
1. KAPIToLA

MIMo vlasTného Tela
„Smrť je tmavou zadnou časťou zrkadla, ktorú 

potrebujeme, aby sme v ňom vôbec niečo uvideli.“

— Saul Bellow

Keď sa človek obzrie do minulosti, všetka bolesť, ktorú kedy prežil, sa 
stáva iba abstrakciou. Je milosrdnou pravdou, že nikto nie je schopný 

rozpamätať sa na skutočnú intenzitu utrpenia, ktoré zažil. Teraz, keď tu 
sedím a spomínam na bolesť, ktorá ma prvýkrát dostala do nemocnice, 
dokážem načrtnúť jej obrysy, vykresliť jej všeobecnú veľkosť a tvar, no už 
ju neviem precítiť. Akoby sa ňou všetky moje zmysly presýtili podobne, 
ako keď si človek dookola opakuje jedno slovo tak dlho, až stratí zmysel. 
Pamätám si jednu jasnú myšlienku: Bolesť nie je zlučiteľná so životom. Zdá 
sa mi, že som rozmýšľala nad tým, že o slove bolesť som až do danej chvíle 
nevedela absolútne nič a že všetko, čo som dovtedy týmto termínom ozna-
čovala, nebolo ničím iným, iba tieňom výmyslu nazvaného bolesť. Bolesť, 
ktorá do mňa vtrhla, bola nesmierna a nevydržateľná.

Inštinktívne som vedela, že ak bude pokračovať takouto intenzitou, 
zabije ma.

Nešťastná som sa zvíjala na vozíku na príjme pôrodníckeho oddelenia, 
kde kachličky mali tradičnú zdravotnícku sivo-zelenú farbu. Ležala som 
skrčená na pravom boku s tvárou tak blízko k štvorcom na stene, že som 
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zacítila zápach bielidla, ktorým bola nasiaknutá malta na spojoch. Očami 
som liezla po obkladačkách až k stropu. Miestnosť takto navrhli preto, aby 
sa dala ľahko očistiť, ak by bola zašpliechaná od krvi. Už tu som sa triasla 
od strachu, čo ešte príde. Fakt, že niekto dopredu počítal s tým, že bude 
treba, aby sa tieto steny dali umývať čo najjednoduchšie, pôsobil na mňa 
skľučujúco. Bolo to rovnako strašidelné, ako sledovať jednu z častí televíznej 
relácie so skutočnými kriminálnymi prípadmi Dateline, v ktorej si niekto 
v domácich potrebách kupuje izolačnú pásku tesne pred uskutočnením 
vraždy. Chmúrna monotónnosť vyvolávala predstavu, že tu čoskoro dôjde 
k nejakému násilnému činu.

Bolesť sa dostavila náhle pred hodinou pri nedojedenej večeri. Bol to 
deň, ktorý nebol ničím výnimočný a ľahko by som naň zabudla, keby sa 
neskončil tak katastrofálne. Lenže tento nevýrazný deň sa stal začiatkom 
problémov a určil ďalší sled udalostí – čo sa dá povedať, až keď sa človek 
ohliadne späť.

„Bol to celkom obyčajný deň.“
Často počúvam túto vetu od pacientov alebo ich rodín, od tých, ktorí 

prežili mučivú chorobu alebo tragédiu. Keď spomínajú na udalosti nasle-
dujúcich dní, ktoré im zmenili život, nevyhnutne poznamenajú aj to, aký 
nevýrazný bol daný deň až do konkrétneho momentu. V deň, keď došlo 
k stroskotaniu, panovalo na hladine pokojné bezvetrie. V deň, keď spadlo 
lietadlo, bola bezoblačná obloha jasne modrá. Hollywood a literatúra nás 
naučili, že prídu určité predzvesti nešťastia, a tak neprítomnosť akých-
koľvek varovných signálov spôsobuje, že sa cítime byť akosi okradnutí. 
Okradnutí o možnosť očakávať konkrétny výsledok. Okradnutí o možnosť 
zmeniť ho.

