produktívnym
smerom pre zdravie a blaho svojej budúcnosti (Jackson, 1957). Žiaľ je intenzívnou reakciou na bolesť zapríčinenú stratou ako aj emocionálnou,
duchovnou a psychologickou cestou k uzdraveniu (Kubler-Ross, 2005).
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Žiaľ pozostalého človeka (bereavement)
Slovo bereavement sa v západnej literatúre prvýkrát spomína v 8. storočí v súvislosti so stratou osobného vlastníctva alebo majetku (Knott,
2001). Až neskôr sa slovo bereaved spájalo so stratou dôležitého vzťahu
alebo človeka, konkrétne prostredníctvom smrti. V predchádzajúcom
paragrafe sme uviedli niekoľko definícií žiaľu, ktoré platia v prípade
akejkoľvek straty, nielen v prípade straty človeka dôsledkom jeho úmrtia.
Pod slovom bereavement však rozumieme špecifický typ straty a žiaľu,
ktorý zapríčiňuje a vyvoláva smrť blízkej a milovanej osoby.

Niektoré definície poukazujú na ešte viditeľnejší rozdiel v chápaní žiaľu
vo všeobecnosti a konkrétne žiaľu pozostalého človeka. Žiaľ pozostalého
človeka definujú ako objektívny stav straty alebo zmenu sociálneho
statusu dôsledkom tejto straty (Doka, 2003). V porovnaní so žiaľom ide
o objektívnu skutočnosť straty, pričom žiaľ je definovaný ako subjektívna
reakcia, ktorú táto strata vyvoláva. Worden (2002) dokonca poukazuje
na tri vzájomne zameniteľné pojmy: žiaľ pozostalej osoby, smútenie
a obdobie zármutku. Žiaľ pozostalého človeka chápe ako „skúsenosť
jedinca, ktorému zomrela milovaná bytosť.“ Smútenie chápe ako proces,
ktorým prechádzame, keď sa strate milovanej osoby musíme prispôsobiť.
Obdobie zármutku definuje ako objektívnu skutočnosť straty, ktorej sa
pozostalý človek snaží prispôsobiť.
Strata milovaného človeka dôsledkom jeho úmrtia sa považuje za stratu,
s ktorou sa človek iba veľmi ťažko vyrovnáva. Tento stav v svojej knihe
On Grief and Grieving opisuje aj Elisabeth Kübler-Rossová (2005): Každý
človek počas svojho života prežíva rôzne straty, ale smrť milovanej osoby
ich všetky prevyšuje práve pre veľkú prázdnotu a nesmierny smútok.
Svet sa na chvíľu zastaví. Presne si pamätáte, kedy milovaná osoba
zomrela. Okamih, v ktorom vám to povedali, je navždy zapísaný vo vašej
mysli. Váš svet sa spomalí a pripadá vám divné, že hodiny sveta tikajú,
zatiaľ čo vaše vnútorné úplne zastali.

Proces žiaľu

Smútenie (grieving) charakterizujeme ako proces, v ktorom sa s novou situáciou snažíme vyrovnať a vedome ju akceptovať. Tento proces
môže byť intrapsychický (grief work) alebo spoločenský (mourning).
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Intrapsychický proces prebieha vnútri pozostalého človeka, ktorý sa so
svojou stratou snaží kognitívne a citovo vyrovnať. Spoločenský proces
v sebe zahŕňa normy a rituály, na základe ktorých je človek spoločnosťou rozpoznaný ako pozostalý (Doka, 2003).
Prejavy žiaľu (grief reactions), ktoré sa v začiatkoch akceptujú ako
normálne, môžu v určitých prípadoch nadobudnúť patologické rozmery. Vtedy hovoríme o tzv. komplikovanom priebehu žiaľu (complicated
grief), ktorý môže mať podobu žiaľu absentujúceho, oneskoreného alebo
chronického (Stroebe, 2003). Naopak, smútenie ako normálna reakcia
na stratu milovanej osoby nie je chorobou, ani prejavom psychickej alebo
charakterovej slabosti (Lammer, 2004). Smútenie je prirodzený ľudský
proces, ktorý musíme prežiť. Nie je to choroba, ktorú je potrebné liečiť
(Elder, 2002).

Komplikovanosť priebehu žiaľu závisí aj od toho, v akej podobe sa s ním
stretneme. Vo všeobecnosti rozlišujeme medzi dvomi základnými podobami žiaľu: žiaľom, ktorý sa v prípade smrteľnej choroby milovanej osoby
dá viac menej predpokladať a žiaľom, ktorý nás prekvapí náhle, pretože
milovaná osoba umiera nečakane a jej smrť pre nás môže byť šokujúcou
traumou (Kacianová, 2008).

Predpokladaný žiaľ

Koncept tzv. predpokladaného žiaľu bol prvýkrát predstavený Erichom
Lindemannom v roku 1944. Pod predpokladaným žiaľom rozumieme
reakcie pozostalého na stratu milovanej osoby, ktorá sa zatiaľ ešte neudiala, ale všetko nasvedčuje tomu, že sa tak v blízkej dobe stane. Lindemann definuje predpokladaný žiaľ ako proces, v ktorom pozostalá osoba
prechádza všetkými fázami žiaľu v určitom predstihu, pričom súčasťou tohto procesu je depresia, neprestajné zaoberanie sa zomierajúcim,
strach z toho, akým spôsobom zomrie a rozmýšľanie o živote, ktorý nás
dôsledkom jeho smrti čaká. (Lindemann, 1944).

Predpokladaným žiaľom sa vo svojej práci zaoberá aj psychologička
Therese A. Rando (1986). Definuje ho ako fenomén „sprevádzajúci procesy žialenia, vysporiadavania sa, interakcie, plánovania a psychosociálnej
reorganizácie, ktoré sú stimulované a začínajú ako reakcia uvedomenia
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si predpokladanej straty milovanej osoby. Žiaľ nám v tejto podobe umožňuje: absorbovať realitu straty postupne, vyriešiť nevyriešené veci so
zomierajúcim, napríklad minulé konflikty a zároveň vyjadriť svoje pocity, začať myslieť na zmenu, ktorá v našom živote ako aj identite nastane,
postupne sa pripravovať na úlohy, ktoré budeme po smrti milovanej
osoby musieť zvládať sami.
Predvídanie smrti blízkej osoby v určitom slova zmysle znamená vyrovnanie sa s ňou, pričom reakcie na stratu v čase úmrtia balancujú medzi
úľavou a hlbokým smútkom. Reakcie pozostalých, ktorí strácajú blízkeho
človeka pomaly a postupne, nie nečakane a náhle, opísala Elisabeth
Kübler-Rossová v svojej poslednej knihe On Grief and Grieving (2005).
Normálne prejavy v procese predpokladaného žiaľu pozostalej rodiny
v svojej knihe opisuje aj Beverly Raphael (1983). Medzi ne patrí napríklad šok, prázdnota, nepripustenie si straty, strach, úzkosť, bezmocnosť, vyjednávanie, hnev, ľútosť, pocity viny.

Súčasťou predpokladaného žiaľu je aj niekoľko typov strát. Ide o minulé,
prítomné alebo prebiehajúce rovnako ako aj budúce a očakávané straty.
Pod minulými stratami chápeme straty zážitkov v minulosti, ktoré sa
už nebudú opakovať. Medzi prítomné straty patrí napríklad zhoršenie
zdravotného stavu, strata istoty, strata kontroly nad situáciou. K budúcim stratám, ktoré nastanú okamihom smrti, patrí ekonomická neistota,
opustenosť, zmena životného štýlu (Corr, 2001). Tak napríklad v prípade terminálne chorého, zomierajúceho manžela, žena stráca pomoc v domácnosti (tá ostáva minulosťou), prejavy náklonnosti a lásky
(prítomná, prebiehajúca strata) rovnako ako aj nádej, že ich čaká radostný spoločný dôchodok (budúca, predpokladaná strata).
Elisabeth Kübler-Ross (2005) tento typ žiaľu nazýva aj „začiatkom konca“ Prechádza ním človek, ktorý dôsledkom smrteľnej choroby stráca
svojho blízkeho. V svojom žiali sa pohybuje medzi dvomi svetmi, svetom
istoty, na ktorý bol zvyknutý a svetom neistoty, v ktorom onedlho môže
ostať bez toho, koho hlboko miluje. Žiaľ, ktorý je reakciou na túto neistotu, je vo všeobecnosti nenápadný, neverbálny, utajený. Človek, ktorý
si uvedomuje, že svojho blízkeho môže stratiť, o svojich pocitoch mlčí,
akoby sa hanbil, že ho už dopredu oplakáva. Preto aj predpokladaný žiaľ
má svoju vlastnú dynamiku a svoj vlastný priebeh. Popieranie, hnev,
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vyjednávanie, depresia a prijatie sú štádiami, ktorými rovnako ako
zomierajúci prechádza aj jeho rodina. Štádiá, ktoré v svojej knihe
Kübler-Ross popisuje, nie sú poriadkom, ktorý má žiaľ a jeho priebeh zaškatuľkovať. Vo svete žiaľu neexistuje niečo ako typická reakcia na žiaľ.
I napriek tomu, že žiaľ sa nedá zovšeobecniť, predsa len vo väčšine prípadov nadobúda určité charakterové vlastnosti. Práve oni vytvárajú
akýsi rámec toho, čo žiaľ je a ako sa mu môžeme naučiť porozumieť.

Náhly žiaľ

Smútenie ako normálny a prirodzený proces sa podľa D. H. Lamba
(in Taročková, 1995) prejavuje štyrmi typmi symptómov: fyzickými
(vegetatívnymi), emocionálnymi, kognitívnymi a behaviorálnymi (spojenými s poruchami životosprávy). Doka tieto symptómy v prípade
náhleho žiaľu rozdeľuje až na päť kategórií. V procese žiaľu nachádza
symptómy fyzické, emocionálne, kognitívne, behaviorálne, ale aj duchovné (Doka, 2003). K fyzickým prejavom žiaľu patria napríklad
bolesti hlavy, závraty, zvieranie žalúdka, únava, triašky. Emocionálnou
reakciou na smrť blízkej osoby môže byť hnev, smútok, bezmocnosť,
sebaobviňovanie, žiarlivosť. Medzi kognitívne prejavy patrí napríklad
neschopnosť uveriť tomu, čo sa stalo, neschopnosť koncentrácie.
Behaviorálne prejavy žiaľu zahŕňajú plač, vyhýbanie sa spoločnosti,
túžbu zosnulého nájsť, hyperaktivitu. Duchovnou reakciou na žiaľ môže
byť vnútorný zápas pozostalého nájsť zmysel v utrpení, hnev voči Bohu,
prehodnocovanie viery. Therese Rando spomína aj sociálne prejavy
žiaľu, medzi ktoré patrí napríklad neschopnosť organizovať bežné aktivity, uťahovanie sa od spoločnosti, vyhľadávanie samoty (Rando, 1984).
Priebeh náhleho žiaľu formou štádií charakterizuje napr. Colin Murray
Parkes (1971), ktorý opisuje štyri takéto štádiá žiaľu: prázdnotu, túžbu
zosnulého nájsť, depresiu a zmierenie sa. Worden (2002) namiesto
o štádiách hovorí o zvládaní štyroch nasledovných úloh: rozpoznanie
reality straty, zaoberanie sa svojimi pocitmi, prispôsobenie sa životu
bez zosnulého a konečné citové odpútanie sa.
Priebehu náhleho žiaľu sa podrobne venuje aj Therese Rando (1993),
pričom rozlišuje tri fázy žiaľu: fázu vyhýbania sa, fázu konfrontácie
a fázu prispôsobenia sa. V rámci týchto fáz prebiehajú určité procesy,
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ktoré nazýva procesy „R“. „R“ preto, lebo v anglickom jazyku sa každý
tento proces začína písmenom R. Ide o rozpoznanie straty (recognize),
reakciu na odlúčenie (reaction), rekolekciu a znovuprežitie vzťahu so
zosnulým (recollect and reexperience), odpútanie sa od zosnulého
a predstáv o živote s ním (relinquish), prispôsobenie sa novému životu
(readjust) a znovuinvestovanie (reinvest) do života. Vo fáze prispôsobovania sa zohráva veľkú úlohu prijatie skutočnosti, že život vždy nemusí
byť podľa našich predstáv. V takom prípade hovoríme o tzv. odpútaní sa
od starých predstáv o živote a konštruovaní nových predstáv o živote,
v ktorých zosnulá osoba bude už trvale chýbať. Takéto predstavy o živote sa nazývajú „assumptive world“. Sú definované ako schéma, ktorá
v sebe zahŕňa všetky predstavy o svete a sebe samom, ktoré človek na
základe predchádzajúcich skúseností pokladá za pravdivé. Tieto predstavy môžu mať buď globálny alebo špecifický charakter. Smrť milovanej osoby môže tieto predstavy výrazne narušiť. Narušenie globálnych predstáv (ako napríklad, že deti majú prežiť rodičov alebo že Boh
ochraňuje dobrých a verných služobníkov), ako aj špecifických predstáv
(že milovaná osoba bude stále so mnou), má za následok stratu pocitov,
ako je pocit bezpečia, istoty, zmyslu vecí.

Svet, ktorý si na základe svojich predstáv vytvárame, určuje naše pocity, potreby, správanie, ako aj naše priania, sny a nádeje. V prípade narušenia týchto predstáv hovoríme o psychosociálnej zmene, ktorú sprevádza strata istoty a dôvery v to, čo sme predtým pokladali za samozrejmé.
Parkes (1988) to vysvetľuje na príklade vdovy nasledovne: „Smrťou
manžela sú jej predstavy o živote narušené od skorého rána. Napríklad
len to, že sa sama prebúdza v posteli. Rituály ako príprava raňajok pre
dvoch či obyčajná myšlienka poradiť sa o niečom s manželom sa stávajú
bezpredmetnými. Svet, ktorý sa nám zdal samozrejmým, sa zrazu stáva
neistým.
Proces rekonštrukcie zaužívaných predstáv o živote závisí od viacerých
faktorov: od dôležitosti, akú milovaná osoba v našom živote zohrávala,
od množstva úloh, ktoré pokrývala, od zmyslu, ktorý životu dávala, od
pravidelnosti kontaktu, od toho, do akej miery boli od nej závislé naše
pocity, potreby, myšlienky, správanie, kontakty, túžby, očakávania atď.,
ako aj od množstva, typu a kvality druhotných strát (Rando, 1993).
V prípade náhleho úmrtia je tento proces rekonštrukcie zaužívaných
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predstáv oveľa náročnejší ako v prípade očakávaného úmrtia, ktorému v mnohých prípadoch predchádzalo obdobie príprav a čiastočného
zmierenia sa so stratou.
Nasledujúce tabuľky nám ponúkajú prehľad jedinečných ako aj spoločných čŕt obidvoch podôb žiaľu (in Kacianová, 2008):

Tabuľka č.1: Predpokladaný žiaľ

Predpokladaný žiaľ
Jedinečnosť
charakteru

Možnosť absorbovať realitu straty postupne
Vyriešiť konflikty, vyjadriť pocity

Zaoberať sa zmenou, ktorá nastane

Pripravovať sa na úlohy, ktoré budeme
musieť zvládať sami
Normálne
prejavy žiaľu

Pripustenie si a čiastočné vyrovnanie sa
so stratou ešte predtým ako nastane
v štádiách Kübler-Ross:

Popieranie, šok a prázdnota

Hnev, hľadanie vinníka, sklamanie z Boha
(neschopnosť zosúladiť vieru v dobrého
Boha s pocitmi hnevu a nespravodlivosti)
Vyjednávanie

Depresia, letargia
Spoločné
symptómy

Konečné prijatie, zmierenie sa s realitou,
prijatie novej identity a úloh
Počiatočná fáza popierania
Pocity hnevu a viny

Konečná fáza vyrovnania sa so stratou
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Tabuľka č.2: Náhly žiaľ
Náhly žiaľ
Jedinečnosť
charakteru

Traumatické rozpoznanie straty
Túžba zosnulého nájsť

Pocity viny, sebaobviňovania
Nie je možnosť rozlúčky
Normálne
prejavy žiaľu

Rýchly spád udalostí, bez prípravy
a varovania
vo fázach podľa Rando:

Fáza vyhýbania sa (popierania)

Fáza konfrontácie (prežívania rôznych
pocitov)
Spoločné
symptómy

Fáza prispôsobenia sa realite
a novému životu
Počiatočná fáza popierania
Pocity hnevu a viny

Konečná fáza vyrovnania sa so stratou
Priebeh a dynamika žiaľu pozostalého človeka teda vo veľkej miere súvisia s tým, v akej podobe je nútený svojmu žiaľu čeliť. V prípade očakávaného úmrtia blízkej osoby má rodina zomierajúceho možnosť prípravy
a postupného vyrovnávania sa so stratou. Má čas na slová rozlúčky,
prípadného odpustenia atď... V čase úmrtia je rodina uchránená pred
šokom a čiastočne pripravená zmieriť sa s novou realitou. V prípade
neočakávaného úmrtia u pozostalých môžeme pozorovať túžbu zosnulého nájsť alebo ho aspoň na chvíľu „oživiť“. Tým, že blízky človek
zomiera náhle a nečakane, pozostalí nemajú možnosť rozlúčky alebo
vyriešenia prípadných konfliktov. Práve z tohto dôvodu môžu priebeh
náhleho žiaľu komplikovať pocity viny a sebaobviňovania.
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Obidve podoby žiaľu majú však aj veľa spoločného. Medzi spoločné
črty patrí počiatočná fáza popierania a konečná fáza vysporiadania sa
s realitou. Medzi spoločné symptómy patria pocity hnevu, viny, bezmocnosti, sklamania atď. Vo všeobecnosti sa bádatelia v tejto oblasti zhodujú v tom, že v procese žiaľu pozostalý prechádza určitými štádiami
(Kübler-Ross, 2005; Parkes, 1996), fázami žiaľu (Rando, 1986) a je nútený vysporiadať sa s určitými úlohami (Worden, 2002). V konečnom
dôsledku akýkoľvek proces žiaľu vedie k predefinovaniu sveta hodnôt
a predstáv o živote ako aj k rozpoznaniu skutočnosti, že v našej budúcnosti bude už blízka a milovaná osoba trvale chýbať (Kacianová, 2008).

Záver

Bolestivá strata odchodu blízkeho človeka sa netýka iba samotného faktu,
že nám niekto, koho sme veľmi milovali, zomrel. Smrť blízkeho človeka
so sebou prináša mnohé iné straty, ktoré zahŕňajú fyzické, psychické,
kognitívne, behaviorálne, spirituálne (duchovné) a sociálne aspekty smútenia. Smútenie pozostalého človeka (bereavement) môžeme definovať
ako objektívnu skutočnosť, ako určitý stav, v ktorom sa smútiaci človek
nachádza a ktorému sa snaží prispôsobiť a porozumieť. Na rozdiel od objektívnej skutočnosti, ktorá je spoločensky rozpoznateľná, individuálne
prejavy smútenia sú u každého jedného pozostalého človeka jedinečné.

Priebeh žiaľu pozostalého človeka v mnohom závisí od toho, v akej
podobe sa s ním smútiaci človek stretáva. V prípade žiaľu, ktorý pozostalý človek očakáva, pretože jeho blízky zomiera v dôsledku choroby,
hovoríme o tzv. predpokladanom žiali. O náhlom žiali hovoríme v prípade
traumatickej straty, ktorú sme neočakávali a na ktorú sme sa dopredu nemohli pripraviť. Obidve podoby majú svoje typické prejavy,
ktoré sa pokladajú za normálne prejavy smútenia. Patrí medzi ne napr.
popieranie reality (v prípade predpokladaného žiaľu počiatočný šok
prichádza s oznámením smrteľnej diagnózy), pocity hnevu a viny (v prípade náhleho žiaľu pocity nespravodlivosti a sklamania z Boha, ktorý
tragickej udalosti predsa len mohol zabrániť) a v konečnom dôsledku
snaha o prispôsobenie sa novej realite, v ktorej dotyčná osoba bude už
navždy chýbať.
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Žiadna odborná ani iná štúdia ešte nedokázala, že človek sa so smrťou blízkej osoby (za predpokladu, že mal s ňou hlboký a vrúcny vzťah)
dokáže bez mihnutia oka vyrovnať. Každú takúto „trvalú“ stratu, či už
je očakávaná alebo nie, sprevádza smútok, ktorý sa prejavuje na mnohých úrovniach ľudskej osobnosti. Pri strate blízkej osoby dochádza
súčasne aj k strate vlastnej identity, pocitu bezpečia, zázemia, spoločnej
budúcnosti. Smútiaci človek sa zároveň vyrovnáva so stratou fyzického
zdravia, duševnej pohody, soc. kontaktov, prehodnocuje svoje postoje,
aj zaužívané koľaje viery. Strata blízkeho človeka dokáže nabúrať náš
zaužívaný systém, naše fungovanie v dovtedy domnelom bezpečnom
svete. Smútiaci človek čelí rozpadu celého svojho bytia a hľadá možnosti
existencie vo svete, v ktorom sa musí prispôsobovať bolestivým okolnostiam. A aj keď smútenie nie je chorobou, je dobré vedieť, čo všetko
tento stav (bereavement) obnáša a k akým métam sa v čase vysporiadavania sa s danou skutočnosťou môžeme dopracovať.
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SOCIÁLNO-KULTÚRNE ASPEKTY
V OBDOBÍ ZOMIERANIA
A TRÚCHLENIA V RÍMSKO-KATOLÍCKEJ
A GRÉCKO-KATOLÍCKEJ CIRKVI
NA SLOVENSKU
Patrícia Dobríková

Abstrakt
Štúdia sa zaoberá pomocou trúchliacim v kontexte Rímsko-katolíckej
cirkvi a Grécko-katolíckej cirkvi. Analyzuje význam a funkciu rituálov
týchto cirkví pri prekonávaní žiaľu zo straty blízkeho človeka. Podľa
vykonaného prieskumu, veriacim týchto cirkví pri vyrovnávaní sa zo
stratou blízkeho človeka najviac pomáha návšteva sv. omše, modlitby
a prijímanie Eucharistie. V dedinskom prostredí je to aj pomoc ostatných
veriacich, ktorí ako spoločenstvo cirkvi sú nápomocní pri vysporiadavaní sa so žiaľom po smrti blízkeho človeka. Tieto zistenia potvrdzujú
nezastupiteľnú úlohu cirkvi v životných situáciách, keď je človek konfrontovaný so smrťou niekoho blízkeho.
Kľúčové slová: Rímsko-katolícka cirkev, Grécko-katolícka cirkev, smútok, smrť.
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Úvod
Ľudia kedysi pri ťažko chorom človeku ovládali tradičné laické ošetrovateľské úkony a konali ich. Ponúkali napríklad umierajúcemu, ktorý
už odmietal tuhú stravu, slabý polievkový vývar a neskôr len tekutiny,
najmä bylinkové čaje. Zoslabnutého umierajúceho príbuzní prikrývali
vrstvou prikrývok, pretože správne vycítili, že vysilený pacient pociťuje
zimu predovšetkým na končatinách. Neprekvapovala ich ani zmena
farby kože na lakťoch a kolenách. V miestnosti udržovali pološero, pretože vedeli, že ostré svetlo je chorému nepríjemné. Keď dotyčný zomrel,
zatlačil mu spravidla najstarší syn oči a niekto s prítomných otvoril
okno, aby duša zomrelého mohla odletieť. Prispeli k tomu iste aj skúsenostné hygienické argumenty. V pokoji postáť a v úcte sa pomodliť Otče
náš bolo samozrejmé. Umyť mŕtve telo, podviazať bradu a obliecť mŕtveho patrilo k zvládnutým životným zručnostiam. Postupne sa vyvíjal
inštitucionálny model zomierania (Haškovcová, 2000). Dnešná spoločnosť, ktorá je prevažne orientovaná na konzum sa snaží myšlienku
konečnosti vypudiť z ľudskej mysle koncentráciou pozornosti na prítomnosť, na momentálne prežívaný okamžik, na túžbu po momentálne
prežívanej slobode, nezávislosti a blahobytu pre seba, kde minulosť
a budúcnosť hrá rolu len akýchsi umelých propagandisticky vytvorených svetlých zajtrajškov a neprijateľnej minulosti. Sme svedkovia
banalizácie smrti, predovšetkým prostredníctvom jej nadprodukcie
v médiách, a na druhej strane vytláčanie reálnej smrti z nášho života
(človek dnes už nezomiera doma, ale v nemocniciach a v domovoch
dôchodcov) (Moravčíková, Valová, 2001).
Otázky súvisiace so smrťou boli vždy úzko späté so spiritualitou a duchovná tradícia stále hľadá cesty, ako sa vyrovnať so strachom zo smrti.
Smrť podnecovala duchové hľadanie od úsvitu dejín a nemožno ju
oddeliť od témy správneho života. Vedomie smrteľnosti totiž často dodáva životu váhu a učí človeka zodpovednosti. Strach zo smrti je tiež
problém, s ktorým sa veľmi často stretávajú pracovníci pomáhajúcich
profesií. Ľudia väčšinou neumierajú v domácom prostredí a často s nimi
nie sú ani ich najbližší. Mladším generáciám sa tak znemožňuje priama
konfrontácia so smrťou. Smrť druhých pritom bola vždy tiež prípravou
na vlastnú smrť, preto .. človek kráča v ústrety smrti často nepripravený.
Pokiaľ sa chce človek vyrovnať s faktom, že je smrteľný, musí smrti
nejakým spôsobom rozumieť. Ide teda o to, v akom rámci bude smrť
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zasadená, aby nebola udalosťou, ktorá život ukončuje, ale inak s ním
nesúvisí. S touto úlohou ľuďom vždy pomáhalo náboženstvo, ktoré
dokáže vtlačiť smrti zmysel (Vojtíšek, Dušek, Motl, 2012).

Vzhľadom k aktuálnym potrebám zomierajúcim, prípadne ich rodín, je
teda potrebné zdôrazniť potrebu duchovnej starostlivosti, ktorá môže
mať rozličnú formu. Voľba vhodného prístupu záleží na okolnostiach
a na fakte, či dotyčný je, alebo nie je veriaci. Pokiaľ je veriaci, potom
je nielen povinnosťou kňaza, farára alebo kazateľa vykonať (väčšinou
opakovanou) návštevou u jeho lôžka, ale je tiež povinnosťou zdravotníkov takéto stretnutie umožniť. Zdravotníci by mali vždy vyhovieť žiadosti chorého a privolať príslušného duchovného. Veriaci si samozrejme
najlepšie porozumejú s duchovným rovnakej denominácie. V prípadoch,
keď nie je možné zaistiť návštevu takého duchovného, vykoná základné
úkony (najmä útechu chorých) prakticky akýkoľvek kňaz. V mnohých
nemocniciach a pravidelne v hospicoch, sú dnes zriadené kaplnky, ktoré
môže navštevovať ktorýkoľvek pacient a kde slúžia buď duchovní rôznych cirkví, alebo jeden, ktorý rešpektuje u návštevníkov tohto miesta
pestrosť vo voľbe osobnej viery (Haškovcová, 2000). Čo sa týka hospicov na Slovensku, keďže väčšina obyvateľstva sa hlási k rímsko-katolíckemu vierovyznaniu, tak aj v hospicoch sú kaplnky katolícke.

Historické súvislosti v katolíckej cirkvi na Slovensku

Slovensko ako dedič veľkomoravského odkazu sa nachádza medzi
slovanským Východom a slovanským Západom. Preto aj identita spoločenstva i jednotlivcov v rámci nej je podmienená rozličnými historickospoločenskými faktormi a vyvíjala sa konvergentne s úsilím stotožniť
sa s najbližšou entitou na základe spoločného jazyka, histórie, spoločenského územia a kultúry (Lichner, Marinčák, Žeňuch, 2013 a).

Kresťanstvo sa na naše územie dostalo začiatkom 9. storočia. Pokresťančovať Slovanov začali franskí kňazi latinského obradu. Sv. Cyril
a Metod v r. 863 priniesli na územie Veľkej Moravy tradíciu východných cirkví byzantského obradu, rešpektujúc západnú tradíciu, čoho
dôkazom sú preložené bohoslužobné knihy byzantského, ako aj latinského obradu do staroslovienčiny. V priebehu dvesto rokov získal
úplnú prevahu latinský obrad. Byzantský obrad sa však na Slovensku
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zachoval dodnes, predovšetkým na východe Slovenska. V roku 880 pápež
Ján VIII., na žiadosť kniežaťa Svätopluka, zriadil v Nitre diecézu, ktorej
biskup bol sufragánom arcibiskupa metropolitu Metoda. Pri svojom založení mala teda Nitrianska diecéza, a tým pádom aj územie dnešného
Slovenska na čele samotného sv. Metoda, pod ktorého jurisdikciu patrila
podľa výslovných údajov buly Industriae tuae. Po jeho smrti v roku 885
bola s najväčšou pravdepodobnosťou podriadená sv. Gorazdovi, ktorého
si sám Metod vybral za nástupcu (www.kbs.sk).
Záujem apoštolského stolca o katolíkov byzantského obradu, ktorý sa
intenzívnejšie začal prejavovať najmä od prvej štvrtiny 19. storočia, je
potrebné vnímať a interpretovať v kontexte zmien, ktoré sa v tom čase
udiali v Katolíckej cirkvi najmä pod vplyvom myšlienok francúzskej revolúcie. Jej dôsledky vplývali nielen na cirkev, ale aj na náboženstvo
ako také, lebo sa ukončila epocha, v ktorej dominovali silné národné
cirkvi a položil sa základ centralistického modelu, ktorý charakterizuje
dnešnú cirkev. Všetky snahy centralizovať život cirkvi okolo osoby
pápeža sa z jednej strany pozitívne vnímali najmä ako záchrana a garancia jednoty a apoštolskej postupnosti v cirkvi (Lichner, Marinčák,
Žeňuch, 2013b).
Ako zdokumentoval Vasiľ (2000) po druhej svetovej vojne sa začal
realizovať plán sovietskej vlády pripojiť Podkarpatskú Rus k Sovietskemu zväzu. Stalo sa tak 29. júna 1945, keď Podkarpatská Rus bola úradne
pomenovaná „Zakarpatská oblasť „Ukrajinskej sovietskej socialistickej republiky“ a pričlenená k Sovietskemu zväzu. Osemdesiat farností
Mukačevskej eparchie, ktoré ostali na Slovensku, boli zverené administrácii prešovského biskupa, ale príchod komunizmu aj do tejto geopolitickej oblasti má čoskoro bezprostredné následky v živote cirkvi aj
tu. Komunistický aparát na Podkarpatskej Rusi a na Slovensku jasnou
antináboženskou politikou len jasnejšie prejavil svoje úmysly voči Gréckokatolíckej cirkvi. Po zavraždení mukačevského biskupa a po silnej
propravoslávnej propagandistickej kampani bola 28. augusta 1949 násilne zrušená gréckokatolícka cirkev na Podkarpatskej Rusi a 28. apríla 1950 aj na Slovensku. Po likvidácii katolíckych rehoľných rádov
v noci 14. apríla 1950, keď boli internovaní rehoľníci v Československu,
28. apríla 1950 predstavitelia vlády, Národnej ukrajinskej rady a takzvaných výborov pre návrat do pravoslávia zvolali v Prešove pseudosynodu,
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na ktorej bol vyhlásený návrat k pravosláviu. Gréckokatolícka cirkev
bola vyhlásená za nezákonnú, zbavená všetkých práv a obratá o všetky
majetky (odovzdané pravoslávnej cirkvi). Kňazi boli postavení pred
takéto alternatívy: prejsť na pravoslávie, alebo skončiť vo väzení, alebo
byť deportovaní spolu so svojimi rodinami. V tejto voľbe gréckokatolícke
duchovenstvo vytrvalo s prekvapujúcou odvahou: z 56 rehoľníkov
(baziliánov a redemptoristov) nikto nepodpísal prechod na pravoslávie,
z 301 diecéznych kňazov, väčšinou ženatých, iba malá časť sa sklonila
pred vydieraním, ostatní si zvolili ilegalitu, väzenie alebo deportáciu.

Obidvaja gréckokatolícki biskupi – sídelný biskup Pavel Gojdič a svätiaci biskup Vasiľ Hopko – boli odsúdení v zinscenovaných procesoch za
protištátnu činnosť na dlhodobý žalár, kde prvý z nich za svoju vernosť
Rímu a pápežovi aj zomrel a druhý zomrel na následky ťažkého väzenia
(Borza a kol., 2012).

Úradne Gréckokatolícka cirkev prestala jestvovať a meno „gréckokatolík“ bolo dokonca vymazané aj zo slovníkov. Gréckokatolícki veriaci
prešli sčasti na latinský obrad, iní aspoň navonok prijali pravoslávie,
neidentifikujúc sa však s ním. V mnohých obciach sa v nasledujúcich
rokoch veriaci stretávali sami bez kňaza, aby sa modlili, krstili svoje
deti, pochovávali svojich zosnulých. Keďže nemali možnosť kontaktu
s katolíckym kňazom, odmietli akýkoľvek kompromis a v očakávaní
lepších čias uzatvorili svoj náboženský život do rodinného prostredia
(Vasiľ, 2000). O likvidácii Gréckokatolíckej cirkvi priniesla zahraničná
tlač tieto slová: „Stala sa udalosť, ktorá nemá páru v dejinách Európy
a celého sveta. Ateistická vláda zrušila svojvoľne Gréckokatolícku cirkev na Slovensku.... Urobili to bez opýtania ľudu. Vyše 300.000 vyznávačov Gréckokatolíckej cirkvi, zjednotenej s Rímom a poslušnej pápežovi, urobili pravoslávnymi a podrobili ich právomoci moskovského patriarchu. Gréckokatolíckych kňazov, verných Rímu a Cirkvi, vyhnali z fár,
porozvážali po českom pohraničí, kde ako pastieri, manuálni robotníci
vo fabrikách, na štátnych majetkoch žili v prostredí, ktoré s nimi väčšinou necítilo“ (Borza a kol., 2012). Dočasné politické uvoľnenie v roku
1968 v Československu umožnilo Gréckokatolíckej cirkvi urobiť niekoľko krokov pre svoju legalizáciu. Tisíce veriacich začalo posielať štátnym
úradom petície, v ktorých žiadali obnovenie Gréckokatolíckej cirkvi,
desiatky deportovaných kňazov sa začali vracať na Slovensko a niektoré
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farnosti via facti začali pastoračnú prácu. Biskup Vasiľ Hopko sa
19. marca 1968 obrátil na vládu s úradnou žiadosťou o legalizáciu Gréckokatolíckej cirkvi a 29. marca podobný list poslali kňazi. Ako odpoveď na tieto žiadosti, posilnené veľkou podporou veriacich, vydala vláda 13. júna 1968 dekrét 70/1968, ktorým povolila činnosť Gréckokatolíckej cirkvi. Otázka vzťahov a pravoslávnou cirkvou, používania cirkevných budov a ostatných majetkov bola delegovaná rôznym administratívnym orgánom. Udalosťou síce nie výnimočnou, ale historicky
a duchovne významnou bol návrat 78 kňazov spolu s veriacimi z pravoslávnej do Gréckokatolíckej cirkvi. Toto krátke obdobie uvoľnenia trvalo len do prvých mesiacov roku 1969 (Vasiľ, 2000). Avšak celkovo počas
komunistického režimu, od roku 1948, bola celá Katolícka cirkev na
Slovensku neustále prenasledovaná a systematicky ničená, boli zrušené
semináre, zredukované vydavateľstvá a časopisy, biskupi internovaní vo
väzniciach, zlikvidované kláštory, pred súdy vláčení laici i kňazi, všade
neistota a strach. Bolo to však obdobie vnútorného posilnenia Cirkvi,
obdobie posilnenia viery v Boha a vernosti pápežovi. Situácia po novembri 1989 v mnohom upravila vzťah Cirkvi a štátu. Medzi prvé pozitívne
javy patrí vymenovanie biskupov pre uprázdnené diecézy. Pastoračná činnosť ako aj materiálne podmienky sa stabilizovali. V roku 2000
bola podpísaná Základná zmluva medzi Svätou stolicou a Slovenskou
republikou, ktorá upravuje vzájomné vzťahy a na medzinárodnej úrovni
potvrdzuje vytvorenie základných podmienok pre slobodné pôsobenie
Katolíckej cirkvi na Slovensku (www.kbs.sk).

