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Kolik váží

Co je to duše? Je hmotná, nebo 
ne? Co se s ní po smrti stane? 

Existuje vůbec? Z pohledu 
teologie či filozofie jistě, 

z pohledu exaktní vědy nikoliv, 
aspoň zatím. Dle materialisty po 

nás po smrti kromě vzpomínek 
nezůstane nic než popel a prach. 
Z pohledu člověka spirituálního 

se duše z hmotného těla jen 
kamsi odstěhuje. Třeba do 

kosmu, do nebe, do pekla či 
do jiného člověka. Anebo do 

hlemýždě. Kdo ví.

duše?
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Duše má přesně 21 gra-
mů. Aspoň tak to před 
více než sto lety po usi-
lovném bádání a  po-
kusech zjistil lékař 
Duncan MacDougall, 

kterému nešlo do hlavy tradované tvrze-
ní, že tělo bez duše, tedy nebožtík, je lehčí 
než člověk živý. A tak vážil a vážil, až mu 
vyšlo něco tak nepatrně lehkého jako je-
den plátek šunky.

MacDougall přitom nebyl troškař 
a šel na to od podlahy. Postupně přesvěd-
čil šest lidí, kteří jistojistě umírali, větši-
nou na tuberkulózu, aby přispěli vědě. 
Nechal sestrojit mamutí váhu, na kterou 
nebožáka umístili i  s  postelí, a  pak če-
kal, až vypustí duši. A protože šlo o šest 
různých duší, vážený doktor zprůměro-
val rozdíly mezi vahami živých pacientů 
a posléze týchž jakožto nebožtíků a vyšlo 
mu právě 21 gramů. Dva oříšky kešu nebo 
dva angrešty. Anebo jedna duše. Esence 
živého člověka.

Na jaře roku 1907 svůj objev zveřejnil 
jak v americkém tisku, tak v odborných 
časopisech. Doktor MacDougall popiso-
val, že váha pacientů se vždy snížila na-
jednou v okamžiku smrti a že vždy kon-
troloval, jestli náhodou nedošlo třeba 
k  úniku moči. Průměr nakonec spočítal 
ze čtyř případů, neboť ve dvou dalších se 
mu měření nepodařilo včas uskutečnit. 
Dalším důkazem bylo jeho vážení umí-
rajících psů, kterých sehnal hned patnáct. 
Váha se prý v jejich případě s příchodem 
smrti ani nepohnula, což měl být jasný 
důkaz, že zvířata jsou na rozdíl od člově-
ka tvorové bez nesmrtelné duše. Rezul-
tát zněl: duše je hmotná substance a dá se 
zvážit.

KDyž uléTnE DušE
Po tomhle senzačním objevu se na ame-
rického bratrance Járy Cimrmana sesy-
pali jiní, ještě váženější lékaři. Jak tohle 
může tvrdit, když se přece ví, že horeč-
natý umírající pacient se potí, přestává 
dýchat a úbytek váhy je dán prostě vypo-
cením tekutiny, ne vypuštěním duše. No 
a psi se, jak známo, místo pocení ochla-
zují právě dechem. A pak se lékaři hádali 
na stránkách odborného tisku ještě dlou-
hé měsíce.

Logicky vzato se zdá takové měření 
nesmyslné. Smrt obvykle nenastává v je-

diné sekundě, ale jde o  proces, kdy po-
stupně vypoví srdce a krev přestane zá-
sobovat orgány včetně mozku. Vědomí 
může jistě fungovat dlouhé minuty i  ve 
chvíli, kdy srdce nefunguje. Že srdce pře-
stane bít, neznamená jistou smrt, koli-
krát se ho podaří ještě „nahodit“. Každo-
pádně těžko změříte, o kolik kdo „zhubl“ 
v  rozhodující chvíli. Psycholog Jeroným 
Klimeš ovšem takové vážení duše, po-
kud by byly k dispozici přesné přístroje, 
považuje za smysluplné (rozhovor s ním 
na toto téma najdete na poslední stránce 
článku).