Bol to skorý jarný jasný deň s prísľubom blížiaceho sa leta. Vzduch 
v tieni bol stále osviežujúco chladný, no na slnku sa už ostré hrany chladu 
zatupili. Nebola som v práci, mala som práve voľno a plánovala som pred 
večerou vybaviť zopár vecí. Napísala som si zoznam toho, čo som mala 
kúpiť na kurz štrikovania, na ktorý som sa prihlásila. Myšlienka na štri-
kovanie sa mi zdala takmer komicky neefektívna, čo bol pravdepodobne 
dôvod, prečo ma táto činnosť priťahovala. Po toľkých rokoch, počas ktorých 
som každú jednu chvíľu mala vyhradenú na čítanie, štúdium a ošetrovanie 
pacientov, som cítila, že už len pomyslenie na to, že by som mohla mať čas 
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na štrikovanie, bolo nádherne oslobodzujúce. A clivá túžba vyrobiť ručne 
niečo, čo by si mohla moja malá dcérka obliecť, bola opojná.

Mala som opuchnuté nohy, preto som sa chystala na nákup nových 
topánok. Bola som v siedmom mesiaci tehotenstva a mala som nafúknu-
té a ťažké telo. Úplne som prestala nosiť peknú obuv, a dokonca aj moje 
hnedé ortopedické poltopánky mi teraz už za pol dňa dokázali po obvo-
de chodidiel zanechať hlboké brázdy. Vstúpila som do veľkoobchodu so 
širokým výberom a hľadala som uličku s poltopánkami.

Ako som kráčala k tomuto miestu, pocítila som akúsi nerovnováhu. 
Zrazu som si uvedomila, že si nepamätám, že by som sem prišla na aute. 
Poobzerala som sa. Nebola som si istá, či ma ktosi nedoviezol. Nie, bola som 
sama, priviezla som sa. Čudné, že som na to tak rýchlo zabudla. Rozmýšľala 
som, či sa neprejavuje nedostatok spánku. Práve som prežila náročný mesiac 
na jiske, keď som každú štvrtú noc strávila v nočnej a mala som problém 
nezaspať vždy, keď som sa kdesi posadila hoci len trochu pohodlnejšie. 
Rozmýšľala som, či som nezažila pri šoférovaní mikrospánok. Dotkla som 
sa veľkého brucha, čo vyznelo takmer ako ospravedlnenie. Vedela som, že 
vzhľadom na dieťa by som mala brať na svoje telo väčší ohľad.

Našla som regál, kde bola naukladaná úžitková obuv a skúmala som 
možnosti. „Prepáčte, prepáčte,“ opakovala nejaká žena s narastajúcou 
podráždenosťou, keď sa pokúšala prejsť popri mne v uličke. Zjavne som 
ju nezačula pri prvých štyroch pokusoch. Vrátila som sa do reality a uvedo-
mila som si, že stojím v uličke, blokujem ju a hľadím na dva páry topánok 
v rukách oveľa dlhšie, ako je potrebné. Nešikovne som predstierala, že som 
len nebola schopná vybrať si medzi nimi a vrátila som ich na policu.

Rozmýšľala som, že by som mala ísť domov, no zastavila som sa v potra-
vinách s myšlienkou, že som čosi potrebovala. Obchod sa teraz zdal širší 
a orientovala som sa v ňom ťažšie ako zvyčajne. Prešla som iba niekoľko 
krokov, no zrýchlil sa mi dych, akoby som išla na bicykli do prudkého 
kopca. Myslenie sa mi spomalilo a prchavé myšlienky zrazu delili dlhé 
úseky hmlistého ticha. Nebola som schopná spomenúť si, načo som sem 
prišla a nevysvetliteľne som odišla iba s malým pohárom vanilkového 
cukru. Mala som ísť na večeru s priateľkou Danou, ktorá bola tiež lekárka. 
Možno mi pomôže nájsť vysvetlenie toho, prečo som sa cítila tak bizarne 
nesvoja.

M i M o  V l a S t n é h o  t e l a
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Keď nastúpila bolesť, bolo to v ohromujúcej vlne, ktorá sa vytratila 
rovnako rýchlo, ako prišla. Moja prvá myšlienka bola takáto: Okej, takže 
naozaj nie je niečo v poriadku, nie som šialená. Pozrela som sa na Danu na 
druhom konci stola a povedala som: „Myslím, že nedokážem nič zjesť.“ Výraz 
mojej tváre jej povedal viac ako slová, na ktoré som sa zmohla. Predbežne 
som sa odsunula od stola s obavou, že hocijaký pohyb by mohol spôsobiť 
ďalšiu nevítanú vlnu, a potom som vyšla z reštaurácie, aby som sa nervózne 
poprechádzala po chodníku.