Katolícka cirkev na Slovensku

Katolícka cirkev na Slovensku je prítomná v dvoch obradoch: latinský
obrad (Rímskokatolícka cirkev) a byzantský obrad (Gréckokatolícka
cirkev). Svoju činnosť, vznik a poslanie odvodzuje od učenia Ježiša Krista,
Božieho Syna, ktorý je podľa vyznania viery jednou z troch božských
osôb (spolu s Bohom Otcom a Duchom Svätým). Kresťanskej tradícii
predchádza tradícia židovská, v ktorej kresťania vidia predobraz Cirkvi
ako Božieho ľudu v putujúcom Izraeli. Viditeľnou hlavou Cirkvi je pápež,
neviditeľnou hlavou je sám Ježiš Kristus. Za dva základné pramene Zjavenia, na ktoré sa vzťahuje viera Božieho ľudu, považuje Cirkev Písmo
(Božie slovo obsiahnuté v Biblii – Starom a Novom zákone) a Tradíciu
(pravdy viery odovzdávané ústnym podaním) (www.kbs.sk).
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Grécko-katolícka cirkev na Slovensku
Podľa ostatného sčítania obyvateľstva Slovenskej republiky z 21.5.2011
sa ku Gréckokatolíckej cirkvi prihlásilo 206.872 obyvateľov. Veľká väčšina z nich sa prihlásila k slovenskej národnosti, menšia časť k rusínskej, prípadne k ukrajinskej (alebo iným pomenovaniam tohto etnika)
a najmenšia časť k maďarskej národnosti. Tieto tri, resp.štyri národnosti tvoria v súčasnosti dominantnú štruktúru Gréckokatolíckej cirkvi
na Slovensku. Podľa tohto sčítania dosiaľ nie je zverejnené porovnanie
náboženského vyznania a národnostnej príslušnosti, je však zrejmé,
že zreteľnú väčšinu tejto cirkvi tvoria obyvatelia, ktorí sa hlásia ku slovenskej národnosti (Lichner, Marinčák, Žeňuch, 2013b). Moderná diaspóra obyvateľov východnej Európy umožnila väčšine z nás uvedomiť
si kultúrnu rozmanitosť v Katolíckej cirkvi. Ženatí kňazi, liturgia v rodnom jazyku, prijímanie pod obidvoma spôsobmi – teraz si uvedomujeme,
že všetky tieto skutočnosti majú svoje miesto v tých katolíckych tradíciách, ktoré nazývame „východnými obradmi“. Pápeži sú určite toho
názoru. Znovu a stále zdôrazňujú, že východné obrady nie sú len
nesmierne krásne a hodnotné pre svojich vlastných veriacich, ale že
spolu so západnými obradmi vyjadrujú slávu Božiu (Taft, 2007).

Identita gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku je úzko spätá s misijným
pôsobením svätých slovanských apoštolov Cyrila Metoda. Ovocie ich
pôsobenia je v živote gréckokatolíckej cirkvi dodnes viditeľné, ba svojou činnosťou pokračuje v diele slovanských vierozvestcov. V priebehu
dejín sa gréckokatolíci v rozličnej intenzite hlásili k odkazu sv. Cyrila
a Metoda, pričom väčší dôraz sa na prínos byzantskej misie dával od
vzniku Československej republiky (Lichner, Marinčák, Žeňuch, 2013b).
Gréckokatolícka cirkev na Slovensku sa vo svojom vedomí pokladá za
prirodzene priameho a pokračujúceho dediča ideálneho cyrilometodeského vzoru. Tento vzor vychádza z troch základných bodov:
1.
2.
3.

Východná spiritualita
Liturgia v živom ľudovom jazyku
Jednota s rímskou Apoštolskou stolicou (Vasiľ, 2000).

Pomenovanie gréckokatolíci (aj byzantskí / východní katolíci, katolíci
byzantsko-slovanského obradu) vystihuje dva výrazné rozmery identity. Prvá časť slova poukazuje na byzanstký (v staršej terminológii
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grécky) obrad, teda na povolanie nášho cirkevného spoločenstva žiť
byzantský obrad, spiritualitu, teológiu.... Druhá časť slova odkazuje na
spoločenstvo s Katolíckou cirkvou (ktorého emblematickým znakom je
spoločenstvo s rímskym biskupom), teda na povolanie žiť v tomto spoločenstve, rozvíjať ho a chrániť a zároveň do neho aj prispievať. Najmä
v zahraničí prevažne v západnom prostredí sa používa aj pomenovanie
pravoslávni katolíci. V minulosti sa používalo aj u nás, ako príklad
možno uviesť známu Fencikovu liturgiku, ktorá niesla nadpis Liturgika
alebo objasnenie bohoslužieb svätej východnej pravoslávno-katolíckej
cirkvi. V slovenskom jazykovom prostredí sa pojem pravoslávny používa spravidla na označenie veriacich nekatolíckych východných cirkví
(Lichner, Marinčák, Žeňuch, 2013b).

Rímsko-katolícka cirkev na Slovensku

K rímskokatolíckemu náboženstvu sa hlási 68,9% obyvateľov na Slovensku. Veriaci katolíci patria do farnosti, ktorá je v každej obci. Každá
farnosť má svojho farára a kostol, kde sa veriaci zhromažďujú k bohoslužbám. Rímsko-katolíckych kňazov viaže celibát, nemôžu vstupovať
do manželstva. Farára menuje príslušný biskup. Na náboženskom živote
sa podieľajú tiež rehoľné rády a kongregácie, ktoré nepodliehajú priamo
biskupom. Sú riadené predstavenými, ktorí sa v niektorých prípadoch
nachádzajú mimo nášho územia, pretože poslanie ich rádov má celocirkevný dosah. Jednotlivé farnosti patria do dekanátu a dekanáty do
diecézy. Každá diecéza má svojho biskupa. Rímskokatolícka cirkev na
Slovensku má dve provincie: Západnú a Východnú. Do Západnej provincie patria arcidiecézy Bratislava a Trnava, ako aj diecézy Nitra, Žilina
a Banská Bystrica. Do Východnej provincie patrí arcidiecéza Košice
a diecézy Spiš a Rožňava. Cirkev sa riadi svetským právom, ale má aj
svoje vlastné právo, ktoré je zhrnuté v Kódexe kanonického práva.
Náuka cirkvi je zhrnutá v Katechizme katolíckej cirkvi (www.kbs.sk).

Proces zomierania

Choroba a utrpenie vždy patrili k najvážnejším problémom, ktoré podrobujú ľudský život skúške. V chorobe človek skusuje svoju bezmocnosť,
svoje obmedzenia a svoju konečnosť. Každá choroba nám dáva možnosť
vytušiť smrť (Katechizmus katolíckej cirkvi, 1999).
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Ježiš Kristus venoval chorým osobitnú pozornosť. Navštevoval ich,
dodával im sily. Prekonal rozšírený názor, že každá choroba je trest za
hriechy (Filipek, 2001).

K problematike utrpenia sa vyjadrujú mnohí odborníci, ale zvyčajne zostávajú v rovine všeobecného konštatovania, že „utrpenie má zmysel“,
pretože umožňuje osobný rast a osobnostné dozrievania. Prezentovať
konkretizovaný obsah zmyslu utrpenia je však pravdepodobne možné
len v jednotlivých kazuistikách. Vo všeobecnej rovine možno zodpovedne povedať len to, že zmysel mu môže dať len ten, kto práve trpí a kto
k svojmu utrpeniu pristúpil aktívne (Haškovcová, 2000). Trpiaci človek – kresťan je pozvaný k tomu, aby všetko prežíval spolu s trpiacim
Ježišom Kristom, a tak aby aj on prispieval k dopĺňaniu toho, „čo
chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je Cirkev“ (Kol 1,24).
je to logický záver dynamiky, ktorá pramení vo viere. Veriace spoločenstvo plní aj iné poslania. Predovšetkým dodáva odvahu takým iniciatívam a výskumom, ktoré sú zamerané na odstránenie alebo zmiernenie
chorôb, pretože v tom vidí svoju spoluprácu na zápase so zlom. Cirkev
ako celok má právo a povinnosť vykonávať duchovnú službu voči chorým. Ohlasovanie evanjelia nie je totiž výlučnou úlohou iba kňazov.
Ba práve naopak, tam, kde by mohol prísť kňaz iba so značnými ťažkosťami, môže prísť veriaci človek – laik, ktorý môže veľmi účinne
prispieť k hlbšiemu prijatiu evanjelia. Z toho vyplýva veľká dôležitosť
pastorácie v zdravotníckych zariadeniach a účasť rôznych laických
združení a hnutí, ktoré sa venujú starostlivosti o chorých. Bolesť a utrpenie sú problémami starými i novými: týkali sa všetkých ľudí všetkých
čias a aj každý súčasný človek môže byť nimi postihnutý. Hoci sa o bolesti a utrpení už veľa napísalo, predsa táto problematika je a bude
príťažlivá a provokačná aj v budúcnosti. Tým je zdôvodnená aj každá
úvaha, ktorá sa snaží priniesť viac svetla do týchto pálčivých otázok
(Ďačok, 2000).
Pokiaľ ide o spôsob zaobchádzania s umierajúcimi, možno poradiť, že
principiálne by sa zomierajúcim nemala skrývať ich skutočná situácia.
Používaním daru rozoznávania duchov ten, čo sa stará o duše, sa má
usilovať pomáhať umierajúcemu, aby si osvojil postoj, aký mu je možný.
Najmä ak umierajúci zanovito odmieta návštevu kňaza, je vhodné rešpektovať to bez okolkov; naopak, keď chorý kňaza prijíma, je nadovšetko
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dôležité, aj keď ide o katolíka, aby umierajúci zaujal k smrti existenciálne náboženské stanovisko a až potom prijal sviatosti podľa možnosti
jeho stavu (Szentmártoni, 1995). Obdobie choroby je aj osobitnou príležitosťou na prijatie sviatosti zmierenia. Túto sviatosť treba chápať ako
súčasť duchovnej cesty, ktorá sa mohla spomaliť alebo dokonca prerušiť, keď osoba bola ešte v mladom veku. Túžba po uzdravení terminálne
chorého človeka nie je len túžbou po obnove telesných funkcií, ale je aj
prejavom otvorenosti voči Bohu. Cirkev prijíma tieto túžby po zmierení
a ponúka chorým možnosť sviatostne vyjadriť svoje vlastné obrátenie,
ktoré môže dať ich životu zmysel. Aj táto sviatosť je prejavom starostlivosti cirkevného spoločenstva o človeka v terminálnom štádiu. Cieľom
tohto postupu je pomôcť kresťanovi prejsť do nového života s Kristom.
Pomazanie chorých je a zostane dielom Ducha Svätého. Je to vlastne
pomoc, aby chorý objavil opravdivý zmysel svojho života a prehĺbil sa vo
viere, nádeji a láske. Tieto čnosti sa vďaka chorobe viac upevnili a očistili. Vzhľadom na blízku smrť sviatosť pomazania chorých je osobitnou formou pomoci, aby terminálne chorý mohol prekonať poslednú
skúšku. Preto je vhodné, aby mu mohli pomáhať pastorálny pracovníci
(nemocničný kaplán, miestny duchovný) a členovia jeho farského spoločenstva alebo kresťanskej komunity (Ďačok, 2000). Sviatosť pomazania
chorých je sviatosť, v ktorej sa vážne chorému veriacemu skrze mazanie
olejom a modlitbu kňaza, udeľuje Božia milosť na spásu duše a často aj
prirodzené zdravie tela, je to sviatosť, ktorá pomáha duši i telu chorého
človeka a udeľuje osobitnú milosť kresťanovi, ktorý prežíva stav ťažkej
choroby, alebo staroby (Gerčak, 2002).
Sviatosť pomazania chorých sa až do Druhého vatikánskeho koncilu
volala „posledné pomazanie“. Konštitúcia Sacrosanctum concilium nás
upozorňuje, že je lepšie volať ju „pomazanie chorých“, lebo nie je určená
iba tým, ktorí sa nachádzajú v posledných hodinách svojho života.
Najvhodnejšia chvíľa na udelenie tejto sviatosti je hneď po spovedi
a pred udelením viatika (Szentmártoni, 1995). Na základe liturgickej
reformy aj v tomto prípade nastali určité zmeny. Sviatosť pomazania
chorých možno udeliť aj pri svätej omši spoločne, ale tiež jednotlivo
mimo omše. Pomazanie možno udeliť chorému veriacemu alebo aj v prípade staroby. Dostatočným dôvodom je mienka lekára alebo rozumný
úsudok. Taktiež možno udeliť túto sviatosť pred operáciou (Filipek,
2001). V rímskom obrade kňaz maže chorého posväteným olivovým
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olejom, pokiaľ možno vlastnou rukou – osobným dotykom – na čele a na
rukách a pritom vysloví sviatostnú formulu. Mazanie čela a rúk znamená,
že sa sviatosť vzťahuje na človeka v jeho celistvosti ako mysliacu a konajúcu bytosť (hlava - rozum, ruky – činy). Vo východnom obrade je
pomazanie aj na iných častiach tela. V dejinách Cirkvi počet pomazaní
kolísal. Niekedy sa udeľovalo aj dvadsať pomazaní na telo človeka
a pri každom pomazaní sa vyslovovali modlitby. Stávalo sa, že pomazanie sa vykonávalo sedem dní po sebe, čiže celá „procedúra“ sedemkrát. V niektorých oblastiach boli požadovaní na vykonanie pomazania
viacerí kňazi. Obyčajne sa mohlo pomazať všetkých päť zmyslov (oči,
ústa, uši, ruky, nos). V mimoriadnom prípade v súčasnosti postačuje
jedno pomazanie na čele, alebo inej, zdravej časti tela, pričom sa povie
celá formula (Gerčak, 2002). Pomazanie chorých nám zjavuje Božie pôsobenie, ktoré posilňuje človeka a zapája ho do tajomnej Otcovej vôle.
Pretože Duch svätý pomáha chorému, aby prežíval tragickú chvíľu ťažkej choroby podľa Božieho plánu. Môže sa dočkať radosti z telesného
uzdravenia, alebo sa mu dostane odvahy, aby pokojne prešiel do svetla blaženej večnosti. Pomazanie hovorí predovšetkým o vnútornom
uzdravení, pokiaľ ide o problémy a obavy, ktoré vychádzajú zo srdca
pacienta. Liturgické gesto mu pripomína Božiu moc, ktorá kriesi k blaženému životu (Dongho, 1995).
Biblické texty, o ktoré sa opiera Cirkev od staroveku pri zdôrazňovaní
pomazania chorých sú:

• Mk 6, 12: „Oni šli a hlásali, že treba robiť pokánie. Vyhnali mnoho
zlých duchov, pomazali olejom veľa chorých a uzdravovali.“ Apoštoli
mazali chorých olejom. Tridentský koncil v tom vidí predobraz
sviatosti pomazania chorých. Podobne o tom hovorí aj apoštolská
konštitúcia Pavla VI. Sacram Unctionem infirmorum.
• Jak 5, 14: „Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších Cirkvi;
a nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom v Pánovom mene.
Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví; a ak sa dopustil
hriechov, odpustia mu.“ Túto sviatosť ustanovil Kristus. Ako v každej sviatosti i tu je viditeľný znak neviditeľnej milosti – modlitba
v Pánovom mene a mazanie olejom – a sviatostný účinok – osobitná
milosť Ducha Svätého, ktorá napomáha spásu celého človeka: dáva
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úľavu na tele i na duši, prípadne uzdravenie a odpustenie hriechov
(Gerčak, 2002).

Pomazanie chorých chce byť stretnutím s Kristom Spasiteľom v dňoch
krízy vyvolanej chorobou (Szentmártoni, 1995). Čo sa týka historických súvislostí súvisiacich s pomazaním chorých, tak najstaršie texty,
ktoré dosvedčujú praktizovanie Pomazania v prvotnej Cirkvi pochádzajú zo začiatku 3. storočia. Do roku 800 nebolo pomazanie chorých
výhradne viazané ani na kňaza ani sa vyložene nevzťahovalo na nebezpečenstvo smrti. Bolo však udeľované olejom posväteným biskupom na
Zelený štvrtok podobne ako dnes a bolo udeľované chorým kedykoľvek to potrebovali. No od 9. storočia sa zo sviatosti, ktorá prinavracala
zdravie, stalo „posledné“ pomazanie. Neskôr nebolo chápané len ako
v poradí posledná sviatosť v živote človeka, ale prakticky ako sviatosť
„zomierajúcich“ Na prelome tisícročí (po roku 1000) sa chorým táto
sviatosť udeľovala ako súčasť prísneho pokánia. Chorý, ktorý prijal pomazanie a uzdravil sa, po celý zvyšok života znášal dôsledky prijatia
tejto sviatosti: nosil do smrti kajúce rúcho a zdržiaval sa praktizovania
manželských úkonov, často nemohol ani vykonávať prácu na svoju
obživu, alebo musel chodiť bosý, zdržiavať sa mäsitého pokrm a pod
(Gerčak, 2002).
Pomazanie chorých je sviatosť, ktorá sa pridružuje ku sviatostnému pomazaniu pri krste a birmovaní a pri ktorej sa obnovuje vyliatie Ducha
Svätého prostredníctvom očisťujúcej milosti a obnoveného krstného
zasvätenia;
•
•

•
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je to sviatosť, v ktorej sa zvoláva Duch Svätý, aby zmiernil utrpenie
a napätia chorého a pomáhal mu s odvahou a dôverou v Boha čeliť
tomuto ťažkému obdobiu jeho života.
Je to sviatosť kresťanskej nádeje, ktorá je založená na istote
o Božej prítomnosti a láske. Ňou sa prejavuje viera, podľa ktorej
ľudská existencia dozrieva v Kristovi a cez neho sa otvára pre
plnosť života.
Je to sviatosť, ktorá obnovuje spoločenstvo Cirkvi. Charakter
tohto spoločenstva sa zreteľne prejavuje vtedy, keď sa pomazanie

chorých slávi napr. v nemocniciach, v sociálnych zariadeniach,
vo farnostiach, na pútnických miestach a pod. (Ďačok, 2000).

Viaticum, posledné prijímanie, ktoré kresťan dostáva pred smrťou, je
sviatosťou umierajúcich. Viatikum sa chápe ako „pokrm na cestu“ do
večnosti. (KKC, č. 1524) Je bezprostrednou sviatostnou prípravou na
smrť a prejavom osobitnej starostlivosti Cirkvi o tých, ktorí opúšťajú
tento život. Okrem pomazania chorých sa im podáva aj Eucharistia,
ktorá má v tejto situácii osobitný význam a dôležitosť. Je „sviatosťou
prechodu zo smrti do života, z tohto sveta k Otcovi“. (KKC, č. 1524)
Po svätom prijímaní môže kňaz chorému udeliť plnomocné odpustky
pre okamih smrti (Ďačok, 2000). Pre vysluhovanie viatika je potrebné
nebezpečenstvo smrti, ktoré môže pochádzať aj z inej príčiny, ako je
choroba, napr. z odsúdenia na smrť (Szentmártoni, 1995).
Ako počas celej svojej histórie, aj dnes je človek pozvaný, aby sa zamýšľal
nad svojimi existenciálnymi problémami: bolesť, utrpenie, zomieranie, smrť. Jeho postoje k nim boli a takisto sú rozdielne. Pohybujú sa
medzi odmietaním a zmierením, popieraním a prijatím. Zatiaľ čo neveriaci človek zostáva sám so svojimi ťažkými otázkami, veriaci nachádza niekoho, kto sa mu veľmi podobá: Boha, ktorý v Ježišovi Kristovi
trpel a zomrel na kríži – aj za neho. Veriaci človek spoznáva v trpiacom
a zmŕtvychvstalom Ježišovi Kristovi najvyšší prejav solidarity zo strany Boha. Tento prejav solidarity je výzvou pre jeho slobodu a zodpovednosť voči sebe a iným. Rozšírenie a normalizácia pastorácie v nemocničnom prostredí predstavuje mimoriadne účinnú formu novej evanjelizácie v podmienkach Slovenska (Ďačok, 2000)

Obdobie post finem

Podľa Katechizmu katolíckej cirkvi (1999) je smrť zakončením pozemského života. Náš život sa meria časom, v priebehu ktorého sa meníme,
starneme a smrť, ako u všetkých živých tvorov na zemi, sa javí ako
normálny koniec života. Táto stránka smrti dáva nášmu životu určitú
naliehavosť, lebo myšlienka, že sme smrteľní, slúži aj na to, aby nám
pripomínala, že na realizovanie nášho života máme vymedzený čas:
„V dňoch svojej mladosti pamätaj na svojho Stvoriteľa, kým… sa navráti
prach do zeme, čím bol aj (predtým); a duch sa vráti k Bohu, ktorý ho
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dal“ (Kaz 12,1.7). Smrť je následok hriechu. Učiteľský úrad Cirkvi,
ktorý autenticky vykladá výroky Svätého písma a Tradície, učí, že smrť
vstúpila do sveta pre hriech človeka. Hoci človek mal smrteľnú prirodzenosť, Boh určil, že nemal umrieť. Smrť bola teda proti plánom Boha
Stvoriteľa a vstúpila do sveta ako následok hriechu. „Telesná smrť, ktorej by bol býval človek unikol, keby nebol zhrešil,“ je teda „posledný
nepriateľ“ (1Kor 15,26) človeka, ktorý má byť premožený. Kristus
premenil smrť. Aj Ježiš, Boží Syn, podstúpil smrť, ktorá patrí k stavu
ľudskej prirodzenosti. Ale napriek svojej hrôze pred ňou prijal ju úkonom úplnej a slobodnej poslušnosti vôli svojho Otca. Ježišova poslušnosť premenila kliatbu smrti na požehnanie. Vďaka Kristovi má kresťanská smrť kladný zmysel. Každý človek hneď po smrti dostáva večnú
odplatu vo svojej nesmrteľnej duši na osobitnom súde, ktorý stavia
život človeka do vzťahu s Kristom: alebo prejde očisťovaním, alebo
hneď vojde do nebeskej blaženosti, alebo sa hneď naveky zatratí.
Tí, čo zomierajú v Božej milosti a v priateľstve s Bohom, ale nie sú dokonale očistení, hoci sú si istí svojou večnou spásou, podstupujú po svojej
smrti očisťovanie, aby dosiahli svätosť potrebnú na to, aby vošli do
nebeskej radosti. Toto konečné očisťovanie vyvolených, ktoré je úplne
odlišné od trestu zatratených, nazýva Cirkev očistcom. Tradícia Cirkvi,
odvolávajúc sa na niektoré texty Svätého písma, hovorí o očistnom ohni:
„Treba veriť, že pred [posledným] súdom je za niektoré ľahké viny očistný oheň, pretože [ten, ktorý je] Pravda hovorí, že ak sa niekto rúhal proti Duchu Svätému, neodpustí sa mu ani v tomto veku, ani v budúcom
(Mt 12,31). Z tohto výroku sa dá pochopiť že niektoré viny môžu byť
odpustené v tomto veku, kým niektoré v budúcom.“ Toto učenie sa opiera
aj o prax modliť sa za zosnulých, o ktorej hovorí už Sväté písmo: „Preto
[Júda Machabejský] nariadil… zmiernu obetu za mŕtvych, aby boli zbavení hriechu“ (2Mach 12,46). Netreba sa zdráhať pomáhať tým, čo
zomreli, a obetovať za nich modlitby.

Ako zo svojich výskumov zistila Jágerová (2008) aj na Slovensku večerné
modlenie za zosnulého patrí k najdôležitejším momentom predpohrebného obdobia, pričom v niektorých lokalitách si naďalej udržiava svoju
životnosť. Pred niekoľkými desaťročiami, prípadne len niekoľkými
rokmi sa vo všetkých lokalitách realizovalo výlučne doma. Kresťanská
cirkev sa už v ranom období svojho pôsobenia snažila vtláčať úkonom
pri zosnulom pečať zbožnosti, kultivovaného a dôstojného správania,
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nakoľko takéto večery a noci pozostávali z voľnejšej zábavy, pitia alkoholu, hrania rôznych hier, tancovania, spievania, rozprávania rôznych
príbehov. Začala bojovať proti prejavom koreniacim v predkresťanskej
tradícii a propagovať nové formy – modlitbu, spev nábožných piesní,
čítanie a rozprávanie biblických príbehov. Až do pohrebu sa pri mŕtvom
modlili počas dňa príbuzní, návštevníci domu, ale aj na túto činnosť
najímaní jedinci (ženy, žobráci, chudoba...). Dnes už nie je vždy podmienkou organizovania večerného modlenia fyzická prítomnosť mŕtveho, nakoľko ten je buď v dome smútku, prípadne ho niekedy odvezú
do obce až pred pohrebom priamo do domu smútku alebo do kostola
– v takýchto prípadoch to už nie je modlenie pri mŕtvom, jeho stráženie,
ale modlenie na jeho počesť, za jeho dušu. Konanie modlenia doma
umožňuje čo najdlhšie stretnutie pozostalých s jeho účastníkmi, často ho predlžujú, prosia blízkych a známych, aby ešte neodchádzali, aby
si posedeli, lebo sa boja, resp. nechcú ostať sami. Neopakovateľná atmosféra takýchto stretnutí, presýtených duchovnom, je upokojujúcou
predovšetkým pre pozostalých. Takéto situácie však ponúkajú priestor
na hromadné prejavovanie žiaľu členov rodiny, ale aj širšieho okruhu
príbuzenstva a lokálneho spoločenstva ešte pred pohrebom. Realizácia
tejto obyčaje v dome je charakteristická oproti iným priestorom oveľa
familiárnejším, intímnejším a bezprostrednejším kontaktom, a to
nielen medzi účastníkmi navzájom, ale aj mŕtvym. Špecifickosť tejto
atmosféry, správanie sa účastníkov súvisí predovšetkým s osobitosťou
priestoru domu – mŕtvy a pozostalí sú vo svojom, domácom priestore.
Okrem samotného dňa pochovania je často cieľom najbližších pozostalých ešte pred pohrebom kostol – týka sa to rímsko- a grécko- katolíkov.
Poväčšine už večer pred pochovaním chodieva najbližšia rodina na
omšu, pričom požiada duchovného aj o vyspovedanie a omšu spojí so
svätým prijímaním. U gréckokatolíkov sa už v deň úmrtia po večernej
omši koná v kostole panichída, ktorá sa opakuje každý večer až do dňa
pohrebu. Podobne ako pri pohrebe počas tejto fázy pohrebných obradov pozostalí kľačia so sviečkou v ruke pred oltárom. Návšteva kostola
ešte pred pohrebom je možnosťou pre tých, ktorí sem pravidelne
nechodia, aby si vykonali „duchovnú očistu“, nakoľko práve úmrtie v rodine a následný pohreb je situáciou, ktorá poniektorých privedie opäť
po dlhšej dobe do tohto priestoru a dáva podnet a prehodnocovanie svojich postojov k viere a Cirkvi. Rodina zosnulého sedáva v takom prípade
v predných laviciach pohromade. Súčasťou pohrebných obyčají býva aj
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fáza prenosu mŕtveho v rámci sprievodu z domu na cintorín, prípadne
do kostola. Sprievod má prednosť pred autami, cyklistami a vôbec každým, kto nie je v ňom zainteresovaný. Všetci sú povinní uvoľniť miesto,
mnohí sa pri tej príležitosti pozastavia, prežehnajú. Nosenie väčšieho
počtu zástav religiózneho charakteru prinášaných z kostola je typický
pre gréckokatolícke prostredie. Účasť v sprievode formou nesenia
zástav je prejavom úcty k zosnulému. V gréckokatolíckych lokalitách
pri vchádzaní do kostola nesú mŕtveho nohami napred, umiestnia ho
pred ikonostas tvárou oproti oltáru. Ak to stav dovoľuje, truhlu otvoria.
Počas liturgie je mŕtvy otočený nohami k oltáru, teda tak ako ostatní
žijúci veriaci, pri tzv. panichíde dajú na truhlu veko a otočia ju nohami
von z kostola. Farár je otočený v tom čase chrbtom k veriacim a tvárou
k zomrelému, nakoľko táto časť obradov je adresovaná priamo mŕtvemu. Pozostalí počas nej kľačia pred truhlou, potom stoja okolo nej po
bokoch so zažatou sviecou v ruke, prípadne tú má niekedy len životný
partner (partnerka) zosnulého. Po skončení obradu chodia pozostalí so
sviecou v ruke okolo oltára.

Čo sa týka pohrebu, ten je vnímaný ako posledný dar zomrelému, ako
jeho posledná cesta a posledná pocta. Aj keď sú niektoré procedurálne
prvky zoslabnuté, alebo celkom vypustené (napr. peší sprievod za
zosnulým na cintorín býva nahradený motorizovaným prevozom), má
klasický cirkevný obrad dôstojný ráz. Dodržujú sa aj štandardné prvky
pohrebného rituálu, teda úmrtné oznámenie (parte), kondolencia
a poďakovanie. Úmrtné oznámenie (parte) obsahuje predovšetkým
základné údaje o tom, kto a kedy zomrel, vek a kde a kedy bude
mať pohreb. Význam pohrebu spočíva nepochybne tiež v akceptácii straty a zohráva veľký význam v prirodzenom procese zármutku
(Haškovcová, 2000). Kresťanský pohreb je liturgickým slávením Cirkvi.
Služba Cirkvi tu má za cieľ jednak vyjadriť účinné spoločenstvo so zosnulým a jednak umožniť na ňom účasť spoločenstvu zídenému na
pohrebe a ohlasovať mu večný život. Rozličné pohrebné obrady vyjadrujú veľkonočný ráz kresťanskej smrti a zodpovedajú situáciám a tradíciám jednotlivých krajín, aj čo sa týka liturgickej farby. Pohrebné obrady
(Ordo exsequiarum) rímskej liturgie predkladajú tri druhy slávenia
pohrebu zodpovedajúce trom miestam, na ktorých sa pohreb koná (dom,
kostol, cintorín), a dôležitosti, akú mu pripisuje rodina, miestne zvyky, kultúra a ľudová nábožnosť. Konečne, priebeh pohrebných obradov
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je spoločný všetkým liturgickým tradíciám. Obsahuje štyri základné
časti: Privítanie spoločenstva. Slávenie sa začína pozdravom viery.
Príbuzní zosnulého sa privítajú slovami „útechy“ (v zmysle Nového zákona: sily Ducha Svätého v nádeji ). Modliace sa spoločenstvo, ktoré sa zhromaždilo, očakáva tiež „slová večného života“. Smrť jedného člena spoločenstva (alebo výročie smrti, či siedmy alebo tridsiaty deň po smrti)
je udalosť, ktorá má presahovať perspektívy „tohto sveta“ a pritiahnuť veriacich do opravdivých perspektív viery vo vzkrieseného Krista.
Liturgia slova počas pohrebu vyžaduje pozornejšiu prípravu aj preto,
lebo v zídenom zhromaždení môžu byť veriaci, ktorí sa zriedka zúčastňujú na liturgii, a priatelia zosnulého, ktorí nie sú kresťanmi. Najmä
homília sa má vyhýbať forme a štýlu pohrebnej chváloreči a má objasniť
tajomstvo kresťanskej smrti vo svetle vzkrieseného Krista. Ak sa slávenie pohrebu koná v kostole, Eucharistia je srdcom veľkonočnej skutočnosti kresťanskej smrti. Posledným rozlúčením odporúča Cirkev
zosnulého Bohu. Je to posledné rozlúčenie, pri ktorom kresťanské spoločenstvo pozdravuje svojho člena, prv než sa jeho telo vynesie alebo
pochová. Byzantská tradícia to vyjadruje bozkom na rozlúčku zosnulému. Mnohokrát sa vynoria aj otázky spojené s úctou k telu zosnulého.
S telami zosnulých treba zaobchádzať dôstojne a láskou vo viere a nádeji na vzkriesenie. Pochovávanie mŕtvych je skutkom telesného milosrdenstva. Je uctením Božích detí – chrámov Ducha Svätého. Pitva môže
byť morálne prípustná z dôvodu zákonom oprávneného vyšetrenia
alebo vedeckého výskumu. Bezplatné darovanie orgánov po smrti je
dovolené a môže byť záslužné. Katolícka cirkev taktiež dovoľuje kremáciu, ak nie je prejavom úmyslu spochybniť vieru vo vzkriesenie tela
(Katechizmus katolíckej cirkvi, 1999).
Aj v Katolíckej cirkvi má významnú funkciu pohrebná hostina, pričom má mimoriadny význam aj z hľadiska sociálnej komunikácie.
Podľa Dongha (1995) vyjadruje jedlo a pitie hlboký zmysel spoločenstva.
Ľudia sa cítia medzi sebou spojení a sú tiež vedení k tomu, aby si navzájom stále viac zdieľali hlboké ideály svojho života. Jedlo a nápoj predstavujú kompletnú výživu človeka a symbolizujú dokonalé spoločenstvo
medzi spolustolovníkmi. Ľudia zasadnú k stolu a jedia a pijú, aby objavili a posilnili ideály, ktoré v sebe nosí každý stolovník, a aby sa tak prehĺbila vzájomnosť medzi osobami a túžba po jednote, túžba, aby sme
tu boli jeden pre druhého. Snaha o hlboké pochopenie zmyslu obradov,
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ktoré často opakujeme, by nám mala pomôcť, aby sme potlačili ľahké
pokušenie k rutine a naopak vystihli, ako úžasne sa nám Boh dáva.

Smútenie a sociálna opora

Systém sociálnej opory chráni ľudí proti potenciálnemu škodlivému
vplyvu stresových udalostí. Jednou z najvýznamnejších a zároveň aj
najťažšie zvládnuteľných stresových udalostí je strata, resp. anticipácia
straty blízkej osoby. Tí ľudia, ktorí majú dostatočnú sociálnu oporu,
majú aj lepšie vyhliadky na zvládnutie obdobia trúchlenia za svojim
blízkym a menšie riziko, že by vzniklo patologické trúchlenie.

Aj podľa Křivohlavého (2001) by sociálna opora nemala byť podceňovaná. Rovnako ako vo všetkých životných krízach, i v situácii zomierania a lúčenia sa je veľmi dôležitý výskyt významných vzťahových osôb.
Či už sa jedná o pocit podpory pri zvládaní choroby, alebo o čokoľvek
iné, ľudia sú primárne sociálnymi bytosťami a pre pocit zmysluplného
života potrebujú niekoho ďalšieho. Môžeme hovoriť o tom, že človek sa
stáva človekom prostredníctvom druhých. To platí najmä v situáciách
veľkej núdze a pochybností. Sociálna a emocionálna opora poskytovaná
najbližšími rodinnými príslušníkmi pôsobí povzbudivo proti prežívaniu stresu. Odvrátenou stranou mince je, že nedostatočná, opora môže
viesť dokonca k nárastu prežívaného stresu a tým aj k zhoršeniu somatického stavu jedinca.
Rozlišujeme inštrumentálnu, informačnú, emocionálnu a hodnotiacu
sociálnu oporu, pričom pri inštrumentálnej opore ide o veľmi konkrétnu formu pomoci, napr. poskytnutím finančnej výpomoci, vybavením
rôznych potrebných vecí, alebo neodkladných záležitostí, ktoré človek
s onkologickým ochorením sám nemôže vybaviť, poskytnutím materiálnej podpory a pod. Niektorí autori hovoria o tzv. asistencii potrebným
(coping assistance). Pri informačnej opore sú človeku dodané informácie, ktoré by mu mohli byť nápomocné pri orientácii v situácii, do ktorej sa dostal. Napríklad mu poskytujú rady ľudia, ktorí majú s podobnou
situáciou skúsenosti, ako osobné, tak i profesionálne. Do tejto kategórie
patrí tiež pomoc poskytovaná človeku v núdzi tým, že je počúvaný, zisťujú sa jeho potreby i jeho predstavy o tom, čo by bolo dobré a možné
pre neho urobiť a pod. Človeku v núdzi je z hľadiska emocionálnej
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opory empatickou formou poskytovaná emocionálna blízkosť (láska,
súcit), je mu podaná pomocná ruka, keď prepadá depresii, beznádeji
a pocitom odcudzenia, je mu dodávaná nádej, je ukľudňovaný v rozrušení a pod. A napokon hodnotiaca opora je smútiacemu človeku poskytovaná napr. tým, ako sa k nemu ľudia správajú. Prejavmi úcty a rešpektu
sa posilňuje jeho kladné sebahodnotenie a sebavedomie, je podporovaná jeho snaha o autoreguláciu (Křivohlavý, 1999). Proces trúchlenia
tým pádom prebieha zdravou formou a človek je rýchlejšie schopný opäť
sa zaradiť do bežného života.
Z hľadiska smútenia a úcty k zomrelým sa v našom geografickom
priestore ustálila a udržuje Pamiatku zosnulých, ľudovo známa ako
Dušičky. Je odvodená od Sviatku všetkých svätých, ktorý bol stanovený
na prvý novembrový deň. Neskoršie bol tento sviatok rozšírený na
spomienku na všetkých zosnulých, ktorá vo forme Dušičiek pripadá
na druhý november. Spomienka môže mať aj formu zádušnej omše za
zosnulých (Haškovcová, 2000). K súčasným typickým a všeobecne rozšíreným prejavom v období akútneho smútku, ale i potom patrí výzdoba
hrobov, návšteva cintorína, zapaľovanie sviec a spomínanie na mŕtvych.
Ďalšia významná – socializačná funkcia tohto sviatku je nepopierateľná,
čo dokladá aj zastúpenie vekových kategórií. Jednotlivé úkony realizujú všetky vekové skupiny, teda aj deti, ktoré sú aktívne včleňované do
jednotlivých činností, najmä čo sa týka zapaľovania sviečok. Deti nie sú
separované pri tejto príležitosti, majú možnosť učiť sa piete, rozjímaniu
a tým pádom v budúcnosti napodobňovať určité naučené vzory správania (Jágerová, 2008).
Prenášanie kultúrnych výrazov z rodičov na deti, z jednej generácie na
druhú, prináša teda so sebou aj prenášanie kresťanských princípov.
V niektorých prípadoch toto splynutie je také hlboké, že vlastné prvky
kresťanskej viery sa stali integrujúcimi prvkami kultúrnej totožnosti určitého národa (Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí.
Direktórium o ľudovej zbožnosti a liturgii, 2005).
Zvlášť u katolíkov je podnes významným miestom z hľadiska prejavov kultu mŕtvych centrálny kríž. Počas novembrových spomienkových slávností je centrálny kríž miestom, kde veľká časť návštevníkov
zapaľuje sviečky, spočinie v modlitbe za zomrelých. Toto centrum
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v akomkoľvek cintoríne slúži pre všetkých, aj pre tých, ktorí nie sú
počas sviatku zosnulých priamo pri hrobe svojich blízkych. Stačí ísť
na akýkoľvek cintorín, zapáliť sviečku pri tomto kríži a spočinúť
v modlitbe. Centrálny kríž je v centre pozornosti v gréckokatolíckych
oblastiach aj počas veľkonočných sviatkov. Na „voskresenie“ okolo neho
zapaľujú ešte večer alebo v noci po skončení pobožnosti sviečky, podobne aj na hroby, aby aj mŕtvi privítali vzkriesenie Krista so svetlom.
Ak sa niekto zdržuje mimo domu, teda aj hrobov svojich blízkych, je
potrebné zapáliť sviečku pri spoločnom kríži akéhokoľvek cintorína
(Jágerová, 2008). Vidíme teda, že okrem sociálnej opory sú v procese
smútenia i neskoršieho spomínania si na mŕtvych veľmi dôležité i ďalšie kresťanské a kultúrne rituály.

