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Bezpečnostní experti považují stárnutí populace za bezpečnostní hrozbu. Prognostická 
studie Mapping Global Future hovoří o Evropě spolu s Japonskem jako o „stárnoucích 
mocnostech“, což dokládá i mírou plodnosti, která dosahuje úrovně 1,4, přičemž prostá 
reprodukce vyžaduje hodnotu 2,1. Nadcházející populační úbytek v Evropě tak může 
mít bezprecedentní důsledky. Již v současnosti zaznamenávají některé členské státy EU 
ve střední a východní Evropě populační pokles a další země je budou dříve či později 
následovat. 
 Zpomalování populačního růstu je nevyhnutelně spojeno s populačním stárnutím. 
Podle prognóz dosáhne věkový medián v EU v roce 2025 kolem 45 let a již po roce 
2010 se začne snižovat počet a podíl obyvatelstva v produktivním věku 15-64 let i 
počet starších neaktivních osob připadajících na jednoho ekonomicky aktivního začne 
prudce narůstat. Pro „evropské stárnutí“ tak bude nutné zvyšovat výdaje na zdravotní a 
sociální péči a služby, což vážně zatíží veřejné rozpočty, ve kterých může být následně 
alokováno, i pod tlakem veřejnosti, méně prostředků např. na vojenské rozpočty. 
Stárnutí populace negativně ovlivní i rekrutační potenciál nejen pro armádu, policii, ale 
i další součásti bezpečnostního systému. Např. kvůli stárnutí populace pět vojensky 
nejsilnějších evropských států (Velká Británie, Francie, Německo, Itálie, Španělsko), 
které se dohromady podílejí cca 70% na obranných výdajích EU, přijde do roku 2025 o 
osm milionu občanů potenciálně povolatelných do armády. (Blíže viz Balabán, M., 
Rašek, A.: Klíčové geopolitické, ekonomické a sociální bezpečnostní hrozby v Evropě 
a jejich dopady na ochranu kritické infrastruktury. In: Operační příprava státního území 
České republiky 2009. Sborník konference GŠ MO Praha 3. 11. 2009, s. 3-12.) 
 Stárnutí a smrt jsou však především sociologickým fenoménem. Specifickým přís-
pěvkem jsou v tomto smyslu Eseje o člověku s podtitulem Archeologie lidských životů 
II. Jejich autor, pětasedmdesátiletý Václav Smitka, je na prahu vyššího staršího věku. 
Navazují v jistém smyslu na jeho prvotinu Archeologie lidských životů, svůj soubor 
esejů označuje za myšlenkový odkaz. V devatenácti kapitolách ve formě úvah o životě, 
referátů přednesených na nejrůznějších setkáních a kasuistik zhodnocuje třicetileté 
zkušenosti z profesní činnosti psychologa na geriatrii a gerontopsychiatrii i z vlastního 
života. Zamýšlí se nejen nad fyziologickými, psychologickými a intelektuálním změ-
nami a proměnami lidského života v procesu stárnutí, nad nemocemi a bolestmi, které 
lidi trápí, ale i jak obohacují náš život, prohlubují vnímaní a poznání, které se poté 
odráží ve filosofii života a v lidské kultuře. Nemůže proto přehlédnout pojmy, jako je 
věčnost, zánik a sláva. Jeho texty jsou tak specifickým až encyklopedickým příspěv-
kem rozvoji gerontologie i filosofie. Nedají se hodnotit bez vlastních subjektivních 
přístupů, spíše než tedy nad nimi vynášet soud, přicházet s názory a představami 
vlastními.  
 Charakteristikou Smitkovy publikace je syntéza historického přístupu, poezie a 
prózy jako zdroje poznatků o stáří a smrti i poznatků vlastních. Smitka si akceptací 
vržení člověka do světa a konkrétního sociálního prostředí postupně vytváří i svůj 
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vlastní hodnotový svět. Reflektuje tu komplikovanost vlastního osudu, poznamenaném 
vážným zraněním v dětství, které vrstevníci ve stejných podmínkách mohli a skutečně 
prožívali daleko jednodušeji. Ale v každém případě jsme těmito forming-impressions 
dlouhodobě a někdy i negativně poznamenáni, alespoň zčásti i po celý život 
determinováni. Zvláště nedokážeme-li naslouchat nejen souvěrcům, jak Smitka 
používá tento pojem, ale především jinověrcům, jejichž názory můžeme později 
rozpoznat jako bližší pravdě. Možná by vše probíhalo jinak, kdybychom se jako aktivní 
lidé neustále neocitali v časové tísni. 