Príliv adrenalínu, ktorý spôsobila výbušná bolesť, mi vyčistil myseľ. Vedela 
som, že predtým, než príde čokoľvek, čo má prísť, musím túto chvíľu dobre 
využiť. Keď som sa upokojila, zavolala som manželovi a povedala mu: „Necí-
tim sa dobre... Moje brucho... Čudné, že prišla bolesť... Neviem... No neboj 
sa, dieťa je v poriadku.“

Bola som znepokojená nenútenosťou tónu v hlase. Prehnala som to so 
snahou uistiť ho, že sa nič nedeje, a tak som nedokázala náležite vyjadriť 
dôležitosť situácie, ktorá si vyžadovala rýchlu reakciu. Pokúsila som sa začať 
odznova. „Myslím, že ma budeš musieť vziať do nemocnice.“ Zvažovala som, 
či sa pokúsim vysvetliť, že som celý deň nesvoja, či spomeniem pocit straty 
pamäti, ktorý som zažila v obchode s obuvou. A tiež dýchavičnosť a zmätok 
v potravinách. Namiesto toho som však rozhodne dodala: „Nemyslím, že by 
som mala šoférovať“, dúfajúc, že to bude stačiť. Minimálne toto bolo jasné. 
Randy, ktorý bol právnik v jednej firme v meste, odvetil čosi v zmysle, že 
vyrazí hneď, ako odpovie na povestný „posledný e-mail“, čím mi potvrdil, 
že som nedokázala vyjadriť naliehavosť svojej potreby.

Dana pri pohľade z okna reštaurácie rozpoznala nejasnosť a ľahkovážnosť 
toho, čo som rozprávala. Poznala ma veľmi dobre. Vedela, že nemám vo zvyku 
podľahnúť panike, že vo všeobecnosti predpokladám, že veci sa napokon 
vyriešia a že by som nechcela znepokojovať manžela, keby to nebolo nevy-
hnutné. Randy ma nepoznal až tak dobre, pretože sme neboli zosobášení ešte 
ani rok. Dana sa, vďakabohu, neuspokojila so situáciou a konala. Zavolala 
mu hneď po tom, ako som zložila. „Neviem, čo ti práve povedala, no príď 
domov HNEĎ TERAZ. Odveziem ju domov a stretneme sa tam.“

Urobil tak. Dodnes trvá na tom, že na ten „e-mail“ neodpovedal, hoci ja si 
tým nie som až taká istá. Myslím, že vzhľadom na to, čo dnes vie o všetkom, 
čo sa v daný deň udialo, jeho myseľ nedokáže prijať predstavu, že sedel pred 
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počítačom len o trochu dlhšie, ako bolo potrebné. Keď o týchto udalostiach 
rozpráva, možno sa dokonca vidí, ako beží k autu.

Dana ma odviezla domov. Bývali sme iba dva krátke bloky od reštaurá-
cie. Keď sme vošli dnu, na kuchynskej linke som uvidela sódu bikarbónu. 
Pripomenula mi, že som v to ráno zápasila s kyselinovým refluxom a pri 
pokuse utíšiť ho prirodzeným spôsobom som vypila studené mlieko so sódou 
bikarbónou. Stále som sa pokúšala vyhnúť akýmkoľvek liekom, ktoré by 
mohli ovplyvniť zdravie dieťaťa, dokonca aj celkom neškodným prípravkom 
na pálenie záhy. Rozmýšľala som, či moja bolesť neznamená, že kyselina sa 
preleptala cez stenu žalúdka k cievam v bruchu. Všetci doktori sú náchylní 
stanovovať diagnózy sami sebe, hoci výsledky sú len zriedka povzbudzujú-
ce. Myšlienka, že prederavený vred by mohol potenciálne vysvetliť mučivú 
bolesť, v skutočnosti situácii nepomohla, pretože by som ľahko dokázala 
vymenovať pätnásť iných možných príčin, ešte aj zoradených od najzávaž-
nejšej po najmiernejšiu. To, že som bola schopná vybrať jednu, ktorá práve 
pasovala v danom momente, nemalo žiadny význam.