Ještě zajímavěji se jeví otázka, co se 
s člověkem děje ve chvíli, kdy umírá. A to 
bez ohledu na to, zda svou smrt přeži-
je a  duše se vrátí zpět do těla. Obrazně 
řečeno samozřejmě. I  když – dodnes se 
i v prostředí sterilních nemocničních sálů 
uchoval zvyk pocházející z  pradávných 
hlubin lidské minulosti, otevřít po smrti 
člověka okna, aby duše mohla uniknout 
ven. Kam? To se uvidí.

něKDy sTAčí sníT
Psát o duši je ošidné už proto, že významů, 
kde se o ní mluví, je bezpočet. Nemusím 
chodit daleko. Spočítal jsem poněkud kos-
trbatě po vzoru doktora MacDougalla, že 
jen za posledních deset let používám vý-
raz duše ve více než stovce článků, a to ve 

všemožných souvislostech a  příměrech, 
případně cituji nejrůznější myslitele, věd-
ce či umělce, kteří hovoří o ztrýzněné duši 
člověka, dobré duši, hlubinách duše, spříz-
něných duších, romantických duších, duši 
bojovníka, nezkrotné části duše, bloudí-
cích duších, sváru duše a těla, duši národa, 
duševních strastech, odrazech duše anebo 
... ne, je toho strašně moc.

Duše je většinou ve filozofii nebo teo- 
logii považovaná za cosi, co je podsta-

INZERCE

tou života a  na hmotném těle nezávislé. 
Tělo se obrátí v prach, ale duše přetrvá. Je 
tedy mnohem víc než tělo, ba víc než kon-
krétní člověk se svým jménem a osudem. 
Duše není medicínsky jasně definována, 

pro mnohé znamená takřka všechno, pro 
někoho naopak jen takové rozplizlé cosi. 
Nepochybné ale je, že to slovo vždycky 
nějak souviselo s  lidským dechem. A  je 
jedno, jestli jde o  řecké psýché, latinské 

animus, slovanské duše, anebo hebrejské 
nefeš.

V každém případě duše není nic ezo-
terického. S  tímhle pojmem pracuje již 
pěkných pár tisíciletí bezpočet slovut-
ných hlav. A není náhoda, že ji často jako 
něco těžko pochopitelného a uchopitelné-
ho spojují se sny. Už řecký filozof Platon 
prozřetelně tvrdil, že nezkrotná část duše 
je obsažena ve snech. A  staří Germáni 
měli pověst o noční můře, což je dnes od-
borné označení zlého snu, který se obje-
vuje v REM fázi spánku a dokáže nás při-
mět k tomu, že si ráno zliti potem všechny 
hrůzy pamatujeme. No a slovo můra po-
chází z germánského slova mar označují-
cího noční přízrak, který si přišel pro duši 
spáče.

Že duše bojovníků odcházejí do 
Valhally, věděli vikingové, ale podob-
ně uvažovali i staří Slované. Když se po-
hřbíval nějaký důležitý válečník či vel-
mož, na hranici s ním nejednou skončily 
i jeho žena či otrokyně. Arabský historik 
al-Mas’údí dokonce tvrdil, že slovanské 

„Duch často vypadal jako 
člověk, ale bylo na něm 
něco divného,” popisuje 
rozšířenou tradiční 
představu etnolog Petr 
Janeček. V lidových 
představách nejde nikdy 
o nehmotnou záležitost. 
„Dodnes se v nemocnici 
po něčí smrti tradičně 
otevírá okno. Údajně 
kvůli tradici z etických 
důvodů, aby duše mohla 
pryč.”

▲ Duncan MacDougall, lékař, který na 
počátku 20. století vážil umírající a tvrdil, 
že váha pacientů se vždy v okamžiku smrti 
snížila, a to přesně o 21 gramů. 

Tělo se obrátí 
v prach, ale duše 
přetrvá. 
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ženy „prahnou po spálení, aby mohly ve-
jít do ráje spolu s  dušemi svých mužů“. 
Celá staletí se věřilo, že na Vánoce blou-
dí po domech duše zesnulých rodinných 
příslušníků. Proto se zbytky po večeři ne-
chávaly ještě tři dny na stole. Stejně tak se 
celá pokolení věří, že ďáblu se platí duší 
a ničím menším se mu upsat nejde.

nEbE, PEKlo, ráJ
Moje již dvě tři dekády promýšlená po-
hanská představa posmrtného života, ať 
už nebeského, nebo pekelného, není roz-
ložitý druidský dub, ale obrovitý multi-
plex, v němž je tolik kinosálů jako lidí na 
světě. A každý sál promítá přímý přenos 
ze života jednoho žijícího člověka. A  vy 
máte možnost navštívit jakýkoliv kinosál, 
takže vidíte, co dělají vaši známí, nezná-
mí, milovaní i nenávidění, kteří vás přeži-
li. K nebi to má pravda daleko...