 Při tomto přístupu se musí nejdříve zabývat tím, zda stáří je spojeno s moudrostí. 
Úvahu začíná ironickou šaškovou otázkou již pravděpodobně dementnímu králi Lea-
rovi: Proč jsi nezmoudřel, dokud jsi nezestárl? Smitka se domnívá, že moudrý je „od 
přírody bystrý, zkušený, rozumný, prozřetelný a uvážlivý“. Moudrost je ale nemysli-
telná bez charakteru. Předávat vědomosti a schopnosti v dynamickém civilizačním 
vývoji je možno jen sporadicky, spíše je tomu naopak, mladí poučují staré. Ale zůstalo 
něco, co je možné předat, jakási koncentrovaná životní zkušenost a individuální pou-
čení. Autorova prognostická vize však spojuje stáří spíše s hrozbou demence jako 
průvodního jevu stárnutí desítek miliónů lidí. Je to daň i za pokrok medicíny. Osudem 
může být stále častěji vytrácení se ze života. Dožít se vysokého stáří začíná být stále 
ošidnější. Ztrácí se sociální role starých lidí. Zůstává povinnost se o ně postarat. 
 Ideálem a normou je Smitkovi starořecká kalokagathie. Vzešla z beznaděje, z vě-
domí předurčených mezí, křehkosti lidské existence. Přetrvává v evropském myšlení 
spolu s nemalou dávkou skepse. Jenže jak zachovat míru prožívání lidského života 
v dynamické až hektické době? Možná je workoholismus jen obranou mnohých lidí 
před thanatologickými myšlenkami, vědomím smrti člověka. Antifón již před dvěma a 
půl tisíci let zcela pregnantně v souvislosti s bilančními výčitkami odpověděl na 
základní téma Kunderova díla: Kdybych v té či oné části života udělal něco jinak, bylo 
by všechno jinak, tedy lepší. Jenže: Ten život, který jste prožil, je jediný, žádný jiný 
neexistuje. Není možnost opravy, a proto je život, jaký jste prožil, vaším jediným 
životem. Varovat je možné jen potomky: Na počátku života vcházíte na neporušenou 
sněhovou pláň, na níž je vidět každá stopa, která po vás zůstane a bude vás celý život 
doprovázet. 
 Smitku zaujal představitel antropocentrismu Erasmus Rotterdamský. V jeho době 
na počátku novověku se měnil vztah ke stáří a smrti, středověký katolicismus 
považoval lidi za nesmrtelné. Tematizovat stáří, jako to činí Erasmus, nebylo v té době 
obvyklé. I u něho však stárnutí a stáří nemají jen své světlé stránky, ale i svůj rub – jak 
svízelné je stáří, jak krutá je nutnost zemřít! Autor osobitě prokládá úvahy o Erasmovi 
konkrétními kasuistikami ze své praxe. Prokazuje, že se nelze spokojit jen s Erasmo-
vým laskavým ironickým pohledem na stáří. Můžeme jen dodat, že je přece jen 
modernímu člověku bližší. Podobně autor uvažuje o donquijotství, nejsou-li geriatři jen 
stejně smutnými postavami či směšně pošetilými dobráky jako hrdina Cervantesova 
románu. Je v tom údiv i obdiv. Pravdivý je druhý soud, jinak bychom opustili půdu 
evropské kultury. A v tom je největší Smitkova zásluha: spojuje geriatrii, vztah ke stáří 
a péčí o staré s historickým zázemím, s evropskou civilizací a kulturou a hledá pro 
tento postoj oporu v evropských velikánech. 