Prešli sme do obývačky, kde ma manžel našiel o desať minút neskôr. 
Kľačala som na zemi a silno som si pritláčala vankúš na brucho. Išlo o jednu 
zo série čudných polôh, ktoré som skúšala použiť na zmiernenie bolesti. 
Napokon som zistila, že ak si ľahnem na pravú stranu cez opierku koženej 
sedačky a rukou si objímem telo, bolesť trošku ustúpi. Nemala som ako 
vedieť, že tlak, ktorý som vytvárala na pečeň operadlom sedačky, spoma-
ľoval krvácanie, a že som mala menej ako dve hodiny, než by som prišla 
o všetku krv z tepien, žíl a zo srdca. Mylne som uvažovala, že ak sa bolesť 
dá v tejto polohe zvládnuť, možno by sme mohli počkať a nemuseli by sme 
ísť do nemocnice.

„Keď si ľahnem takto, nie je to až také zlé,“ oznámila som hrdá, že som 
napokon našla polohu, ktorá fungovala.

Neohúrilo ich to, nesúhlasne potriasli hlavami. Rozprávali sa, či sa 
zavezieme do nemocnice, alebo zavoláme sanitku. Sanitka vyzerala byť 
bezpečnejšia voľba, no tým by sme prišli o možnosť rozhodnúť sa, do ktorej 
nemocnice ma zoberú. Veľmi som chcela ísť do centra mesta, do mojej 
vlastnej inštitúcie. Nie preto, lebo by sa tam o mňa ako o zamestnankyňu 
postarali lepšie. Naša nemocnica predstavovala obrovský systém s príliš 
veľkým počtom lekárov, aby sme sa navzájom poznali. No vzhľadom na 
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to, že som posledné tri roky pracovala na jiske, som bola denne svedkom 
kvality a bezpečnosti komplexnej zdravotnej starostlivosti, ktorú sme zabez-
pečovali. Dôverovala som nám.

Ohlásiť sa v hociktorej nemocnici ako pacientka som považovala za 
radikálne rozhodnutie. Ešte stále som si chcela myslieť, že moja situácia je 
potenciálne zvládnuteľná, hoci v skutočnosti som vôbec neverila, že taká aj 
je. Mala som pocit, že ak by som si pripustila, že došlo k najhoršiemu, stala 
by sa nezvratne skutočnou. Chcela som jednoducho ostať ležať natiahnutá 
na sedačke v našej obývačke v pozícii obráteného písmena U, až kým bolesť 
neustúpi.

Nasledujúce roky som sa na tú sedačku stále sťažovala, hoci som nemala 
žiaden dôvod. Nepáčil sa mi oranžový odtieň hnedej kože a tiež jej obrovské 
rozmery. Randy ju obhajoval. Zaplatil za ňu priveľa peňazí a koža na ňu sa 
špeciálne objednávala, pretože bol presvedčený, že mala mať práve tento 
konkrétny odtieň hnedej. Myslel si, že sedačka sa mi nepáči preto, lebo 
je spomienkou na jeho život pred vstupom do manželstva so mnou. Mal 
vtedy totiž prebytok nábytku z hnedej kože. Uvedomila som si, aké hlúpe 
bolo dookola hovoriť o tom, ako sa mi sedačka nepáči, pričom sme sa nikdy 
otvorene neporozprávali o tom, prečo ma to trápi a aké spomienky vo mne 
vyvoláva. Namiesto toho som sa pokúšala sedačku s odporom akceptovať, 
až som zistila, že to už viac nejde. Práve tento rok, v záchvate túžby popre-
miestňovať nábytok v dome, som s námahou odtlačila sedačku do garáže 
a vyhlásila, že ju už v dome nechcem viac vidieť. Strašila ma spomienka 
na jednu konkrétnu noc. Keď ju Randy našiel v garáži, potriasol hlavou 
a povedal: „Prosím, povedz, že si ju nepresunula sama.“ Potom pokračoval: 
„Prečo si mi nepovedala, že ju tak neznášaš?“

„Hovorila som ti to,“ pripomínala som mu. „Vždy som ju neznášala,“ 
dodala som, hoci to nebola celkom pravda. Vytúžené pohodlie mi poskytla 
počas spomínanej noci, keď ma zaživa pitvala bolesť.