A  s  vidinou toho, jak jeho duše jed-
nou skončí, žije nejeden více i méně věří-
cí (ten duši říká třeba svědomí) a mnoh-
dy tomu podřizuje i svůj pozemský život. 
Mnozí tuší, že k cestě do pekla stačí nále-
žitě hřešit a pak umřít. Nejdramatičtěji to 
popsal už před sedmi sty lety Dante Ali- 
ghieri v Božské komedii, v níž duše do pek-
la vskutku převáží přes řeku Acheron dé-
mon Cháron, který má v očích kusy uhlí. 
Peklo má podle Danta devět kruhů. Vy-
padá jako obrovitý kráter, který vznikl při 
pádu Lucifera z nebe. První kruh se nazý-
vá předpeklí a hemží se velkými postava-
mi lidských dějin. Ohřáli se tu dokonce 

duše Mojžíše, Noa či Ábela, kteří se odsud 
nakonec dostali do ráje. Druhý až devátý 
kruh je plný hříšníků, již v očistci svých 
hříchů nelitovali. V devátém děsně mrzne 
a najdete tu všechny zrádce historie seřa-
zené pěkně podle závažnosti provinění. 
A na úplném dně dlí pán podsvětí – Lu-
cifer neboli Satan, po pás zamrzlý v ledu.

Dante peklo navštívil jen ve své fan-
tazii, stejně jako mnohem nudnější nebe, 
což se prý podařilo i mnoha lidem, kteří 
život po životě během klinické smrti za-
žili „doopravdy“. Říká se tomu NDE, tedy 
prožitky na okraji smrti. Řada pacientů, 

které se podařilo resuscitovat, líčí, kterak 
jejich duše vystoupila z  těla, vznášela se 
nezúčastněně nad dramatickou scénou, 
a  pak poklidně do těla opět vstoupila. 
Anebo se ocitla v  tunelu, na jehož kon-
ci bylo světlo, snad posmrtný život, snad 
nebe, snad peklo. Nikdo sice bezpečně ne-
prokázal, že jde jen o představy plynoucí 
z pochodů mozku, který patří tělu, jehož 
dech i srdce se zastavily, nicméně je to asi 
pravděpodobnější, než že zrovna takhle 
vypadá cesta s  Cháronem do říše mrt-
vých. Ale kdo ví?

Když se zeptáte psychiatrů, odpoví 
vám, že tyhle prožitky vysvětlitelné jsou. 

Říká se tomu změněný stav vědomí, k ně-
muž dochází například při požití drog, 
přemíry některých léků, ale třeba i  při 
nedostatku cukru nebo kyslíku v  krvi. 
A například zrovna posledně jmenovaná 
příčina může souviset právě se zmíněnou 
cestou tunelem, když vám přestane bít 
srdce. V kómatu se mohou dít věci. A ně-
kde tady se mohla vzít i představa ráje.

Americký neurochirurg Eben Ale-
xander, který sám klinickou smrt prožil, 
dokonce popisuje, jak se dostal do jakého-
si světa plného zpěvu s růžovými oblaky 
a  nepřirozenými okřídlenými bytostmi, 
pak následovalo setkání s nádhernou že-
nou obklopenou miliony motýlů, nejspíš 
něco, jako jsou Tolkienova lesní města 
elfů. Tohle si lékař pamatoval poté, co se 
po týdnu probudil z kómatu, kdy prý jeho 
mozková kůra nejevila žádnou činnost. 
Usoudil z toho, že duše, kterou on nazý-
vá vědomím, není s mozkem, a tedy s tě-
lem, nijak spojena. Aspoň to tvrdí v knize 
Důkaz nebe aneb Neurochirurgova cesta 
do posmrtného života, což v češtině vyšlo 
jako Jaký je život po životě.