 Podstatnou částí Smitkovy publikace jsou úvahy o terapeutické praxi, zvláště asy-
metrii vztahu starého člověka a terapeuta. Argumentem je přesvědčení profesora 
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Vladimíra Vondráčka, že sice každé období lidského života má své problémy, ale ty ve 
stáří jsou nejnaléhavější. Nejspíš proto, že poslední. Jdou jim vstříc geriatrie, 
gerontologie, gerontopsychiatrie, gerontopsychologie a jiné multidisciplinární nauky a 
instituce. Vztah terapeuta a starého člověka doprovází jako výraz asymetrického vztahu 
paternalismus. Je o to silnější, čím pacienta doprovází více vážných chorob. Někdy 
jsou tak závažné, že limitují až znemožňují komunikaci. Překonat je může třeba jen 
letmý dotyk. Jsou to okamžiky, kdy se léčba spíš než o vědu opírá o intuici, umění 
jednat s lidmi, i když i ono je tématem psychoterapie. Ale jednotlivé kasuistiky 
prokazují, že může psychoterapeuta připravit jen parciálně. Poradí si asi nejlépe ti, kdo 
mají blízko k umění vůbec, a to nejen jako konzumenti. Nejhorší jsou situace, kdy je 
člověk upoután na lůžko, což nemůže nebýt traumatizující, jakkoli takový člověk svůj 
stav může snášet pasivně, ale i aktivně. Regrese je doprovázena infantilitou a emoční 
nevyvážeností přerůstající až v zoufalství a vyúsťující v úzkost z budoucnosti. Pro 
terapeuta není jednoduché zachovat v takovém člověku alespoň zlomky integrity. 
Bolest, utrpení a s nimi spojená emocionální i někdy faktická osamělost proměňují 
prožívání života. Zasahovat do něho je riziko s těžko předvídatelnými účinky. Autor se 
tu pouští do tématu, který je sám od sebe strašný, ale každý člověk by o něm měl vědět, 
jakkoli se cítí zdráv, netrpí, je obklopen blízkými lidmi; právě proto, že se situace může 
diametrálně změnit. Rozhodující je Smitkova terapeutická zkušenost, se kterou 
samozřejmě můžeme se stejnou úspěšností polemizovat: začít s vážnou starostí o stáří, 
nemoc, utrpění, osamělost dnes, tedy v jakémkoli věku, abychom – až budeme 
vzbuzovat jen soucit, ale nebude nám pomoci, uměli i soucit přijmout jako projev lidské 
pomoci v bezmoci. Odmítnout můžeme, ale máme tu zkušenost jako terapeut? 
 Zatímco v minulosti bylo stáří až glorifikováno, nyní je preferováno mládí. Nejsme 
schopni vnímat život jako přirozený celek, v němž by stáří mělo být vyvrcholením. 
Spolu se stoupajícím průměrným věkem je stále častěji doprovázeno demencí, depre-
semi, delirii, psychózami a změnami osobnosti. Základní formou režimu terapie je 
komunita a diskuse o nejrůznějších tématech, manuální kreativita, muzikoterapie a hry. 
Zařazování do skupin je závislé na druhu demence i na stupni kognitivních funkcí a 
senzorické invalidizace. Psychoterapie v praxi vyžaduje osobnost; svou rolí má nejblíže 
k učiteli. 
 Autor se nevyhýbá ani fenoménu sebevraždy, i když bez nároku na vlastní hodno-
cení. Tato část je mj. přehlídkou řady filosofů končících sebevraždou, ve srovnání 
s moderní dobou skromnějšími prostředky jako až legendárně zadržováním dechu, 
hladem, jedem, otevřením žil, probodnutím se mečem, množstvím vína vypitým v hor-
ké lázni či skokem do jícnu Etny; u některých dokonce je provázena pocitem slasti. 
Sebevražda už zároveň není trestuhodným zločinem či zbabělostí, člověk je však 
bohatstvím společnosti, ale uznává se jako východisko z bezvýchodných situací či ne-
snesitelné bolesti. V některých starořeckých obcích, kdo přesvědčil spoluobčany o své 
bezvýchodné situaci, dostal od městské rady jed. Ostatně slovo sebevražda je známé až 
od 17. století. 
