
Postoje okolí k pozůstalým rodičům (a také opačně)

Zemřel nám syn a zažila jsem různé postoje okolí. Také znám různé postoje z vyprávění druhých 
rodičů. A také řeším svoje vlastní postoje k okolí. 

Nepřijetí

Nechci o tom nic slyšet! Nechci o tom nic vědět! Pro někoho je smrt dětí opravdu těžší, než co v dané 
chvíli dokáže připustit a co v dané chvíli dokáže přijmout. Někteří lidé se raději se pozůstalým 
rodičům vyhýbají. Raději se před pozůstalými rodiči schovávají. Někdy je to až tak silné, že to 
vypadá, že pozůstalí rodiče jsou pro ně „nakažliví“.

Neurvalost

Nikdo samozřejmě nepřipustí, že by si na pozůstalých rodičích mohl „smlsnout“. Ale i to se stává. 
V rámci „zájmu“ se někdy lidé začnou zcela nepokrytě a bez okolků vyptávat, jako kdyby uspokojení 
jejich zvědavosti bylo v tu chvíli to nejdůležitější. Připadá mi spravedlivé připomenout, že lidé se 
takhle většinou nechovají ze zlé vůle, ale je to jejich reakce na stres a chybí jim vhodné vzory chování.
Je užitečné umět takové lidi zastavit. Jasným gestem nebo slovem. 

Neprofesionalita

V hodně těžkých chvílích bývá obvyklé se pro pomoc obrátit k profesionálům.  Zažila jsem 
pozůstalého tatínka, který šel na zdravotní prohlídku k obvodní lékařce. Na otázku jak se cítí, 
odpověděl, že je mu moc zle, protože mu zemřel syn. Lékařka mu zcela vážně tvrdila, že nemá tak 
velký důvod být nešťastný, protože má ještě dceru. Toto je jeden neprofesionální příklad za mnoho 
dalších, které jsem osobně zažila a také znám z vyprávění od dalších rodičů.

Profesionalita

Naštěstí jsou kolem nás profesionálové, kteří jsou schopni pozůstalé rodiče v zármutku provázet či 
podporovat. Ať už jsou to psychologové, psychiatři, sociální pracovníci nebo kněží. Také sdružení 
Dlouhá cesta připravuje svépomocné poradce z řad rodičů, kterým zemřelo dítě. Připadá mi zde 
důležité připomenout, že různí lidé mají různou krevní skupinu. Jak reálně, tak obrazně. To znamená, 
že ne každý může v tak těžké chvíli dobře komunikovat úplně s každým. Pokud pozůstalý rodič 
potřebuje profesionální radu či pomoc pro svoji duši, má šanci ji najít, i když třeba ne hned napoprvé.

Rozpaky

Když mi zemřel syn, volali mi kamarádi. Často jsem slyšela: „Já nevím, co ti teď můžu říct. Bojím se, 
abych ti nějak neublížila. Ráda bych ti nějak pomohla…“ Nevěděli, tápali, ale jasně dávali najevo 
svoje úmysly. Samozřejmě, že se neurazili, když jsem zviditelnila svoje hranice a řekla, že teď nemám
sílu s nikým mluvit. A samozřejmě, že zůstali se mnou, když jsem řekla, že potřebuju mluvit o tom, co
se stalo. Vzpomínám si na jednu zajímavou situaci. Mám kamarádku psycholožku. Při smrti syna mi 
byla velkou oporou. Za nějaký čas zemřel její tchán, kterého měla ráda. Když jsem za ní šla, také jsem
vůbec nevěděla, co mám říct. Tak jsem se zeptala, jestli jí můžu vyjádřit upřímnou soustrast. Její gesto
podávané ruky mi napovědělo, že kondolence upřímné soustrasti je pro ni důležitá. Mohla naznačit i 
nesouhlas a hned bych pochopila, že by to pro ni bylo formální nebo nevítané.

Bezmoc

Jedna psycholožka mi říkala, že lidé mají v sobě geneticky zakódováno soucitné chování. Vím, že 
okolo mě bylo dost lidí, kteří byli ochotni mi v mých těžkých chvílích po ztrátě syna pomáhat. Ale co 



mohli dělat, když ani já jsem chvílemi nevěděla, co vlastně potřebuju. Také znám lidi, kteří by 
nepožádali o pomoc, ani za nic. Jsou naučení očekávat, že druzí vytuší, co oni potřebují.  V těchto 
situacích okolí nemá šanci pomoci, i když chce. 