žiVoT Po žiVoTě
Pomineme-li, že Alexander je velice pro-
blematický lékař, vyhozený z  několika 
nemocnic, s vědeckou obcí nijak nehnul 
ani jeho údajný důkaz, na kterém svou 
teorii staví, že jeho vědomí cestovala po 
různých dimenzích, zatímco jeho mozek 
byl naprosto ochromený. Chce tím zbo-
řit teorii, že změněné stavy vědomí jsou 
důsledkem špatného fungování mozku, 
protože jemu prý nefungoval vůbec. To 
má být zdokumentováno tomografií, jež 
je ovšem nepřístupná. Podle výpovědi 
jedné z ošetřujících lékařek však jeho mo-
zek během kómatu fungoval. Alexande-
rova kniha se nicméně dobře prodávala, 
byť zdaleka nedosáhla obrovského úspě-
chu bestselleru Život po životě Raymon-
da Moodyho z roku 1975, jenž poptávku 
po otázkách posmrtného života dokázal 
svými rozhovory s těmi, kteří přežili svou 
smrt, na dlouhou dobu uspokojit.

Psycholog a filozof Moody netvrdil, že 
se pohyboval i přes smrt mozku v nebi, ale 
zevrubně popsal zkušenosti lidí, kteří se 
po klinické smrti vrátili zpátky. Zážitky 
z takové cesty až do zásvětí se pozoruhod-
ně podobaly – bez ohledu na věk, pohlaví, 
druh nemoci, sociální postavení nebo by-

dliště. Zajímavé byly hlavně pasáže o tom, 
jak moc se jim po takových prožitcích 
změnil pohled na život. Jak přehodnotili 
vztahy, vnímání sebe sama a to, čemu se 
říká smysl života.

Moody sám připouští, že na to, co je 
po pozemském životě, exaktně odpovědět 
věda nedokáže, nicméně je přesvědčen, že 
smrtí vše nekončí, že duše nějakým způ-
sobem přetrvá. Obecně lze říci, že zhru-
ba dvacet procent z umírajících pacientů, 
kteří byli přivedeni zpátky k životu, tvr-

dilo, že i přes srdeční zástavu viděli napří-
klad lékaře, sami sebe, nemocniční po-
koj či operační sál, na němž zrovna leželi. 
Jako by se jejich duše vznášela kdesi na-
hoře. Zda je něco takového možné, nebylo 
nikdy potvrzeno. Nicméně mozek, zbave-
ný načas přívodu okysličené krve, může 
pracovat velice nestandardně.

DušE ZA brAnou VěDy
Psychologie používá slovo duše jako ne-
určitý pojem pro označení vědomí, vní-

mání, cítění či myšlení člověka. Podle 
psychologa Jeronýma Klimeše, který vy-
studoval též přírodovědeckou fakultu 
a jakožto katolík věří v nesmrtelnost duše, 
se dnes v  psychologii místo duše říká 
osobnost, neboť terminologie se změnila.

„Vůle znamenala rozumovou aktivi-
tu, žádostivost smyslovou. Teď se tomu 
souhrnně říká motivace. A  místo duše 
máme osobnost. Takže duše působí jako 
historický pojem, který moderní psycho-
logie nedefinuje. Zůstává ale součástí filo-

Neurochirurg Eben 
Alexander prožil 
klinickou smrt.

téma

▼ obraz louise Janmota ze série Báseň o duši, kterou vytvořil v polovině 19. století. Jak si 
duši představit? Pro člověka odjakživa lákavá, ale vždy těžko zodpověditelná otázka. 

Dávná starověká 
představa, že duše na 
onen svět převáží přes 
řeku Acheron démon 
Cháron, bývá obvykle 
poněkud temná. Autor 
této ilustrace  
z 19. století si ale 
posmrtnou cestu 
představuje spíš jako 
rozpustilý mejdan.
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zofie, kde Aristoteles jasně vymezuje, že 
duše je princip (počátek či zdroj) života 
každého organismu. Dokud ovšem nebu-
deme mít opakovatelný experiment pro-
kazující aktivitu duše oddělené od těla, 
musíme tento termín nechat za branami 
experimentální psychologie,“ říká doktor 
Klimeš.