Zastonala som, čo Dana a Randy vyhodnotili tak, že majú uskutočniť 
svoj plán. „Dosť! Nemôžeš tu ostať natiahnutá na sedačke navždy. Ideš do 
nemocnice,“ povedali obaja podráždeným tónom. Na potvrdenie ich rozhod-
nutia im pravdepodobne stačilo iba pozrieť sa na seba. Kým sa však ku mne 
načiahli, aby mi pomohli vstať, bolesť sa zmenila. Prišlo mi zle a začala som 
silno vracať. Zažila som to, čomu ľudia hovoria „vidieť hviezdičky“. No ja 
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som mala skôr pocit, že väčšina môjho zorného poľa sa zatemnila a ostali 
len svetelné kruhy akoby vyďobané do tmy. Lúče svetla sa neustále objavo-
vali a strácali pri každom ostrom bodnutí, ktoré sa začínalo v pravom boku 
a šírilo sa vo vlnách po celom tele. Zatvorila som oči a stále som videla 
svetlo, akoby bolo vypálené do tmavej zadnej časti mojich viečok. Zvracala 
som prehnutá, nedokázala som stáť vzpriamene. Zaprela som sa rukami 
o kolená a stonala som. Nechcela som uveriť tomu, čo sa deje. Čo to je? 
Už sa viac nedalo čakať. Dana pragmaticky našla zopár veľkých plastových 
misiek, ktoré položila na podlahu auta – vedela, že vracanie s najväčšou 
pravdepodobnosťou neustane. Uložili ma na zadné sedadlá a do nášho domu 
som sa už nikdy nevrátila.

Naše rozhodnutie ísť na pohotovosť znamenalo pretekať rýchlosťou 
stošesťdesiat kilometrov za hodinu. Modlili sme sa, aby to stačilo. Bola som 
si istá, že čosi vo mne prasklo. Nemala som istotu, či bolesť naznačovala 
domnelý prederavený vred, alebo to bolo niečo iné. Spomenula som si na 
lekársku školu, kde nám opisovali, ako sa uvoľnené tráviace enzýmy pankrea- 
su dokážu dostať cez vnútorné orgány ako kyselina z batérií, pričom ničia 
každú štruktúru, na ktorú v tele narazia. Mučivú rozširujúcu sa bolesť som 
preto pochopila ako následok toho, že sa mi orgány menia na rozmočenú 
brečku. Vedela som, že potrebujem chirurgický zákrok. Keď ma pri dverách 
pohotovosti naložili na invalidný vozík, Randy sa spýtal, či si chcem jednu 
z misiek držať v lone.

Zbadal ma strážnik z bezpečnostnej služby – tehotnú ženu, ktorej bolo 
zjavne zle. Spýtal sa, v ktorom som mesiaci. „V siedmom,“ odpovedala som, 
hoci som nevidela význam prezrádzať tento osobný údaj členovi nemoc-
ničnej hliadky. Bez zhonu nás presmeroval na pôrodnícke oddelenie, preč 
od traumatologického oddelenia prvého stupňa, kam som sa chcela dostať. 
„Také sú predpisy,“ vysvetľoval. „Každá žena, ktorá je vo vyššom ako šiestom 
mesiaci, ide na pôrodnícke.“ Vedela som, že nemá zmysel dohadovať sa. 
Naša nemocnica považovala predpisy za dôležité. Z veľkej časti sme tým 
zaisťovali bezpečnosť našich pacientov. Spoľahlivé poskytovanie vynikajúcej 
zdravotnej starostlivosti si vyžaduje štandardizáciu. V tomto prípade však 
z môjho pohľadu existovali určité výnimočné okolnosti. Vďaka rokom, ktoré 
som strávila štúdiom medicíny, som stav svojho brucha vyhodnotila ako 
naliehavý prípad a vedela som, že potrebujem aj posudok od chirurga. No 
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toto všetko znegovali nemocničné pravidlá. Ohodnotila ma nemocničná 
ochranka, ktorá v priebehu piatich sekúnd určila, kto som a čo potrebujem. 
Pozrela som sa na manžela s výrazom, ktorý hovoril: Len aby si neskôr vedel, 
že možno práve toto rozhodnutie ma zabilo.