Výskum

Empirická časť spočíva v kvantitatívnej analýze dát získaných z dotazníkov vyplnených osobami, ktorým minimálne pred 12 mesiacmi
zomrel niekto z najbližších príbuzných (rodič, súrodenec, manžel, manželka, dieťa) a pritom bola splnená aj podmienka, že uvedená osoba je
praktizujúci rímsko-katolík, ktorý svoju vieru aj žije. Ďalšou podmienkou bolo, že osoba je vo veku mladšej alebo strednej dospelosti (20-45
rokov) alebo je už vo veku nad 60 rokov (staroba), keďže sme chceli
zisťovať rozdiely aj z hľadiska rozdielnych vekových skupín, ktoré sú
od seba viac vzdialené. Výber respondentov bol uskutočnený metódou
snehovej gule, keďže sme chceli dodržať podmienku, že daný človek je
katolík uplatňujúci princípy viery vo svojom živote.

Našim cieľom bolo zistiť ako pozostalí po dlhšom období (viac ako
1 rok) hodnotia podporu svojej rodiny, komunity a cirkvi v období pred
smrťou, v čase pohrebu a po pohrebe svojho blízkeho. Chceli sme vedieť,
čo im najviac pomáhalo vysporiadať sa so stratou, kto im bol najväčšou oporou, ktorý z obradov (úkonov) cirkvi im osobne najviac pomohol.
Rovnako nás zaujímalo využitie pomoci odborníkov v tomto období.
Pýtali sme sa aj na rituály, prípadne povery v oblasti smútenia.
Z hľadiska socio-demografických ukazovateľov bolo pre nás významné
porovnanie uvedených skutočností vzhľadom k veku a k miestu bydliska (dedina, mesto). Otázky v nami vytvorenom dotazíku boli buď otvorené alebo v prípade otázok zameraných na spokojnosť bola využitá
42

5 stupňová škála, pričom 1 znamená úplne spokojný a 5 úplne nespokojný. Spracovanie sme realizovali pomocou štatistického program SPSS
a programu Microsoft Excel.
Podarilo sa nám získať 53 respondentov, ktorí splnili nami stanovené
kritéria, pričom z nich bolo 46 žien a 7 mužov, v meste bývalo 29 respondentov a na dedine 24 respondentov. Z hľadiska vekových kategórií bolo
30 respondentov vo veku od 20 do 45 rokov (mladá a stredná dospelosť)
a 23 respondentov malo vek nad 60 rokov.

Výskumné zistenia

Ako prvé nás zaujímalo, či existuje rozdiel v tom, ako vnímali podporu
svojej rodiny, komunity v ktorej žijú a cirkevného spoločenstva respondenti pred smrťou blízkeho, pred pohrebom a počas pohrebu z hľadiska
lokality (mesto alebo dedina). Na základe výsledkov testovania normality (p<0,05) sme použili Mann Whitneyho U test, na základe ktorého sme
zistili, že signifikantné rozdiely sú len v oblasti vnímania podpory od
cirkevného spoločenstva, pričom signifikantne (sig.=0,035) spokojnejší
s jeho podporou pred smrťou blízkeho boli obyvatelia dediny (priemer
22,54) než mesta (priemer 30,69). Podobné výsledky sa ukázali aj v podpore cirkevného spoločenstva pred pohrebom, kde sa rovnako potvrdilo,
že obyvatelia dediny (priemer 22,56) vnímajú túto podporu signifikantne pozitívnejšie (sig.=0,034), než obyvatelia mesta (priemer 30,67).
Najmarkantnejšie sa prejavil rozdiel vo vnímaní spokojnosti s podporou
cirkevného spoločenstva na dedine (priemer 21,44) a v meste (priemer
31,6) po pohrebe blízkeho človeka (sig.=0,008). Signifikantné rozdiely
z hľadiska toho, ako boli respondenti spokojní s podporou vlastnej rodiny a komunity v tomto období sa nepreukázali. Zaujímavé je, že respondenti v mestách najvyššiu spokojnosť uvádzali s podporou rodiny, ale
na dedine to bolo práve cirkevné spoločenstvo. Môžeme teda konštatovať, že cirkevné spoločenstvo hrá kľúčovú úlohu ako poskytovateľ sociálnej opory pre príbuzných a pozostalých najmä v prostredí dedín, pričom v mestách, ktoré sú anonymnejšie je najviac nápomocná pri poskytovaní podpory práve rodina. Z hľadiska vekových skupín sme nezaznamenali signifikantné rozdiely medzi hodnotením ich spokojnosti s podporou rodiny, komunity a ani cirkevného spoločenstva.
43

Zisťovali sme aj to, či respondenti vyhľadali odbornú pomoc profesionálov v smútkovom poradenstve, resp. či by o ňu mali záujem. Zistili sme,
že jeden respondent využil individuálnu terapiu a dvaja respondenti
skupinovú terapiu, pričom všetci ju hodnotili ako veľmi nápomocnú
pri zvládaní žiaľu. 10 respondentov o takúto pomoc prejavilo záujem,
pričom je zaujímavé zistenie, že sa potvrdil signifikantný rozdiel
záujmu o takúto pomoc vzhľadom k vekovým kategóriám. Na základe
Chi-square testu sme zistili, že signifikantne viac respondentov z vekovej skupiny 20-45 rokov by malo záujem o profesionálnu pomoc, než
zo skupiny nad 60 rokov (sig.=0,038).
Respondenti uvádzali, že okrem straty samotnej osoby prežívali ako
najťažšiu emocionálnu stratu, čo uviedla viac ako polovica respondentov. Najmarkantnejšou zmenou v živote po úmrtí blízkeho bola pre 12
respondentov osamelosť a 10 uviedli, že to bolo prebratie úloh a zodpovednosti po zosnulom, čo bolo pre nich veľmi náročné. V čase smútenia
respondentom najviac pomáhala viera (28 respondentov), potom to
bola rodina (14 respondentov), odpustenie (4), spomienky (4), práca (2)
a priatelia (1). Až 31 respondentov uvádzalo, že najviac zhoršovali ich
stav v stave akútneho smútku nevhodné prejavy okolia, ako napríklad
vety typu: „To zvládneš. Vzchop sa. Časom to prebolí.“ alebo aj neustále
rozoberanie situácie.
Na otázku, ktoré cirkevné obrady (resp. úkony) najviac pomáhali v súvislosti so stratou blízkej osoby uvádzali respondenti viaceré možnosti, pričom z hľadiska frekvencie bola najčastejšie uvádzaná sv. omša
(66%), modlitba (23%), prijímanie Eucharistie (17%), pohrebný obrad
(9%), pomazanie chorých pre zomierajúceho príbuzného (6%).
Čo sa týka vnímania zmien rituálov, ktoré sa udiali v poslednej dobe, tak
25 % respondentov konštatovalo, že teraz je kratšie a menej intenzívne
obdobie smútenia a nosenie čiernej farby a 15% respondentov postrehlo zmenu v tom, že zosnulý už nebýva doma, ale v dome smútku, a preto je aj modlenie pri zosnulom presunuté do domu smútku, čo už podľa
respondentov nie je až také osobné.
Respondentov sme sa pýtali aj na to, či zaznamenali nejaké povery
v súvislosti so zomieraním a smútkom. Väčšina respondentov sa nevy44

jadrila, ale 14% z nich spomenulo, že zosnulému sa dáva do truhly nejaký predmet – najčastejšie minca do ruky, aby mohol zaplatiť sv. Petrovi
alebo prievozníkovi.

Záver

Dnešná doba je orientovaná na výkon a rýchle prispôsobenie sa situácii.
Logicky z toho vyplýva aj veľký tlak na trúchliacich, čo najskôr sa zaradiť do bežného života. Okrem toho z toho vyplýva aj chronický nedostatok času na mnohé dobou overené a pre náš duševný život aj zdravé
rituály, ktoré v konečnom dôsledku pomáhali rýchlejšie sa vyrovnať
so smrťou blízkeho človeka. Okrem veľmi dôležitej skutočnosti byť pri
zomierajúcom človeku (pokiaľ nejde o náhlu smrť) a rozlúčiť sa s ním,
je potrebná aj rozlúčka formou pohrebu, prípadne u veriacich aj účasťou na sv. omši za zosnulého. Je tiež veľmi dôležité poukázať na potrebu spoločenstva, teda sociálnej opory v procese trúchlenia, pretože
práve ďalší blízki ľudia (rodina, priatelia, spolupracovníci, susedia,
cirkevné spoločenstvo) tvoria súčasť života a sveta trúchliaceho a môžu
byť veľmi nápomocní pri jeho hľadaní ďalšieho životného smerovania
(Dobríková, 2012).

Literatúra:

Borza, P., a kol: Dedičstvo sv. Cyrila a Metoda. Vy ste chrám živého Boha.
Prešov, Petra, 2012.
Dobríková, P.: Významné faktory vplývajúce na proces trúchlenia
zo sociálno-psychologického pohľadu. In Paliatívna medicína a liečba
bolesti. Bratislava, Solen, č.2., 2012,.
Dongho, A.: Gesta a slova. Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství,
1995.

Ďačok, J.: Človek, utrpenie, nemocnica. Niektoré hľadiská pastoračnej
služby. Trnava, Dobrá Kniha, 2000.

Filipek, A.: Cez symbolickú reč liturgických znakov bližšie ku Kristovi.
Trnava, Dobrá kniha, 2001.
45

Gerčak, F.: Poznaj a ver. Sviatosti. Bardejov, Vydavateľstvo Michala
Vaška, 2002.

Haškovcová, H.: Thanatologie. Náuka o umírání a smrti. Praha, Galén,
2000.

Jágerová, M.: Posledné zbohom... Súčasné pohrebné obyčaje. Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. 2008.
Katechizmus katolíckej cirkvi. Trnava, SSV, 2. vydané 1999.

Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí. Direktórium o ľudovej
zbožnosti a liturgii. Trnava, SSV, 2005.
Křivohlavý, J. Moderátor zvládaní záteže typu sociální opory. Čs. Psychologie. 43, 1999, 2.
Křivohlavý, J.: Psychologie zdraví. Praha: Portál, 2001.

Lichner, M., Marinčák, Š., Žeňuch, P.: Kultúrna identita gréckokatolíkov
vo svetle Cyrilo-Metodského dedičstva I. Bratislava, Dobrá Kniha, 2013a.

Lichner, M., Marinčák, Š., Žeňuch, P.: Kultúrna identity gréckokatolíkov
vo svetle Cyrilo-Metodského dedičstva II. Bratislava, Dobrá Kniha, 2013b.
Moravčíková, M., Valová, E.: Náboženské smery na prelome tisícročí
Eschatologické vízie. Bratislava, Ústav pre vzťah štátu a Cirkvi. 2001.
Szentmártoni, M.: Úvod do pastorálnej teológie. Trnava, Dobrá Kniha,
1995.

Taft, F., R.: Katolicizmus východného obradu. Copyright CSVZML,
Košice, 2007

Vasiľ, C.: Kánonické pramene byzantsko-slovanskej katolíckej cirkvi
v Mukačevskej a Prešovskej eparchii v porovnaní s Kódexom kánonov
východných cirkví. Trnava, Dobrá Kniha, 2000.
46

Vojtíšek, Z., Dušek, P., Motl, J.: Spiritualita v pomáhajících profesích.
Praha, Portál, 2012.
• Doc. PhDr. Patrícia Dobríková, PhD. et. PhD.
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce,
Trnavská Univerzita v Trnave
patricia.dobrikova@truni.sk

47

PASTORÁLNA STAROSTLIVOSŤ
O SMÚTIACICH V EVANJELICKEJ
CIRKVI A.V. NA SLOVENSKU
Natália Kacianová

Abstrakt:
Smútok je prirodzenou reakciou na stratu blízkeho človeka. Pastorálna
starostlivosť o smútiacich je zase možnosťou využívať všetky zdroje,
ktoré má cirkev a cirkevný zbor k dispozícii, aby mohol a dokázal sprevádzať svojich veriacich v období smútenia. Cieľom tohto článku je
pomenovať a predstaviť jednotlivé pastorálne prístupy, z tradičného aj
súčasného pohľadu, ktorými sa zabezpečuje pastorálna starostlivosť
o smútiacu rodinu v Evanjelickej cirkvi a.v. (ECAV) na Slovensku.
Niektoré zdroje, ktoré v článku autorka použila ohľadom poskytovania
pastorálnej starostlivosti smútiacim evanjelikom, ako aj rituálov a tradícií spojených so smútením v rámci ECAV na Slovensku, získala metódou
empirických výskumov – kvalitatívneho (formou rozhovoru) a kvantitatívneho (formou dotazníka). V článku sa spomínajú aj dva konkrétne
modely sprevádzania, na základe ktorých sa v súčasnosti poskytuje
pastorálna starostlivosť smútiacim evanjelikom v modelovom cirkevnom zbore v Martine.
Kľúčové slová: pastorálna starostlivosť o smútiacich, Evanjelická
cirkev a.v. na Slovensku, Služba sprevádzania, podporné skupinky pre
smútiacich
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Úvod
Slovenskí evanjelici sú súčasťou veľkej rodiny evanjelických kresťanských cirkví, ktoré boli založené v procese obnovy cirkvi v 16. storočí,
ktorý nazývame reformácia. Cieľom reformácie bolo očistenie vtedajšej cirkvi od rôznych deformácií kresťanského učenia, ku ktorým
došlo v období stredoveku a ktoré boli odklonom cirkvi od Biblie – Písma
svätého. Žilinská synoda v roku 1610 ustanovila organizačnú štruktúru
evanjelickej cirkvi vo vtedajšom Hornom Uhorsku. V roku 1918, po vzniku
Československej republiky, sa z Evanjelickej cirkvi v Uhorsku vyčlenila
samostatná Cirkev evanjelická a. v. na Slovensku. V roku 1948 komunistický režim zlikvidoval evanjelické cirkevné spolky, školy, diakoniu aj periodiká. Cirkev žila pod prísnou kontrolou totalitného režimu.
Po roku 1989 sa jej poslanie obnovilo a začala svoj život rozvíjať v nových podmienkach slovenskej demokracie. V súčasnosti (podľa sčítania
obyvateľov z roku 2011) je Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) druhá najväčšia cirkev na území Slovenska
(5,9 %). Členovia tejto cirkvi vyznávajú Ježiša Krista ako Hlavu všeobecnej kresťanskej cirkvi, vychádzajú z Písma svätého – Biblie ako prameňa
viery i pravidla života a zo Symbolických kníh, ktoré považujú za jediný
správny výklad Písma svätého (www.ecav.sk).

Poslaním ECAV na Slovensku je šíriť evanjelium Ježiša Krista, slúžiť svojim členom službami Božími, prisluhovaním slova a sviatostí, náboženskou výchovou a poskytovaním duchovnej starostlivosti. Práve v oblasti
poskytovania duchovnej starostlivosti vzniká v súčasnosti potreba
a priestor pre novú formu pastorálnej služby, a to konkrétne v oblasti
sprevádzania v smútku. Pastorálna starostlivosť vždy reagovala na
potreby konkrétnej doby a v priebehu dejín sa jej úlohy a ciele viac a viac
špecifikovali. Práve preto v článku vychádzam z pôvodného zadefinovania pastorálky od nachádzania jej prvotného významu v Novej zmluve
až po súčasnosť.
Cieľom článku je pomenovať a predstaviť jednotlivé pastorálne prístupy, z tradičného aj súčasného pohľadu, ktorými sa zabezpečuje pastorálna starostlivosť o rodinu pred pohrebom, v čase pohrebu a po pohrebe v ECAV na Slovensku. Keďže literatúra v tomto smere so zameraním na slovenských evanjelikov je veľmi obmedzená, pre získavanie informácií som si zvolila metódu empirických výskumov – kvalitatívneho
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(rozhovormi s evanjelickými farármi s viac ako dvadsaťročnou pastorálnou praxou) a kvantitatívneho (kvantitatívnej analýzy dát a údajov získaných z dotazníkov). Vďaka kvalitatívnemu výskumu som zistila, kde
sa nachádzalo ťažisko pastorálnej starostlivosti o smútiacich v minulosti a ktoré formy tejto starostlivosti v Evanjelickej cirkvi na Slovensku
pretrvávajú dodnes. Kvantitatívny výskum mi poskytol informácie
ohľadom podpory zo strany rodiny, komunity, ale predovšetkým cirkevného spoločenstva (cirkevných zborov ECAV). V článku venujem pozornosť aj zaužívaným rituálom a tradíciám, ako aj novým formám sprevádzania v smútku, ktoré sa v súčasnosti ešte stále vyvíjajú, aby prispeli
ku skvalitneniu starostlivosti o pozostalých na Slovensku.

Pastorálna starostlivosť

Pastorálnou starostlivosťou môžeme označiť celú duchovne motivovanú činnosť cirkvi, pretože v cirkvi má byť všetko podriadené
starostlivosti o dušu človeka (Havránek, 1986). Toto označenie pochádza a má svoj základ v minulosti známej disciplíne s názvom poimenika.
„Poimenika je označenie práce farára, mimo kazateľskej a učiteľskej
činnosti, a všetkých ostatných členov zboru, ktorí vedia o vzájomnej
bratskej zodpovednosti“ (Filo, 2012). Pod týmto pojmom rozumieme
starostlivosť o človeka s jeho zložitým vnútorným svetom, pričom východisko pastorálky zostáva v príklade a osobe Ježiša Krista a Jeho
lásky k človeku (Filo, 2012). Podobne, podľa Smolíka, je kresťanská
pastorálka nielen poznaním a analýzou vlastnej situácie, ale aj službou k viere a naopak. Východiskom pastorálky je teda evanjelium a živý
Kristus. Bez Kristovej prítomnosti a zázemia cirkevného zboru sa pastorálna starostlivosť nutne sekularizuje (Smolík, 1991).

Podľa Weissa, pastorálna starostlivosť prebieha na úrovni osobného
vzťahu so zameraním sa na konkrétneho človeka, ktorý v danej situácii
potrebuje pomoc. Táto pomoc prebieha, okrem spomínanej osobnej roviny, aj na úrovni duchovnej. Pastorálna starostlivosť sa deje v určitom
časovom rámci a zaoberá sa zložitými životnými otázkami a skúsenosťami. Kresťanská pastorálka zohráva významnú úlohu práve v zvládaní
spomínaných otázok a skúseností, ktoré Weiss nazýva aj skúsenosťami
neistoty. Môže ísť napr. o skúsenosť s úpadkom tela (v chorobe a pri
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smrti), o skúsenosť s krehkosťou ľudských vzťahov (napr. rozvod),
alebo o skúsenosť viny a hriechu (Weiss, 2013).

V centre pastorálnej starostlivosti teda stojí človek – so svojou zranenou dušou, svojím zložitým vnútorným svetom, svojimi otázkami a skúsenosťami, ktoré narúšajú jeho predstavu „bezpečného“ sveta. Človek,
ktorý potrebuje prítomnosť druhého človeka a zároveň aj prítomnosť
Krista a jeho komunity – Božieho ľudu (Filo, Smolík, Weiss). A v tom
spočíva aj úloha pastorálky: na jednej strane sa vedieť trpiacemu
človeku priblížiť (a dokázať ho sprevádzať), na druhej strane dôverovať
Bohu a ponechať Mu otvorený priestor pre Jeho konanie a uzdravenie
(Kacianová, 2012).

Pastorálna starostlivosť v Novej zmluve a v dejinách
cirkvi

V Novej Zmluve pastorálnu starostlivosť najlepšie vystihuje termín
parakalein (grécke slovo, ktoré v preklade znamená tešiť, napomínať,
povzbudzovať). Prvotný význam tohto slova znamená aj privolávať
niekoho na pomoc. So slovom parakalein súvisí aj slovo parakletos,
ktorým sa v evanjeliách označuje Duch Svätý (v 1 liste Jána 2:1 je aj
Ježiš titulovaný ako parakletos). Smolík (1991) ho pokladá za subjekt
pastorálnej starostlivosti. Duch Svätý potešuje, napomína aj povzbudzuje. V kontexte pôsobenia Ducha Svätého sa deje akákoľvek pastorálna práca.

V prvotnej cirkvi bola starostlivosť o dušu samozrejmým prejavom
zborového života. Pod pastorálnou starostlivosťou sa rozumela zodpovednosť za vieru a život blížneho (Smolík, 1991). Rané kresťanstvo
so sebou prinášalo nové výzvy a podnety k pastorálke. Kresťania boli
prenasledovaní a bolo dôležité, aby vytrvali vo viere a nasledovaní
Ježiša Krista. V tom čase bola pastorálna starostlivosť zameraná na povzbudenie viery, na zvesť spásy a nového života. Tu niekde sú aj základy
tzv. individuálnej pastorálky (Weiss, 2013), v ktorej jednotlivec preberá
zodpovednosť za svoj život. Zároveň vzniká spoveď, ako prostriedok
pastorálky na odpustenie hriechov.
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Po uznaní kresťanstva (313) sa situácia kresťanov veľmi zmenila. V tom
čase narastá potreba výchovy kresťanov ku kresťanskému spôsobu
života. Pastorálka sa tak stáva viac menej nástrojom pedagogiky – udáva
smer, pomenúva, čo je dobré a čo nie. Rastie význam spovede a kňazi
(spovedníci) sa stávajú aj prvými pastorálnymi pracovníkmi. V stredoveku sa výraznejšie prehlbujú sociálne problémy, ako aj chudoba a diskriminácia. Mnohí sa stávajú závislí na pomoci druhých. Vdovy, slobodné matky, siroty, chorí a zomierajúci sú vytláčaní na okraj a stávajú sa
novým cieľom pastorálnej starostlivosti. Obdobie reformácie prináša
pre pastorálku ďalšie podnety. Samotný dôvod reformácie má pastorálne pozadie – ľudia sú oslobodzovaní od strachu zo smrti – pretože spása
je výlučne vecou Kristovej obete. Človeka nezachránia jeho dobré skutky, ani odpustky zakúpené pre jeho ospravedlnenie. Lutherove – jedine
milosťou – kladie pastorálku do nového svetla – ľudia sa nemôžu sami
zachrániť, zachrániť ich môže jedine Kristus. V pietizme sa úlohou pastorálky stáva nasmerovanie človeka k zjednoteniu s Bohom. Človek skúma svoj vnútorný život a neustále sa pýta na Božiu vôľu. V tom čase sa
popri individuálnych rozhovoroch presadzuje aj skupinová pastorálka –
ľudia sa schádzajú, aby zdieľali svoje problémy a navzájom si vyznávali
svoje hriechy. V pastorálnej starostlivosti sa prvýkrát začínajú uplatňovať aj laici (Weiss, 2013).
V 19. a 20. storočí sa pastorálka stáva samostatnou teologickou
disciplínou a vznikajú aj prvé učebnice. Spoločenská situácia, industrializácia, sociálne rozdiely vytvárajú nový priestor pre vznik špecifických pastorálnych skupín (akou sú napr. deti alebo ženy). Začína sa
diferenciácia pastorálky so zameraním na špecifické pastorálne potreby.
Prvá polovica 20. storočia bola ovplyvnená tzv. kerygmatickou pastorálkou (zameranou na šírenie zvesti - evanjelia). Pastorálny pracovník
neustále študoval Božie slovo a podľa potreby ho vnášal do pastorálnych rozhovorov. Dôležitú úlohu zohrávala modlitba, ako prostriedok
hľadania správneho spôsobu života pred Bohom. Pastorálka sa znovu
priblížila spovedi, ale bez toho, aby bola formalizovaná do podoby
spovede.
Po druhej svetovej vojne vzniká potreba obohacovať pastorálku o poznatky psychológie a psychoterapie. V USA, približne okolo roku 1965,
vzniká nový pastorálny odbor: klinické pastorálne vzdelávanie (CPE).
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Jeho súčasťou sa stáva terapeutická pastorálka a pastorálna psychológia, v ktorých ide o sprevádzanie a interpretáciu života z pozície kresťanskej viery, pričom sú v nich aplikované a využívané aj psychologické
poznatky (Weiss, 2013). V súčasnosti dominuje presvedčenie, že pastorálna pomoc človeku sa deje v určitom kontexte, ktorý pastorálny
pracovník zachytáva, vníma a rešpektuje. Dôraz sa kladie práve na spomínaný kontext a v pastorálnych prístupoch sa objavujú rôzne interkultúrne a medzináboženské aspekty. Medzi základné predpoklady súčasnej kresťanskej pastorálky patrí prijatie a sprevádzanie. V pastorálke
ide vždy o uskutočňovanie Božieho prijatia človeka. Aj keď si ľudia nie
sú sami sebou istí, aj keď to tak neprežívajú, aj keď tomu dokážu ťažko
uveriť, Božie prijatie je nemenné. A pastorálna starostlivosť bola, je
a zostáva dôkazom takéhoto prijatia (Weiss, 2013).
Pastorálna starostlivosť (pod ktorou sa rozumela zodpovednosť za
život a vieru druhého človeka) bola prirodzenou súčasťou života kresťanských spoločenstiev prvotnej cirkvi. V priebehu dejín sa cieľovou
skupinou tejto starostlivosti stávali vždy tí núdzni – prenasledovaní,
diskriminovaní, chudobní, chorí, ľudia, o ktorých okolitý svet nejavil
záujem. Pastorálnu prácu v minulosti vykonávali kňazi (najmä, čo sa
týkalo spovede), ale aj laici. V 20. storočí sa už kresťanská pastorálka
začína viac špecifikovať, v pastorálnej práci sa kladie väčší dôraz na
konkrétne potreby a samotný kontext, v ktorom pastorálna starostlivosť prebieha. V kontexte pastorálnej starostlivosti o smútiacich vzniká
priestor pre nové možnosti individuálneho aj skupinového sprevádzania.

Pastorálna starostlivosť o smútiacich

V súčasnosti je sprevádzanie smútiacich jednou zo základných úloh
kresťanskej pastorálky. Oates pod pojmom pastorálna starostlivosť
o smútiacich rozumie všetky zdroje, ktoré má cirkev a cirkevný zbor
k dispozícii, aby mohol a vedel sprevádzať svojich smútiacich (Oates,
1976). Pastorálne sprevádzanie smútiacich je teda špecifická forma
intervencie v procese zápasu a rastu smútiaceho človeka.
Pastorálny pracovník, ktorý sprevádza smútiacich, si vytvára vzťah
k realite smútku konkrétnej osoby. Snaží sa pochopiť a prijať pokuše54

nia a pocity človeka, ktorým smrť milovanej osoby poriadne otriasla.
A zároveň sa snaží sprevádzať v perspektíve nového života – respektívne
v kontexte viery v nový život, ktorý nám dáva Kristus (Weiss, 2013).
Takéto sprevádzanie nielen využíva všetky poznatky psychológie procesu smútenia, ale zasadzuje smútenie do kontextu kresťanskej viery
a náboženstva konkrétneho človeka.
Cieľom pastorálnej starostlivosti o smútiacich teda nie je iba vyrovnanie sa so stratou milovanej osoby, ale aj vyrovnanie sa s otázkou smrti
ako takej (Kacianová, 2008). Smútiaci človek sa môže zmieriť s vlastným utrpením, nedokáže v ňom však vidieť zmysel, niečo, čo ho ako
človeka presahuje a dáva jeho životu nový rozmer. Kresťanská viera
však umožňuje človeku nájsť kontinuitu aj v diskontinuite smrti
(Smolík, 1991).

Kvalitatívny výskum

Na získanie hodnoverných informácií a skúseností spojených s dlhoročnou praxou som sa rozhodla pre kvalitatívny výskum a to formou
spracovania odpovedí, ktoré mi poskytli evanjelickí kňazi (dvaja muži
a dve ženy), ktorí pôsobili alebo ešte stále pôsobia v rôznych častiach
Slovenska. Cieľom tohto výskumu bolo získať cenné poznatky a skúsenosti z oblasti pohrebných zvyklostí a rituálov, rovnako ako aj pred a po
pohrebnej pastorálnej starostlivosti o smútiacich evanjelikov.

Evanjelickí kňazi (ďalej len respondenti) počas svojho pôsobenia (podmienkou bola viac ako 20 ročná prax) slúžili vo viacerých cirkevných
zboroch (jedna respondentka je výnimka, celé obdobie svojho doterajšieho pôsobenia slúžila v jednom zbore) v rôznych častiach Slovenska
– severného, južného, stredného, západného aj východného. Otázky sa
týkali rituálov a zvyklostí typických pre evanjelickú rodinu pred pohrebom, tradičných aj netradičných požiadaviek a prianí ohľadom samotného pochovania, rozdielov medzi pohrebmi v minulosti a dnes, prejavov
smútenia, rituálov spojených so smútením, pastorálnou starostlivosťou
o smútiacich, poverami a zmenami v rituáloch, s ktorými sa počas svojho
dlhodobého pôsobenia stretli.
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Pastorálna starostlivosť pred pohrebom
Pastorálna starostlivosť o smútiacich mnohokrát začína ešte v čase,
keď je ich blízky človek ťažko chorý, alebo v čase ohlásenia jeho/jej
smrti na farskom úrade. Prebieha formou pastorálnych rozhovorov
a zaužívaných praktík, ktoré evanjelikom prinášajú útechu a sú prejavom starostlivosti zo strany duchovného pastiera a cirkevného zboru.
Evanjelickí veriaci, na základe tradície a kresťanskej praxe, od kňazov
očakávajú, aby ich umierajúcich príbuzných pred smrťou vyspovedali
a prislúžili im Večeru Pánovu. V prípade, že zomierajúci človek už nevníma, kňaz sa pri jeho lôžku pomodlí, prečíta Žalm a dá mu požehnanie
(jeden respondent to nazval akýmsi „posledným pomazaním“).
S prislúžením Večere Pánovej zomierajúcemu človeku druhý respondent
popisuje jednu z mnohých neobyčajných skúseností. Zavolali ho do domácnosti, k jednej zbožnej cirkevníčke, u ktorej sa predpokladalo, že sa
už pravdepodobne nedožije rána. Kňaz jej prislúžil večeru Pánovu, sedel
pri jej posteli a držal ju za ruku. Ráno celú rodinu čakalo prekvapenie.
Zomierajúca žena ožila a žila ešte celý rok. Na predchádzajúcu noc mala
živé spomienky. Pýtala sa, prečo ju prebudili z prekrásneho sna. Snívalo
sa jej, že spieva a rodina dosvedčila, že jej ústa sa naozaj pohybovali.
Duchovné a náboženské cítenie ťažko chorých a zomierajúcich bolo
v časoch komunizmu potláčané (Hatoková a kol., 2009). Kňazi prichádzali do nemocníc zvyčajne tajne, zariaďovali to prevažne veriace sestričky alebo lekári. Mnohé rodiny však farára k umierajúcemu nevolali,
pretože sa obávali režimu a jeho následkov. Všetci respondenti uvádzajú, že po prevrate sa situácia v tomto smere oveľa zlepšila a dnes pastorálna návšteva v nemocnici patrí k ich bežnej pastorálnej praxi.

Oproti súčasnosti, v začiatkoch služby opýtaných respondentov, väčšina
ľudí zomierala doma, najmä na dedinách. Mŕtvola zostávala v dome až
do pohrebu. Smrť bola bližšie k povedomiu človeka a vo veľkej miere
ovplyvňovala aj jeho vieru. V časoch socializmu komunisti vytrvalo
podporovali stavanie domov smútku, kde umiestňovali mŕtvoly, aby
tým smrť vytlačili na miesto vzdialené bežnému životu. Vyvíjalo sa aj
veľké úsilie o umiestnenie zomierajúceho človeka v nemocnici, pretože súčasťou ateistickej kampane bolo úplne vylúčiť smrť z povedomia
človeka. Podľa slov jedného z respondentov, práve v takýchto podmien56

kach, boli cirkevné pohreby nesmierne dôležité pre budovanie viery.
Ďalší z opýtaných respondentov ako príklad uvádza jednu rodinu na
strednom Slovensku, ktorej zomrelo postihnuté dieťa. Práve v tom čase
bol v ich dedine dokončený dom smútku a obec vydala nariadenie, že
mŕtvola nesmie zostať v dome. Rodina si však priala, aby zosnulé dieťa
bolo s nimi v dome až do pohrebu.

Pohrebu v ECAV na Slovensku predchádza osobné stretnutie sa kňaza,
evanjelického farára/ky, so smútiacou rodinou. Takéto stretnutie má,
alebo by aspoň malo mať charakter pastorálneho rozhovoru. Podľa Fila
je kancelária, alebo na to upravená prijímacia miestnosť na fare najvhodnejším miestom pre pastorálny rozhovor (Filo, 2012). Rozhodujúcim faktorom v prospech kancelárie je skutočnosť, že človek do kancelárie prichádza sám a je pripravený rozprávať. Jeden z opýtaných respondentov konštatuje, že pozostalých vždy povzbudzuje, aby na faru prišli
viacerí. Z atmosféry rozhovoru, z rozprávania viacerých príbuzných si
potom vytvorí lepší a presnejší obraz o zosnulom človeku.
Keď hovoríme o pastorálnom rozhovore, máme na mysli určité znaky,
ktoré ho charakterizujú a odlišujú od bežných stretnutí a rozhovorov.
Pastorálny rozhovor je dianie, ktoré má svoju antropologickú aj trinitárnu stránku. Na ľudskej (antropologickej) rovine ide mnohokrát o vyčerpávajúci zápas „starého stvorenia“, na božej (trinitárnej) rovine vstupuje do rozhovoru sám Kristus, skrze Ducha svätého, aby obnovil dielo
Stvoriteľa a učinil človeka „novým stvorením“. Pastorálny rozhovor
má tak kristologický základ a končí sa modlitbou. V pastorálnom rozhovore zároveň padajú všetky inštitučné a mocenské bariéry, z kňaza
sa stáva brat alebo sestra, ktorý/á sa od človeka v ťažkej situácii sám/a
učí (Smolík, 1991).
Pastorálny rozhovor je najčastejšou realizáciou pastorálnej starostlivosti o smútiacu rodinu. V niektorých prípadoch je to aj rozhovor bez
slov, pretože sa v tej chvíli ani nič povedať nedá. Podľa slov jedného
z respondentov, keď sa dopočuje o tragédii, ktorá sa stala v evanjelickej
rodine, ide ju čo najskôr navštíviť, aby si jej pozostalých mohol „úprimne
privinúť“. Vo všeobecnosti sa však pastorálka zameriava na rozhovor,
pretože práve prostredníctvom rozhovoru sa otvárajú nové interpretácie a významy, a o to predsa v pastorálke ide (Weiss, 2013).
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Druhá respondentka konštatuje, že rozhovor s pozostalými robí podľa
určitej šablóny. S pozostalými sa rozpráva o živote, o posledných dňoch,
o smrti zosnulého, o ich pocitoch, o vzťahoch. Nikdy neobchádza otázku
viery, aj napriek tomu, že zosnulého dobre poznala. Považuje za potrebné, aby sa príbuzní k tejto otázke vyjadrili. Na základe ich reakcií
získa skúsenosť, ako hlboko ich smrť zasiahla a čo v danej chvíli najviac
potrebujú. Rozhovor vždy ukončí modlitbou.
K ďalším predpohrebným zvyklostiam v smútiacich evanjelických rodinách patrí tzv. spievanie. Pred 20 rokmi bolo takýchto spievaní pred
pohrebom viac, niekedy aj štyri (dve spievania dva dni pred pohrebom
a dve spievania deň pred pohrebom.) Spievania boli dlhé, takmer dvojhodinové a pre rodinu to znamenalo veľkú záťaž. V súčasnosti sa spievania robia jedenkrát a to v predvečer pohrebu. Trvajú okolo hodiny
a sú obohatené o modlitby a Žalmy. V niektorých cirkevných zboroch sa
tieto spievania nazývajú „pobožnosti“ a sú konané v dome smútku.
V „normálnych“ prípadoch ich vedie laik – presbyter/ka. V ťažších prípadoch sa vedenia ujíma kňaz. Takéto pobožnosti bývajú raz alebo
dvakrát do konania pohrebu.