Podivuhodné jevy tu mohou existo-
vat odjakživa, ale věda je objeví, až když 
dozraje technologie. „Bez dalekohledů se 
nedalo rozhodnout, jestli je svět helio-
centrický, nebo geocentrický. V psycho-
logii též nemáme žádnou metodologii, 
jak měřit například telepatii. To ale ne-
znamená, že neexistuje. Hypnóza býva-
la taky nevědecká, ezoterická zábava na 
jarmarcích a posvíceních, potom ji zača-
li zkoumat vědci, a dnes už skoro niko-
ho nezajímá, protože to je otřepaná zá-
ležitost. Už je to nuda, o níž vyšly tisíce 
knih,“ dodává.

sPAsTE sVoJE DušE
Víra ve věčné duše nezná hranic ani kul-
turních, ani náboženských. Vždycky mě 
fascinoval tajemný ostrov Mont-Saint-Mi-
chel, který je jednou zalit mořem, jindy 
obklopen pískem a  kalužemi slané vody, 
o němž si bretaňští Keltové představovali, 
že je Hrobová hora, kam odplouvají duše 
zemřelých. Bludičky byly podle lidové tra-
dice zase duše nekřtěňátek, tedy zemře-
lých nepokřtěných dětí, třeba rusalky na 
Ukrajině jsou duše mrtvých dívek, a pů-
jdeme-li například do Ameriky, duchy 
a duše obsahuje bezpočet indiánských le-
gend. Někteří indiáni ostatně dříve věřili, 
že vyfocením jim duši ukradnete.

Cestovatel, filmař a dobrodruh Steve 
Lichtag mi zase líčil své zážitky z  Tibe-
tu: „Když Tibeťan zemře, jeho duši dávají 
pozůstalí nějaký časoprostor, aby mohla 
spokojeně z těla odejít. Proto u něj něko-
lik dnů sedí, přinesou mu jídlo a pití, po-
malu se loučí a čekají, až duše odejde. Po-
tom tělo zesnulého odnesou na nejvyšší 
kopec v okolí, a jak ho nesou, speciálním 
pokřikem volají supy. Mrtvého položí na 
zem na otevřený prostor a supi se k němu 
začnou slétat, vědí, že dostanou potravu. 
Vesničané navíc sekerou a noži mrtvé tělo 
rozsekají a rozřežou, aby to měli supi jed-
nodušší. Slítne se jich tam třeba padesát 
a  během chvilky zůstane jen kostra. Na 
některých místech je obtížné sehnat do-

statek dřeva na kremaci nebo vykopat 
hrob v  kamenité půdě, nebeský pohřeb 
je tak praktický způsob likvidace lid-
ských ostatků. Z  buddhistického hledis-
ka je mrtvé tělo bez duše jen kus neživé 
hmoty.“

Ale nemusíme putovat tak daleko. 
Praha bývala zvlášť počátkem minulé-
ho století spiritismu plná a  poptávka po 
vyvolávání duší zemřelých obrovská. 
Předpokládá se, že když zemřeme, duše 

se od těla odpoutá. A  v  mnohých nábo-
ženstvích se setkáme s tvrzením, že duše 
tělo při zrození jakoby osídlí, po smrti ho 
opustí a pak si prostě najde jiné tělo. Spá-
sa duše je hlavním motivem křesťanovy 
víry a  jeho chování, ovšem etnolog Petr 
Janeček mi vysvětloval, že očistec byl až 
středověký církevní výmysl. „Představa, 
že existuje duch mrtvého člověka, s nímž 
můžeme komunikovat, se vytvořila prá-
vě až s  očistcem. Očistec vznikl zčásti 
jako byznys. Lidé platili mnichům, aby se 
modlili za duše v očistci. V Bibli najdete 
jediného ducha, což je spíš trik čaroděj-
nice, která jej ukáže králi Saulovi. Nikdo 
tam ale duchy nevyvolává, protože exis-
tenci ducha vylučuje: když zemřete, jdete 
do nebe, nebo do pekla. Zlatá doba duchů 
je až 19. a 20. století.“