Keď som dorazila na pôrodnícke oddelenie, na krátku chvíľu ma nechali 
stáť, aby ma obliekli do nemocničného odevu a ja som okamžite zistila, čo 
všetko sa už na mojej situácii stihlo zmeniť. Videnie sa mi zúžilo na úzky tunel 
a na výhľad mi ostal len stredový ohniskový bod. V hlave mi šumelo, akoby 
strávila bezo mňa novoročný večierok s množstvom šampanského. Vďaka 
akejsi morbídnej zvedavosti som prechodne sústredila pozornosť a uvedomila 
som si, že práve na vlastnej koži zažívam šok. Vedela som, že pocit silnej 
opitosti naznačoval nedostatok primeraného prísunu krvi do mozgu. Keby 
som ležala, cievy v tele by mohli dostatočne presmerovať krv do mozgu 
tým, že by obmedzili prítok do iných oblastí. No postojačky sa nedokázali 
vyrovnať s gravitáciou. Malé množstvo krvi, ktoré mi v cievach ostalo, sa 
zhromažďovalo v nohách, čo oberalo mozog o primeraný prísun.

Čiasi ruka mi strčila do zorného poľa malú nádobku s oranžovým viečkom. 
Či som vraj schopná dať im vzorku moču. Predstavila som si, aká koordiná-
cia tela by bola potrebná na splnenie tejto žiadosti. Záporne som potriasla 
hlavou. Bez veľkých formalít ma strážnik odovzdal sestričkám pôrodníckeho 
oddelenia, ktoré mali jedinú úlohu: vyhodnotiť stav dieťaťa.

„Dieťa... Je v poriadku,“ pokúsila som sa prehovoriť, aj keď som kvôli 
bolesti bola zadýchaná a rozprávala som útržkovito. „No niečo... Nie je 
v poriadku... So mnou. Prosím... Zavolajte chirurgiu.“ Odpovedali meraním 
tepu srdca plodu a pokúsili sa pripnúť mi na chúlostivé napuchnuté brucho 
merač srdcového rytmu. Nevládala som už zniesť žiadny ďalší tlak a pokú-
sila som sa vyvliecť z pásu, ktorý ma sťahoval. Zakaždým, keď ma pri tom 
prichytili, ma počastovali prísnymi nesúhlasnými pohľadmi. „Nechajte si to 
na sebe! Čo je s vami?“ sestrička neveriacky krútila hlavou. Do mechúra mi 
zaviedli katéter, ktorý mal byť trestom za to, že som nedokázala poskytnúť 
moč „jednoduchým spôsobom“. Do cievy, ktorá sa ťažko hľadala, mi pichli 
ihlu s infúziou – ako pokarhanie za jej vzdor.

Zachytila som úsmevy personálu, ktorý nepredvídal možné komplikácie 
– vtedy ešte merač tepu plodu vydával uspokojujúce tóny. Sestričky zazna-
čovali hodnoty do karty a mrmlali si pri tom. Rukávnik merača tlaku sa mi 
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na ramene opakovane pevne nafukoval a sfukoval – mal problém zachytiť 
nízke hodnoty. Infúzia zavedená do ruky umožňovala, aby fyziologický slaný 
roztok pomaly vstupoval do môjho tela a neefektívne zväčšoval objem krvi 
v systéme. Načiahla som sa druhou rukou a nenápadne som regulačným 
kolieskom nastavila rýchlejší prietok intravenóznych tekutín. Vedela som, 
že ich potrebujem.

Ako som tak hľadela na tie ohavné kachličky na stenách, vystrašená 
rýchlosťou, akou sa môj stav zhoršoval, som sa pomaly obzrela späť a hľada-
la pocit istoty v úplne bežných záležitostiach toho dňa. Chcela som kúpiť 
niť. Išla som do obchodu a rozhodla som sa pre dva páry topánok, ktoré 
boli kvôli opuchnutým chodidlám väčšie ako zvyčajne. Všetky tehotné ženy 
puchnú, nie je to nič nezvyčajné. Vstúpila som do potravín a kúpila som 
vanilkový cukor. Šla som na večeru s tým, že si dám lososa. Losos obsahuje 
veľa omega-3 mastných kyselín, ktoré by mali byť dobré pre mozog dieťatka. 
Potom prišla bolesť. Bol nádherný jarný deň. Obloha bola bezoblačná.