Jeden z respondentov uvádza, že pokiaľ ešte neboli domy smútku
a mŕtvola zostávala v dome, bývalo takéto spievanie veľmi dôležité.
V niektorých cirkevných zboroch boli na tento účel vybrané tzv. pohrebné kurátorky. Pohrebná kurátorka poznala zosnulého, aj jeho rodinu.
Popri zorganizovaní spievania vybavila aj praktické veci týkajúce sa
pohrebu, formálne záležitosti spojené s pohrebom, nesenie kríža, vyzbieranie poplatkov pre cirkevný zbor atď... Na pohreb vybrala primerané piesne, modlitby, niekedy aj básne. Spievania pri mŕtvom mali aj
iný význam – boli dôležité pre udržanie a budovanie viery. V piesňach,
textoch Písma, modlitbách, pozostalí nachádzali mnohé odpovede na
otázky života a smrti. A zároveň boli v ťažkých chvíľach obklopení
veriacimi ľuďmi, mali okolo seba veriace spoločenstvo.
Jeden z respondentov uvádza aj inú alternatívu namiesto spievania.
V časoch, keď bola ešte mŕtvola do pohrebu v dome, prišli sa s ňou „rozlúčiť“ mnohí z okolia. Často nevedeli, čo majú povedať alebo urobiť.
Vtedy pri mŕtvole umiestnil prehrávač s nahrávkou čítaných biblických
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textov. Táto nahrávka mnohým pomohla, Božie slovo spojené s hudbou
v prítomných vyvolávalo pocity spolucítenia a nádeje.

V niektorých cirkevných zboroch volajú pred pohrebom kňaza k otvorenej truhle. Kňaz sa pred jej zatvorením pomodlí a zosnulého prežehná
krížikom na čelo. Jedna respondentka ako príklad uvádza, že v jej cirkevnom zbore sa to taktiež robilo, až kým nezomrela asi 100 kilová
pani, uprostred horúceho leta. Vtedy ju požiadali, aby do domu radšej
nechodila, pretože telo sa už začínalo rozkladať. Odvtedy ju už volali iba
k zatvorenej truhle, ktorá bola vynesená na dvore, kde sa ľudia zhromažďovali pred začiatkom pohrebu.
V minulosti, k tradíciám pred pohrebom, hlavne na dedinách, patrilo aj
zvonenie. Zvonár dohodnutými spôsobmi zvonenia (tzv. podtrhnutím)
dával na známosť, či zomrel muž, žena, ženatý, vydatá, slobodný, v minulosti aj bohatý či chudobný atď. Zvonilo sa 3x denne.

Evanjelický pohreb (tradície a rituály s ním spojené)

Evanjelický pohreb má svoj presný poriadok, ktorý ustanovuje pohrebná
agenda. Pri uplatňovaní tejto agendy sa však v rôznych cirkevných
zboroch stretávame s rôznymi praktikami. Pri vykonávaní pohrebu sa
prihliada na to, kde sa pohreb odbavuje – či na dvore, v dome smútku,
v kostole, len pri hrobe alebo v krematóriu. V mestách, kde je denne veľa
pohrebov, sú pohreby z časových dôvodov skrátené (dĺžku pohrebu vymedzí pohrebná služba). Počas evanjelických pohrebov sa spieva z tzv.
evanjelického funebrálu. Evanjelický funebrál ako zbierka pohrebných
piesní, vzdychov a modlitieb vyšiel v tlačenej forme po prvýkrát v roku
1740. V súčasnosti sa používa jeho štvrté vydanie z roku 2007.

Podľa jedného z respondentov sú evanjelické pohreby jednoduché,
konkrétne, okrem liturgie a kázne (pohrebného príhovoru) obsahujú
aj odobierku spojenú so životopisom zosnulého. V pohrebnej agende je
odobierka uvedená po pohrebnej kázni. Jedna respondentka uvádza, že
odobierku presunula pred kázeň Slova Božieho, z jednoduchého dôvodu: odobierka ľudí rozcitlivie, pričom cieľom pohrebnej kázne je ľudí
povzbudiť a utvrdiť v nádeji vzkriesenia.
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V niektorých cirkevných zboroch sa časť pohrebných obradov vykonáva
v kostole, časť v dome smútku a časť na cintoríne. Niekedy sa pohreb
začína vo dvore, pokračuje v kostole a následne na to na cintoríne.
Jeden respondent spomína na úsmevné okamihy pohrebov vo dvore
zosnulého – keď vyzval ľudí k modlitbe a následne na to sa rozštekal pes, zabučala krava alebo zakikiríkal kohút. V súčasnosti sa však
väčšina pohrebov vykonáva v dome smútku a končí sa nad hrobom.
Podľa slov jednej z respondentiek, viac jej vyhovuje pohreb v kostole –
aj keď je poriadok pohrebu úplne rovnaký, dom smútku je predsa len
viac o smrti a kostol viac o nádeji v nový život. V niektorých cirkevných
zboroch celý sprievod kráča z kostola na cintorín, kde sa rakva uloží do
hrobu. Niekde je zvykom, aby kňaz zostal nad hrobom, kým sa celý hrob
nezahádže a neupraví. Inde začínajú hrob zahrabávať až po odchode
farára.

Medzi netradičné požiadavky spojené s pohrebom, s ktorými sa v svojej
službe naši respondenti stretli, patrí napr. umiestnenie fotky zosnulého
na oltár v kostole, pustenie modernej piesne z prehrávača (počas obradu), zavolanie tzv. plačky, ktorá nad otvoreným hrobom číta veršovaný
životopis. Jednu respondentku pred pohrebom žiadali, aby sa modlila,
aby Pán Boh dotyčného na druhý deň vzkriesil. Rodina mu do truhly
vložila mobil, aby mohol zavolať, keď sa preberie. Ďalší respondent
uvádza, že pri niektorých pohreboch držali stráž hasiči alebo poľovníci
a na konci obradu strieľali alebo púšťali majáky. Pri pohrebe mladého
človeka si dievčatá obliekli biele konfirmačné šaty. Pri pohrebe motorkára, viacerí motorkári naštartovali svoje motorky atď.

K tradičným rituálom evanjelického pohrebu patrí aj usporiadanie
karu – pohrebnej hostiny. Jeden respondent uvádza, že na miestach, na
ktorých pôsobil, kar bol súčasťou každého evanjelického pohrebu – na
dedinách vždy za prítomnosti farára. Pozostával z príhovoru farára,
modlitby, tichého prípitku (bez štrngania), priania a prinesenia jedla.
Druhý respondent uvádza, že spočiatku sa mu kary zdali ako rušivý
prvok. Bol presvedčený, že po pohrebe sa majú ľudia v tichosti rozísť
a zachovať si ozvenu Božieho slova v svojej duši. Postupom času však
v karoch nachádzal niektoré pozitíva – ako kňaz napr. začínal kar modlitbou a krátkym príhovorom. Počas karu mal niekoľko príležitostí na
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pastorálny rozhovor – dnes takúto možnosť považuje za veľmi požehnanú. Napokon, po krátkom záverečnom prianí sa ľudia rozchádzali
a rodina mu bola veľmi vďačná, že vďaka jeho prítomnosti sa kar nezvrhol na obyčajnú hostinu a pijatiku. Ani ďalší respondenti nemajú žiadnu
skúsenosť, že by sa počas ich prítomnosti na kare dialo niečo nedôstojné.

Čo sa týka spôsobu pochovania, všetci respondenti odpovedali rovnako.
Až donedávna sa najčastejšie stretali s pohrebom uložením do zeme.
Jeden respondent uvádza, že v dedine, v ktorej pôsobil, bol akýsi spolok „priateľov žehu.“ Bol súčasťou ateistickej výchovy, ladený protinábožensky. Spopolnenie sa vtedy považovalo za súčasť takejto výchovy,
že totiž po smrti nič neexistuje. Postupne sa však stretával aj so spopolnením evanjelikov a dnes je spopolnenie už bežnou praxou. Urna sa do
hrobu ukladá asi 3 týždne po pohrebe, a to väčšinou za prítomnosti kňaza, podľa poriadku v pohrebnej agende pri uložení urny.

Niektorí respondenti sa stretávajú aj s tým, že si ľudia po pohrebe urnu
s popolom nechávajú doma. Uložia si k nej fotku zosnulého a zapaľujú
pri nej sviečku. Jeden respondent raz navštívil staršiu cirkevníčku,
ktorá mala na stole (popri chlebíčkoch a káve) aj takú zvláštnu krabičku. A on vraj má hádať, čo v tej krabičke je. Nakoniec mu prezradila,
že v tej krabičke je jej spopolnený manžel, s ktorým sa doma cíti oveľa
bezpečnejšie.

Pastorálna starostlivosť po pohrebe

Na otázku pastorálnej starostlivosti o smútiacich, respondenti odpovedali viac menej stručne. Jeden respondent doslova hovorí: „V tomto smere
mám výčitky svedomia. Ak by som sa mohol vrátiť do minulosti, robil by
som to lepšie.“ Všetci respondenti uvádzajú, že sa im v niektorých prípadoch podarilo smútiacu rodinu navštíviť – a vtedy to bolo veľmi požehnané. Oveľa častejšie sa však stáva, že pozostalá rodina príde po pohrebe najbližšiu nedeľu do kostola. Vtedy ju farár alebo farárka zahŕňajú do
oznamov a modlitieb, v rámci Služieb Božích. Ďalšia respondentka uvádza, že v prípade pastorálnej návštevy po pohrebe, venuje rodine malú
knižočku (brožúru) pre pozostalých.
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Prejavy a rituály smútenia u evanjelikov
Prejavy smútenia u evanjelikov sa v minulosti spájali s čiernou farbou oblečenia – pozostalí chodili v čiernom odeve jeden rok od úmrtia blízkej osoby. Niektorí takýto prejav smútku, tzv. „držanie smútku
za zosnulým“, dodržiavajú dodnes. Jedna respondentka uvádza, že tento
kedysi automatický prejav smútenia sa dnes úplne vytráca. Akýmsi rituálom smútenia je aj účasť na Službách Božích v prvú nedeľu po pohrebe. Ďalším rituálom sú výročia smrti. Po roku, piatich aj päťdesiatich
rokoch príde rodina po zosnulých do kostola s prosbou o príhovornú
modlitbu. Pri takýchto príležitostiach pozostalé rodiny väčšinou prinesú
aj milodar – finančný dar na potreby cirkevného zboru.
Veľmi častým prejavom smútenia je aj u evanjelikov návšteva hrobu.
Podľa jednej respondentky je intenzita návštev hrobu priamo úmerná
intenzite vzťahu, ktorý medzi sebou pozostalý a zosnulý človek počas
života mali. V prípade hlbokých a vrúcnych vzťahov, mnohí smútiaci
navštevujú hroby veľmi často. Ak to z rôznych príčin pre nich nie je
možné, za návštevu hrobov hľadajú akúsi náhradu – napr. zapaľovanie
sviečky v domácnosti, pri fotke zosnulého.

Zvláštnym rituálom je vyzdobovanie hrobov pri príležitosti Pamiatky
zosnulých (2. november). Jeden respondent uvádza, že pre neho je to
dobrá príležitosť pobudnúť na cintoríne dlhší čas, tzv. „obehať si hroby“
za posledné obdobie, pristaviť sa pri smútiacich rodinách a zaspomínať
si s nimi priamo pri hroboch ich blízkych. V poslednej dobe sa aj v evanjelických smútiacich rodinách rozmáha pálenie sviečok na hroboch blízkych (v minulosti evanjelici na hroboch sviečky nepálili, dodnes je tomu
tak napr. u evanjelikov v Sliezskej cirkvi). Jeden respondent uvádza,
že v časoch jeho pôsobenia na strednom Slovensku, na jednom hrobe
neprestajne svietila sviečka. Pozostalý manžel bol technickým pracovníkom v kine, napojil sa na elektrickú prípojku v dome smútku a na hrobe
svojej manželky „trvalo vysvecoval“, až kým sa mu na to neprišlo.

V súvislosti s umieraním a smútkom sa naši respondenti v svojej praxi
stretávali aj s mnohými poverami. Jeden respondent uvádza, že pri zomierajúcich zastierali zrkadlo, v čase smrti zastavili hodiny a otvorili
okná. Pri smrti „zlého človeka“ sa stretával s presvedčením, že konečne
zasiahla Božia spravodlivosť. Ľudia často opakovali vetu: Ako žil,
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tak umieral, čertu slúžil, čert ho vzal. On, ako kňaz, pri stretávaní sa
s poverami, ľuďom zase opakoval vetu: kto verí v povery, ten v Boha
neverí. Ďalší respondenti v súvislosti s poverami poukazujú na prítomnosť strachu z „nebožtíka“. Napr. keď hrobári uložili zosnulého do hrobu
opačne – kde mal mať hlavu, mal nohy, ľudia verili, že zosnulý ich príde
strašiť. Alebo, keď bol v deň pohrebu aj sobáš, najskôr musel byť pohreb, až potom sobáš, aby mladomanželia neboli nešťastní. Na východnom Slovensku, pri rómskych pohreboch, nad otvorenou truhlou hrala
rómska muzika, plačky hrali divadlo a nebožtíka pochovávali s kartami,
fľašou, cigaretami a pod. Aj pri nerómskych pohreboch sa niekedy do
vačku zosnulého vkladali mince, do truhly fotografie, respektívne
ev. spevník, Tranoscius alebo Biblia.

Podľa všetkých respondentov, niektoré rituály a tradície sú nenahraditeľné a majú na smútiacich pozitívny vplyv – napr. návšteva bohoslužieb
po pohrebe, modlitba počas pastorálneho rozhovoru, všetko, čo slúži
na posilnenie viery a prekonávanie strachu. V oblasti pastorálnej starostlivosti však vidia aj nedostatky a poukazujú na to, že smútiacim
sa v Evanjelickej cirkvi na Slovensku venuje len minimálna pozornosť.
Ťažisko pastorálnej práce spočíva v prislúžení Večere Pánovej umierajúcemu príbuznému a v pastorálnom rozhovore so smútiacou rodinou
pred vykonaním pohrebu. Po pohrebe pozostalá rodina prichádza do
kostola, kde sa za ňu v rámci Služieb Božích kňaz aj cirkevné zhromaždenie pomodlí. Málokedy sa však vytvorí priestor pre zdieľanie bolesti,
v ktorom smútiaci namiesto počúvania môžu o svojej bolesti otvorene
hovoriť. Pastorálna starostlivosť o smútiacich však vychádza z predpokladu, že smútiaci človek má potrebu o svojom žiali hovoriť (zdieľať ho
s niekým, kto ho dokáže vypočuť). Poskytovanie pastorálnej starostlivosti smútiacim evanjelikom, a to práve na základe ich potrieb, ostáva
pre Evanjelickú cirkev na Slovensku aj naďalej výzvou.

Kvantitatívny výskum

Empirická časť tohto výskumu spočívala v kvantitatívnej analýze dát
získaných od 37 respondentov, ktorí splnili nami stanovené kritériá (dané kritériá boli spolu s dotazníkom dohodnuté v rámci medzinárodného projektu Grundtvig - Učiace sa partnerstvá, v roku 2014).
Prvým kritériom bolo, aby od smrti blízkeho človeka uplynulo minimálne
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12 mesiacov a respondent sa nenachádzal v štádiu akútneho smútku.
Druhým kritériom bola podmienka straty najbližšieho príbuzného (do tejto
kategórie patrí iba strata rodiča, partnera, súrodenca alebo dieťaťa).
Tretím kritériom bola praktizujúca viera – všetci opýtaní respondenti
patrili k ECAV na Slovensku a boli aktívnymi členmi svojich cirkevných zborov. Posledným kritériom bol vek, kedže nás zaujímal aj rozdiel v prežívaní smútku z hľadiska veku (v mladšej a strednej dospelosti
(20-45 rokov) a v starobe (60 rokov a viac)).
V anonymnom dotazníku sme oslovili 37 smútiacich evanjelikov (ktorí
spĺňali nami stanovené kritériá) v rámci celého Slovenska, z toho bolo
26 žien a 11 mužov, v meste bývalo 20 a na dedine 17 respondentov.
Z hľadiska vekových kategórií bolo 15 respondentov vo veku mladšej a strednej dospelosti a 23 respondentov malo vek nad 60 rokov.
Dotazníkom, ktorý každý respondent vyplnil, sme zisťovali nasledujúce
fakty:
1.

2.
3.
4.
5.

Aká je podpora rodiny v čase smrti z hľadiska miesta bydliska
(mesto versus dedina)

Aká je podpora komunity pred konaním pohrebu z hľadiska
miesta bydliska

Aká je podpora cirkevného spoločenstva v období pred
a počas pohrebu z hľadiska miesta bydliska
Či je faktor spôsobu úmrtia (náhle, po dlhej chorobe, na starobu, vlastnou vinou) signifikantný v prežívaní žiaľu

Či je nejaký signifikantný rozdiel medzi smútiacimi, ktorí
mali profesionálnu pomoc (psychológa, soc. pracovníka,
kňaza, pastorálneho pracovníka) a tými, ktorí ju nechceli
alebo nemali

Na zistenie výsledkov v prvých troch bodoch sme použili Mann
Whitneyho U test. Medzi podporou rodiny z hľadiska miesta bydliska sa nepotvrdil žiadny signifikantný rozdiel. Potvrdil sa ale signifikantný rozdiel, čo sa týka podpory komunity pred konaním pohrebu.
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Táto podpora je výraznejšia na dedine (sig.= 0, 043). Taktiež sa potvrdil
signifikantný rozdiel vo vnímaní podpory od cirkevného spoločenstva
pred a počas pohrebu, pričom k väčšej podpore dochádza medzi obyvateľmi dediny (sig.= 0, 033 a 0, 028). Z hľadiska vekových skupín sme nezaznamenali signifikantné rozdiely medzi hodnotením ich spokojnosti
s podporou rodiny, komunity alebo cirkevného spoločenstva.
Na zistenie výsledkov v bode 4 sme použili Kruskal Wallisov test.
Nepotvrdil sa signifikantný rozdiel v prežívaní žiaľu podľa spôsobu
úmrtia. V bode 5 sme použili T test. Na základe tohto testu medzi tými,
ktorí profesionálnu pomoc mali a tými, ktorí ju nemali, sa signifikantný
rozdiel nepotvrdil. Jednou z otázok týkajúcich sa pastorálnej pomoci
(z hľadiska podpory cirkevného spoločenstva) bolo, či smútiaci navštevovali alebo mali možnosť v svojom cirkevnom zbore (spoločenstve)
navštevovať podpornú skupinku pre smútiacich. Takúto skupinku navštevovalo 15 z 37 respondentov. V štrnástich prípadoch ju viedol kňaz
alebo pastorálny pracovník cirkevného zboru, v jednom prípade psychológ. Desiati z opýtaných ju ohodnotili ako veľmi nápomocnú, piati
ako nápomocnú.

Môžeme teda konštatovať, že podpora rodiny je približne rovnaká,
čo sa týka miesta bydliska a je veľmi nápomocná pri zvládaní žiaľu.
Podpora komunity a cirkevného spoločenstva je ešte stále väčšia na
dedine ako v meste. Čo sa týka pastorálnej pomoci, tí, ktorí ju v svojom
cirkevnom zbore mali alebo prijali (vo všetkých prípadoch formou
podporných skupiniek pre smútiacich) ju považovali za veľmi nápomocnú.

Na otázku, čo respondentom v žiali najviac pomáhalo, uvádzali vieru,
vedomie Božej vôle, blízkosť detí a rodiny, priatelia, zdieľanie pocitov,
nádej na opätovné stretnutie, tolerancia (nie ľútosť), modlitby (vlastné
aj druhých), spomienky, samota a ticho, plač, antidepresíva, cigarety,
slnko, duchovná literatúra, návrat k študijným povinnostiam (do bežného života), práca, návšteva kostola, Božie slovo, cirkevné spoločenstvo
a čas. Na druhej strane, to, čo ich žiaľ komplikovalo bola prehnaná
ľútosť okolia, pocity viny, neustále pripomínanie zosnulého okolím, spomienky, pohľad na zdravé deti, nevhodné vyjadrenia príbuzných (aj keď
to mysleli dobre), pocity bezmocnosti, nepochopenie zo strany blízkych,
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finančná závislosť, nevyriešené záležitosti (spory o majetok po zosnulom), klebety, predstava, že už nič nebude také ako bolo predtým,
sebaľútosť, rodinné oslavy, Vianoce, choroby a stres, zľahčovanie pocitov a potláčanie vlastného smútku.

Potreby smútiacich a ciele smútenia

Martinez a Hullova rozdeľujú potreby smútiaceho človeka na štyri
kategórie: ide o potrebu podpory, o potrebu emocionálneho prejavu,
o potrebu pochopenia a o potrebu reorganizácie, adaptácie (Martinez,
Hullova, 2007). Podľa Špatenkovej, strata blízkeho človeka nevyvoláva
u pozostalých iba silné emočné reakcie, ale nabúrava aj ich pocit vlastnej identity, vlastnej integrity, vzťahov a presvedčenia o stabilite a bezpečnosti sveta (Špatenková, 2008). Medzi potreby pozostalého človeka
patrí napr. aj potreba závislosti na vzťahu (aj napriek konečnosti smrti
mať so zosnulým určitý vzťah), potreba vysporiadať sa s negatívnymi emóciami rovnako ako potreba ich zdieľať (ide o pocity úzkosti,
depresie, hnevu atď.), potreba vysporiadať sa s otázkami smrti a utrpenia a potreba vysporiadať sa s pocitmi viny a možnosťou odpustenia
(Kacianová, 2008).

Na proces žiaľu majú rôzni odborníci rôzne názory – hlavne, čo sa týka
cieľov smútenia, tzv. konečných štádií v procese žiaľu. Podľa nich je cieľom procesu žiaľu premiestnenie energie investovanej do vzťahu s mŕtvym na nový objekt (Freud, 1991), prekonanie traumy žiaľu a návrat
do života (Engel, 1961), reorganizácia života (Bowlby, 1969), citové
odpútanie sa od zosnulého (Worden, 2002), zmierenie sa so stratou (Parkes, 1996), nájdenie a pochopenie zmyslu tragickej udalosti
(Neimeyer, 2001), adaptácia na zmenu a snaha vysporiadať sa s novými úlohami (Stroebe a Schut, 2001), prijatie reality (Kübler-Ross a
Kessler, 2005), prispôsobenie sa novým podmienkam a znovuinvestovanie do života (Rando, 1993). Zaujímavá je aj definícia Mitchella
a Andersona, podľa ktorej sú ciele žialenia nasledovné: vysporiadaný
a nezadĺžený vzťah k zosnulej osobe, schopnosť nadviazania nových
citových vzťahov a schopnosť žiť s realitou straty a pocitmi, ktoré ju
sprevádzajú (Mitchell a Anderson, 1983). Konečným štádiom smútenia je teda snaha alebo schopnosť pozostalých vysporiadať sa s realitou straty. Smútiaci človek sa s pomocou určitých ľudí (rodiny, psycho66

lógov, terapeutov atď.) pokúša zmobilizovať a traumu žiaľu prekonať.
Jeho víťazstvo spočíva v tom, že sa dokáže opäť začleniť do života, v ktorom už namiesto žiaľu dominuje zmierenie sa s realitou.
Limitácie takýchto prístupov vidím v tom, že sa plne orientujú iba na
človeka, iba na jeho schopnosti vyrovnať sa so stratou blízkej osoby.
Stav, v ktorom sa pozostalý človek nachádza, však nie je iba o tom, aby
svoj žiaľ dokázal prekonať. Aj keď vyrovnanie sa so smrťou blízkej osoby je dôležité, rovnako dôležité je aj vyrovnanie sa s otázkou smrti ako
takej. Pozostalý človek sa môže zmieriť s vlastným utrpením, nedokáže v ňom však vidieť zmysel, niečo pozitívne, niečo čo ho ako človeka
presahuje a dáva jeho životu nový rozmer. Môže prejavovať hnev a sklamanie z Boha, nedokáže však prejaviť radosť zo vzkriesenia a možnosti večného života. Môže sa vysporiadať aj s pocitmi viny, nedokáže
však nájsť odpustenie a pokoj duši. Môže túžiť po opätovnom stretnutí
s blízkou osobou, nedokáže však uchopiť realitu nového života s Bohom
a tými, ktorí zomreli v Kristu (Kacianová, 2008).
V Evanjelickej cirkvi na Slovensku v súčasnosti vzniká potreba po takejto pastorálnej starostlivosti – v kontexte evanjelickej tradície, náboženstva a viery. V nasledujúcich kapitolách sa zameriame na dve konkrétne formy pastorálnej starostlivosti – na Službu sprevádzania a na
podporné skupinky pre smútiacich. Pokúsime sa ich bližšie charakterizovať, pomenovať ich ciele a priblížiť ich špecifiká v kontexte sprevádzania smútiacich v ECAV na Slovensku.

Služba sprevádzania

Prínos pastorálnej starostlivosti vo forme Služby sprevádzania je predovšetkým v tom, že do problematiky žiaľu pozostalého človeka vnáša
kresťanskú nádej, radosť a istotu. Služba sprevádzania je tzv. službou
vypočutia, umožňujúcou trpiacim podeliť sa o smutný príbeh svojho života bez strachu a sklamania z toho, že budú posudzovaní, odsudzovaní
a vystavovaní kritike a radám zo strany sprevádzajúceho (Bale, 2003).
Služba sprevádzania, vychádzajúca z princípov „Befriender ministry“, je
službou na národnej a ekumenickej úrovni, lieči srdcia, oživuje komunity a transformuje trpiaci svet. Táto služba má nesmierne využitie práve
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v cirkvi a na pôde cirkevných zborov a spoločenstiev. Symbolizuje to aj
jej logo, na ktorom sa nachádza voda, ruky, klasy a oblúk. Voda symbolizuje krst, ktorým sme povolaní k službe. Ruky symbolizujú vzájomnosť,
dôveru, ochotu spolutrpieť, súcit. Klasy sú symbolom Večere Pánovej,
odpustenia, rovnako ako aj možnosti duchovného rastu. Oblúk symbolizuje tradičné kostolné okná a poukazuje, že táto služba sa deje predovšetkým v cirkvi a je cirkvou zastrešovaná.

Služba sprevádzania sa od inej formy sociálnej služby odlišuje hlavne
tým, že rozpoznáva posvätnosť chvíle. Svojou pokornou službou sprevádzajúci sprítomňuje Boha, jeho lásku a starostlivosť o trpiacich.
Mottom služby sú verše z 2M 3:1-5, kde Boh hovorí Mojžišovi, aby si
vyzul obuv z nôh, pretože miesto, na ktorom stojí, je posvätná pôda.
Príbeh trpiaceho človeka, v ktorom sa dokáže sprevádzajúcemu otvoriť,
je práve takouto posvätnou pôdou, a preto musí byť zachovaný v diskrétnosti a dôvere, a ak je to žiadané, vložený do vzájomnej modlitby
sprevádzajúceho a sprevádzaného.
Služba sprevádzania sa opiera o štyri základné princípy: 1, Boh je prítomný. 2, Sme povolaní prejaviť lásku a starostlivosť, nie vyliečiť
a uzdraviť (Boh je ten, ktorý uzdravuje). 3, Druhých prijímame bez posudzovania (Boh nás prijíma takých, akí sme). 4, Aktívne počúvanie.
Aktivita sprevádzajúceho spočíva v tom, že trpiaceho vyhľadáva,
kontaktuje, navštevuje a svojou prítomnosťou zdieľa jeho bolesť a samotu. Jeho pasivita je v tom, že necháva otvorený priestor pre Božie
konanie a uzdravenie (Kacianová, 2012).

Biblická škola, zriadená Evanjelickou cirkvou na Slovensku, v roku 2008
otvorila štúdium, ktoré dodnes vzdeláva ľudí v princípoch Služby sprevádzania (www.cce.sk). Jedným z cieľov tohto štúdia je aj zabezpečiť
dostatok informácií z oblasti pastorálnej starostlivosti o smútiacich.
Štúdium má však aj druhotný význam – a tým je osobný rast, vzájomné
obohatenie sa a osobná konfrontácia s bolesťou a smútkom, ktorá
v konečnom dôsledku vedie k získaniu životnej múdrosti a zručností
(Kacianová, 2012). V centre spomínaného štúdia stojí vždy študent, jeho
životný príbeh, jeho múdrosť pretavená bolesťou zo straty blízkeho
človeka.
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Podporné skupinky pre smútiacich
Podporné skupinky pre smútiacich sú ďalším vhodným spôsobom
pastorálnej starostlivosti o pozostalých v rámci cirkevného zboru.
Vytvárajú priestor k vzájomnému zdieľaniu sa a spoločnému prekonávaniu žiaľu. Je to forma organizovanej, skupinovej terapie smútiacich,
pod vedením facilitátora, ktorý na základe vlastnej skúsenosti vie,
že kvalita a kvantita ľudského pochopenia môže mať zásadný vplyv
na priebeh žiaľu a mieru konečného uzdravenia. Koncept podpornej
skupinky vychádza z predpokladu, že “mať možnosť zažiť pochopenie
priateľov a tých, ktorí sami smútia nie je slabosť, ale prirodzená (zdravá) ľudská potreba” (Wolfelt, 2004).
Úloha podpornej skupinky pre smútiacich spočíva v spájaní ľudí s podobnými zážitkami, myšlienkami a pocitmi, v odstraňovaní nepochopenia a izolácie, ktorú v kultúre vyhýbajúcej sa smrti a žiaľu smútiaci
pociťujú, vo vytváraní bezpečného prostredia a priestoru na duchovné otázky, na hľadanie zmyslu smrti, utrpenia a nádeje (Wolfelt, 2004).
Úlohou podpornej skupinky je teda inšpirovať človeka k boju so žiaľom,
k tomu, aby ho dokázal prejaviť, zdieľať a nájsť jeho miesto v príbehu
svojho života (Kacianová, 2010). Mnohokrát ale ľudia od podporných
skupiniek očakávajú oveľa viac. Preto je veľmi dôležité, hneď na začiatku smútiacim zdôrazniť, že úlohou podpornej skupinky nie je smútiacich od žiaľu úplne oslobodiť. Skupinová pomoc spočíva iba v poskytnutí podpory a nádeje, nie rád a receptov, ako sa žiaľu čo najrýchlejšie
zbaviť.
Podpornú skupinku zakladá, organizuje, vedie a zabezpečuje jej
program a priebeh vyškolený facilitátor (www.cce.sk). Jeho úloha spočíva v príprave miestnosti, otvorenia a ukončenia stretnutia, v zabezpečení občerstvenia. Počas skupinky motivuje účastníkov k otvoreniu
svojho vnútra a nachádzaniu vlastných riešení. Usmerňuje postupnosť
zdieľania, reflektuje povedané, snaží sa o udržanie zdravej atmosféry.
Neponúka správne odpovede, nepresviedča, nepôsobí autoritatívne,
vyhýba sa prehnanej ľútosti a uisťovaniu. Nepoužíva klišé, nekladie
zbytočné otázky, dokáže prijať aj mlčanie. Pre smútiaceho človeka
je sprievodcom v spleti jeho pocitov, ktoré pomenúva a v konečnom
dôsledku pomáha prijať.
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Podporná skupinka sa stretáva počas šiestych týždňov, stretnutia sú
raz týždenne v podvečerných hodinách. Dĺžka trvania stretnutí je maximálne dve hodiny. Štruktúra stretnutí pozostáva z privítania, krátkeho
príbehu (úvahy, básne, modlitby), témy týždňa a zdieľania účastníkov
k danej téme. Záver podpornej skupinky tvorí modlitba, záver posledného stretnutia spomienkové Služby Božie.
Podpornú skupinku pre smútiacich sme v Martine po prvýkrát zorganizovali v roku 2009. V rámci skupinky sa schádzalo sedem účastníkov a dve facilitátorky. Účastníkov podpornej skupinky spájala nielen
strata blízkeho človeka (manžela, manželky, dieťaťa), ale aj príslušnosť
k Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Schádzali sme sa s cieľom
duchovnej opory, možnosti rastu vo viere a utvrdenia sa v nádeji vzkriesenia.
Pravidlá podpornej skupinky nám vytvorili priestor pre dôverovanie
si aj na úrovni zdieľania duchovnej bolesti a hnevu. Účastníci skupinky
ocenili priestor pre vyjadrenie svojich skutočných pocitov vyplývajúcich z otázok typu: Ako to Boh mohol dopustiť? Prečo sa to stalo?
Kde som urobil(a) chybu? Uvedomili si, že aj veriaci človek, po strate
milovanej osoby, prežíva bolesť a sklamanie z Boha a nemusí sa za to
hanbiť. Zdieľanie pocitov, otvorenosť voči bolesti a vyjadrenie hnevu
malo za následok duchovný rast a prijatie nádeje. V Biblii sa mnohokrát
stretávame s uistením, že žiaľ nie je hriech, práve naopak, prináša potešenie (Mt 27:46) a nádej (1 Tes 4:13). Biblické texty nikde nehovoria
o neprejavovaní žiaľu, ale o kontraste medzi prejavovaním žiaľu s nádejou vo vzkriesenie alebo bez nej (Mitchell a Anderson, 1983).

Záver

ECAV na Slovensku považuje poskytovanie duchovnej a pastorálnej
služby za základný pilier svojho poslania (www.ecav.sk). Každé obdobie a každá éra kresťanskej cirkvi so sebou prinášala a prináša nové
a podnetné pastorálne dôrazy. V súčasnosti sa v pastorálnej starostlivosti kladie veľký dôraz na sprevádzanie a interpretáciu života z pozície kresťanskej viery, v ktorej sú aplikované a využívané aj psychologické poznatky (Weiss, 2013).
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Pastorálna starostlivosť o smútiacich evanjelikov mnohokrát začína
ešte pred samotným pohrebom. Kňaz je zavolaný k lôžku zomierajúceho,
aby ho vyspovedal a prislúžil mu Večeru Pánovu. Pred pohrebom sa
farár/ka s rodinou stretáva za účelom pastorálneho rozhovoru a vytvorenia si lepšieho obrazu o zosnulom človeku. K typickým predpohrebným zvyklostiam v evanjelických rodinách patrí aj tzv. spievanie
(v súčasnosti sa tento zvyk v mestách vytráca) a zvonenie.

Samotný evanjelický pohreb prebieha podľa platného poriadku ustanoveného pohrebnou agendou. Pri vykonávaní pohrebu sa prihliada na to,
kde sa pohreb odbavuje – či na dvore, v dome smútku, v kostole, len pri
hrobe alebo v krematóriu. V súčasnosti sa najviac evanjelických pohrebov vykonáva v dome smútku a končí sa nad hrobom. Ku tradičným
rituálom v súvislosti s pohrebom patrí aj usporiadanie karu – na dedinách vždy za prítomnosti farára. Ťažiško pastorálnej starostlivosti
po pohrebe spočíva v účasti pozostalej rodiny na Službách Božích,
a to v najbližšiu nedeľu po pohrebe. Počas týchto Služieb farár/ka zahŕňajú pozostalú rodinu do oznamov a modlitieb.
K tradičným rituálom smútiacich evanjelikov patrí nosenie čierneho oblečenia (aj tento prejav smútenia sa už v súčasnosti vytráca) a návšteva
bohoslužieb tesne po pohrebe, ako aj pri výročí (najčastejšie po roku od
úmrtia blízkeho človeka). Veľmi častým prejavom smútenia je aj návšteva hrobu, ako aj vyzdobovanie hrobov pri príležitosti Pamiatky zosnulých.
V súčasnosti sa pastorálna starostlivosť o pozostalú rodinu pokladá
za jednu z akútnych úloh pastorálnej služby v Evanjelickej cirkvi a.v.
na Slovensku. Evanjelickí kňazi ani v malých cirkevných zboroch však
sami na splnenie takejto úlohy nestačia (Filo, 2012). V rámci výskumu,
kvalitatívneho aj kvantitatívneho sme zistili, že pastorálna pomoc
a podpora cirkevného spoločenstva v čase smútenia bola respondentmi
hodnotená ako veľmi nápomocná. Niektorí respondenti sa mali možnosť
zúčastniť aj podporných skupiniek pre smútiacich (vedených nielen
kňazmi, ale aj laikmi) a túto formu pastorálnej pomoci taktiež ohodnotili ako veľmi prínosnú.
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Od roku 2008 existuje v Evanjelickej cirkvi na Slovensku pastorálnopsychologické štúdium zamerané na vzdelávanie v oblasti sprevádzania zomierajúcich a smútiacich (Kacianová, 2012). V rámci tohto štúdia sa študenti vzdelávajú v princípoch Služby sprevádzania a získavajú podstatné informácie z oblasti zakladania a facilitovania podporných
skupiniek pre smútiacich (Andrýsková, 2014). Prínos pastorálnej starostlivosti vo forme Služby sprevádzania je predovšetkým v tom, že do
problematiky žiaľu pozostalého človeka vnáša kresťanskú nádej, radosť
a istotu. Boh je prítomný – tak znie prvý zo štyroch základných princípov tejto služby vypočutia. Sprevádzajúci sa zároveň nemusí báť,
že v svojej ochote načúvať a zdieľať utrpenie smútiacich neuspeje,
pretože robí len to, čo robiť má – prejavuje lásku a starostlivosť trpiacemu človeku. Prijíma ho takého, aký je a aktívne počúva jeho životný
príbeh. Zároveň necháva otvorený priestor pre Božie konanie, pretože
iba Boh dokáže skutočne uzdraviť (Kacianová, 2012).