KDyž DušE sTuDí
Duch, tedy duše zemřelého, se podle Ja-
nečka za cosi hmotného považoval ostat-
ně odjakživa. „Mohl vás spálit nebo za-
studit. V Rusku se věřilo, že když vás po 
smrti navštíví manželka, má třeba v  zá-
dech díru, kterou jsou vidět vnitřní or-
gány. Proto se k  vám nikdy zády neoto-
čí. Duch tedy často vypadal jako člověk, 
ale bylo na něm něco divného. Třeba měl 
kopyto. Představa ducha jako něčeho ne-
hmotného neexistovala. Dodnes se v ne-
mocnici po něčí smrti tradičně otevírá 
okno. Údajně kvůli tradici z etických dů-
vodů, aby duše mohla pryč. Kdyby byla 
nehmotná, pak by to bylo jedno. Duše 
mívala i podobu holubice nebo havrana. 
Když spal bača ještě koncem 19. století na 
salaši a kolem něho běhala myš, nesmě-
la se zabít, protože se věřilo, že to je jeho 

duše, která mu při spánku v podobě myši 
vyběhla z pusy. Kdyby ji zabili, už by se 
neprobudil.“

„Duše jsou pro člověka neviditelné, ale 
pokud chtějí, je možné je spatřit, a tehdy 
na sebe berou nejčastěji zvířecí podobu, 
obvykle ptačí; mohou mít podobu holu-
bice, kachny, slavíka, vlaštovky, kukačky, 
orla či krkavce. Mohou ale také mít podo-
bu motýla, mouchy, myši, hranostaje či 
zajíce. Objevují se i v podobě plaménku,“ 
píše profesor Josef Kandert v knize Nábo-
ženské systémy s tím, že v našem středo-
evropském prostoru je nejobvyklejší bílá 
holubice. Lidé podle něj mohli v existen-
ci duše věřit z různých důvodů. Ať to byly 
zmíněné sny, což mnohdy vnímali jako 
jakousi cestu duše po krajinách mimo 
tělo, nebo samotný spánek, kdy měla duše 
opouštět tělo, stejně tak v  průběhu ne-
mocí, anebo smrti, kdy došlo k opuštění 
těla definitivnímu. Obrazem duše mohl 
být stín, cosi nehmotného, ale viditelné-
ho. Duše se spatřovala ale i v odrazech na 
vodní hladině či zrcadle. Duše hříšníků 
byly podle pověstí odsouzeny bloudit po 
tomto světě dál jako duchové či přízraky. 
Někdy škodily, jindy pomáhaly.

léčbA Duší
Na přesvědčení o  léčivé síle duše není 
vlastně nic nového. Už šamani před mno-
ha tisíci lety potírali rány medem a  za-
háněli zlé duchy z  těla pomocí zvuku 
bubínků, zpěvu, zaříkávání a  rituálních 
tanců. Zdánlivě jde o nesmyslnou činnost,  
ovšem víra v zázračnou moc medu či ša-
mana podle evolučních psychologů za-
fungovala jako placebo. Když lékařům 

za první světové války došlo morfium, 
tvrdili pacientům, že obyčejná voda, kte-
rou jim podávali jako lék, obsahuje veli-
ce účinnou látku utišující bolest. A úleva 
vskutku přišla. Ostatně je známo, že léky 
na bolest hlavy přinášejí úlevu často už ve 
chvíli, kdy je spolknete a látka v nich ob-
sažená ještě nemůže zdaleka působit.

Podobně fungují i  meditační tech-
niky, nejen jóga či modlitba, ale třeba 
i křepčení kolem ohně, vhled do duše, vy-
slovování slabiky „óm“, prostě cokoliv, co 
vám umožní změnit vědomí, což má kla-
dy, ale občas i zápory. Takový guru Jára 
léčbu duše praktikoval velice kreativně. 
Osobní návštěva v jeho Ateliéru duše vy-
šla dívky na 108 108 Kč za tři konzultace 
a dvanáct fotek. Děvčat, která tenhle Óm 
nadsamec při seminářích „odháčkoval“, 
což byl prakticky normální sex s guruem, 
bylo mnoho. Ale nepodstupte to pro bla-

ho duše, zvlášť když ji každý vnímá tro-
chu jinak. Doktor Faust ji například po- 
užil jako cenné platidlo.