Lidská účast

Lidská účast je důležitá na obou stranách. Jak na straně okolí najít odvahu přiblížit se ke zdrceným 
rodičům a citlivě komunikovat. Tak na straně pozůstalých rodičů chtít komunikovat a dávat najevo své
hranice a potřeby. Různí lidé reagují v těžkých situacích různě. Je důležité vědět, že každý v dané 
chvíli dělá to nejlepší, co je v jeho silách. Je pochopitelné, že ne vždy se všechno daří. 

- Gesta
Chci, aby lidé se mnou o mé ztrátě nemluvili? K tomu máme vhodné gesto – zvednutí ukazováčku 
před zavřenými ústy. Chce mě někdo objímat a vadí mi to? Couvnu jeden krok a zvednu ruku před 
sebe. Většinou to lidé pochopí a respektují. A naopak, někdy tiché uchopení za ruku nebo objetí 
vyjádří mnohem více než slova.

- Jídlo 
V několika amerických filmech jsem viděla, že lidé přinášejí k pozůstalým různé nádoby s jídlem. 
Tam je to zavedená tradice. My jsme doma prvních pár dní po smrti syna ani nevařili a ani nejedli. 
Umím si představit, že by nám někdo přinesl vařené jídlo nebo třeba ovoce. Někomu by to možná 
přišlo moc přízemní. Slyšela jsem jednu maminku, která po smrti dítěte zůstala sama a naříkala si, že 
sousedy ani nenapadlo třeba jen tu polévku jí přinést. Je třeba spolu mluvit a chtít se domluvit.

- Sliby
Pozor na neuvážené sliby. „Je mi strašně líto, co se ti stalo. Udělám pro tebe všechno, co můžu. 
Kdykoliv zavolej. Udělám cokoliv.“ Za dva dny volám, že jsem úplně mimo a neuměla jsem si v 
obchodě vybrat boty na pohřeb.  Žádám o společnou návštěvu obchodu. Kamarádka říká, že bohužel 
teď nemá čas. Tak se ptám, kdy by měla čas. Leze z ní, že vlastně jít vybírat boty na pohřeb nechce. 
Tak se ptám, jak to myslela, že pro mě udělá kdykoliv cokoliv. Po chvilce mlčení přichází omluva: 
„Promiň, chovám se jako pitomec. Za půl hodinky tě vyzvednu u tebe doma a jdeme do obchodu.“ 
Boty jsme spolu vybraly a kamarádka ocenila, že jsem se v tu chvíli nedala odbýt jejím strachem.

- Kondolence se svíčkami
Náš syn miloval Slovinsko a často tam pobýval. Po smrti syna nám přišla ze Slovinska krabice. Synovi
přátelé nám poslali kondolenci a k tomu tři veliké svíčky na hrob. Přišlo nám to s manželem velmi 
vroucí a byli jsme za to vděčni. 

- Dárky na památku
Syn hodně cestoval a jeho kamarádi nám přinášeli z různých cest na památku kamínky pro Jirku na 
hrob. Také jsme tato gesta přijímali velmi vstřícně a byli jsme za ně vděční. 

Závěr

Postoje, které jsem zde pracovně nazvala Rozpaky, Profesionalita a Lidská účast jsou pro nás, 
pozůstalé rodiče velmi důležité a potřebné. Díky všem, kteří nám je poskytují. Smrt děti je však 
mimořádná situace a tak je běžné, že řada lidí v okolí vhodné chování nezvládá. Třeba se to neměli 
kde naučit a třeba pro to nemají přirozené dispozice. Chvíli jsem se kvůli tomu pohoršovala, chvíli 
jsem se kvůli tomu litovala. Časem jsem pochopila, že se mi uleví, když začnu já ty druhé více chápat.
Připadá mi užitečné o tom mluvit a psát, aby ti co chtějí, se mohli více dozvědět či inspirovat. Jak naše
okolí, tak pozůstalí rodiče. 
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