Podporné skupinky pre smútiacich sú ďalším vhodným spôsobom pastorálnej starostlivosti o smútiacich. Takéto skupinky fungujú v evanjelickom cirkevnom zbore v Martine od roku 2009. Na základe martinského modelu sa v súčasnosti podporné skupinky pre smútiacich začínajú rozširovať aj do okolitých štátov – Českej republiky a Poľska.
Obidva spomínané modely pastorálnej starostlivosti o smútiacich vytvárajú priestor pre dôveru, a to aj na úrovni zdieľania duchovnej
bolesti a hnevu. Je možné, aby ich okrem kňaza zabezpečoval aj vyškolený laik, dobrovoľník alebo pastorálny pracovník cirkevného zboru.
Ovocím takejto starostlivosti je zdieľanie skutočných pocitov, otvorenosť voči bolesti, dôvera voči cirkvi a v konečnom dôsledku úľava,
duchovný rast a prijatie nádeje. Takouto ponukou pastorálnej starostlivosti o svojich smútiacich cirkev prispieva k detabuizácii smrti nielen
v rámci svojich zborov, ale aj celej spoločnosti (Andrýsková, 2014).
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SMÚTENIE ZA ZOSNULOU OSOBOU
U ČLENOV BRATSKEJ JEDNOTY
BAPTISTOV NA SLOVENSKU
Albín Masarik

Abstrakt:
V predloženej štúdii podávame výsledky štruktúrovaných výskumných
rozhovorov s 35 jednotlivcami, ktorí deklarujú, že sú aktívni kresťania so zvnútornenou vierou a prešli obdobím smútenia za blízkou osobou. V čase straty i v čase výskumných rozhovorov boli členmi Bratskej
jednoty baptistov v SR. Výskumné otázky zostavil medzinárodný výskumný tím, ktorý sa zameriaval (1) na smútenie kresťanov bez ohľadu
na ich cirkevnú príslušnosť a (2) na nástroje, ktoré pomáhajú vyrovnávať sa so smútkom, resp. na tie, ktoré smútok zhoršovali. Táto štúdia je
súčasťou daného výskumu. Výsledky ukázali na význam viery v procese
smútenia, ale prekvapivým výsledkom je konštatovanie nižšieho
významu existujúcich foriem cirkevného pohrebu, ako by sme mohli
alebo mali očakávať a pri hodnotení spokojnosti s prijatou pomocou,
bolo lepšie hodnotené „okolie“ ako „cirkevná komunita“. Otázkou je,
prečo bola spokojnosť s „okolím“ (ktoré bolo kritizované za obchádzanie, kritické pohľady a pod.) vyššia, ako s „cirkevnou komunitou“, ktorá
sa angažovala v pomoci pozostalým. Je možné, že to súvisí so spôsobom,
ako si smútiaci nastavia svoje očakávania voči jednotlivým prostrediam.
Kľúčové slová: Bratská jednota baptistov, smútenie, smrť
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Úvod
Charakteristika výskumného prostredia
Bratská jednota baptistov (BJB) je jedna z registrovaných cirkví, ktoré
pôsobia v Slovenskej republike. Má kongregačné usporiadanie a podľa
interných cirkevno-právnych predpisov eviduje 2000 plnoprávnych
členov. Podľa posledného sčítania obyvateľov v SR sa k BJB v SR hlási cca
dvakrát toľko jednotlivcov, ale tento početný presah tvoria ľudia, ktorí
bohoslužby navštevujú, ale nie sú z cirkevno-právneho hľadiska členmi
niektorého z cirkevných zborov. To znamená, že na bohoslužbách bežne
býva prítomných viac osôb, ako má daný cirkevný zbor členov.
Dôraz sa kladie na osobné obrátenie vo viere v Kristovi (znovuzrodenie)
a krst dospelých, v ktorom vyznávajú osobnú vieru v Krista ako svojho
Spasiteľa a život v nasledovaní Krista.
BJB participuje na činnosti ekumenických spoločností ako napr.
Slovenská biblická spoločnosť (kde sa prostredníctvom svojich teológov
zapája do činnosti prekladateľských komisií) a Ekumenickej rady.
V rodine kresťanských cirkví v SR sú jej najbližšie tzv. evanjelikálne
cirkvi: Apoštolská cirkev, Cirkev bratská, Evanjelická cirkev metodistická
a Kresťanské zbory.

Evanjelikálne cirkvi spolu vytvárajú v SR skupinu, ktorá sa početne
(podľa interných štatistík) pohybuje na úrovni cca 10 000 členov
(ale bohoslužby pravidelne navštevuje podstatne viac účastníkov
a túto participáciu na ich živote zachytáva Sčítanie obyvateľov SR).
Svojich duchovných vzdelávajú spoločne na Katedre teológie a katechetiky, PF UMB v Banskej Bystrici.
Pokiaľ ide o sprevádzane zomierajúcich a smútiacich, pastorálna starostlivosť patrí medzi základné úlohy duchovného (kazateľa), ktorý je
ako absolvent teologického štúdia pre túto úlohu odborne kvalifikovaný.
Vzhľadom na to, že tento typ starostlivosti si vyžaduje nie len odborné
vedomosti, ale aj osobnostné predpoklady a aj praktické komunikačné
zručnosti, v posledných rokoch im Bratská jednota baptistov venuje pozornosť tak v Škole pastorálneho poradenstva, ako aj v rámci prípravy
budúcich duchovných na už spomínanej Katedre teológie a katechetiky
v Banskej Bystrici.
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Výskumná skupina (vzorka)
Výskumná skupina pozostávala z celkového počtu 35 respondentov
(oproti celku: 2000 členov Bratskej jednoty baptistov v SR, čo predstavuje 1,75% členov skúmanej komunity). Pozostávali z dvoch vekových
kategórií: (1) 20-45 rokov; (2) 60 a viac rokov.

(1) V prvej skupine sme mali 21 respondentov (z toho 9 mužov a 12
žien), Len štyria respondenti v tejto skupine boli slobodní a ostatní boli
ženatí/vydaté.
7 respondentov v tejto skupine malo stredoškolské a 18 vysokoškolské
vzdelanie.

Pozn.: Traja muži a tri ženy prekračovali hornú hranicu vymedzeného
vekového pásma (najstarší boli vo veku 51 a 52 rokov). K ich zaradeniu
do výskumu sme pristúpili z dôvodu zberu informácií a dúfali sme, že sa
nám podarí zrealizovať toľko výskumných rozhovorov, že týchto 6 respondentov nebudeme potrebovať zaradiť do vyhodnotenia. Napokon sa
nám to nepodarilo a kvôli celkovo malej vzorke ich zaraďujeme.
(2) V skupine nad 60 rokov sme mali 14 respondentov (11 mužov
a 3 ženy), všetci žijúci v manželstve. Vzdelanie: 7 resp. stredoškolské,
7 vysokoškolské.

Náboženstvo: všetci respondenti z 1. aj z 2. skupiny boli v čase
výskumných rozhovorov praktizujúcimi kresťanmi so zvnútornenou
spiritualitou evanjelikálneho typu. Aktívne sa zúčastňovali na bohoslužobnom živote svojich cirkevných zborov, preto považujeme za primerané pri nich skúmať pristupovanie k životným stratám (smrť) z perspektívy ich zakotvenia vo viere. 32 z nich sú členmi Bratskej jednoty
baptistov. Kvôli príbuznému typu spirituality sme do tejto výskumnej
vzorky zahrnuli aj dvoch členov Cirkvi bratskej, ktorí boli výskumne
významní kvôli strate obidvoch rodičov pri autonehode a jedného člena
Evanjelickej cirkvi metodistickej, ktorý stratil matku v detstve. Dnes je
už v ranom dôchodkovom veku). Všetci žijú v SR, sú občanmi SR a bývajú:
dvadsiati šiesti v meste a deviati na dedine. Pokiaľ vo veľkých cirkvách môžu byť pozorovateľné rozdiely medzi vzájomnou podporou
veriacich bývajúcich na dedine a v meste, v BJB tieto rozdiely nie sú
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pozorovateľné, lebo aj mestské zbory si zachovali rodinný charakter
a ešte stále je predpoklad, že každý v nich môže každého osobne poznať.
Ako najťažšiu stratu uvádzajú úmrtie rodiča (15x), dieťa (5x), súrodenec (6x), starý rodič (7x) a vnučka (2x). Pocity viny neprežívali v 24 prípadoch a uvádzajú ich v 11 prípadoch.
Výsledky výskumných štruktúrovaných rozhovorov (vedených na základe otázok, zostavených výskumnou skupinou tohto projektu) boli
v tejto štúdii spracované metódou prevažne kvalitatívneho výskumu.
Pôvodne sme pri odpovediach na jednotlivé otázky uvádzali pod čiarou
aj citácie z odpovedí v dotazníku, ale na základe požiadavky editora sme
ich vyradili, čo podľa nášho názoru v určitej miere obmedzilo výpovednú
hodnotu nasledovného textu.

Otázka: Mali ste (po úmrtí blízkeho) pocity viny?
Ak áno, začo?

Na túto otázku môžeme predpokladať dvojakú odpoveď: (1) nie, nemal
som pocit viny, (2) áno, mal som pocit viny.

Ad 1) Nie, nemal(-a) som pocit viny odpovedalo 23 respondentov, čo je
65,7%. R31 svoju odpoveď dopĺňa: „Boli sme unavení, ale aj vďační,
že sme sa mohli o mamu starať až do konca.“ R 22 dal zdanlivo
rozporuplnú odpoveď: „Nie ( hoci pocit viny zostáva z toho že sme
si s mamou nie vo všetkom rozumeli. Rozpor sa nevyriešil)”

Ad 2) Áno, mal(-a) som pocit viny, odpovedalo 12 respondentov
(34,3%), ktorí svoj pocit viny spájali s nasledovnými skutočnosťami: (a) nedostatočné trávenie času so zosnulou osobou, (b) premeškané úlohy voči zosnulému, (c) reakcia na správanie zosnulej
osoby, (d) nezabránenie cieľom zosnulej osoby a napokon aj (e) neposlušnosť voči zosnulej (u respondenta, ktorý v detstve stratil
matku).
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a) Trávenie času so zosnulým. V troch prípadoch mali pocity viny za
to, že pozostalý netrávil viac času so zosnulou osobou.

b) Premeškané úlohy voči zosnulému. V troch prípadoch si pozostalí
vyčítali, že pre zosnulého niečo neurobili alebo mohli urobiť. V tejto
skupine sa ako zvláštna podskupina vyskytujú nesplnené úlohy,
ktoré respondentovi vyplývali z viery.
c) Reakcia na správanie zosnulej osoby. V tomto prípade si respondent vyčítal: “že som bol na jednu starú mamu občas prísny, keď
som u nej býval, keď mi liezla na nervy” a z toho vyplývajúce “že
som nedodržal slovo, že u nich ostanem dlhšie bývať.”
d) Nezabránenie cieľom zosnulej osoby, ktoré podľa pozostalého
skomplikovali zdravotnú situáciu zosnulej a viedli k urýchleniu jej
smrti.

e) Detská neposlušnosť. V jednom prípade dospelý respondent konštatoval detské pocity viny pri strate matky vo svojom detstve.

Otázka: Ako sa vám zmenil život po vašej strate?

Po strate blízkej osoby sa respondentom (1) život nezmenil alebo
(2) život zmenil.

Ad 1) život sa nezmenil šiestim respondentom, ktorí konštatujú, že ich
život sa nezmenil alebo viac-menej sa nezmenil.

Ad 2) život sa zmenil 29 respondentom, ktorí svoje zmeny charakterizujú
nasledovne: (a) výrazná nešpecifikovaná zmena, (b) zmena v oblasti
viery, (c) zmena v oblasti medziľudských vzťahov, (d) zmeny v oblasti hodnotovej orientácie, (e) pozitívne zmeny.
a) Výrazná nešpecifikovaná zmena. R1, ktorý stratil dospelú dcéru,
konštatoval, že život sa mu zmenil „veľmi, ale konkrétne neviem
definovať” Tým zrejme ukazuje, že podstata zmeny je vo vnútri
a ťažko uchopiteľná.
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b) Zmeny po strate v oblasti viery. U našich respondentov sa prejavovali:

(b1) stratou schopnosti aktívnej účasti na modlitbách. Domnievame sa, že táto zmena výrazne súvisí s intenzívnymi modlitbami za uzdravenie jej dcéry, čo sa však nestalo. (Úloha pre ďalší
výskum:) Preto považujeme za podnet pre ďalšie bádanie, skúmať vzťah medzi spôsobom, ako boli v danom cirkevnom zbore podporované modlitby za uzdravenie nemocnej a či sa takýto následný postoj voči modlitbe vyskytuje v podobnej intenzite
aj v prípadoch, kde spoločenstvo cirkvi nepodporuje intenzívne
modlitby za nemocného.
(b2) dočasným odchodom z cirkevného zboru. R5, ktorá stratila
otca v obd. adolescencie, konštatovala: R5: „Na isté časové
obdobie (cca 2 roky) som sa vnútorne uzavrela, (dočasne) som
opustila cirkevný zbor aj Boha a hľadala som si vlastnú identitu.“

c) Zmeny v oblasti medziľudských vzťahov po strate blízkej osoby
nachádzame v nasledovných smeroch: (c1) smerom k zosnulej osobe; (c2) smerom k živým, (c3) smerom k pocitu hodnoty vlastného
života,

Ad c1) Zmeny života vo vzťahu k zosnulej osobe respondenti
vyjadrili ako prežívanie veľmi intenzívnej bolesti, akú neprežili nikdy inokedy v živote, vnímanie prázdna po zosnulom, prežívanie straty rodičov aj cez vnímanie smútku svojich deti, ktoré stratili starých rodičov, alebo v prípade straty
syna „ostal nám (po ňom) len jeden zošit“. Na druhej strane
jedna z respondentiek svoju stratu spracováva do tej miery, že zosnulú vnučku „votkala do štruktúry svojho života“,
nepotrebuje utekať pred skutočnosťou jej smrti a dokáže sa
tešiť zo spomienok a spomienkových predmetov, hoci zosnulá vnučka jej ešte stále (veľmi) chýba.
Ad c2) Zmeny života vo vzťahu k živým. Strata zosnulej osoby
ovplyvnila komunikáciu v rodine (napr.: R19: “Menej sa

82

stretávam s bratrancami.”) a smútiacu osobu viedla k uzatvoreniu sa do seba. Jeden z respondentov svojou odpoveďou naznačuje, že v jeho vnímaní zmien zohrávalo rolu empatické vnímanie smútenia jeho ovdovelej matky a snaha pomáhať jej. V ďalšom prípade došlo po strate zosnulej osoby
k nutnosti prevziať nové povinnosti, ktoré dovtedy riešila
zosnulá osoba.

Ad c3) Zmeny v pocite hodnoty vlastného života. R12 konštatuje to, čo sa týka vlastne každého človeka, ktorý sa vyrovnáva
s odchodom blízkej osoby, že jeho život „bol o niečo prázdnejší“. R34 naopak konštatuje: „Viac si vážim život a mám viac
porozumenia pre ľudí, ktorí zažívajú podobné.“

d) Zmeny v oblasti hodnotovej orientácie. Respondenti konštatovali,
že vyrovnávanie so stratou blízkej osoby ovplyvnilo ich rozlišovanie
medzi dôležitým a bezvýznamným. V jednom prípade respondentka
na základe doplňujúcej otázky potvrdila, že túto zmenu môžeme
považovať aj za posilňujúcu, lebo človek po strate rozpoznáva malichernosť niektorých problémov.
e) Pozitívne zmeny. Na začiatku vedenia týchto štruktúrovaných
rozhovorov sme nepredpokladali, že respondenti budú uvádzať
aj pozitívne zmeny, ktoré sa niekedy objavovali „jedným dychom“
s vyjadrením bolesti straty. Kvôli objektívnosti svojich postojov
však konštatujú, že v uvoľnenej izbe mohli urobiť detskú, z dedičského konania vyplynulo disponovanie s nejakým majetkom alebo
že alebo že po úmrtí sa respondentom život upokojil a zanikla
potreba starostlivosti.
Zvláštnu oblasť medzi pozitívnymi zmenami môže predstavovať
vyjadrenie dcéry, ktorá sprevádzala otca v jeho poslednom období,
pozvala k nemu pani farárku a po kvalitnom pastorálnom rozhovore s modlitbou konštatovala, že „stretnutie so smrťou otca (ktorý odišiel pripravený) bolo dokonca akýmsi obohacujúcim faktom.“

Poznámka. V odpovediach respondentov sme nenašli zmienku o úľave,
ktorá vyplýva z odchodu manipulátora alebo tyrana. Všeobecne však
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treba počítať aj s touto skutočnosťou, hoci jej uvedomovanie býva komplikované pocitmi viny, ktoré boli počas dlhého obdobia pozostalým
vnútené.

Otázka: K akým iným stratám došlo v dôsledku toho,
že Vám táto blízka osoba zomrela?

Podľa odpovedí na túto otázku (1) žiadne iné straty neregistruje
17 respondentov, (2) ďalšie straty si uvedomovalo 18 respondentov
a pociťujú ich ako (2) vonkajšie straty vo vzťahoch so zosnulou osobou,
s príbuznými, ako stratu pomoci a stratu zamestnania. (3) vnútorné
straty, (4) Straty ako (pravdepodobný) dôsledok úmrtia, (5) Viacnásobné vyjadrenie strát.
Ad 1) Žiadne ďalšie straty. 17 respondentov uvádza, že nedošlo k ďalším
stratám, resp. si ich neuvedomujú, nepamätajú alebo neevidujú.

Ad 2) Vonkajšie straty. Respondenti ich rozpoznávajú ako (a) straty vo
vzťahoch so zosnulou osobou, (b) straty vo vzťahoch s príbuznými, (c) stratu pomoci a (d) straty v pracovnej oblasti.

a) Straty vo vzťahoch so zosnulou osobou. Respondenti ich formulovali nasledovne: R27: „Že sa u nej nemôžem zastaviť.“ R24:
„Mali sme veľmi blízky vzťah. K staršiemu bratovi nemám vytvorený vzťah. Ak som mal brata, tak to bol tento zosnulý.“ R8: (zosnulý
syn) „Bol technicky zručný. Mal som nádej, že sa „technicky” vydaril a je po tom. Mal ma rád, večer sme si zvykli ľahnúť a porozprávať sa.“ R7: „Naše deti stratili starých rodičov.“ R14: „Strata dôverného vzťahu so sestrou.“ R16: „Strata blízkej osoby, milujúcej a pomáhajúcej babičky v každej oblasti života.“ R35: „Citová strata (mali
sme veľmi blízky vzťah – hlavne deti vyrastali so starou mamou).
Povzbudzovala nás, mala stále dobrú náladu, máme stále prázdny
dom.“
b) Straty vo vzťahoch s príbuznými: R12: „Strata užšieho kontaktu
s časťou rodiny.“ R2: Menej kontaktov s otcovou rodinou.“ R6: „Žiaľ
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do veľkej miery ovplyvnil komunikáciu a vzťahy v rodine, prežívanie radosti a pod.”

c) Strata pomoci: R7: (po smrti rodičov:). Sťažila sa aj možnosť ísť
niekam bez detí. R25: Strata pomoci v domácnosti. R23: Mama už
nikdy neprišla. Strata praktickej pomoci a strata opory. Podobne aj
R32: „Stratili sme človeka, ktorý vedel problémy naprávať s láskou.“
d) Straty v pracovnej oblasti: R8: „V tom istom roku som stratil
robotu.“
Ad 3) Vnútorné straty:

a) Strata vlastnej identity. R5 (strata otca v obd. dospievania): „Stratila som vlastnú identitu, strata vzťahov aj strata vzťahu s Bohom.“

b) Strata môjho “sveta”. R22: Materiálne straty nie, stratil som istý
svet ktorý prichádzal cez rozhovory a spomienky. Mama bola silná
osobnosť a vždy mi povedala čo si myslí. To bola moja strata. Veľa
čítala a chcela sa učiť.“ Strata zázemia. R7 (rodičia – autonehoda):
„Strata domova v Prešove. Do týždňa po pohrebe sme vyprázdnili
a prenajali byt. Do roka sme byt predali.“ Podobne aj R31: „Už nie
som doma v maminom byte. Po jej smrti som tam dlhšie nevedel
chodiť.“
Ad 4) Straty ako (pravdepodobný) dôsledok úmrtia:

R4 vidí zhoršenie zdravotného stavu svoje sestry ako dôsledok otcovej
smrti.
Ad 5) Viacnásobné vyjadrenie strát:

Vyššie uvedené členenie je pokusom o kategorizovanie oblastí. V dotazníkoch sa tieto straty vyjadrovali vo viacerých oblastiach súčasne: R15:
v duchovnej – strata príkladu nasledovania Ježiša; v duševnej oblasti
–zosnulá vedela odľahčiť situáciu; vo fyzickej oblasti - znížil sa spoločný
príjem o jej dôchodok.
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Otázka: V čase jeho/jej smrti prosím očíslujte intenzitu
Vášho žiaľu.
Na túto otázku odpovedali respondenti nasledovne:

1 - Žiadny žiaľ v čase smrti (5,71%) udávajú dvaja respondenti (R25
a R27). Domnievame sa, že v prípade R27 je táto reakcia pochopiteľná.
Tento respondent dlhodobo (pol roka) navštevoval svoju sestru, ktorá
zomierala po porážke a ochrnutí. Videl, že jej stav sa zhoršuje a je zaťažujúci aj pre ňu samotnú. Jeho (a celej rodiny) prípravné smútenie
prebiehalo už vo fáze zhoršovania stavu a prípravy na jej úmrtie. Mohol
sa s ňou rozlúčiť v nádeji vzkriesenia, preto je jeho prežívanie úľavy po
skončení trápenia v určitom zmysle pochopiteľné.

Podobne je táto odpoveď zrozumiteľná aj u R25, ktorej zomrel otec na
rakovinu pankreasu. Podľa odpovede na ot. č. 33 dostala táto rodina
deň pred otcovou smrťou pre nich významnú pastorálnu podporu pri
návšteve pani farárky, počas ktorej zomierajúci „s nami intenzívne komunikoval asi 2 hodiny.“ V tomto dianí sa respondentka s otcom rozlúčila v kresťanskej nádeji vzkriesenia a bezprostredne po jeho úmrtí
nepociťovala žiaľ. To ale neznamená, že sa vyhla smúteniu v nasledujúcom období.
2 - Mierny žiaľ (5,71%) uvádzajú respondenti R5, R13. S touto intenzitou
by mohli byť aj respondenti R9 a R30, ktorí uviedli škálu 2-3, preto sme
ich zaradili do nasledujúcej skupiny. U respondentky R5 sa prežívanie
„mierneho žiaľu“ spája s tým, že sa so stratou svojho otca, alkoholika pokúšala vyrovnať (podľa jej odpovede na ot. č. 45) nasledovne: „Mesiace
som tvrdila a klamala sama sebe, že nesmútim, nie je mi to ľúto a bol
to pre mňa „cudzí človek“.“ V tomto prípade ide skôr o techniku vyrovnávania, ktorou si smútiaca dcéra „dávkovala“ svoje smútenie dovtedy,
kým bola schopná sa k nemu otvorene postaviť.
R9 sa vo vyššom veku lúčil so svojou staručkou matkou, ktorej zabezpečoval starostlivosť v jej pôvodnom prostredí. Napriek tomu, že sa
mohol o zomierajúcu postarať a rozlúčiť sa s ňou, jeho žiaľ bol miernej
až strednej intenzity. Tieto pozorovania ukazujú, že ani možnosť starostlivosti o zomierajúcu osobu, neeliminuje emocionálnu záťaž, ktorá
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vedie k smúteniu. Môže však pozostalému pomôcť akceptovať nastupujúcu realitu odchodu.
3 - Stredne intenzívny žiaľ (31,43%) uvádzajú respondenti R2, R3, R7,
R9, R10, R14, R16, R18, R19, R20 R30, t.j.11 osôb (31,43%).
4 - Intenzívny žiaľ (31,43%) udáva 10 osôb: R4, R6, R8, R11, R12, R17,
R24, R28, R29, R31 a R34.

5 - Veľmi intenzívny žiaľ prežívalo v čase smrti svojej blízkej osoby
10 respondentov (t.j.25,7%) respondentov: R1, R15, R21, R22, R23, R26,
R32, R33 a R35. V rozšírených odpovediach niektorí z nich konštatujú: R22: “V živote som nemal taký žiaľ”, podobne aj R23: “Najintenzívnejší žiaľ aký som v živote prežila” a R21 k tomu pripája aj odkaz na
časový rozsah intenzívneho žiaľu: „Rok bol veľmi ťažký. Po prvom
výročí som prestala plakať, ale potrebovala som sa unaviť, aby som
nemusela plakať.”

Otázka: Aká je intenzita Vášho žiaľu teraz?

1 – Žiadny žiaľ v súčasnosti (42,85%) uvádza 15 respondentov: R2, R7,
R9, R10, R20, R22, R24, R25, R27, R28, R29, R30, R31, R32, R35.
2 – Mierny žiaľ v súčasnosti (42,85%) uvádza 15 respondentov: R1,
R3, R4, R6, R8, R11, R13, R14, R16, R17, R18, R19, R23, R26, R34.

3 – stredný žiaľ v súčasnosti (14,28%) uvádza 5 respondentov: R5,
R12, R15, R21 a R33. Medzi týmito respondentmi môžeme vyčleniť
nasledovné podskupiny:
a) Normálny priebeh: R15 - necelé 2 roky od úmrtia matky, intenzita
smútku zodpovedá normálnemu priebehu. R21 - stratila dospelú
dcéru. Bola to pre ňu veľmi intenzívna strata. Od úmrtia do doby
výskumného rozhovoru uplynulo len 2,5 roka. Preto jej hodnotenie
intenzity smútenia považujeme za zodpovedajúce normálnemu
priebehu. R33 – stará matka, ktorá stratila vnučku v predškolskom
veku po dlhodobej onkologickej liečbe. Aj pri nej môžeme 3 roky
od úmrtia považovať „stredný žiaľ v súčasnosti“ za normálne vy-
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rovnávanie so stratou, najmä pri zohľadnení jej zapojenia do života
a dynamiky sociálnych vzťahov.

b) Dôsledok nefunkčného vyrovnávania so stratou. Respondentka
R5 sa so smrťou svojho otca, bezprostredne po jeho úmrtí vyrovnávala disfunkčne (alkohol, zľahčovanie straty...). V danom období
sa bránila prechádzaniu procesom smútenia a jeho nespracovaný
objem pretrváva do súčasnosti, hoci už prešli 4 roky.
c) Podnet pre ďalšie pozorovanie. Respondent R12 - 3 roky od úmrtia
starej mamy. Otázkou je, prečo tento respondent hodnotí intenzitu
svojho žiaľu ako „stredný“. Ak to znamená, že spomienky na ňu sú
ešte citlivé, môžeme to vzhľadom na dynamiku vzťahov k nej považovať za stav zodpovedajúci normálnemu priebehu. Nie je vylúčené,
že má pre toto hodnotenie iné dôvody (akumulácia strát: počas
dvoch rokov prišiel o troch starých rodičov). Preto by bolo vhodné
vrátiť sa k rozhovoru s týmto respondentom.
4 – intenzívny žiaľ v súčasnosti: (0%) 0 respondentov.

5 – veľmi intenzívny žiaľ v súčasnosti: (0%) 0 respondentov.

Otázka: „Čo Vám pomáhalo vysporiadať sa s vaším 		
žiaľom pred jeho/jej smrťou?“
Odpovede respondentov záviseli od toho, či (1) úmrtie neočakávali
resp. očakávali, ale podstatne neskôr, alebo (2) vnímali nástup blížiacej
sa smrti.
Ad 1) Nečakaný odchod – žiadna pomoc. Viacerí respondenti konštatovali, že smrť prišla neočakávane a rýchlo: R1(Smrť nastala neočakávane); R7: (Bolo to krátke a nečakané); R13: “Smrť prišla
nečakane.”), R21: (Smrť nastala neočakávane), R23: (Náhla smrť.
Nevedela som v akom stave je otec po nehode pred smrťou.) R24:
(“Úmrtie bolo očakávané, ale nie teraz.)
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Zvláštnu skupinu pri nečakaných úmrtiach tvoria respondent, ktorí
prechádzali obdobím ohrozenia buď s tým, že dúfali v zázrak (R8: “Stále som dúfal, že Boh urobí zázrak. Môj otec videl že to môže dopadnúť aj
zle.”) alebo s tým, že ohrozená osoba sa z krízy dostane, ako to už v minulosti bývalo (R22: nevedel som že ide zomrieť. Mala veľa zdravotných
komplikácií, od môjho detstva, vždy som to čakal i nečakal od 13 do 34
roku môjho života.” R15: Nemyslel som si, že hneď zomrie, myslel som
si že keď je v nemocnici, že sa z toho dostane.”R21: asi tri dni pred smrťou sme tušili, že môže aj zomrieť. Nepripúšťali sme si to, nerozprávali sme sa o tom.”
Ad 2) Vnímaný nástup smrti. V prípadoch, kde sa pozostalí museli
vyrovnávať s nastupujúcou smrťou, konštatovali, že pomoc nachádzali (a) v spiritualite a duchovnej podpore; (b) v praktických skutočnostiach.

Ad 2a) Spiritualita a duchovná podpora. V tejto skupine nachádzame vyjadrenia pomocou viacerých výrazov, kde dominuje „viera
v Boha“, “modlitba“, „Božia blízkosť“ a rôzne vyjadrenia eschatologickej nádeje (ako napríklad: R14: nádej na stretnutie vo večnosti; R2: Nádej, že sa jeho utrpenie skončí a nádej, že sa snáď
stretneme. R32: Viera v Boha a vo vzkriesenie. R33: Nádej na
stretnutie vo večnosti a skutočnosť, že jej nemoc ju už neobmedzuje. A zasľúbenie, že Pán Boh je stále s nami a lieči rany.)
V súvislosti s vierou v Boha sme sa stretli nie len s prípadmi
„optimizmu viery“, ktorý si nepripúšťal zlé vyústenie zdravotnej
krízy (R8), ale aj veľmi pekné príklady dôvery v Boha, aj keby sa
vec vyvíjala zle: R16: istota, že (chorý) je v Božej rodine a Boj je
Pánom života i smrti.“
Pri spiritualite je podstatné, nie len osobné prežívanie spirituality sprevádzajúcimi osobami, ale aj spiritualita zomierajúceho
(R35: „Vedomie, že mama je znovuzrodená.“)
Duchovnú podporu prijímali cez 1) pastorálnu návštevu duchovného ale aj (2) cez vzťahy s veriacimi zo svojho cirkevného
spoločenstva, ale aj (3) cez rodinné vzťahy.
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V rámci týchto vzťahových väzieb uvádzame len príklad z pastorálnej praxe, pretože význam pastorálnej návštevy pred úmrtím
bol u respondentky pociťovaný ako významný počas celého obdobia smútenia. S podobným významom sme sa stretli aj v rámci
týchto výskumných rozhovorov ale aj mimo nich):
„Deň pred otcovom smrťou som zavolala pani farárku, kde sme
sa po rozhovore spoločne za neho modlili. Otec istým spôsobom
vyjadril vďaku za duchovnú pomoc a rozlúčili sme sa s ním ako
s veriacim človekom. Kvôli chorobe už nebol schopný rozprávať,
ale počas návštevy p. farárky s nami až 2 hodiny intenzívne komunikoval. Vyjadril všetko, čo bolo pre neho dôležité (potom náš
list pani farárka prečítala celému zboru).“

Ad 2b) Praktické skutočnosti. Respondent R19 nachádzal pomoc pri
prijímaní nastupujúcej smrti svojej starej mamy po porážke vedomie, že jeho rodičia sa o ňu už nebudú musieť starať a ani ona
sa už nebude hanbiť za to, v akom je stave. Vypointovanie týchto
prvkov však neznamenalo absenciu náboženských významov.
Podobne aj R31: Z hľadiska vyrovnávania s jej stavom - že aspoň
niečo sme mohli urobiť pre uľahčenie jej odchodu. Z hľadiska
smrteľnosti - viera v Boha.

Otázka: „Čo Vám pomáhalo vysporiadať sa s Vaším
žiaľom od jeho/jej smrti do pohrebu?“

V odpovediach na túto otázku respondenti ukázali na význam (1) sociálnych vzťahov, tak užších, ako aj širších, (2) postoje viery, (3) súcitu
so zosnulou osobou, ktorá už netrpí a (4) praktických úloh.
Ad 1) Sociálne vzťahy. Pri zdôraznení sociálnych vzťahov sa vynárajú
dva okruhy: (a) význam rodiny v období straty, (b) význam širších
sociálnych vzťahov.
a) Význam rodiny. Viacerí respondenti odkazujú na význam rodiny
pri ich vyrovnávaní so stratou v období do pohrebu. Uvádzajú to tak
R2, R7, R12, R18, R19, R21 a R25.
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b) Význam širších sociálnych vzťahov. Respondent R24 bol v období
bratovej smrti odkázaný na cudziu finančnú i pastorálnu pomoc,
aby vôbec mohol prísť na pohreb (úmrtie brata počas štúdia v USA).
Do tejto oblasti patrí aj to, čo uvádzame v súvislosti so spoločenstvom v cirkvi, ale keďže tam ide o nábožensky motivovanú ústretovosť a podporu, vytvorili sme pre ňu samostatnú kategóriu.
Ad 2) Postoje viery. Viacerí respondenti uvádzajú náboženské obsahy
ako skutočnosti, ktoré boli pre nich významné od úmrtia ich blízkej osoby do pohrebu. Pre R7 bola významná „Nádej a istota, že
rodičia idú k Bohu a že sa tam stretneme.” R17: “viera v Boha”.
Niektorí respondenti svoju vieru vyjadrili odkazom na Božiu zvrchovanosť. Iní vyjadrili, že pre nich malo význam spoločenstvo
viery, modlitby a eschatologická nádej, vyjadrená tak vzhľadom
na zosnulú osobu, ako aj na naše očakávané spoločenstvo s nimi.
Ad 3) Akceptovanie straty pre súcit so zosnulou osobou. Niekoľkí
respondenti ukazujú, že ukončenie utrpenia ich blízkych, im uľahčovalo uniesť ich osobnú stratu.

Ad 4) Praktické úlohy - povinnosti a práca. Niektorí pozostalí mali
určitú mieru pomoci pri vyrovnávaní so stratou v tom, že do pohrebu museli vybaviť veľa záležitostí. Tieto úlohy môžu pomáhať
smútiacim rozložiť si dotyk s realitou straty v čase (mentálne
sú zaujatí povinnosťami, ale tieto povinnosti súvisia so stratou).
Preto je otázne, či je to reálna pomoc, ak by všetky záležitosti
vybavila pohrebná služba.

Otázka: Čo Vám pomáhalo vysporiadať sa so žiaľom
v období po pohrebe?

V odpovediach na túto otázku respondenti ukázali na význam (1) sociálnych vzťahov, tak užších, ako aj širších, (2) postojov viery, (3) súcitu
so zosnulou osobou, ktorá už netrpí a (4) praktických foriem vyrovnávania so stratou.
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Ad 1) Sociálne vzťahy. Pri zdôraznení sociálnych vzťahov aj tu ostávajú
dva okruhy: (a) význam rodiny v období straty, (b) význam širších
sociálnych vzťahov.

a) Význam rodiny sa vo výpovediach respondentov ukazuje opakovane a to buď bez odkazov na náboženské obsahy (ktoré vyjadrujú
v iných odpovediach), alebo s priamymi väzbami na náboženské
obsahy, ktoré rodina v kríze intenzívne prežívala. Iní naznačujú,
že práve z viery vo svojej rodine čerpali silu k tomu, aby mohli
s Božou pomocou prejsť stratou.
b) Význam širších sociálnych vzťahov ukazujú respondenti rôznym spôsobom. Napr. R18: „Priatelia, blízki, rodina.“ Podobne aj
R20: „Podpora zboru, priateľov, rodiny...“. R 26: „Kolegyňa mi občas
povedala: Poďme z roboty peši. Pritom som jej rozprávala aj bez
otázok.“

Ad 2) Postoje viery. Práve u respondentov, ktorí prechádzali ťažkou
stratou, môžeme pozorovať, že sa vo svojich postojoch viery veľmi
osobne vyrovnávali so vzťahom k Bohu a očakávaniami na Jeho pomoc v riešení situácie alebo v dôvere, že ešte dá naplnenie v živote.
Postoje viery sa špecificky prejavovali v súvislosti s postojom voči
údelu zosnulých, a to aj v dramatickom prípade straty obidvoch
rodičov pri autonehode. To však neznamená, že by kvôli postojom
viery neprežívali ťažkosti smútenia. Pozostalí neprežívali svoju
vieru v Boha len ako súbor náboženských predstáv, ale ako praktizovanú zbožnosť, ktorá zahŕňa aj modlitebnú podporu a spoločenstvo viery.
Ad 3) Akceptovanie straty pre súcit so zosnulou osobou. Vo vyrovnávaní so stratou blízkej osoby hrajú úlohu aj náboženské obsahy,
ktoré pozostalí vzťahujú na údel zosnulej osoby.
Ad 4) Praktické formy vyrovnávania so stratou. Respondentke R2 )
pomohla po otcovej smrti „krátka dovolenka s mamou a priateľ.“
Dvaja respondenti naznačujú, že potrebovali nejakým spôsobom
regulovať svoje myslenie, aby sa nadmerne nevystavovali bolesti
smútenia (R22: „Smútenie prišlo ako intenzívna bolesť. Kým som
92

na smrť mamy nemyslel, nesmútil som. Na jej smrť som sa pripravoval 20 rokov od jej prvého infarktu.“ R24: Bránil som sa ťažkým
myšlienkam. A nerozviroval ich. Vedel som, že môj brat bol veriaci
človek, šiel na lepšie miesto.“).