Duše je zkrátka něco neuchopitel-
ného, éterického, křehkého, ale zároveň 
i děsivého. Aspoň pokud se na ni podívá-
me tak jako psychoanalytik Carl Gustav 
Jung, který v  knize Psychologie a  alchy-
mie napsal, že „lidé udělají cokoliv, ať je to 
jakkoliv absurdní, aby se vyhnuli tomu, 
aby čelili své vlastní duši“. Mnohý zdejší  
ateista o tom možná nepřemýšlí, ale ona to 
opravdu nemusí být legrace, jako křesťan 
si s sebou do posmrtného života odvlečete 
metráky hříchů, jako hinduista zase nejis-
totu, jako kdo nebo co se po smrti probu-
díte: jako budoucí prezident, 
anebo jako žížala? A jak vidí-
te budoucnost svých duší vy?

Křesťan si vleče 
do života po smrti
metráky hříchů. 

„nebuďte dětina, pane 
Kabát,” pokouší v Hrátkách 
s čertem pekelník solfernus 
(Vladimír ráž) vysloužilého 
dragouna (Josef bek), který 
odmítá zahrát si karty o svou 
duši. „Duše? Cha cha! Viděl 
jste někdy duši, pane Kabát? 
Mohu vám směle říci, že je 
to mnohem míň než pořádný 
rybí měchýř – takové pfff, 
nafouknuté nic! Zvážit ji 
nemůžeš, změřit ji nelze, 
chutná neslaně, nemastně, 
nevydává ani vůně, ani 
smradu…” 

Platon a Aristoteles, aneb 
odvěký spor. Všimněte 
si, jak raffaello sanzio 
oba antické filozofy 
vyobrazil. Platon ukazuje 
prstem vzhůru – tvrdil, 
že duše přichází z jiného, 
lepšího, ideálního světa. 
Aristoteles naproti tomu 
směřuje dlaní k zemi, byl 
zastáncem ověřitelného 
zkoumání a duši 
považoval spíš za princip 
života pozemských 
bytostí.

lukáš Kašpar

světlo na konci tunelu. Tak mnozí pacienti, 
kteří přežili svou klinickou smrt, popisují 
prožitek odchodu z tohoto světa.
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téma

 ■ Existuje duše?
O duši dříve, tedy před více než dvěma sta-
letími, nebyla žádná pochyba, jen se deba-
tovalo, kde je, jaká je a jaká je její podstata 
– jestli je hmotná, nebo nehmotná, trvalá, 
nebo dočasná. Tento pohled změnily až 
přírodní vědy, které rozmetaly tradiční 
důkazy, které platily přinejmenším do 18. 
století. Psychologie dnes používá pojem 
osobnost, nicméně z filozofického hlediska 
pojem duše stále existuje.

 ■ Kdy duše vzniká?
Duše vzniká v  tom okamžiku, když se ne-
živý předmět stane živým. Představte si 
velmi zjednodušeně, že člověk spadne do 
rybníka a  vytáhnete ho utonulého. Jde 
o  stejnou hmotu, stejné tělo, ale přesto 
tam něco chybí, je mrtvý. Analogicky k zá-
konu o zachování hmoty se soudilo, že to 
něco – duše – muselo zůstat pod vodou. 
A fantazírovalo se, že si ji tam třeba vodník 
strčil do hrnečku. Za jasným rozdílem mezi 
mrtvým a živým člověkem měla stát právě 
duše coby zdroj života.

 ■ Duše se tedy brala jako princip života?
Ano. Ve stejných podmínkách máte dvě úpl-
ně stejná semínka, ale jedno roste, druhé 
ne. Pak ten rozdíl mezi nimi se definoval 
jako duše. Už od Aristotela, který napsal 
knihu O duši (Peri psyché), máme takto de-
finovanou duši pro všechny živé organismy. 
To platilo nejen ve starověku a středověku, 
ale i dlouho v novověku. Aristotelovu defi-
nici převzalo i křesťanství.

 ■ Takže duši má i virus, třeba covid?
Ano, rostliny i  zvířata. Hlavní debata tehdy 
byla jen, zda lidská duše je nesmrtelná a pře-
trvává po smrti a zda pak přechází do nějaké-
ho paralelního prostoru, či prázdnoty.

 ■ Do nebe, do pekla?
Pozor, peklo nemá být místo, ale sebede-
struktivní stav duše. Spokojené fungování 
naopak nebe. Vize obláčků či kotlů se sírou 
jsou jen metaforické obrazy. Podle Ježíše 
ale tyto stavy začínají už na zemi, do příš-
tího života si je jen odnášíme. Když smrt 
zastihne člověka plného nenávisti vůči 
expartnerovi, riskuje, že v tomto pekle zů-
stane navždy.