 Pro T. G. Masaryka jako politika bylo sociologicky pojaté téma sebevraždy jistě 
riskantní. Ale prožitek z dětství byl silnější. Sebevraždu považoval za hromadný 
sociální jev a nepřirozený způsob smrti, za produkt pokroku, vzdělání a osvěty, 
„bludných předstáv vzdělanosti“. Příčinou je bída a alkoholismus, sociální zlo. Souvisí 
s duševními nemocemi. Volí multikauzální přístup, celkový životní postoj. Náboženská 
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víra tendenci k sebevraždě oslabuje. Stáří významnější roli podle TGM nemá, což by 
v současnosti vzhledem k nové situaci neobstálo. Nesmiřuje se s myšlenkou jisté 
danosti moderní společnosti i sebevraždy. Východiskem je mu realizace humanitních 
ideálů. 
 Nechybí sebereflexe o profesionální deformaci a stereotypech v geriatrii. Smitka 
předpokládá shodu alespoň na operacionální definici, která vymezuje profesionální 
deformaci jako pokleslost – nepřiléhavost, nepřiměřenost či neadekvátnost – cítění, 
myšlení a jednání profesionála, které naruší jeho výkon, či způsobí sociální selhání. 
Pokud bychom měli přijít s pohledem z jiných oborů, může jít o setrvalou rutinu 
postrádající jakékoliv inovace a i o tzv. provozní slepotu. Zůstaneme-li u geriatrie, je 
jistým nebezpečím nápodoba chování pacientů či klientů. Ale autor objevuje i cosi 
jiného, deformaci své profese posuzovat u běžných lidí jejich psychický či 
psychiatrický stav. 
 Publikace je shrnutím výsledků jedné etapy Smitkova života po vyhození z rozhlasu 
po roce 1968. Nezastírá, že dospěl do věku a stavu po mozkové příhodě, kdy se téma-
tem stal sobě samému i sám. Počtvrté v životě se učí číst (jako prvňáček, po amputaci 
pravé ruky, klíšťové encefalitidě a CMP). Otevřeně popisuje stavy, které musí prožívat, 
a tím lépe poznává, co prožívali jeho pacienti. Začíná přemýšlet o umění odejít, naštěstí 
ho netíží nedokončenost díla. Už hlavně nemůže přesvědčovat pacienta, že 
sebevražedné usilování je neoprávněné. Pociťuje odpovědnost, že by mohl zemřít dříve 
než jeho pacienti. … stal jsem se vazalem pána, s nímž jsem se dříve v pohodě potkával. 
Ten pán, ke kterému nyní s úctou a s bázním shlížím, je čas. Ano je to pro jiné lidi i 
věk, kdy člověku již nechybějí peníze, ale právě čas. Nemusíme jej však za každou 
cenu věnovat reflexi a sebereflexi, u někoho až trýznivé, ale podle letory se s faktem 
lidské smrtelnosti vyrovnat třeba plebejsky, vzít ji jako součást dosavadního života. 
 U formy Smitkovy publikace, charakteristické tematickou sevřeností a zároveň 
rozvětveností, je nejcennější, že i starého člověka nezastraší, ale vyburcuje k větší 
aktivitě, někdy i z naštvanosti, když si někdo myslí, že člověk by se měl na stáří a smrt 
připravovat. Neměl. Jen by o tom ovšem měl něco vědět. To ano. To je psychologické 
pozitivum. Gnoseologické pak fakt, že ke každému soudu dospívá po historické 
analýze tématu nebo jevu, a to zejména z antických či středověkých zdrojů. I když ne 
vždy jsou poučením pro moderní dobu. O nejmodernější poznatky se příliš neopírá, 
výjimečně pokud jde o biologický pohled na čas. Život po tisících letech má přece jen 
odlišnější hodnotu. Smitka poukazuje ve své publikaci na variantní východiska: 
Společnost může zaujmout ke stárnutí a stáří jen následující postoje: postoj odmítavý, 
postoj vstřícný a postoj nevyhraněný, ambivalentní. Není těžké predikovat autorův 
postoj, stejně tak v reálném čase společenský, stačí pozorovat současnou politickou 
scénu. 
 

Antonín Rašek 
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