Otázka: Čo Vám najviac pomáhalo vo Vašom žiali?

Odpovede respondentov na túto otázku môžeme rozdeliť do významových oblastí: (1) význam rodiny a širších sociálnych vzťahov; (2)
význam viery; (3) praktické pozorovania; (4) problémové formy
vyrovnávania.
Ad 1) Význam rodiny a širších sociálnych vzťahov. V kontexte kresťanského prežívania straty býva vysoko hodnotený význam rodiny, ale aj ďalších sociálnych vzťahov (priatelia, spoločenstvo
cirkevného zboru a pod.) pri vyrovnávaní so stratou. Uvádzame
ich spoločne, pretože sa spoločne vyskytovali v odpovediach a aj
vecne patria spolu.

Ad 2) Význam viery. Na význam viery vo svojom prežívaní straty
odkazuje väčšina z našich respondentov. Niektorí to formulovali
veľmi stručne, ako napr. R31 a R27: „Viera v Boha“, alebo R32:
„Dôvera v Boha.“ R22 ukazuje na význam viery pri strate po dlhodobej obave z rizika straty a R24 konštatuje, že nevie porovnať,
ako by reagoval bez viery. Respondent R20 ukazuje, že vyrovnanie s otázkami na úrovni viery, nemusí vždy znamenať aj ich racionálne spracovanie a niektoré (aj závažné otázky) človeku ostávajú otvorené: „(najviac mi pomáhala) Viera v Boha, ktorý vie čo
robí. Ale nikdy som tomu neporozumel rozumovo, takže sa nedá
povedať, že by som sa s touto stratou vyrovnal v tom zmysle, že by
mama nechýbala.“
Viera sa niekedy prejavuje ako prežívanie Božej blízkosti, ktoré
sa v odpovediach respondentov vyskytovalo tak v súvislosti
s procesom odchodu zomierajúceho ako aj v ich vlastnom prežívaní po strate. Veľmi pekne to vyjadrila R26: „Boli to najhoršie
dni môjho života, ale súčasne som asi nikdy tak silne neprežívala
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prítomnosť Pána Ježiša.“ U R9 sa viera prejavovala ako prežívanie vďaky za život zosnulého.
V tomto kontexte nechceme prehliadnuť odkazy na význam spoločnej modlitby. V prípade respondentky R25 bola významná
modlitba v rámci pastorálna návšteva pani farárky s „duchovným zaopatrením“ zomierajúceho otca. Podobne to prežívali aj R2
a R31. Na odpovedi R19 môžeme vidieť, že duchovná podpora sa
v sledovanom prostredí vykonáva aj vo vzájomných rozhovoroch
príbuzných so zomierajúcim (R19: „Spomienka na to keď som jej
hovoril že aj Kristus trpel pri zomieraní a ona povedala, že áno
(s takým “aha” efektom, bolo na nej vidno akoby na to zabudla a ja
som jej to pripomenul).“
Ďalšou významnou skutočnosťou sú eschatologické dôrazy
Písma, ktoré zohrávali významnú úlohu u celého radu respondentov: „Vedomie posmrtného života – dočasné rozlúčenie...“
(R4), „Nádej, že smrť nie je definitívna, že sa raz stretneme.“ (R6),
„Najviac asi to, že sa spolu stretneme v nebi.“ (R18) a podobné odpovede, ktoré sa obsahovo spájajú aj s upokojujúcim vedomím
o údele kresťanských zosnulých.
V pastorálnych rozhovoroch so smútiacimi nachádzame časté
odkazy na čítanie Písma (žalmov). V našich výskumných rozhovoroch sme sa s týmto odkazom stretli u R8: „...čítal som si žalmy
(zaradom) a do nich som vkladal svoju situáciu.“

Ad 3) Praktické pozorovania. Niektorí respondenti ukazujú, že nachádzali určitú pomoc aj v spomienkach ako napr. R21: „Keď som si ju
vedela sprítomniť fotkou a vecami ktoré po nej ostali... Keď idem
na cintorín (čo je ako návšteva u dcéry na 30 minút).“ R26 nachádzala pomoc v tom, že si písala svoje zážitky a prežívanie tohto
ťažkého obdobia.
Najmä pre obdobie bezprostredne po strate je významná poznámka R21, ktorá nachádzala pomoc aj v tom, keď im blízki z cirkevného zboru doniesli obed, „lebo po dcérinej smrti som si ani
neuvedomovala, že nejeme.“
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Ad 4) Problémové formy vyrovnávania. R5 sa nevedela vyrovnať
s otcovou smrťou. Stratu si chcela zľahčovať a na ot. č. 36 odpovedala: „Alkohol (zabúdanie na realitu s priateľmi); skutočnosť, že
ľudia okolo mňa o jeho smrti nerozprávali, a ak áno, tak si robili
srandu. Tieto skutočnosti mi brali pocit viny a žiaľu, a mohla som
sa cítiť slobodne.“

Otázka: Čo Vám nepomáhalo, dokonca zhoršovalo
priebeh Vášho žiaľu?

Na túto otázku deviati respondenti odpovedali: „Nič“ a dvaja odpovedali „Neviem“ (R15) resp. „Nespomínam si.“ (R27). Odpovede respondentov, ktoré uvádzajú záťažové skutočnosti, sme sa pokúsili zoradiť
chronologicky od situácie straty smerom k pokračovaniu vyrovnávania
s ňou: (1) dotyk so zmenenou realitou; (2) negatívne skúsenosti so
zdravotníctvom, pohrebnými službami a cirkvou; (3) myšlienkové
vnáranie do straty; (4) sociálne podnety, ktoré smútiaceho vracali
k strate; (5) pocity viny; (6) falošné teologické predpoklady; (7) nedostatočná citlivosť sociálneho prostredia na prežívanie straty
pozostalého, ktorá sa môže prejaviť buď únikom pred komunikáciou
alebo porušovaním intimity smútenia.

Ad 1) Dotyk so zmenenou realitou. Respondentka R23 uvádza:
„Prišli sme do bytu rodičov, ktorí nás vždy vítali, ale tu nás už
nemal kto privítať. Rýchlo sme museli vypratať byt a prenajať ho.“
Zvažujeme, či sem vôbec zaraďovať túto zmienku, keďže tu ide
o zreálnenie zážitku straty v období pohrebu. Takýmto faktorom
sa nedá vyhnúť a smútiaci ich postupne stretáva. Je otázkou smerom k psychologickému výskumu smútenia, či by v niektorých prípadoch malo význam rozloženie takýchto záťažových faktorov
v čase. R32 uvádza ako faktor zhoršujúci jeho žiaľ: „Vnímanie maminho smútenia.“ To naznačuje, že rodina môže byť nie len miestom vzájomnej podpory, ale súčasne aj miestom, kde môže empatia prehĺbiť bolesť jednotlivca, ktorý sa dostal vo vyrovnávaní so
stratou ďalej, ako jeho najbližší príbuzní.
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Ad 2) Negatívne skúsenosti so službami od nemocnice po pohreb.
R7 uvádza ako zraňujúcu a smútenie zhoršujúcu skúsenosť so
skorumpovanou pohrebnou službou v mieste autonehody jeho
rodičov. Pre R25 to boli: „Niektoré skúsenosti so zdravotníctvom.“
Podobne aj R2: Negatívne spomienky príbuzných na lekársku
starostlivosť, pocit, že sa nedá niečo ovplyvniť, vrátiť späť a pod.“
Hoci sme sa v týchto výskumných rozhovoroch nestretli so sťažnosťami na duchovných, negatívne zážitky v komunikácii s nimi
alebo na detaily z pohrebného obradu, v praxi sa s týmito podnetmi
stretávame často (hoci časť z nich nemusí byť opodstatnená).
Ad 3) Myšlienkové vnáranie do straty. K spracovávaniu straty nutne
patrí aj jej myšlienkové spracovanie. Smútiaci má pred očami rôzne
momenty, ktoré súvisia so zosnulou osobou. Niektorí respondenti
uvádzajú ako skutočnosti, ktoré im zhoršovali priebeh žiaľu práve
myšlienkové spracovávanie týchto momentov. V následnom osobnom rozhovore to upresnili ako „myšlienkové vnáranie do straty“.
Takýmto „vnáraním“ bolo pre R22: „myslenie a privlastňovanie si
detailov (mamine ruky v rakve)“. Pre R19 to bolo boľavé premýšľanie o niektorých skutočnostiach zo života jeho starej mamy.

Ad 4) Sociálne podnety, ktoré smútiaceho vracali k strate. Pre R4 to
bol nevhodný záujem okolia, pre R1 reakcie prostredia, ktoré mu
vyjadrovali účasť na strate, aj v období, keď sa už chcel pohnúť
ďalej. R20, ktorý v detstve stratil matku pociťoval ako zhoršujúcu
skutočnosť, keď ho ľudia ľutovali. Pre R5 to bolo „rozprávanie
o otcovom živote a smrti (s hocikým).“ Jej reakcia však vyrastala
z popierania straty a pri normálnom smútení sa stretávame práve
s opačnou potrebou – rozprávať o zosnulej osobe. Ďalšou formou
zhoršovania žiaľu podnetmi zo sociálneho prostredia môže byť
vnímanie znakov, ktoré smútiacemu pripomínajú zosnulú osobu.
Ad 5) Pocity viny. Niektorým respondentom zhoršovali smútenie ich
pocity viny, čo R21 vyjadrila slovami: Pocity viny, ale snažila
som sa, aby mi to niekto vyhovoril.“ S pocitmi viny voči zosnulej
sa podľa odpovede vyrovnávala aj R18. Tieto pocity štandardne
patria k procesu smútenia, preto je potrebné v diskusii medzi pastorálnou teológiou a psychológiou skúmať, ako môžu smútiaci
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nájsť účinnú pomoc v spovedi (r.kat) alebo v spovednom rozhovore (protestantské cirkvi).

Ad 6) Falošné teologické predpoklady. Vyrábanie pocitov viny smútiacim predstavuje samostatný problém. Vyskytuje sa najmä tam,
kde chce niekto v ich prostredí vidieť za ich stratou Boží hnev.
Na takýchto ľudí si pri otázke č. 37 spomínajú aj R3 uvádza: „Kresťania, ktorí nám hovorili: „skúmajte, či nemáte hriech“. Podobne
aj R7: „Obvinenie od jedného človeka, že Boh ich potrestal za to, čo
som ja urobil.“ Hoci výskyt týchto podnetov nie je vysoký, ukazuje,
že otázku zmyslu stratovej udalosti si nekladú len pozostalí, ale aj
ich sociálne prostredie a s odpoveďami, ku ktorým sa dopracuje,
dokáže narábať aj veľmi necitlivo.
Pseudopotešenie. Odpovede respondentov R34 („rady kresťanov, aby sme neboli smutní“) a R35 (zľahčovanie smrti, lebo je
„u Pána“.) majú spoločného menovateľa a tým je teologicky neprimeraný pokus o potešenie smútiacich spôsobmi, ktoré sú kresťanstvu cudzie. Rady, ktoré dostával R34, sú nezmyselné, lebo
smútiaci je smutný dovtedy, kým vnútorne nespracuje svoju stratu. Podobne aj rady, ktoré dostával R35 sú neprimerané, lebo aj
kresťania musia brať smrť ako vážnu skutočnosť, ktorá závažným spôsobom zasiahla do vzťahu medzi zosnulou a pozostalou
osobou.
Úlohy pre ďalší výskum: Pre teológiu tu vyplýva úloha identifikovať východiská disfunkčných pastorálnych prístupov a možnosti, ako ich korigovať. Na úrovni miestnej cirkevnej práce je
úlohou duchovných formovať prostredie tak, aby sa tieto deformované prístupy (vyrábania pocitov viny či nefunkčné pokusy
o potešenie) úplne eliminovali.

Ad 7) Nedostatočná citlivosť sociálneho prostredia na prežívanie
straty pozostalého. V odpovediach respondentov sa táto skutočnosť prejavovala ako zhoršujúca priebeh žiaľu vo dvoch úplne protichodných tendenciách: (a) ak sa prostredie vyhýba rozhovoru o zosnulom; (b) ak prostredie poruší intimitu smútenia a verejne hovorí o bolesti konkrétnych smútiacich v období, keď sa
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pozostalý s ňou pokúša vyrovnať (R8: „Nie, nevedeli sme pred
všetkými sa vracať k našej bolesti.“).

Otázka: Kto Vám bol oporou v čase žiaľu?

Boh. Pána Boha uvádzajú ako oporu respondenti R1, R3, R6, R9, R15,
R17, R27, R30. V tejto skupine je pozoruhodné, že niektorí respondenti
uvádzajú viac subjektov: „Boh a...“, ale minimálne R1 a R27 uvádzajú
odkaz len na Pána Boha (resp. Ježiša Krista) a modlitby. Je otázkou,
z čoho vyplýva toto vylúčenie tzv. horizontálnej dimenzie, teda významu
medziľudských vzťahov pri vyrovnávaní so žiaľom.
Najbližšia rodina. Niektorí respondenti tu špecifikujú, že im boli
oporou (a) manželský partner, (b) deti, (c) súrodenci, (d) rodičia,
(e) blízki – rodina všeobecne.

a) Manželský partner. Ako opora v čase žiaľu vystupoval manželský
partner u respondentov R3, R7, R9, R12, R15, R 21 (s časovým vymedzením), R22, R23, R30, R31, R32, R35. Je to najprirodzenejšia opora, ale zdá sa, že ani v usporiadaných rodinách sa nedá automaticky
predpokladať, že si manželskí partneri budú schopní poskytovať
pomoc. Konštatujeme tak na základe pozorovania, že R1, ktorý
chcel hľadať pomoc vo viere v Krista, manželku ako oporu neuvádza. Podobne aj R21 konštatuje manželovu pomoc len bezprostredne po strate dcéry, ale neskôr mení hodnotenie a konštatuje:
„Snažím sa veci zariadiť sama...“ Otázkou pre ďalší výskum je, aké
predpoklady rozhodujú o tom, že si manželskí partneri budú alebo
nebudú schopní poskytnúť účinnú oporu v čase žiaľu.
b) Deti. Pre R21 boli oporou aj jej dospelé deti a nevesta. Podobne aj
pre R35.

c) Súrodenci boli ako opora uvádzaní u R7 (po strate rodičov pri autonehode).
d) Rodičia. R20 stratil matku v detstve. Konštatuje, že oporou mu bol
otec. Takéto nastavenie sa javí ako prirodzené, lebo ovdovelý muž
si uvedomoval potreby svojich detí. Iné súvislosti ukazujú ďalší
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štyria respondenti, u ktorých môžeme vidieť, že rodičia dospelých
detí nie sú vždy schopní byť im k dispozícii ako opora pri prežívaní
žiaľu v rodine. V období očakávanej straty na to ukazuje R11, ktorý nemal dosť možností komunikovať s rodičmi, keď sa starali o zomierajúcu starú mamu. V období po strate na to ukazuje R21, ktorá
pozorovala: „...rodičia nie, stále sa mi vyhýbali.“ Podobné konštatoval aj R8 (po strate syna): „Rodičia nám nedokázali byť oporou. Skôr
my sme museli podopierať ich.“ To isté sme sledovali aj u R32 v otázke č.37, kde konštatoval, že faktorom, ktorý zhoršoval jeho žiaľ, bolo
matkino smútenie. Nemohol od nej očakávať pomoc, lebo ona sama
sa ťažko vyrovnávala so svojou stratou.

e) Rodina a blízki – bez špecifikácie. Odkaz na blízkych ako oporu
uvádza R9, predpokladáme, že pod tým myslí na rodinu, podobne,
ako to vyjadrujú aj respondenti R4, R16, R18, R25, R33, R34.

Spoločenstvo v cirkvi. Vzťahy, ktoré sa vytvárajú v cirkevnom spoločenstve, uviedli ako oporu v žiali respondenti R3, R23, R25, R26, R34.
Keďže viacerých poznáme osobne, považujeme za veľmi pravdepodobné, že do tejto kategórie patrí aj bližšie nešpecifikovaná časť vzťahov,
ktoré uvádzajú ako „priateľov“.
Priatelia sa ako opora vyskytovali v odpovediach respondentov R2, R5,
R6, R18, R21.

Kolegovia v práci sa ako opora v žiali vyskytli v odpovediach dvoch
respondentov (R2 a R23).

Nikto. Piati respondenti neuvádzajú nikoho, kto by im pomohol pri vyrovnávaní so stratou. Respondentka R14 priamo konštatuje: „Prežívala
som to sama.“, čo nijako nenaznačuje, či bola sama, lebo si to priala alebo
preto, že nenašla človeka, ktorý by jej pomohol. R19 naproti tomu konštatuje, že pomoc nehľadal: „Snažil som sa a snažím sa nedávať svoj žiaľ
najavo.“ Ako poznáme týchto respondentov, ich odpovede nevylučujú
duchovný rozmer pomoci (Boh, modlitba), ale vzťahuje sa na ich pochopenie otázky č. 38 v rovine medziľudských vzťahov.
99

Otázka: Mali ste v období žiaľu nejakú profesionálnu
pomoc? Ak áno, opíšte: individuálna terapia /
skupinová terapia/ podporná skupina.
Všetci respondenti reagovali na znenie otázky odpoveďou: Nie. Odchýlkou od jasného nie boli len nasledovné prípady: Vo dvoch prípadoch respondenti reagovali nie len na priame znenie otázky, ale aj na ponuku
takejto pomoci, ktorá s jej prijatím súvisí: R1: Mal som niekoľko ponúk,
ale som ich neprijal. R21: Núkali nám z Plamienka, môj muž odmietol,
podobne aj ja.
V prípade kladnej odpovede na tieto otázky, mali respondenti zodpovedať otázky č. 40-42.

Otázka: Ako často ste sa stretávali?

V prípade kladnej odpovede na otázku č. 39, sa otázkou č. 40 skúma
frekvencia kontaktov s poskytovateľom profesionálnej pomoci. Keďže
na otázku č. 39 sme mali výlučne negatívnu odpoveď, na otázku č. 40
sme od respondentov nedostali žiadnu odpoveď, čo znamená, že profesionálnu pomoc nevyhľadali a neprijali.

Otázka: Ako by ste ju hodnotili?

Aj odpoveď na túto otázku závisela od kladnej odpovede na ot. č.39
(či mali smútiaci odbornú pomoc). Preto je vyhodnotenie identické
s ot. č. 40.

Otázka: Kto viedol intervenciu? Psychológ / sociálny
pracovník / kňaz / lekár / sestra / Pastorálny
pracovník / Dobrovoľník / Iné: .........

Aj odpoveď na túto otázku závisela od kladnej odpovede na ot. č.39.
Preto je vyhodnotenie identické s ot. č. 40.
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Otázka: Mali by ste záujem o takúto profesionálnu
a podpornú intervenciu?
Táto otázka sa týkala respondentov, ktorí odpovedali na otázku č. 39
záporne. Dostali sme na ňu odpovede, ktoré kategorizujeme nasledovne:
(a) odmietnutie odbornej pomoci všeobecne; (b) odmietnutie
odbornej pomoci obmedzené na tento prípad; (c) neurčité odpovede; (d) prijatie odbornej pomoci; (e ) odbornú pomoc treba, ale nie
pre mňa.
Ad a) Odmietnutie odbornej pomoci. 21 respondentov sa k otázke
záujmu o profesionálnu pomoc vyjadrilo negatívne. Niektorí odpoveď rozšírili a ukazujú, že odmietanie záujmu o profesionálnu
pomoc môže vyplývať minimálne z dvoch odlišných dôvodov:
1) respondent ju nepotrebuje. Príkladom takejto odpovede
je R15: Neviem, asi nie - stačila mi tichá spoločnosť najbližších a zboru. Táto odpoveď ukazuje na možnosť efektívneho
vyrovnávania so stratou v kontexte existujúcich sociálnych
a spirituálnych väzieb.

2) respondent jej nedôveruje. Do tejto podkategórie môžu
patriť odpovede: R24: „Nepotreboval som, vyhýbam sa odbornej pomoci.“ R22: „Momentálne mám k tomu nedôveru.“
V obidvoch prípadoch je stanovisko k profesionálnej podpore
odmietavé a vyrastá z nedôvery. Otázkou je, čo táto nedôvera znamená, ak ju prejaví pracovník z pomáhajúcich profesií.

Ad b) Odmietnutie odbornej pomoci obmedzené na tento prípad.
V troch prípadoch (R19, R27 a R35) respondenti neodmietli
odbornú pomoc ako takú, ale len jej potrebu v danom prípade.
Tieto odpovede vyrastajú z povedomia, že rôzne prípady smútenia predstavujú rôznu záťaž pre smútiacich. Nešpecifikovaná
časť z nich je dobre zvládnuteľná bez externej odbornej pomoci.
Obaja respondenti sú si vedomí, že v iných prípadoch by mohli
záťaž smútenia zvládať horšie a odbornú pomoc zásadne neodmietajú.
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Ad c) Neurčité odpovede. V štyroch prípadoch sme našli neurčité
odpovede. Dve z nich (R3: Neviem, možno áno. R4: Možno) ukazujú, že respondenti by takúto pomoc uvítali, ale nenaznačujú,
že by boli od dostupnosti takejto pomoci závislí. Zrejme krízu
straty zvládli aj bez externej odbornej pomoci. Podobné súvislosti
predpokladáme aj v treťom prípade: R20: „Ťažko povedať, bol som
11 ročný chlapec s inými záujmami.“

Za pozoruhodnú považujeme situáciu R2 (ktorá odpovedala:
Občas áno, ale nebol na to vtedy veľmi čas.). Otec jej zomieral
v období, keď aj matka mala rakovinu a musela sa o ňu starať.
Kvôli akútnej starostlivosti o matku, nemala „čas“ na vyrovnávanie so smútením za otcom. Čas sme uviedli v úvodzovkách, lebo
pod tým rozumieme jej plné vyťaženie už spomínaným problémom, nutnosť sústrediť všetky sily na to, čo sa ešte dá ovplyvniť
a absenciu vnútorného priestoru pre zaoberanie sa so svojím
vyrovnávaním s otcovou smrťou.

Ad d) Prijatie odbornej pomoci. Štyria respondenti konštatovali svoju
otvorenosť pre prijatie odbornej pomoci a jeden z nich, R23 aj
konštatuje preferovanú formu – podpornú skupinu.

Ad e) Odbornú pomoc treba, ale nie pre mňa. Dvaja respondenti sa
dokázali vyrovnať so svojou stratou, ale pozorujú, že profesionálna pomoc je potrebná.

Otázka: Boli by ste ochotný/á vyjadriť a opísať svoje
pocity žiaľu? Ak áno, popíšte svoj žiaľ.

Na túto otázku sme získali nasledovné odpovede: (a) žiadna odpoveď;
(b) už si to nepamätám; (c) so stratou súvisia neopísateľné pocity;
a naopak, viacerí respondenti uviedli (d) negatívne deskripcie; (e) pozitívne deskripcie.
Ad a) Nezodpovedanie otázky. Respondenti 1,8,9,10, 12,13,17, 18,19,
26 a 27 na túto otázku neodpovedali. Z celej tejto skupiny nás zaujal najmä R1, ktorý odmietal externú pomoc a po určitom čase
102

prestal o strate dcéry komunikovať aj s manželkou. Okolie mu
viackrát podsúvalo, „že by už mal prestať smútiť“. Jeho nezodpovedanie otázky č. 44 môže podľa nás súvisieť s tým, že aj po skoro troch rokoch je pre neho ešte stále ťažké komunikovať veľmi
osobne.

Ad b) Už si to nepamätám. Dvaja respondenti konštatovali, že si už
nepamätajú svoje pocity žiaľu, ktoré prežívali v období po strate.
Otázkou je, či je to kvôli časovému odstupu (R6: 15 rokov, R20:
52 rokov) alebo človek jednoducho „potrebuje“ zabudnúť ťažké
zážitky.
Ad c) Neopísateľné pocity. Dvaja respondenti konštatovali, že ich
pocity pri smútení boli ťažko opísateľné.
Ad d) Negatívne deskripcie. Vo viacerých prípadoch sme našli celý
súbor negatívnych opisov smútenia, ktoré môžeme sumarizovať
nasledovne: (1) smútok ako fyzická bolesť; (2) zmenené sebaprežívanie, sociálna izolácia, útek, depresia; (3) smútok, ľútosť, osamotenosť; (4) bezmocnosť, samota, nepochopenie a smútok; (5)
spredmetnenie smútenia; (6) spúšťač smútenia; (7) pozitívne.

d1) smútok ako fyzická bolesť. R22 stratil otca v ranom detstve.
Svoj smútok po matkinej smrti, ku ktorej došlo, keď už bol
ženatý, opisuje ako fyzickú bolesť. Podobne to opisuje aj R21,
ktorá stratila dcéru. Strata je citlivá aj po 2,5 roku. R24 stratil brata, počas svojho zahraničného štúdia. Aj jemu sa smútok spája s fyzickou bolesťou. Aj R32 si spomína na intenzívne
bolesti hlavy počas prípravy pohrebu, ale so smútkom sa mu
viac spája spomienka: „V počiatočných obdobiach som smútenie prežíval ako pocit veľkej únavy.“
d2) zmenené seba-prežívanie, sociálna izolácia, útek, depresia. R23, ktorá sa musela vyrovnávať s náhlou stratou oboch
rodičov pri autonehode, konštatovala: „Mala som pocit, že mi
v hlave všetko napuchlo. Ľútosť, najradšej by som sa zavrela
v izbe a nevstala z postele. Chcelo sa mi ujsť v čase a priestore... depresívne stavy.“ Zmenené pociťovanie svojho tela
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uvádzajú aj R26: „Dlho som mala taký tlak na hrudi.“ alebo
R34: „Zovretie v hrudi, v krku – vo “vnútri”“.

d3) Smútok – ľútosť - osamotenosť. Respondentka R4 sa pred
26 rokmi musela vyrovnávať so smrťou batoľaťa, v súčasnosti považuje za najťažšiu stratu smrť otca pred šiestimi rokmi.
Svoje pocity pri tejto strate vyjadruje slovami: „Hlboký smútok, pocit prázdneho miesta, ľútosť, že sa čas nevráti, pocit
osamotenosti.“ Podobne to uvádza aj R35: „Úzkosť, záchvaty
plaču, bolesti hlavy, nervozita, nespavosť, strach.“
d4) Bezmocnosť, samota, nepochopenie a smútok. R5 stratila otca, keď mala 16 rokov. Zomrel na dôsledky alkoholizmu. Svoje pocity žiaľu opísala nasledovne: „Moje pocity boli
obrovský pocit bezmocnosti a z neho prúdiace pocity samoty,
nepochopenia a smútku.“

d5) Spredmetnenie smútenia. R2 prežívala svoj smútok po
otcovej smrti ako smútok nad tým, že k otcovi neprišla o niečo
skôr. Zomrel 5 minút pred jej príchodom. Kladieme si otázku,
prečo bolo pre smútiacu také dôležité byť pri otcovi práve
v momente jeho smrti a súčasne si kladieme otázku, či smútenie nad zmeškaním tohto momentu nebolo pre smútiacu ľahšie spracovateľné, ako smútenie nad --otcovou smrťou samotnou. Podobne aj R14 prežívala svoj žiaľ ako stratu možnosti:
„Občasné spomienky, nemala som sa komu zdôveriť, riešiť ako
bežné záležitosti, tak aj duchovné veci.“
d6) Spúšťač smútenia - Dotyk s realitou autonehody. Respondent R7 (ktorý stratil rodičov pri autonehode), nepodáva
pocity žiaľu, ale uviedol ich spúšťač: „Žiaľ prišiel keď sme boli
v Žiline zabezpečiť odhlásenie auta. Museli takto odísť?“

Ad e) Pozitívne deskripcie - smútenie a náboženské prvky prežívania. V tejto súvislosti nachádzame poznámky o tom, že respondenti prežívali (a) smútok a pokoj v duši; (b) smútok a vďaku
voči Bohu.
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a) smútok, ale pokoj v duši – nádej v Bohu. R16: Strata milovanej osoby, smútok, ale pokoj v duši, lebo máme nádej v Bohu.

b) smútok a vďaka voči Bohu. Pre R25 bol zážitok z pastorálnej
návštevy pani farárky pred otcovou smrťou taký silný, že celé
obdobie vyrovnávania s jeho smrťou, bolo sprevádzané vďakou voči Bohu. R 30 spomína, že „V smútení bola súčasne aj
nádej na stretnutie v nebi, ale aj vedomie, že tu na zemi sme sa
rozlúčili definitívne.

Otázka: Je ešte niečo iné, čo by ste o svojom smútení
chceli povedať?

Respondenti R1, R3, R4, R10, R11, R12, R13, R14, R18 ,R20, R21, R22,
R26, R27, R30, R31, R32 a R35 na túto otázku neodpovedali, resp. odpovedali: Nie.

Respondenti, ktorí odpovedali na túto otázku, poukazujú na (a) sprievodné znaky smútenia, (b) vyrovnávanie so stratou, (c) ďalšie záťažové faktory, (d) nábožesnké faktory.
Ad a) Sprievodné znaky smútenia. Medzi sprievodnými znakmi smútenia je pozoruhodná (1) diferencovaná intenzita smútenia
u rôznych členov v rodine, (2) dlhodobá citlivosť straty a (3)
ťažkosť navštíviť miesta, kde sa pozostalí stretávali so zosnulou osobou,
a1) Diferencovaná intenzita smútenia v rodine. Odchod do zahraničia po strate. Po návrate vnímanie intenzity matkinho
smútenia
R17: tesne po pohrebe som odišla na mesiac do zahraničia
a spracúvala si žiaľ po svojom a po návrate ma zarazilo,
ako intenzívne ešte dlho potom žiaľ prežívala moja mama.
Aj potom sme všetci spracúvali žiaľ sami a po svojom.
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a2) Dlhodobo citlivá strata. R24: Dlhé roky, vždy keď som si
spomenul na bratovu smrť to bolo stále citlivé.
a3) Ťažké ísť na miesta, kde zosnulí žili. R23: Začiatok bol dramatický, potom prichádzali obavy smútenia. Bolo veľmi ťažké
ísť do Prešova. Teraz tam už viem ísť. Chodíme na cintorín.

Ad b) Vyrovnávanie so stratou. Rôzne situácie straty (dcéra
alkoholika / vnuk ochrnutej po porážke) ukazujú, že pri rôznej
intenzite a kvalite vzťahu, sa pozostalí rôzne pokúšajú vyrovnať so vzniknutou situáciou. Respondentka R5 si po smrti svojho otca- alkoholika chcela pomôcť tým, že „nesmúti, nie je jej to
ľúto a bol to pre ňu cudzí človek“. Až s odstupom času si priznala
aj fakt smútenia a aj jeho súvislosti. Naopak, po smrti ochrnutej
starej mamy, s ktorou mal R19 dobrý vzťah, priznáva: „Keď umrela, trochu sa mi uľavilo, že už je po tom a už sa nehanbí za svoj
stav.“ Mohli by sme predpokladať, že tieto rôzne situácie poskytli ich účastníkom rôzne predpoklady na proces vyrovnávania?
Alebo máme predpokladať, že rôzne vyrovnávanie skôr súvisí
s predpokladmi na strane smútiacej osoby?
V tejto súvislosti je veľmi pozoruhodné konštatovania respondenta R8, ktorý sa chcel „hrdinsky správať“ v období, keď mu
zomrel syn, ale „dnes by sa už tak hrdinsky nesprával.“ Počas rozhovoru konštatoval, že dnes by svoju stratu pustil na seba, aby sa
s ňou vyrovnával ako so stratou. Preto považujeme za psychologicky primeranú a kresťansky zrelú poznámku R34, ktorý o svojom smútení konštatuje: „Nehanbím sa zaň.“

Ad c) Ďalšie záťažové faktory. Pod ďalšími záťažovými faktormi myslíme na (1) ďalšie záťažové okolnosti, s ktorými sa pozostalý
musel vyrovnávať v dobe úmrtia blízkej osoby; (2) prežívanie
zomierajúceho, ktoré má alebo môže mať vplyv na priebeh
smútenia pozostalých.
c1) Ďalšie záťažové okolnosti. Respondentka R2 svojím konštatovaním ukazuje, že v živote smútiacich osôb niekedy
dochádza k ťažko zvládnuteľnej kombinácii straty a ďalších
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záťažových faktorov, ktoré s ňou možno nesúvisia. V dobe otcovho úmrtia sa vyrovnávala aj s matkinou rakovinou a rozchodom s priateľom. Sprevádzajúce osoby by mali byť citlivo vnímať takýto súbeh záťažových faktorov. Podobne aj R33
konštatuje, že pri svojom smútení, keď strácala vnučku, sa
trápila aj nad tým, ako to zvládne jej dcéra a jej sestra.

c2) Prežívanie zomierajúceho a jeho vplyv na pozostalých.
R9 ako citlivý pozorovateľ procesu zomierania svojich
blízkych, skonštatoval: „Smrť je spojená vo vyššom veku s bolesťou, vnútornou opustenosťou, zápasom v ktorom je zomierajúci sám aj keď má okolo seba blízkych.“ Z tohto pozorovania vyplýva pre ďalší výskum otázka, či tento typ opustenosti
zomierajúceho vplýva na proces smútenia pozostalých osôb
a akým spôsobom ho ovplyvňuje.

Ad d) Náboženské faktory

d1) Božia prítomnosť a prežívanie straty. Pozorovanie R26 je
veľmi významné pre komplexné vnímanie vzťahu spirituality
pozostalých a ich prežívania straty. Podobne aj R25, ktorá
bola počas svojho smútenia vďačná za možnosť duchovnej
prípravy jej otca na úmrtie. Napriek svojej vďake konštatuje: “Sú miesta, kde sme s otcom chodili, a na nich si uvedomujem, že mi chýba. Bol tu, a už nie je. Niečo pekné sme tam prežili.“ R26 na jednej strane konštatuje: „V živote som tak blízko
neprežívala Božiu prítomnosť ako v tých najťažších dňoch.“
Ale toto konštatovanie neznamená koniec bolesti: „V období výročia so opäť veľmi silno prežívala stratu. Nedokázala
som sa rozprávať o bolesti s manželom.“ V tomto prípade je
pozoruhodná aj časovo diferencovaná línia výpovede: najťažšie dni boli sprevádzané prežívaním Božej blízkosti. Výročie
(určitý časový odstup) sprevádzalo veľmi silné prežívanie
straty. V tomto prípade sa nám otvárajú prinajmenšom nasledovné otázky:
•

či sa pri výročí vyčerpali spirituálne zdroje pre vyrovnávanie so stratou,
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•

či toto prehodené poradie: najskôr spirituálna podpora,
potom bolesť, vyplýva z úvodnej intenzity straty a jej
rozloženia na dlhšie obdobie

Na význam viery pri dramatických stratách poukazuje aj R7,
ktorý stratil rodičov pri autonehode. Je to človek so zvnútornenou spiritualitou a konštatuje: „Viera predstavovala obrovský rozdiel. Intenzívne som to prežíval nad hrobom:
Dovidenia, oci si už tam... Prečo ja žijem? ??? Bez viery by
zrejme bola miesto nádeje beznádej. Bolesti by hojil len čas.“

d2) Vďaka Bohu za existujúcu realitu života, smrti a večného
života. Dvaja respondenti uvažovali v tejto súvislosti o vďake
voči Bohu za existujúcu realitu (R15) a za skúsenosť viery,
ktorá môže aj cez skúšky prechádzať s istotou, „že Boh o mne
vie a stará sa.“ (R16).

Otázka: Je niečo, čo by ste v žiali potrebovali a nedostalo
sa vám to?

Na túto otázku odpovedalo 19 respondentov: Nie (R1, R2, R7, R9, R10,
R11, R12, R13, R14, R15, R16, R18, R19, R20, R22, R24, R25, R26, R27,
R30, R31, R32, R33).