Prišlo niekoľko mužov, najprv rezident, potom dozorujúci lekári pôrod-
níckeho oddelenia.

Začula som, ako jeden z nich povedal: „Pracuje tu ako lekárka.“ A dodal: 
„Myslím, že na jiske.“

Zareagovala som na jeho podnet. Presmerovala som adrenalín a pokúsila 
som sa pustiť sa s nimi do rozhovoru ako hybrid lekára a pacienta, aby som 
rozpovedala celý svoj príbeh stručným lekárskym slovníkom, ktorý som 
ešte stále ako-tak dokázala použiť. Usilovala som sa vyjadriť naliehavosť 
situácie, no pre bolesť som nedokázala rozprávať súvislo. Každý kŕč, ktorý 
sa mi prevalil telom, pohltil slová, ktoré som zamýšľala vysloviť. Hľadala som 
na ich tvárach pochopenie, no namiesto toho som narazila iba na výrazy 
ľútosti. Nevnímali ma ako lekárku – bola som chorá pacientka, matka. Moju 
bolesť vyhodnotili cez skresľujúcu prizmu môjho materstva. Boli jednotní 
v tom, že pozornosť majú sústrediť na dieťa.

Upútalo ma, že jeden z dozorujúcich lekárov nariadil podať morf ín. 
Och, môj Bože, oni mi chcú dať morf ín! Takmer nikdy sme tehotným ženám 
nedávali do žily ťažké narkotiká, chápali sme, že tým vystavujeme dieťa rizi-
ku. Ako je možné, že v priebehu jediného dňa som odmietla voľnopredajný 
antacid, no napokon dostanem do žily morf ín? Pokúsila som sa odvrátiť 
pozornosť od strachu z možného účinku morf ínu na dieťa a hovorila som 
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si, že ide o dôkaz, že osadenstvo je náležite znepokojené závažnosťou môjho 
ochorenia. Keď mi ho vstrekli, čakala som a rozmýšľala, či vôbec zaberie 
proti zdrvujúcej bolesti. Nič sa nestalo. Tak mi ho dali viac.

Zavolali na chirurgiu. Chirurgia poslala práve vyštudovaného všeobec-
ného lekára na povinnej jednoročnej praxi pod dozorom.

Vošiel dnu. Bol mladý, pôsobil seriózne a v rukách držal prázdny formulár, 
ktorý mal podľa očakávania vyplniť vyčerpávajúcou anamnézou a výsledkami 
vyšetrenia, aby ho potom prešiel so svojím starším rezidentom. Nechápala 
som, ako si mohol čo len na chvíľu myslieť, že sme mali na čosi také čas.

Položil formulár na stolík na kolieskach a šťukol perom. Skôr ako sa 
mi prihovoril, porovnal meno a číslo lekárskeho záznamu na formulári 
s mojím náramkom na zápästí. „Môžete mi povedať, kedy vás to začalo 
bolieť?“ spýtal sa.

Nemala som slov. „Zavolajte vášho dozorujúceho lekára“ bola jediná 
odpoveď, ktorú som mu bola ochotná dať.

Pokúsil sa ostať pri ritualizovaných formalitách kancelárskej práce. „Je 
niečo, čo vám bolesť zhoršuje alebo zmierňuje?“

Odpoveďou bolo len ticho.
Frustrovane si vzdychol, a keď videl, že takto sa nikam nedostane, poslal 

správu svojej rezidentke. Hoci bol medzi nimi rozdiel v dĺžke absolvovaného 
štúdia len dvanásť mesiacov, jej skúsenosti stačili na to, aby pri pohľade na 
moju bolestnú strnulosť a vzhľadom na nestabilné známky života usúdila, 
že skutočne niet času na nič. Potrebovala som od nej práve toľko bystrosti. 
„Kto je váš dozorujúci?“ položila som jej otázku.