 ■ Kam tedy přijde duše po smrti?
To bych taky rád věděl. Experimentálně 
nejsme schopni změřit, co se s duší děje po 
smrti. Je to za hranicí měřitelnosti, ať se to 
týká fyziky, nebo psychologie, takže tyto 
jevy zůstávají za hranicemi vědy. Optimis-
ticky dodám „zatím“.

 ■ Zatím?
Lidé mi vyprávějí příběhy o tom, že dcera 
přišla do kuchyně a plakala, že právě umřel 
děda, že za ní přišel. Rodiče ji utěšovali, 
že to je nesmysl. Za pár minut zazvoní te-
lefon, že dědeček skutečně umřel. Tak na 
tisíc klientů se objeví jeden takový příběh, 
což není málo. Nepředvídatelné jevy se 
nedají přeměřit ani opakovat. Protože ale 
podobných příběhů je celkem hodně, mys-
lím, že v této oblasti jistě existuje něco, co 
ještě neznáme.

 ■ spor se vede hlavně o  to, jestli duše 
existuje sama o  sobě, tedy i  bez lidské-
ho těla.
Údajné důkazy o  tom, že něčí duše opus-
tila během klinické smrti tělo a pak se do 
něj vrátila, přesvědčují vždy jen dotyčného 
člověka, ale ne ostatní. Můžeme jim to vě-
řit, ale je to důkaz jen pro toho, kdo to sám 
zažil. I když věřím v posmrtný život, není to 
pro mě důkaz, že duše může existovat i bez 

těla. Během zážitků blízkých smrti mozek 
stále ještě nějak funguje; nevíme, jak dob-
ře, ale o úplnou smrt se ještě nejedná.

 ■ Změní taková zkušenost člověka?
Ano. Tihle lidé tvrdí, že se už nebojí smrti, že 
už si to vyzkoušeli. Po návratu z prahu smrti 
se často dívají na smrt jinak, občas se jim 
změní i  hodnoty. Zážitky blízké smrti však 
nejsou nic výjimečného, o  jejich existenci 
dobře víme, ale jako objektivní důkaz po-
smrtného života se opravdu použít nedají.

 ■ Když před více než sto lety zvážil lé-
kař Duncan MacDougall duši s  tím, že 
má 21 gramů, odborníci se mu vysmáli. 
Může na tom něco být?
Ve vědě na začátku vždy stojí experiment. 
Když se potvrdí experiment, pak teprve se 
k němu vymýšlí teorie. Možná kdybychom 
měli přesnější přístroje, dokázali bychom 
úbytek hmotnosti při úmrtí. Dřív se také 
nedalo gravitační pole měřit prostě proto, 
že přístroje na to tehdy nestačily. Navíc se 
dobře prosazují myšlenky, které zapadají 
do nějaké zavedené teorie. Newtonově 
fyzice musely odporovat tucty nových ex-
perimentů, než vědci začali vymýšlet nové 
teorie na jejich vysvětlení. I  kdybychom 
tedy dokázali úbytek váhy při úmrtí, stejně 
by psychologové potřebovali řadu dalších 
experimentů, aby začali říkat: Kurňa, co 
s tím? Musíme vymyslet novou teorii.

 ■ A opravdu k tomu může dojít?
Proč ne? Taková teorie strun, což je ve fyzi-
ce jedna z teorií všeho, má velký problém, 
že neexistuje experiment, který by ji po-
tvrdil či vyvrátil. Zastřešila by kvantovou 
teorii i  teorii relativity, ale dnes je to pro 
fyziky stejné intelektuální cvičení jako 
duše v psychologii či filozofii. -luk-

Psycholog PhDr. JEronýM KliMEš 
(54), Ph.D., není k možnostem 
existence (ne)hmotné nesmrtelné duše 
vůbec skeptický. Tvrdí jen, že dokud 
nebudeme mít dostačující instrumenty, 
jak její existenci prokázat či vyvrátit, 
bude odsunuta z oblasti psychologie do 
filozofických kategorií, kde je naopak 
jasně definována už od Aristotela.

Jednou duši třeba zvážíme

Psycholog 
Jeroným 

Klimeš.
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