Ako absentujúce skutočnosti respondenti uviedli: (a) lepšia komunikácia v rodine, (b) podporná duchovná skupina, (c) lepšia komunikácia zo strany okolia.
Ad a) Lepšia komunikácia v rodine. V niekoľkých prípadoch sme
sa stretli s odkazom na potrebu lepšej komunikácie v rodine.
Súčasne sme ale počas týchto výskumných rozhovorov sme pozorovali, že komunikovať s najbližšími, je v období straty niekedy nad možnosti smútiaceho. Pre bolesť nie je schopný verbálnej
komunikácie a v niektorých prípadoch sme to nevnímali ako útekovú reakciu, ale ako rozklad záťaže v čase. Preto je poznámka
R21, ktorá s manželom bezprostredne po dcérinej smrti veľa komunikovala, ale potom sa táto komunikácia vytratila, prejavom
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veľkého porozumenia voči jeho spôsobu smútenia: (R21)
„s manželom sme sa nerozprávali Neubližovalo mi to, akceptovala
som to.“

Ad b) Podporná duchovná skupina. Respondentke R23 chýbala
„podporná duchovná skupina, ktorá by to prežívala so mnou.“
Zdanlivo proti tomu ide výpoveď R5, ktorá zo strany cirkvi pociťovala snahu pochopiť, čo prežíva. Jej chýbala (R5) Skutočná
podpora od kresťanov (nie snaha pochopiť, čo prežívam – lebo to
naozaj pochopí len ten, kto tým prešiel), akceptovanie a prijatie.
Ad c) Lepšia komunikácia zo strany okolia. R4 konštatuje: „Niekedy
sa blízki priatelia vyhýbali – nevedeli, čo povedať.“ Podobné nám
hovorila mimo týchto výskumných rozhovorov aj matka chlapca,
ktorého zabilo auto: „známi ma v meste obchádzajú. Radšej prejdú
na druhú stranu, ako by sa mali so mnou stretnúť.“

Otázky (č. 47-49): Ako ste boli spokojní s podporou
svojej rodiny, okolia a cirkevného spoločenstva
pred úmrtím, od úmrtia do pohrebu a po pohrebe?

Celkové výsledky hodnotenia týchto otázok podáva nasledovná tabuľka:
Ako ste boli spokojný/á s podporou zo strany rodiny
pred smrťou blízkej osoby

1,371

po pohrebe

Ako ste boli spokojný/á s podporou zo strany okolia

1,428

pred smrťou blízkej osoby

1,542

po pohrebe

1,714

v čase úmrtia do pohrebu

v čase úmrtia do pohrebu

1,428

1,657
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Ako ste boli spokojný/á s podporou zo strany cirkevného
spoločenstva
pred smrťou blízkej osoby

1,628

po pohrebe

1,800

v čase úmrtia do pohrebu

1,771

Respondenti tým ukázali, že sú najviac spokojní s podporou vo vnútri
rodiny (vo všetkých troch sledovaných obdobiach), stredné hodnoty
priradili svojmu okoliu a najnižšie hodnotenie priradili spokojnosti
s podporou zo strany cirkevného spoločenstva (s rozpätím 1,6-1,8).
Otázkou je, či spokojnosť s nezainteresovaným okolím je lepšia, ako so
vzťahovo zaangažovaným cirkevným spoločenstvom, kvôli lepšej podpore alebo kvôli vyšším očakávaniam. Domnievame sa, že presné špecifikovanie očakávaní resp. detailizovanie poskytnutej podpory by ukázalo, že náš predpoklad je správny.

Otázka: Ktorý z úkonov, resp. obradov vašej cirkvi
vám osobne najviac pomohol, resp. pomáha
v súvislosti so stratou blízkej osoby?
Bližšie popíšte.

Na túto otázku sme našli: (a) žiadne odpovede; (b) konštatovania
pozitívnych pozorovaní; (c) negatívne konštatovania.

Ad a) Bez odpovede. Traja respondenti (R1, R10 a R26) na túto otázku
neodpovedali. Pozoruhodné je, že jedným z nich je R1, ktorý sa
rozhodol, že sa so svojou stratou vyrovná sám (v spoločenstve
s Pánom), bez externej pomoci. Externú pomoc odmietal a nenašiel ju ani vo vzťahoch a ani v cirkevných úkonoch.
Ad b) Pozitívne pozorovania. Respondenti, ktorí vo svojich odpovediach vyjadrujú, že v niektorom cirkevnom úkone (resp. v spoločenstve cirkvi) našli pomoc, uvádzajú nasledovné skutočnosti:
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(1) pastorálna starostlivosť o zomierajúcich; (2) celkový
dojem z pohrebu;
b1) Pastorálna starostlivosť o zomierajúcich. R25: Návšteva
pani farárky, rozhovor a modlitba s otcom (duchovná starostlivosť o zomierajúcich).
b2) Celkový dojem z pohrebu. R23: „Pohreb bol vedený veľmi
upokojujúco, nemôžem povedať výrazný moment.“ Nemožnosť vypointovať určitý významný moment v pohrebnom
obrade nie je negatívnym javom. Pohreb má pôsobiť ako celok
a v tomto prípade zrejme tak pôsobil. Preto to môžeme považovať za pozitívny znak.
R24: pohreb bol veľmi dobre prevedený.

Určité otázky o význame pohrebného obradu pre smútiaceho,
môže otvárať odpoveď respondenta R15: „Neviem - pohreb
bol uskutočnený štandardne na Božiu slávu.“

Kresťanský pohreb má byť uskutočnený na Božiu slávu, ale
ak je dobre vystavaný, mal by byť aj pomocou pre pozostalých
a mal by plniť úlohy aj pri ostatných účastníkoch pohrebného
zhromaždenia. Preto sa môžeme pýtať, či táto odpoveď nenaznačuje jednostrannosť a tým aj určitú disfunkčnosť prístupu, ktorým bol daný pohreb realizovaný.
Pohreb ako obrad. R21 nešpecifikuje konkrétne prvky cirkevného pohrebu, ktoré by mu pomohli, ale konštatuje, že
pomocou bol pohreb ako taký: „Pohreb nám uzavrel jednu
etapu, vydýchli sme si.“ Takéto konštatovanie by sme zrejme
našli u pozostalých tak po cirkevnom, ako aj občianskom pohrebe a keďže pohreb je aj prechodovým rítom, je správne, keď
„uzavrie jednu etapu.“
Pohreb a pohrebná kázeň. R26 zažila pomoc v pohrebe samotnom. Jej výpoveď je cennou korekciou bežnej predstavy,
že pozostalí nie sú schopní vnímať pohrebné dianie: „Vnímala
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som slová úplne detailne. Dobre to na mňa pôsobilo“. Aj po sedemnástich rokoch bola schopná citovať niektoré myšlienky
a dôrazy pohrebnej kázne.
Piesne na pohrebe. R20: Veľa konkrétností si nepamätám,
ale dlho ma sprevádzala a pomáhala pieseň z pohrebnej bohoslužby “Kol trůnu Páně v nebesích, tisíce dítek dlí...”

Význam pohrebného zhromaždenia (prítomní) a cirkevných vzťahov. R23 dodáva, že prínosom boli aj „ľudia
ktorí vyjadrili aký významní boli pre nich naši rodičia.
Citlivý a ľudský pozdrav.“
Význam cirkevných vzťahov. Štyria respondenti (R11, R14,
R18 a R19) vyjadrili, že pre nich mal veľký význam zážitok
spoločenstva v cirkvi, ktorý nebol ohraničený len na dianie na
bohoslužbách, ale toto spoločenstvo malo presah aj do súkromia. Prirodzene, neuvádzajú konkrétny obrad, ale odkazujú
na duchovnú skutočnosť, ktorá vyrastá z Božej prítomnosti
medzi Jeho ľudom.

Eucharistia. Dvaja respondenti konštatovali, že pomoc vo
vyrovnávaní so smútením našli v eucharistii
Modlitby. Na význam modlitby odkazujú R2, R3, R4, R16
a R27. Okrem modlitby spomínajú ako nápomocné aj slová
povzbudenia (R2), podpornú skupinka žien v cirkvi, podpora
a záujem počúvať (R4), spoločenstvo viery a ponuka praktickej pomoci (R3), osobný kontakt a rozhovory (R16) ale aj cirkevný seminár na tému Sprevádzanie zomierajúcich a smútiacich (R4).

Ad c) Negatívne konštatovania.

c1) Nemáme špeciálne úkony. Traja respondenti sa pokúšali
zodpovedať otázku z pohľadu bohoslužobných úkonov
a štruktúr: „Neviem o žiadnych špeciálnych úkonoch“ (R6),
„Nemáme špecifické obrady“ (R7) a „Naša cirkev nemá
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zvláštne obrady alebo úkony v súvislosti s úmrtím.“ (R17).
Tieto odpovede technicky nie sú pravdivé, pretože aj Bratská
jednota baptistov vykonáva cirkevný pohrebný obrad, teda
má špecifický obrad v súvislosti s úmrtím a frekventovane sa
v jej praxi vyskytujú aj (a) modlitebná podpora nemocných,
(b) pastorálne návštevy nemocných a (c) pomazanie nemocných.

Preto predpokladáme, že tieto odpovede môžu vyplývať buď
z historickej averzie baptistov voči tradícií ako štruktúrovaných bohoslužobných postupov a úkonov alebo z pojmového
nepochopenia tejto časti dotazníka. Napriek tomu sme otázku č. 50 pri vedení štruktúrovaného rozhovoru nemodifikovali, aby sme získali porovnateľné výsledky s ostatnými časťami výskumu.

c2) Pomoc v žiadnom z úkonov. Respondent R13 konštatoval:
Nič. Podobne aj R22: „Žiadny z úkonov mi zvlášť nepomohol.
Možno zhromaždenie ľudí pri pohrebe, čo je asi zážitok spoločenstva cirkvi, pri mojej bolesti. Priradili tým význam našej
strate.“

c3) Neviem objektívne odpovedať. R5, ktorá sa v období
otcovho úmrtia pokúšala vyrovnať so svojou stratou s tým,
že vlastne jej to je „cudzí človek“, sa nezúčastnila na jeho
pohrebe a kvôli svojej kríze prestala navštevovať aj cirkevný
zbor Bratskej jednoty baptistov. Tento prípad je hodný ďalšieho výskumu kvôli jeho coping – štýlu a súčasne aj z perspektívy misiologických prístupov k dospievajúcim a mladým dospelým, ktorí sa vyrovnávajú so životnými stratami.

Otázka: Spozorovali ste v uplynulých rokoch nejaké
zmeny v rituáloch smútenia?

Na túto otázku 15 respondentov odpovedalo jednoducho: „Nie.“ Ďalšie
odpovede, ktoré ukazujú na nezáujem o sledovanie trendov v postojoch
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voči smúteniu, sme našli v odpovediach respondentov R17, R18, R20,
R22 a R25.

Vytrácanie rituálov smútenia a snaha o únik zo smútenia
Dvaja respondenti konštatovali, že dochádza k strate dôrazu na zvyky
(R7 a R27). Ďalší dvaja si všímajú obmedzené nosenie smútku (R6
a R23). R34 si všíma redukciu zvykov, ktoré sa spájali s prípravou na
pohreb. R32 pozoruje, že súčasná spoločnosť sa chce oslobodiť od zvykov, ktorým nerozumie a tým si ubližuje. Aj R3 sa domnieva, že súčasný človek sa chce takýmto situáciám vyhnúť a R9 pozoruje, že „spoločnosť je menej pripravená prijímať smrť svojich blízkych,“ čo sa podľa
R19 prejavuje aj zníženou schopnosťou dlhodobého sprevádzania smútiacich (snaha uniknúť z ich situácie), ktorí si podľa R33 hľadajú svoje
vlastné spôsoby smútenia.

Otázka: Zaznamenali ste v súvislosti s umieraním
a smútkom nejaké povery?

Na túto otázku nám 25 respondentov odpovedalo negatívne. Tí, ktorí
odpovedali pozitívne, si všímajú nasledovné znaky:

R2 považuje za povery ľudové eschatologické predstavy, ktoré pracujú
s Biblii blízkymi obsahmi, ale ich spracovávajú spôsobom, ktorý Písmu
nezodpovedá. Teologické pracoviská jednotlivých cirkevných tradícií
by mali venovať pozornosť týmto predstavám a tam, kde sú v napätí
alebo v rozpore s biblickými východiskami, ktoré sú základom učenia všetkých kresťanských cirkví, ich korigovať. Ako príklad môžeme
uviesť paušálne pozitívne eschatologické predstavy („už je v umeleckom nebi...“ a pod.), ktoré nezodpovedajú Ježišovým rečiam o poslednom súde (Mt 25).
Hlasy zosnulých a ich prejavy pri pozostalých
Zvláštnu oblasť predstáv (povier) tvoria domnelé skúsenosti so zosnulými, ku ktorým treba pristupovať pastorálne veľmi citlivo. Pokiaľ
sa u pozostalých neprejavovali nejaké špiritistické tendencie, odporúčame pri predstave pozostalých o počutí hlasu zosnulej osoby upustiť od
náboženskej interpretácie a jav interpretovať z jeho psychologických
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východísk. Pri tom sa naplno stotožňujeme s prístupom prof. Manu
Keirse z Univerzity v Leuven (BE), ktorý realizuje verejné prednášky
o smútení. Pri jednej z nich v holandskom Amersfoorte, r. 2014 konštatoval, že nikto nám nie je taký blízky, ako tí, ktorých sme nedávno stratili. Intenzívne sústredenie na stratený objekt vzťahu podľa neho môže
aj u psychicky zdravého jednotlivca vyvolať stavy audícií alebo vízií.
Preto pri počutí zosnulého alebo videní zosnulého hovorí o prirodzenom psychologickom prejave smútenia a nespochybňuje psychický stav
smútiaceho. V súvislosti s tým by ani duchovný by nemal spochybňovať
ani normalitu náboženského prežívania takéhoto človeka. Podobne pristupujeme aj k „rozhovoru so zosnulým“, na ktorý by sme (pri jeho obvyklých prejavoch ako súčasti smútenia) nemali hľadieť ako na jav špiritistického charakteru, ale ako na psychologicky podmienenú potrebu
premýšľať o významných obsahoch a fiktívne ich komunikovať so zosnulou osobou. Duchovný, ktorý by paušálne tieto javy označoval ako
„kresťansky neprijateľné“, by smútiaceho zaťažoval novými problémami, ktoré (pokiaľ vyrastajú z vyššie uvedených predpokladov) problémami nie sú. Sú prirodzenou súčasťou smútenia a u pozostalých s intenzívnym smútením sa vyskytujú často.

Otázka: Pociťujete nejaké dôsledky Druhej svetovej
vojny na svoj život? Ak áno, podrobne ich opíšte.

23 respondentov nepociťuje nejaké dôsledky 2. svetovej vojny na svoj
život.

Dosahy v minulosti
Dvaja respondenti uvádzajú dôsledky buď v živote svojej rodiny alebo
obmedzený dosah na svoj vlastný život.

Dosahy v prítomnosti
Ad 1) Dôsledky tu sú, hoci ich respondent špecificky nepociťuje.
R3 si síce konkrétne dôsledky neuvedomuje, ale počíta s nimi ako
s vplyvom na súčasný stav spoločnosti a sveta. R24 uvádza ako
príklad výmenu obyvateľstva po vojne (čo sa dotýka dodnes mnohých rodín na južnom Slovensku).
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Ad 2) Rozdelenie sveta, v ktorom sme žili ako dôsledok 2. svetovej
vojny. R22 nevníma dôsledky vojny len ako realitu, ktorú by si
skúsenostne neuvedomoval. Pre neho sa spájali s rozdelením sveta a marxistickým vplyvom u nás, čo vyústilo do prenasledovania
jeho rodičov.
Ad 3) Ohrozenie – pocit nezmyselnosti práce a konania dobra.
R12 si uvedomuje, že vplyvom 2.svetovej vojny sa stala možnosť
násilnej smrti reálnejšou a pre R19 z 2. svetovej vojny vyplývajú
ťažké otázky smerom k Bohu a k zmyslu snaženia o pomoc ľuďom,
ak má vojna takú ničivú silu.

Ad 4) Ovplyvnenie obrazu sveta. R25 vníma dôsledky vojny cez počúvanie otcových skúseností a tým aj formovania svojho obrazu
sveta.
Ad 5) Pocit viny. R23 myslí na exportovanie Židov do koncentračných
táborov a túto skutočnosť vníma ako vinu, zaťažujúcu naše dejiny.

Ad 6) Vrúcny vzťah k Rusom. R27 ako dôsledok 2. svetovej vojny konštatoval svoj „vrúcny vzťah k Rusom.“

Záver

V predloženej štúdii sme zistili, že aj ľudia, ktorí žijú aktívnym duchovným životom, sa potrebujú so svojou stratou vyrovnávať tak duchovne
ako aj psychologicky a táto strata je boľavá. V procese vyrovnávania
so stratou naši respondenti siahali po prostriedkoch viery a vo viere
v Trojjediného nachádzali pomoc a útechu. Eschatologické dôrazy Písma
sa pre mnohých stali významnou oporou a pomáhali im v období smútenia.
Významnú rolu v tomto procese zohrávali aj sociálne vzťahy tak v rodine, ako aj v cirkevnom spoločenstve a širších sociálnych vzťahoch
a z našich výskumných rozhovorov vyplynulo, že pri strate blízkej osoby nie je možné očakávať významné zvládnutie v krátkom časovom
horizonte (1 rok), lebo strata je citlivá oveľa dlhšie.
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Medzi negatívne pozorovania radíme nižší význam pohrebného obradu z hľadiska osobného vyrovnávania pozostalých s ich stratou a smútením, ako by sme mohli alebo mali predpokladať. Preto je nutné zistiť, či ide o všeobecne kresťanský alebo denominačne podmienený jav
a z toho vyvodiť dôsledky tak pre proces prípravy duchovných ako aj
pre samotnú prax týchto obradov. Podobné konštatujeme aj o potrebe
rozvoja špecializovanej pastorálnej starostlivosti o členov cirkevného
spoločenstva v období životných strát.
Na niekoľkých miestach textu tejto štúdie sme definovali podnety pre
ďalší výskum tak v oblasti náboženských súvislostí smútenia (ot. 1. a 2)
ako aj všeobecných daností smútenia (ot. 3 a 4).

(1) V súvislosti s disfunkčnými, zdanlivo náboženskými pokusmi
o potešenie smútiacich sme rozpoznali úlohu identifikovať (a) východiská disfunkčných pastorálnych prístupov a (b) možnosti, ako ich
korigovať. Na úrovni miestnej cirkevnej práce je úlohou duchovných
formovať prostredie tak, aby sa tieto deformované prístupy (vyrábania
pocitov viny či nefunkčné pokusy o potešenie) úplne eliminovali.
(2) V súvislosti so sklamaním po modlitbách za uzdravenie - skúmať vzťah medzi spôsobom, ako boli v danom cirkevnom zbore podporované modlitby za uzdravenie nemocnej a či sa takýto následný postoj
sklamania z modlitby vyskytuje v podobnej intenzite aj v prípadoch, kde
spoločenstvo cirkvi nepodporuje intenzívne modlitby za nemocného.
(3) V súvislosti s postupnou stratou schopnosti manželov komunikovať o strate dieťaťa sme vytýčili potrebu skúmať, aké predpoklady
rozhodujú o tom, že si manželskí partneri budú alebo nebudú schopní
poskytnúť účinnú oporu v čase žiaľu.
(4) V súvislosti s konštatovaním vnútornej opustenosti zomierajúceho vyplýva otázka, či tento typ opustenosti zomierajúceho vplýva
na proces smútenia pozostalých osôb a ak vplýva, akým spôsobom ho
ovplyvňuje.
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VÝCHODISKÁ VZDELÁVANIA
V OŠETROVATEĽSTVE
V PROBLEMATIKE SMÚTENIA
A TRÚCHLENIA
Jana Nemcová, Michaela Miertová, Edita Hlinková,
Anna Ovšonková.

Abstrakt
Ťažkým obdobím pre človeka je úmrtie najbližších. V domácej a inštitucionalizovanej ošetrovateľskej praxi sú sestry konfrontované so smrťou pacientov, ako aj s trúchlením pozostalých, ktorí prežívajú žiaľ,
smútok a utrpenie. Sestry by mali byť vzdelané v oblasti posudzovania problémov a potrieb osôb blízkych zomierajúcemu pacientovi
a plánovať vhodné stratégie na ich zvládanie. Významne tým prispejú
k predchádzaniu psychickým problémom, ktoré vznikajú z nespracovaných zážitkov zo straty blízkeho človeka. Cieľom našej štúdie bolo zistiť problémy a faktory ovplyvňujúce prežívanie smútku a trúchlenia pozostalými, ktoré by mohli byť východiskom pre vzdelávanie v ošetrovateľstve v danej oblasti, Pre zhromažďovanie dát výskumnej štúdie
sme použili metódu dotazníka vlastnej konštrukcie. Prežívanie životnej straty bolo determinované emocionálnou väzbou na člena rodiny
k zosnulému, pomoci, ktorej sa dostalo pozostalému od iných, nachádzaní zmyslu ďalšej existencie. Vzdelávanie v ošetrovateľstve, v oblasti
smútenia a trúchlenia za pozostalými, by mohlo zahŕňať posudzovanie
rodiny/blízkych, ich životných hodnôt, kultúrneho a spirituálneho rámca, predchádzajúcich skúseností s úmrtím a zvládanie záťažových situácií v minulosti.
Kľúčové slová: smútenie, trúchlenie, pozostalí, vzdelávanie, ošetrovateľstvo
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Úvod
Smútenie a trúchlenie pozostalých má rôzne podoby, je individuálne,
ako aj spôsoby zvládania smútku a vyrovnávania sa so stratou sú
jedinečné. Smútenie a trúchlenie je determinované kultúrnymi normami,
hodnotovým systémom, vierou a životnými skúsenosťami. Smútenie
a trúchlenie má vplyv na telesný, psychický, sociálny a spirituálny život
pozostalých. Sestry by mohli prispievať k zvládaniu procesu smútenia tým, že ho budú schopné individuálne posúdiť, vyhodnotiť a voliť
vhodnú podporu pozostalým (Matzo, Sherman, Lo, Egan, Grant, Rhome,
2003).

Pre zdravotníckych pracovníkov, najmä sestry a lekárov, je obdobie bezprostredne po smrti pacienta náročné. Formálne vyrozumenie o úmrtí
je v kompetencii lekára, ktorý podľa Zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich a poskytovaním zdravotnej
starostlivosti (Zbierka zákonov č. 576/2004), je povinný bezprostredne
oznámiť túto skutočnosť osobe, uvedenej v dokumentácii ako najbližší
príbuzný. Sestry sú zodpovedné za starostlivosť o telo zomrelého, riadia
sa pritom štandardom Starostlivosti o mŕtveho (Kontrová, Záčeková,
Hulková, 2005), kde rešpektujú dôležitú zásadu zachovania intimity
zomrelého. Rovnako musia rešpektovať aj nechodiacich spolupacientov,
ktorí zvlášť ťažko znášajú povinnú dobu dvoch hodín, kedy musia so
zomrelým zdieľať jednu miestnosť. Sestry môžu použiť zástenu, ak
ostáva zomrelý na izbe, alebo zabezpečia jeho prevoz z nemocničnej
izby pre pacientov do miestnosti k tomu určenej. Niektoré zariadenia
majú tieto miestnosti pietne vyzdobené, sú v nej umiestnené stoličky
pre smútiacich, kvetiny, prípadne jednoduchý kríž. Príbuzní majú možnosť zotrvať so zomrelým, ak si to želajú, až do prevozu na patológiu
alebo do odvozu pohrebným vozidlom do domu smútku, ktorý si zaistia
príbuzní. Lekár alebo sestra by si mali nájsť chvíľu pre rozhovor s pozostalými, prípadne ich sprevádzať do pietnej miestnosti a vyzvať ich
k rozlúčeniu. Tento akt by mal prebehnúť skôr, ako budú riešiť spoločne
nevyhnutnú administratívu k pozostalostiam (Kontrová, Záčeková,
Hulková, 2005; Haškovcová, 2007).
Bezprostredne po smrti môžu byť zdravotnícki pracovníci konfrontovaní s príbuznými. Lekári a sestry sú často mylne presvedčení, že pozostalým by mali vyjadriť sústrasť, čo je možné ale často nevhodné.
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Pozostalí si ešte nedokážu uvedomiť, že ich blízky nežije, a preto nie sú
schopní prijať aj úprimne myslený prejav sústrasti. Očakávajú skôr uistenie, že smrť ich príbuzného bola pokojná a bezbolestná, že lekári urobili všetko potrebné a sestry boli pri zomierajúcom. Obdobie do pohrebu nie je priaznivé pre prijatie sústrasti, čo je zvyčajne asi 3-4 dni.
Akceptácia straty nastáva až v deň pohrebu a tým aj ochota prijať prejavy sústrasti. Sestry by mohli hovoriť s rodinou, len keď sú vyzvané
a hovoriť len o veciach, ktoré sú pre nich prijateľné. Tieto fakty by im
mali byť známe, aby nenarazili na odmietavý alebo dokonca nepriateľský postoj pozostalých. Niektoré nemocničné zariadenia v zahraničí
používajú osobitný záznam (napr. Záznam sestry o úmrtí pacienta
z Fakultnej nemocnice Královské Vinohrady v Prahe 10), kde zapíšu
posledné priania a slová umierajúceho, ktoré následne odovzdajú príbuzným (Haškovcová, 2007).
Profesionáli by mali rozlišovať medzi tým, keď sú príbuzní do konca pri
umierajúcom pacientovi a keď pacient zomrel osamotený. Prvé okamihy
po smrti blízkeho príbuzného bývajú naplnené bezradnosťou. Kladú si
otázky „Ako bude pokračovať ich život bez milovanej osoby?“ Hoci racionálne akceptujú reálnosť smrti blízkej osoby, no citovo si to nechcú pripustiť. Zmätenosť, neistota a bezradnosť, by nemali byť prekrývané aktivitou. Nemecká psychologička, Daniela Tausch-Flammerová, odporúča
nechať pôsobiť ticho a zvláštnosť tohto okamihu. Podľa tradícií, je vhodné otvoriť okno. Veriaci príbuzní sa môžu pri zomrelom pomodliť v duchu alebo nahlas, neveriaci si môžu spomínať na chvíle prežité s umierajúcim. Otvorený žiaľ sa dostaví po uvedomení a akceptovaní straty.

Sestry by mali vedieť, že reakcie na stratu sú veľmi individuálne.
Prejavy smútku môžu byť rôzne, od prejavov ľútosti, hnevu, strachu
a bezmocnosti. Bolo by chybou, keby slovne bránili prvým spontánnym prejavom smútku alebo ho dokonca kritizovali, „Veď neplačte, už
mu je dobre...“ Sestry by mali tiež vedieť, že môžu existovať aj paradoxné prejavy smútku, akými sú výrazný motorický nepokoj alebo hlasný
neprirodzený smiech. Umožniť akceptovanie straty je možné aj tichým
a krátkym rozlúčením pri zomrelom. Hoci je dnes vystavenie zomrelého
v súčasnosti odmietané, tradične bolo zdrojom pre akceptovanie straty
a patrilo to k pohrebným obradom (Haškovcová, 2007).
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Príprava sestier, už v pregraduálnom štúdiu, by mala zahŕňať aj oblasť
starostlivosti o zomierajúcich, o zomrelých a pozostalých. Vzdelávanie
by malo viesť k porozumeniu fenoménu umierania a smrti. Pritom je
potrebné akceptovať, že študentky sú v čase vysokoškolského štúdia
vo veku, kedy vytesnenie smrti je prirodzeným javom. Prvé konfrontácie s bolesťou a faktickou smrťou vedú k tomu, že smrť vnímajú len
ako smrť tých druhých alebo ako profesionálnu prehru. Tento prístup
k pacientom, kedy hlavným cieľom je vyliečenie, deformuje nazeranie
na poskytovanie starostlivosti umierajúcim. Podčiarkuje to aj skutočnosť technizácie starostlivosti s využívaním moderného prístrojového
vybavenia, čo vedie k chýbaniu ľudskej dimenzie a potláčaniu emócií
(Kontrová, Záčeková, Hulková, 2005; (Haškovcová, 2007).
Obavy sestier hovoriť o smrti, svedčia o nezvládaní prijatia ľudskej
smrteľnosti, čo môže viesť až k thanatofóbii, tj. chorobnému strachu
zo smrti. Vzdelávanie a klinická prax by mali viesť ku korekcii odmietavých postojov a k akceptovaniu prirodzenosti smrti a umierania.
Vzdelávanie sestier by malo byť v tejto problematike založené na otvorenej komunikácii o umieraní, porozumení svojim pocitom a emóciám
a ich ovládaniu. Môžeme k tomu využívať tzv. techniky konfrontácie so
smrťou (napr. metóda životnej línie, metóda role-play, technika strát)
(Haškovcová, 2007). Edukačné intervencie so zameraním na prípravu
sestier v starostlivosti o ľudí so život limitujúcim ochorením, o zomierajúcich a pozostalých, by mali u študentov vyvolať pripomenutie a precítenie strát v ich živote, vlastnej smrteľnosti a strachu zo smrti a súčasne ich orientovať na nachádzanie vlastných zdrojov a podpory pre
ich zvládanie. Nemali by sme pritom zabúdať, že keď je študent ochromený úzkosťou zo smrti, aby sa upokojil, zameriame sa na vysvetlenie
potreby duševnej hygieny, ktorá bráni úzkosti, strachu ale aj možnému
vyhoreniu. Podporujeme vo vzdelávaní vieru v zmysel poslania, vedieť
si zvážiť svoje fyzické a psychické limity a pripomínať, že sestry, ako aj
iní zdravotnícki profesionáli nesmú zabúdať na relax a aktívny oddych
(Hatoková, 2013).
Formálne môžeme podporiť študentov realizovaním stretnutia, kde
i môžu vyjadriť prežívanie pocitov v bezpečnom prostredí, mimo kliniky, po úmrtí pacienta. Pomôže nám to odstrániť úzkosť, uvoľniť emócie
zo skúsenosti s umierajúcim a stretnutia so smrťou. Účasť študentov
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na programoch zameraných na smútenie a vyjadrovanie pocitov zo
straty zomrelých pacientov spolu so sestrami a príbuznými, spojené
so spomienkami a zdieľaním straty, môže byť tiež veľmi užitočný podporný systém (Matzo, Sherman, Lo, Egan, Grant, Rhome, 2003; Matzo,
Sherman, 2010)
Niektoré zahraničné univerzity vedú študentov medicíny v pregraduálnom štúdiu, ktorých praktická výučba prebieha v nemocniciach, k piete
tým, že sa zúčastnia obradu poďakovania všetkým zomrelým za to,
že ich pozostatky poslúžili vo výučbe (Haškovcová, 2007).

Cieľ

Cieľom našej štúdie bolo zistiť problémy a faktory ovplyvňujúce prežívanie smútku a trúchlenia pozostalými, ktoré by mohli byť východiskom pre vzdelávanie v ošetrovateľstve v danej oblasti.

Súbor

Výber vzorky respondentov bol zámerný a prebiehal podľa nami vopred zadefinovaných kritérií (kritériá pre zaradenie a pre vyradenie).
K zaraďovacím kritériám patrili: vek respondentov ≥18 rokov, ochota
vyplniť dotazník (ochota spolupracovať na štúdii), úmrtie najbližšieho
príbuzného minimálne v časovom odstupe >12 mesiacov od smrti.
Ku kritériám pre vyradenie: úmrtie datované pred <12 mesiacmi.

Súbor je zostavený z 53 respondentov, z toho 86,8% žien a 13,2%
mužov. Vek respondentov bol členený do dvoch vekových kategórií,
18 – 65 rokov (to je dospelosť) a vek 65 rokov a viac (obdobie seniorského
veku). Priemerný vek respondentov bol 39,55; SD ± 14,58. Z hľadiska
vzdelania najvyššie % zastúpenie mali respondenti so stredoškolským
vzdelaním, čo je 64,2%. Najnižšie zastúpenie mali respondenti so základným vzdelaním (1,9%). Z hľadiska stavu respondentov boli najvyššie zastúpení tí, ktorí žijú v manželstve alebo partnerstve (86,8%). Pôsobenie
v meste malo 56,6% respondentov. Z hľadiska náboženstva najviac boli
zastúpení respondenti, ktorí sa hlásili k rímsko-katolíckemu náboženstvu (49,1%), grécko-katolíckemu (7,5%), evanjelickému (18,9%), pravoslávnemu (5,7%), bez hlásenia sa k viere bolo 18,9% respondentov.
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Metódy a metodika
Metódou pre zber empirických údajov výskumu bol dotazník vlastnej
konštrukcie. Dotazník obsahuje 53 položiek rozdelených do dvoch častí.
Prvá časť zisťovala demografické položky (vyššie opísané vo vzorke
respondentov). Druhá časť bola tvorená výskumnými položkami (otvorenými, zatvorenými). Niektoré boli konštruované s použitím Likertovej škály.

Administrácia výskumu prebiehala v mesiacoch apríl 2014 – február
2015. Celkovo sme oslovili 100 respondentov – sestier z klinickej praxe,
ich príbuzných, známych a študentov ošetrovateľstva. Návratnosť dotazníka bolo 67%. Do konečného spracovania sme zaradili 53 dotazníkov (100%). 14 dotazníkov bolo vyradených pre neúplnosť dát a informácií.
Spracovanie empirických údajov prebehlo s použitím programu Microsoft Excel a štatistického programu SPSS. Pre vyhodnotenie zozbieraných empirických dát sme použili štatistické metódy – deskriptívnu štatistiku (absolútne početnosti – n, relatívne početnosti – %, minimálnu
hodnotu – min., maximálnu hodnotu – max., priemer – x, štandardná
odchýlka – SD).

Výsledky

Ako najťažšie úmrtie bolo medzi respondentami zastúpené úmrtie
rodiča, matky alebo otca, 43,4% a starí rodičia 32,1%, čo súvisí aj
s vekovým zložením respondentov.
Počet rokov od úmrtia blízkej osoby sa pohybovalo od >1 rok do 31 rokov,
do 5 rokov to bolo 54,8%.

Pri zisťovaní o aké úmrtie išlo až 52,8% respondentov uviedlo po dlhej
chorobe, 26,4% uviedlo náhle úmrtie a ako príčinu starobu uviedlo
15,1%.
Viac ako polovica (54,7%) úmrtí blízkych, našich respondentov, nastala
doma, 35% v nemocnici, 1,9% v hospici a iné miesta, ktoré sa týkali
náhlych úmrtí, boli zastúpené 7,5%.
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Stratu blízkeho človeka respondenti nespájali s finančnými (7,5%)
a inými stratami.
Medzi respondentami sa k prežívaniu pocitov viny za nezvládnutie starostlivosti o ťažko chorého blízkeho, za neprítomnosť pri zomieraní,
nevypovedané veci ai. hlásilo 17,0% respondentov.
Na otázku ako sa zmenil život respondentov po úmrtí blízkej osoby,
37,7% uviedlo prehodnotenie vlastného života, 30,2% uviedlo, že blízky
človek im chýba, 11,3% pociťuje osamelosť.

Pri porovnaní intenzity žiaľu respondentov, ako ho ohodnotili na základe svojich spomienok, bezprostredne po smrti blízkej osoby a so žiaľom
po odstupe najmenej jedného roku od úmrtia, môžeme sledovať hodnoty od bezprostredne veľmi intenzívneho prežívania žiaľu, x = 4.28)
po hodnotenie zvládnutia žiaľu v súčasnosti na úrovni x = 2.49, kde 5
bol najintenzívnejší žiaľ. Pri otázke, kde boli respondenti vyzvaní, aby
opísali svoj žiaľ po úmrtí blízkej osoby až 81,1% sa nevyjadrili, ostatní
zastúpení respondenti uvádzali smútok, pocit straty, ľútosť, 17,9%
respondentov to hodnotilo obdobie po úmrtí blízkej osoby ako ťažké
obdobie.

Za prínosnú podporu a pomoc po smrti a pred pohrebom blízkeho považovali respondenti najmä zo strany rodiny 50,9%, modlenie 18,9%,
viera v 11,3%. Po pohrebe opäť bola najviac zastúpená rodina 60,4%,
modlenie 15,1% a viera 11,3%.
Podpora zo strany rodiny bola pred smrťou blízkej osoby, v čase pohrebu a po pohrebe hodnotená ako veľmi nápomocná (x = 1.45 – 1.57), kde
1 bola najvyššia miera podpory. Menšiu podporu vnímali od komunity (x = 1.87 – 1.98), najmenšiu pociťovali zo strany cirkevnej komunity, cirkvi (x = 2.88 – 3.04). Až 90,6% respondentov uviedlo ako oporu
v čase trúchlenia opäť svoju rodinu.

Profesionálnu pomoc po úmrtí blízkeho človeka nevyužilo 94,3%
respondentov, individuálnu alebo skupinovú pomoc využilo 5,7%,
preto aj hodnotenie profesionálnej pomoci nie je z týchto dát relevantné.
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Na otázku, či by respondenti mali v budúcnosti záujem o takúto profesionálnu pomoc po úmrtí blízkej osoby, až 64% sa vyjadrilo záporne
a 34% uviedlo že pravdepodobne áno.

Diskusia

Úmrtie blízkeho človeka, ako nám ukázali výsledky štúdie, je spojené
s veľkou intenzitou zármutku u respondentov (x= 4, 28). Zármutok je
považovaný za silnejšiu formu smútku. V odbornej terminológii sa stretávame ešte s pojmami komplikovaný zármutok, anticipačný zármutok, žiaľ, trúchlenie. Trúchlenie je reakciou na stratu milovanej osoby
a predstavuje zároveň určitý spôsob spracovávania extrémnej straty
(Čáp, Palenčár, 2012). Sestry pracujúce v nemocniciach, zariadeniach
dlhodobo chorých, hospicoch a paliatívnych oddeleniach by mali mať
vzdelávanie v problematike trúchlenia a zaistenia prevencie patologických reakcií na stratu a komplikovaného trúchlenia (Kubíčková, 2001).
Výsledky v našej štúdii nám potvrdili, že až polovica úmrtí sa deje v nemocnici, rovnako aj vysoké zastúpenie nevyliečiteľných ochorení, ako
príčiny úmrtia, podporujú potrebu prípravy sestier na zvládanie situácií súvisiacich so starostlivosťou o zomierajúcich, ako aj pozostalých
v podmienkach klinickej praxe. Posudzovanie a intervencie týkajúce
sa straty, smútenia, žiaľu a trúchlenia by mali byť základom v kurikule
vzdelávania v ošetrovateľstve (Matzo, Sherman, Lo, Egan, Grant,
Rhome, 2003; Kubíčková, 2001; Matzo, Sherman, 2010).
Štúdia nám odhalila aj nízku mieru očakávania pomoci od profesionálov, čo upriamuje našu pozornosť na neexistenciu spolupráce medzi
pozostalými a profesionálmi. Pričom ale aspoň tretina sa vyjadrila, že
by pravdepodobne takú pomoc využili.

Dôležité je, aby sme už vo vzdelávaní pripravovali študentov ošetrovateľstva v starostlivosti o zomierajúcich a pozostalých ku spolupráci
medzi sebou, ako aj s členmi zdravotníckeho tímu, mentormi, učiteľom,
duchovným a.i. Supervízia študenta zo strany učiteľa, lektora alebo
mentora by mala byť významným podporným systémom pre študenta,
aby si mohol uvedomovať, že má oporu a nie je sám. Chýbanie efektívnej
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podpory pre zvládanie smútku študenta, môže mať za následok aj úbytok sestier a odchod z povolania.
Našu pozornosť si zasluhujú aj výsledky, týkajúce sa emócií respondentov, kde viac ako polovica z nich sa k tejto otázke vôbec nevyjadrila.
Môže to byť ovplyvnené aj tým, že v súčasnej spoločnosti pretrváva
tabuizácia smrti, nedostatok vhodných sociálnych rituálov a pozostalí
sú často neistí a zmätení v prejavoch svojho zármutku. Snažia sa tento
hlboký smútok potlačiť, skrývať alebo ignorovať (Kubíčková, 2001;
Kűbler-Ross, 1995).

Vzdelávanie sestier by sa mohlo v danej problematike orientovať na prejavy týchto negatívnych emócií, vedieť ich posúdiť a zvoliť vhodné závislé a nezávislé intervencie na ich riešenie. Posúdenie by sa mohlo zameriavať na odhalenie zmätenosti, automatizmov v správaní, popretia,
plaču, regresie, apatie, uzavretosti, porúch spánku a nechutenstva (Čáp.
Pelenčár, 2012). Študenti ošetrovateľstva by mali byť schopní postarať
sa o zomrelého, byť pripravení poskytnúť príbuzným informácie o ďalšom postupe pri zaistení starostlivosti o ich zomrelého a tiež sa zamerať na emocionálnu podporu (Šefrlová, Nemcová, 2008).

ZÁVER

Vzdelávanie v problematike smútenia a trúchlenia by malo byť zamerané na definovanie straty, smútenia,, trúchlenia, pozostalých. Študenti
by mali poznať rozdiely medzi anticipačným, normálnym a komplikovaným smútkom. Mali by vedieť opísať ako ovplyvňuje smútenie jednotlivca a ktoré faktory môžu významne ovplyvniť proces smútenia.
Osvojiť si vhodné stratégie, intervencie ktoré môžu podporiť normálne
smútenie, definovať osobné povedomie a smrti, definovať kumulovanie
strát v súvislosti s vykonávaním ošetrovateľskej starostlivosti, identifikovať systém podpory sestier, ktoré sú zapojené do procesu zvládania úzkosti a straty po smrti blízkych (Matzo, Sherman, Lo, Egan, Grant,
Rhome, 2003; Matzo, Sherman, 2010).
Sestry by mali byť emocionálne a duchovne pripravené poskytovať podporu v starostlivosti o terminálne chorých a pozostalých.
V minulosti boli zdravotnícki profesionáli pripravovaní, aby kontrolovali

127

svoje emócie a mali odstup k pacientom a ich rodinám. Ako edukátori
by sme mali študentom pomôcť porozumieť zomierajúcim, ktorí potrebujú silné interpersonálne zdieľanie a zúčastnenú /súcitnú starostlivosť. Sestry by sme mali viesť k tomu, aby sa neobávali vyjadriť svoje
pocity a smútok. Edukačný proces by mal súčasne formovať u študentov ľudskosť. Ťažiskom vzdelávania by mali byť komunikácia a vzťahy
so smútiacimi pozostalými. Dôležité je formovať u študentov komunikačné zručnosti pre aktívne počúvanie, oznamovanie zlej správy
príbuznému, ak sú smútiacim oslovený. Študenti by mali byť vedení
k sebareflexii strát, smútku a starostlivosti o umierajúcich. Učenie s využitím sebareflexie študentov napomáha prepojeniu teórie s praxou
(Matzo, Sherman, Lo, Egan, Grant, Rhome, 2003; Matzo, Sherman, 2010;
Papadatou, 2009; Šefrlová, Nemcová, 2008).
Výskum podporený z projektu Grundtvig č. 134120989 s názvom:
„Trauerbegleitung in Interkulturellem und Interreligiosen Kontext“
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SOCIÁLNO-KULTÚRNE ASPEKTY
ZOMIERANIA A TRÚCHLENIA V PRAVOSLÁVNEJ CIRKVI
NA SLOVENSKU
Martina Proneková

Abstrakt
Predložená práca sa zaoberá prežívaním žiaľu z úmrtia pozostalého
medzi veriacimi pravoslávnej cirkvi na Slovensku. Na vzorke 35 respondentov skúma vplyv viery a rituálov pravoslávnej cirkvi na prežívanie
žiaľu ako aj vplyv odborných hospicových pracovníkov, ktorí pomáhajú
pozostalým v procese vysporiadania sa so žiaľom. Výsledky prieskumu
svedčia, že kombinácia kresťanskej viery zhmotnenej v prežívaní sv.
liturgie a odbornej pomoci hospicových pracovníkov, je veľmi efektívny
nástroj na prekonávanie žiaľu z úmrtia blízkej osoby.
Kľúčové slová: žiaľ, hospic, pravoslávna cirkev

131

Úvod
Kultúra, tradície, symboly a rituály patria od počiatku existencie človeka
ku významným faktorom, ktoré pomáhajú k vytváraniu životného
priestoru, v ktorom sa človek pohybuje a spája s inými ľuďmi. Takto vytvára komunitu, ktorá má svoje pravidlá, zdieľa svoje starosti, bolesti,
ale aj radosti. Jednotlivé tradície, symboly a rituály sa vyvíjali postupne
a zreli s vekom ľudí, objavovali sa a spájali sa s jednotlivými úsekmi
života človeka. Od zrodenia, detstva až po rannú dospelosť a potom premostenie do zrelej dospelosti až ku starobe a smrti. Samozrejme, že je to
len jedna z oblastí, z ktorej vychádza kultúra spoločnosti. Ďalšie oblasti,
ktoré viažu a určujú človeka, sú náboženstvo, národnosť, etnikum atď.

V živote človeka prichádza mnoho krásnych chvíľ, plných radostí a smiechu. V srdci je radosť a životná energia. No život človeka je prepletený aj
strachom, beznádejou, smútkom a žiaľom. Je to život, v ktorom sa strieda
pekné aj menej pekné. V tomto procese človek neustále hľadá a zreje ku pokore, múdrosti a láske. A je na človeku, ktorú cestu si vyberie
a ako sa vysporiada s mnohými ťažkými situáciami vo svojom živote.
Človek ku človeku vytvára rodinu, rodina ku rodine vytvára komunitu, vznikajú partnerstvá, susedstvá a vzťahy, ktoré sú človeku blízke.
Komunita ľudí spája, vytvára priestor na spolupatričnosť, zdieľanie, pochopenie, porozumenie, pomoc a podporu. Veľmi dôležitým mostíkom
je aj náboženstvo, ktoré vytvára priestor pre vieru, nádej, lásku. Viera
je tá, čo ľudí spája a pomáha im kráčať životom a dáva im silu a energiu.
Viera môže byť nápomocná pri uzdravovaní mnohých zranení a bolestí
vo vzťahoch. Viera je aj o zmierení človeka s človekom. Viera je aj o vďačnosti človeka človeku ako je aj o odpúšťaní jeden druhému. Viera vytvára
priestor pre dobrý život v súlade s komunitou, prírodou, svetom.
Je ľahké prijímať krásu, pokoj, radosť a žiť život bez trápenia a bolestí.
No to by nebol život. Aby človek mohol zrieť ako dobré víno, musí byť
prehnaný vplyvmi, ktoré ho obklopujú a nevyhnú sa mu. Najväčšou bolesťou je strata zdravia, pocit závislosti, pocit bezmocnosti, zúfalstva.
Je to strata a človek v živote stráca mnoho.
Poslednou a nezvratnou stratou je strata blízkeho človeka. Strata, ktorá
sa nenavráti, ktorá sa nedá zmeniť ani ovplyvniť. Samotný človek je
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smrteľný a stráca svoj život, pre neho je to koniec a necháva tu svojich
blízkych v bolesti a súžení. Zomieranie ako proces začína vlastne už našim narodením. Vývoj smrti je podmienený životom a život je ukončený
smrťou (Haškovcová, 2002). Väčšia je bolesť pre toho, ktorý tu ostáva,
ktorý stráca blízkosť a prítomnosť toho druhého. Smrť je problémom
tých, ktorí žijú, mŕtvi už problém nemajú (Lutovský, 1996). Pre tých, čo
ostávajú, prichádza čas smútenia, súženia, žiaľu.
Cirkev hľadá odpovede na tieto otázky hlavne vo Svätom Písme.
Každá cirkev pripravuje svoje svojich členov na čas zomierania, na koniec života, ale opisuje a zdôrazňuje večný život, znovuzrodenie, stretnutie s Kristom. Pripraviť sa môže každý už počas života a to svojim
prístupom ku životu a viere. Začať môžeme vždy odznova a to hlavným
príkazom odpúšťania. Aj sv. Pavol Efezanom (4,26) píše „ Nech slnko nezapadá nad vašim hnevom...“
Každá kultúra má svoje tradície, symboly a rituály aj pre čas smútku
a žiaľu. Aj v rámci náboženstva sa stretávame s rôznymi rituálmi, symbolmi. V nasledujúcich riadkoch charakterizujeme rituály týkajúce sa
smrti a smútenia v Pravoslávnej cirkvi na Slovensku.

Pravoslávna cirkev a jej kultúra

Pravoslávna cirkev má u nás korene v dávnej minulosti, siahajú k počiatkom kresťanstva v strednej Európe, ktoré má základ v misijnom diele
Cyrila a Metoda (Aleš, 1998). Hlavným poslaním pravoslávnej cirkvi je
jej nemennosť, rozhodnutie zostať vernou minulosti a zmysel pre živú
kontinuitu (Ware, 2003). Predkovia zvolili názov „ pravoslávie“ z dôvodu upevnenia východného kresťanstva, vernosti od Boha, vernosti
viery, ale aj viery, že východné kresťanstvo je správne a spravodlivo
oslavuje Boha v živote (Horkaj- Pružinský, 1998).
V pravoslávii sa hovorí o Tradícii, čo znamená viera, zvyk a to, že čo bolo
prijaté v minulosti, je potrebné zachovávať aj v budúcnosti. Ide o celý
systém učenia viery. Tradícia je svedkom Ducha. Je svedectvo Ducha
o Christových slovách (Ware, 2003). Svätá liturgia je chápaná ako tá
istá obeť akú priniesol Isus Christus (Ježiš Kristus) na dreve kríža, tým
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sa sprítomňuje Christovo (Kristovo) utrpenie, smrť, vzkriesenie, nanebovstúpenie a aj Jeho druhý príchod (Kormaník, 1999).

Veľmi dôležitým znakom pravoslávnej cirkvi sú ikony. Ikony sú farebne
ladené obrazy, ktoré vytvárajú v chrámoch oltár. Maľby zobrazujú
námety zo Starého a Nového zákona, ide o kreslené zobrazenie učenia
cirkvi a jej života. Z pohľadu pravoslávnej teológie ide o modlitbu vo
farbách, je súčasťou pravoslávnej duchovnosti, podoba knihy o Bohu.
Hlavným poslaním ikony je priviesť človeka ku rozjímaniu o Bohu
(Artim, 2004). Pravoslávna kresťanská duchovnosť nie je len pre mníchov a duchovných, ale pre všetkých členov cirkvi. Všetci sú povolaní
k účasti na živote v Christu i v Bohu. Každý má rovnakú možnosť večného života a účasť na Božom kráľovstve (Pružinský, 1997).
Pravoslávna cirkev zachováva poklady dávnej kresťanskej minulosti
a presné pravidlá viery tak ako boli predávané z generácie na generáciu. Pravoslávna viera vedie svojich veriacich celým životom až po
smrť a nabáda na poslušnosť a dobrý život, ktorý vedie do večnosti.
V pravoslávnej literatúre sa často dozvedáme o pohľade človeka na
život a o tom ako viesť svoj život do večnosti. Pravoslávni veriaci si uvedomujú, že život je dočasný a raz skončí. Aby bol koniec šťastný je potrebné žiť čisto a konať dobro. Tým, že sa často opakujú slová posledného
súdu, večnosť a pod., ľudia sa pripravujú na odchod z tohto sveta už
počas časného života.
Aby sme pochopili ako pravoslávni veriaci vnímajú zomieranie, je potrebné sa priblížiť k ich ponímaniu viery. Podľa pravoslávnej teológie, smrť je vyvrcholením životnej cesty človeka a jeho očakávania na
stretnutia s Kristom. Ak je človek počas života pripravovaný a zmierený s Kristom, tak je aj vnímanie smrti prirodzené (Kelnarová, 2007).
Pozitívny prístup ku zomieraniu môžeme nájsť v slovách svätého Nikolaja Srbského: „ V Božom Písme sa mnohokrát hovorí, že my sme cudzinci a hostia na tomto svete.“ Aj tieto slová poukazujú na fakt, že veriaci
človek je počas života vedený k hľadaniu odpovede na otázky svojho putovania, hľadania svojej večnej domoviny s vedomím, že tu na zemi je
len dočasným hosťom. Je prirodzené, že človek, ktorý vníma smrť s perspektívy večnosti, je lepšie pripravený sa vyrovnať so stratou svojho
blízkeho.
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Vnímanie zomierania v pravoslávnej cirkvi
Podľa učenia pravoslávnej cirkvi je Christos stále prítomný vo svojej
cirkvi. Prichádza vo sviatostiach, keď počúvame, čítame, meditujeme
Božie slovo. Prichádza neprestajne k nám v našich blízkych, chudobných, trpiacich bratoch a sestrách (Saleziáni, 1991). Smrť sa v pravoslávnej cirkvi vidí vo svetle Christovej smrti a zmŕtvychvstania, teda
ako prechod z časného života do života večného. Hlavné teologické
dôrazy týkajúce sa smrti v pravoslávnej cirkvi sú tieto:

Pamätanie na smrť. Počas celého života sú pravoslávni veriaci vedení ku tejto pravde, smrť je prijímaná ako súčasť, nie ako zúfalstvo.
Hlavným poslaním je pripravovať sa na ňu a to vedie každého človeka
ku jeho dobru, pretože prípravou na smrť sa snaží byť človek dobrý, usilovný, zbožný, čo mu prináša úžitok. Tak ako to vyjadril otec Paisij, keď
sa ho spýtali, o čom má premýšľať človek v deň svojich narodenín. On im
s pokojom odpovedal: „O dni svojej budúcej smrti“.
Čo nás čaká. Odpovede nájdeme vo svätom Písme, ktoré usmerňuje
a pripravuje na život po smrti, čo vedie všetkých veriacich ku vnímaniu smrti ako súčasti života. Hlavnou myšlienkou je vnímanie pravdy,
aký život človek žil a aké skutky robil (Ž 61,62). Ďalším učením je prijatie viery a tým aj prijatie tajín (tajomstiev), ako prvou je krst a pokánie (Mk 16,16).

Modlitby za zosnulých. Podstatou je uvedomovanie si, že sme hriešni
a nemáme zabúdať na to, že Boh je milosrdný, že robiť pokánie a prosiť
o odpustenie je cesta k nášmu Bohu a vykúpeniu. Je potrebné prinášať
prosby počas celého života. Po smrti tieto prosby prednášajú pozostalí.
Povzbudenie nachádzame vo Svätom Písme, ktoré nabáda na modlitby
jeden za druhého (Jk 5,16; 1 Tim 2,1). Dôležité je modliť sa za zosnulých,
tak ako aj za živých (Lk 20,38). Učenie pravoslávnej cirkvi zdôrazňuje, že nielen skutky sú potrebné, ale spasení sme hlavne z Božej milosti,
Božie milosrdenstvo nemá hraníc a to dáva zmysel a prináša nádej (Rim
3,28; 4,16; 11,6). Učenie pravoslávnej cirkvi zdôrazňuje, že tým, ktorí
nečinia pokánie, hrozí večné utrpenie (Mt 9,12-13).
Svätá liturgia. Prosby za zosnulých nájdeme vo všetkých liturgiách
pravoslávnej cirkvi. V pravoslávnej liturgii sa zachováva apoštolská
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tradícia. Napr. písaný poriadok slúženia pohrebu, je dielom svätého Jána
Damaského (7. stor. nl) (Pružinský, 2008)

Zostúpenie Christa do adu (podsvetia). Jedná sa o Jeho zostúpenie
do predpeklia, pri ktorom sú vyvedení mnohí ľudia. V tomto prípade
ide o záchranu spravodlivých, ktorí sa celý svoj život usilovali milovať
Boha, poznať ho, konať dobro a milovať blížnych.
Lampady a sviece. Podľa sv. Atanáza Veľkého (295-373 nl) je hlavným poslaním neodmietať prinášať olej a sviece na hrob, obracať sa ku
Christovi a to aj vtedy, keď zosnulý žil počestný život (Pružinský, 2008).
Celé učenie pravoslávnej cirkvi vedie človeka nielen ku príprave na
smrť a na proces zomierania, ale pripravuje aj budúcich pozostalých
na čas smútenia. Tento čas smútenia je potrebný a prirodzený, a jeho
cieľom je prijať skutočnosť pozemskej smrti v nádeji vo večný život
a budúce stretnutie v nebeskom kráľovstve.

Pravoslávna tradícia pozná a uplatňuje množstvo symbolov a rituálov,
ktoré sú nápomocné na zmiernenie žiaľu. Tieto rituály a symboly môžeme klasifikovať nasledovne:
V pravoslávnej cirkvi môžeme rituály klasifikovať nasledovne:

1. Spoveď chorého z hriechov. Pri tomto rituáli, ktorý sa odohráva pri v plnej vážnosti a dôstojnosti, sa hľadajú možnosti
pomoci ku vyzdraveniu, ale aj prípravy na rozlúčku. Spoveď
zabezpečuje pravoslávny kňaz (pop) a jej súčasťou sú modlitba, spoveď zomierajúceho, ako aj prijatie pomazania „by sa
uľahčilo duši“. Do ruky zomierajúcemu sa dáva svieca, aby mu
svietila na cestu, ak ju nemôže držať, zastúpi ho príbuzný, aby
mu uľahčil cestu. Ak po spovedi sa zomierajúci trápi, tak je to
vnímané tak, že jeho cesta je ešte nedokončená a očisťuje sa tu
na zemi, aby sa v nebi mohol radovať.

2. Zakrývanie zrkadiel v dome. Zmyslom tohto rituálu je zakryť všetko sklenené, aby sa zomrelý nevracal do domu a po
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jeho odchode bol v dome pokoj. Súčasťou tohto rituálu je aj
zastavenie hodín.

3. Rakva na najdôstojnejšom mieste. Rakva sa umiestni na
najdôstojnejšie miesto v dome. V minulosti bola vystlaná slamou a prekrytá bielym plátnom, uložená na dve lavice prekryté bielou plachtou najčastejšie v prednej izbe, tak aby ostal
priestor pre trúchliacu rodinu.
4. Pripravený hrob sa zakrýva. Na druhý deň po pohrebe sa
ide vyberať hrob, ktorý sa vykope a prikryje a ostáva takto do
pohrebu. Opäť ide o rituál, aby nik druhý v dedine nezomrel.

5. Pozostalý sa modlia tri dni. Modlitby trvajú zväčša tri dni.
V deň pohrebu vstupuje do domu pop, ktorý kadidlom odymí
rakvu, slúži sa panachída (krátka bohoslužba za zomrelého).
Po nej sa pokropí rakva svätenou vodou cez zelenú vetvičku
a po týchto rituálov je rodina ubezpečená, že modlitby sa dostali k Bohu.

6. Do rakvy sa pribíjajú tri klince. Je to rituál, ktorým sa dáva
najavo, že Isus Christus bol tiež pribitý na kríži tromi klincami.
7.

Dom nesmie ostať prázdny. Po obradoch v dome a poslednej
rozlúčke bozkom príbuzných sa odchádza do cerkvi (chrámu),
v dome ostáva starší skúsenejší, otvára okná, dvere. Stôl, na
ktorom bola rakva, sa pretáča, aby sa zosnulý nevrátil domov.

8. Rituály smútočného pochodu. Po rozlúčke v dome sa odíde
slúžiť sv. liturgiu do cerkvi, kde sa rakva umiestni na stred,
okolo nej horiace sviece a modlí sa za pokoj duše. Po liturgii
mladší zoberú rakvu a spolu so sprievodom odchádzajú ku
hrobu, zvonia zvony, spieva sa.

9. Do hrobu sa nedávajú živé kvety. Rakva sa dáva nohami
smerom na východ a hlavou na západ, pop označí krížikom
obidve strany hrobu, aby ho uzamkol. Potom vyleje zvyšnú
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svätenú vodu, hodí zelenú vetvičku, vysype popol z kadidla,
hodí bielu vreckovku, ktorou utieral kríž a rozlúčkový zoznam
od rodiny. Tým sa ukončuje pre príbuzných čas veľkej bolesti
a pripravuje to príbuzných na cestu smútenia. Do hrobu sa nehádžu živé kvety, pretože pravoslávni veria tomu, že ak by sa
do hrobu hodili živé kvety, v krátkom čase by zomreli mladí
ľudia. Na rozlúčku sa hodí hruda hliny a prítomní sa rozchádzajú na hroby svojich blízkych a modlia sa.

10. Kar. Po obradoch blízka rodina a pop odchádzajú na kar,
ktorý sa začína modlitbou. Po kare si ide rodina oddýchnuť,
aby sa mohla neskôr stretnúť už pri upravenou hrobe a modliť sa.
11. Sväté liturgie. Na tretí deň sa koná liturgia, potom sú týždňové liturgie, kedy sa zhromaždenie modlí za spasenie a prijatie duše do raja. Pokračuje sa štyridsaťdňovou liturgiou za
zosnulého.

12. Nosenie čierneho odevu rok. Počas celého roka sa za blízkych nosí čierne oblečenie, nerobia sa napr. svadby. Po roku
sa pokračuje v modlitbách, spomienkach, udržiava sa hrob,
zapaľujú sa na ňom sviece a nosia sa kvety nielen na sviatky.

Tieto rituály a symboly sa môžu rôzniť podľa špecifík jednotlivých
regiónov. Ich zmyslom je ponúknuť pozostalým jasnú a časom overenú
štruktúru – rámec, o ktorý sa môžu v ťažkých chvíľach tesne po úmrtí
oprieť a s jeho pomocou prežiť prvé, kritické štádium smútenia a žiaľu.
Pravoslávna cirkev poskytuje množstvo obradov, symbolov a zvyklostí,
ktoré pozostalému človeku podajú pomocnú ruku v období nielen akútneho žiaľu. Spolu s pomocou a podporou veriacej komunity tak vytvárajú priestor na efektívny a zmysluplný zápas s vlastným žiaľom a smrteľnosťou.

Obdobie smútenia

Kto zomrel vo viere v Ježiša Krista , užíva blaženosť doma u Boha.
Pomyslenie na tieto slová utešuje a láme žiaľ. Nie je pravdou, že sme
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zomrelého človeka stratili, len sme sa na chvíľu odlúčili. Pre každého
človeka je strata ťažkým úderom v živote. Po akútnej fáze, keď sa človek
dozvie ťažkú správu, je prežívanie veľmi individuálne a prináša mnoho emócií a vnútorného rozorvania. V jednotlivých cirkvách je smútenie vnímané ako potreba a prirodzené obdobie zmierenia a prijatia danej skutočnosti. Každá cirkev na seba viaže tradície, ktoré sú jej členovia povinní dodržiavať. V tesnom období pred pohrebom je mnoho povinností pre členov dotknutej rodiny. Preto sa môže stať, že vnímanie
samotného odchodu ich blízkeho nie je živo prežité a vnímané. Väčšinou
sa stáva, že až s odstupom času, niekoľko dní či týždňov po pohrebe,
začne na každého člena rodiny doliehať skutočný žiaľ. K tomu sa často
pridáva nielen únava a vyčerpanosť z predchádzajúcich dní, ale aj prázdno a ničota, beznádej a zúfalstvo, ktoré prechádza domom. Smútok a plač
intenzívnejšie doliehajú na pozostalých práve po pohrebe. Čím bol vzťah
vrelejší, hlbší, tým je žiaľ intenzívnejší.

Zrazu je dom prázdny, nepočuť hlas, miesto na lôžku je ustlané, veci
v skrini nedotknuté je to obdobie zastavenia času, ale aj nezáujmu
a obdobím bez životnej energie. V tomto období je veľmi dôležitá opora blízkych ľudí, to znamená príbuzných, susedov, priateľov, ale aj celej
komunity, hlavne členov cirkvi. Je potrebné byť nablízku a pomôcť nielen v tých administratívnych úkonoch, ale aj tých ľudských. V tomto
období čaká rodinu usporiadanie rolí v rodine, lúčenie sa z osobnými
vecami, upratovanie ako aj dedičské konanie a riešenie sociálnej situácie v rodine.
Práve v tomto období je dôležité sprevádzanie pozostalých. V tomto
období prechádzajú ťažkými fázami zmierenia a vyrovnania sa so stratou. Zmierenie nie je nič iné ako dobrovoľné a slobodné odovzdanie
a oslobodenie (Svatošová, 2001). Cítiť to môže človek až vtedy, ak prijal
pravdu, že zosnulý skutočne odišiel. Sprevádzanie znamená ísť kus cesty s tým, ktorý stratil niekoho blízkeho (Svatošová, 2011). Ako sme už
písali, v pravoslávnej cirkvi sa na zosnulého nezabúda. Blízki si ich uctievajú spomienkami, návštevou hrobu, spomienkovými sv. omšami ako
aj počas sviatkov všetkých svätých, tzv. Dušičky (Haškovcová, 2007).
Tieto rituály a symboly im zároveň pomáhajú spracovať žiaľ a stratu svojho blízkeho. Takto pozostalí čerpajú silu kráčať ďalej a napĺňať
zmysluplne svoje životy.
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Prieskum
Výskum spočíval v zbieraní dát od respondentov, ktorí mali skúsenosť
so stratou svojho blízkeho. V empirickej časti išlo o kvantitatívnu analýzu dát, ktoré sme získali z dotazníkov. Dotazník bol spracovaný formou
kombinovaných otázok aj s využitím 5 stupňovej škály, ktorá sa týkala
hlavne odpovedí na spokojnosť. Otázky boli zamerané na obdobia pred
stratou blízkeho, počas nej a po odchode blízkeho.
Hlavným cieľom bolo získať prehľad o tom, ako sa človek vyrovnáva so
stratou blízkej osoby, kto mu podal pomocnú ruku a kde dostal odpovede
na svoje otázky ako aj to, čo je charakteristické pri odchode blízkeho,
aké sú zvyky či rituály pred a po pohrebe a to v pravoslávnom vierovyznaní. Odpovede mali odkryť problematiku podpory pozostalým
a pohľad pozostalých na danú situáciu, čo im pomohlo alebo nepomohlo
v čase smútenia. Dotazník sa dotýkal osôb, ktorým minimálne pred rokom niekto blízky odišiel alebo blízka osoba a osôb vo vekovej kategórii
20-59 rokov a vo veku nad 60 rokov s podmienkou, že praktizujú svoju
vieru. Zaujímali sme sa aj z hľadiska socio- demografického aké je prežívanie a postoj ľudí z mesta a z vidieka na stratu blízkej osoby ako aj
úlohu zvykov a tradícií pri prekonávaní žiaľu.
Zo 65 oslovených respondentov s pravoslávnym vierovyznaním sa nám
vrátilo 35 dotazníkov. Viac nám odpovedalo žien a to 30. Mužov bolo
5. Z vidieka bolo 25 respondentov, z mesta 10. Podľa vekovej kategórie
20-59 rokov bolo 26 respondentov a vekovej kategórie na 60 rokov bolo
9 respondentov.

Zistenia prieskumu

Respondenti s pravoslávnym vierovyznaním sú v zastúpení v jednotlivých regiónoch v oblasti východného Slovenska a to tak v mestách ako
aj na vidieku. V porovnaní s mestom, na vidieku je komunita menšia
a k sebe bližšia, ľudia o sebe vedia, pomáhajú si a sú si na blízku pri riešení akejkoľvek pomoci vrátane prekonávania žiaľu po strate blízkeho
človeka.
Pri otázke, kde zomrel blízky človek, 22 z 35 respondentov odpovedali
v hospici, čo znamená, že starostlivosť o ich blízkeho bola na odbornej
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úrovni rovnako ako aj príprava na jeho odchod. Súčasťou prípravy na
smrť bola otvorená komunikácia o blížiacej sa smrti počas opatrovania príbuzného. Príbuzní dostali informácie o ďalšom postupe a riešení
pohrebu ako aj podporu a povzbudenie do ďalších dní. Hospicová starostlivosť zahŕňa podporu pozostalých nielen počas zomierania príbuzného, ale aj po pohrebe. Hospicoví odborníci (psychológ, kňaz,
sociálny pracovník či zdravotník) sú im k dispozícii aj po pohrebe.
Pozostalí môžu prísť a zdieľať svoje prežívanie smútku a žiaľu.
Zaujímavé sú zistenia v oblasti sebaobviňovania. Pocit viny alebo sebaobviňovanie prežívali 9 z 35 respondentov a to len 1 z 22, ktorý mal
svojho blízkeho v hospici. Veľmi nízka miera sebaobviňovania u tých
respondentov, ktorí mali príbuzného v hospici, je pravdepodobne zapríčinená odborným poradenstvom, ktoré pozostalí dostali v hospici. Tým sa potvrdilo, že je potrebné venovať pozornosť sprevádzaniu
príbuzných v čase prežívania choroby, hlavne vo chvíli, keď prichádza
nezvratnosť zdravotného stavu ich blízkeho a liečba nereaguje. Vtedy
hospicový personál je nápomocný a poskytuje príbuzným dostatok
informácii, aby sa predišlo zbytočnému sebaobviňovaniu.
Pri otázke vysporiadavania sa so smrťou bola veľmi nápomocná viera
ako to potvrdilo 29 z 35 respondentov a to nielen pred pohrebom, ale aj
počas pohrebu a po ňom. Respondentom pomáhala aj zmena prostredia. K tomu sa priklonilo 25 z 35 respondentov. Slúženie sv. omší ako
pomoc uviedlo 10 z 35 respondentov. Naopak situáciu prežívania žiaľu
zhoršovalo vo vyššom počte spomínanie a vracanie sa do minulosti ako
uviedlo 27 z 35 respondentov. Zhoršenie finančnej situácie potvrdilo
8 z 35 respondentov. Oporou v čase žiaľu bolo pre väčšinu mať na blízku niekoho blízkeho (28 z 35 respondentov). 7 z 35 potrebovali samotu a ticho. Túto časť dotazníka ukončila otázka využitia profesionálnej
pomoci, ktorú potvrdilo 29 z 35 respondentov. Z týchto výsledkov môžeme potvrdiť, že človek, ktorý je veriaci, ľahšie prežíva stratu blízkej
osoby, pretože má pocit istoty a bezpečia, že v tomto čase neostane sám
a opustený. Veľkú oporou nachádza u spoluveriacich ako aj u svojich
blízkych, či susedov.
Súčasťou zhodnotenia boli aj odpovede na otázky spokojnosti s podporou rodiny, komunity a cirkvi pred pohrebom, počas pohrebu a po
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pohrebe. Výsledky ukázali, že vo vyššom zastúpení boli odpovede týkajúce sa rodiny (19 z 35 respondentov vyjadrilo spokojnosť s podporou rodiny), nasledovala podpora cirkvi (11 z 35 respondentov) a nakoniec podpora komunity (5 z 35 respondentov). Výsledky odpovedí
demonštrujú, že rodina má stále nezastupiteľné miesto pri prežívaní ťažkej straty aj medzi veriacimi pravoslávnej cirkvi. Obrady v pravoslávnej cirkvi zohrávajú tiež dôležitú úlohu pri prekonávaní žiaľu.
Výsledky potvrdili, že najväčší význam má slúženie sv. omše, kde sa
každý účastník posilňuje Duchom Svätým a dostáva nádej vo stretnutie
a večný život. 31 z 35 respondentov uviedlo slávenie sv. omše ako najdôležitejší obrad pravoslávnej cirkvi v súvislosti s prekonávaním žiaľu.
Len 4 z 35 uviedli samotný obrad pohrebu a pochovania ako rituál
zmierňujúci ich žiaľ.

Záver

Kultúra zomierania prešla svojim vývojom. V minulosti starší členovia
zomierali v kruhu rodiny vo svojom vybudovanom dome. Dnes je situácia
iná. Ľudia zomierajú viac v nemocniciach, sociálnych zariadeniach vrátane hospicov. Doba je uponáhľaná a hektická, tlačí na ľudí od ranného
detstva až po vysoký vek, aby riešili veci rýchlo bez pohľadu na vnútro
človeka a jeho prežívanie. Očakáva zdvihnutú hlavu za každých okolností ako aj rýchle nastúpenie do bežného života po akejkoľvek strate
či bolesti. Dnešná spoločnosť ťažšie prijíma slabých, chorých a emocionálne chudobných. Učí ľudí stáť nohami pevne na zemi a zvládať všetky
aj tie ťažké situácie.

No v živote sú chvíle nad ktorými nemá nikto moc a potrebujú zastavenie, stíšenie a spomalenie. Len vďaka týmto chvíľam, aj keď sú ťažké,
dokážeme byť ešte ľudskí a spomenúť si na to, čo je pre človeka dôležité.
Aj čas smútenia nás obohacuje a posúva nás k dokonalosti. Nie len hmotné veci sú pokrmom pre život, ale vzácnejšie sú tie nehmotné, ktoré nevidíme, ale cítime a prežívame. V tomto procese smútenia má stále nezastupiteľné miesto cirkev so svojimi obradmi a rituálmi. V pravoslávnej
cirkvi je to hlavne sv. omša za zosnulých, ktorá poskytuje veriacim pozostalým najhodnotnejšiu útechu v žiali a pomáha tento žiaľ spracovať.
Spolu s pomocou hospicových odborníkov tak tvorí potrebnú základňu
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pre prekonávanie žiaľu pozostalých. Táto symbióza moderných vedeckých postupov a starovekého rituálu poskytuje pozostalým dostatočné
nástroje na efektívne vysporiadanie sa so žiaľom.

Literatúra

Aleš, P. Pravoslávna cirkev u nás. Svetlo sveta: Metropolitná rada Pravoslávnej cirkvi Prešov. S. 92. 1998.
Artim, J. 2004. Pravoslávne ikony. Tlačiareň svidnícka s.r.o.: Pravoslávna
cirkevná obec Svidník. 2004.
Haškovcová, H. Lekářska etika. Praha: Galén, 2002.
Haškovcová, H. Tanathologie. Praha: Galén. 2007.

Kelnárová, J.: Tanathologie v ošetrovatelství. 2007. Brno: Littera. 2007.

Kormaník, P. Pravoslávna liturgia I. Grafotlač: Pravoslávna bohoslovecká
fakulta Prešov. 1999.
Lutovský, M. Hroby predků. Praha:Academia,1996.

Pružinský, Š. Pravoslávna liturgia I. Bonus: Metropolitná rada Pravoslávnej cirkvi Prešov. 1997.
Pružinský, J. Š. O zosnulých. Spišská Nová Ves: Pravoslávna cirkevná
obec. 2008.
Svatošová, M. Hospic – Umenie sprevádzať. Bratislava: Lúč. 2001.

Ware, T.: Pravoslávna cirkev vierouka. Pravoslávna cirkevná obec
Humenné. 2003.
• Martina Proneková
hospic Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi
143

Zborník vychádza v rámci projektu EÚ, Gruntvig, No. 134120989
„Trauerbegleitung in interkulturellem und interreligiösen Kontext“

9 788096 854264

ISBN: 978-80-968542-6-4