S úrazovým chirurgom, ktorý mal službu, som pracovala na chirurgickej 
jiske. Budem ho nazývať doktor G. Bol starostlivý, puntičkársky a neuveri-
teľne zručný. Požiadala som rezidentku, aby mu láskavo poslala správu, že 
ide o mňa a nech príde na pôrodnícke. Urobila tak aj napriek obmedzeným 
informáciám, ktoré mala. Oznámila mu len toto: „Neviem, kde je chyba, 
ale je naozaj chorá a vy ju poznáte.“ Chirurgovia zvyčajne netolerujú takéto 
neúplne správy od tímu svojich rezidentov. Nie sú zvyknutí na slová nie som 
si istý a neviem. Ich oblasť si vyžaduje istotu. Očakávajú, že ich zavolajú 
k posteli pacienta, až keď je všetko hotové – keď sú pripravené a vyhod-
notené výsledky z laboratória a snímky z rôznych prístrojov. Čakajú, že 
dostanú diagnózu, rozbor súčasného stavu, plán, a dokonca aj stanovený 
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čas operácie. Budú radšej, ak im poskytnete hoci aj nesprávne informácie, 
hlavné je, aby ste dokázali zaujať postoj na základe svojho presvedčenia 
a nepovedali neviem. Hoci niektorí chirurgovia by ju za jej neviem mohli 
vyhrešiť, prípadne by mohli v záchvate egocentrizmu tresnúť slúchadlom, 
on vycítil jej strach a pokorne sa dostavil.

Doktor G. skontroloval výsledky laboratórnych testov, zamračil sa, potria-
sol hlavou a začal menovať možnosti, rôzne diagnózy. „Akútne zlyhanie 
pečene, prederavený vred, pretrhnuté slepé črevo...“

Počúvala som, čo hovoril a pomyslela som si: Nie, umieram rýchlejšie. 
Všetky tieto diagnózy by to nedokázali tak rýchlo. Toto je niečo horšie. 
Neviem, čo to je, no je to čosi oveľa horšie. A hoci žiadna z navrhovaných 
diagnóz nedokázala vystihnúť závažnosť situácie, pocítila som úľavu, že 
existoval aspoň nejaký zoznam možností. Chcela som vedieť, čo spôsobo-
valo bolesť a ako ju odstrániť. Netúžila som predstierať, že žiadnu necítim, 
nechcela som ju utišovať morf ínom, aby ma zatiaľ ďalej zabíjala. Obávala 
som sa, že vzhľadom na to, že som umiestnená na príjme pôrodníckeho 
oddelenia, dieťa dostane prednosť pred mojím zdravím.

Za desať rokov praxe som už toho zažila dosť na to, aby som vedela, aké 
sú možné vyústenia tejto situácie: Videla som potraty, ako matky zomreli 
a deti prežili. Bála som sa druhej možnosti. Obávala som sa situácie, ktorá 
prináša výnimočne desivú disharmóniu – keď dieťa prichádza na svet cez 
portál smrti. Tiché oslavy narodenín, ktoré sa prekrývajú s výročím úmrtia 
matky. Deti bez mám. Balóny a náhrobné kamene. Silno som potriasla hlavou, 
aby som sa zbavila vízie náhrobkov.

Pozrela som sa hore a po mojom boku stála moja matka. Jej tvár prezrá-
dzala strach. Pery mala pevne zovreté, čelo zvraštené – dôsledok telefonátu, 
z ktorého majú hrôzu všetky matky. Mobil jej zazvonil práve vo chvíli, keď 
sa venovala pravidelným, dokonale bežným večerným činnostiam. V hlase 
môjho manžela vycítila strach. Šoférovala päťdesiat kilometrov v nočnej 
tme, aby dorazila do nemocnice v centre mesta.

„Ty si volal mame?“ obvinila som Randyho. Nevedela som si spomenúť, 
že by odo mňa odišiel na taký dlhý čas, aby stihol uskutočniť telefonát.

„Samozrejme, že mi telefonoval,“ odpovedala zaňho.
S pocitom porážky som sa zaborila hlbšie do vozíka. Nebola som nahne-

vaná preto, lebo by som ju tu nechcela. Hnevalo ma, že sa tým potvrdzovala 
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moja neschopnosť udržať bolesť vo svojom tele. Bola som na tom tak zle, 
že utrpenie zasiahlo aj ľudí, ktorých ľúbim.

„Neviem, kde je chyba,“ ospravedlňovala som sa a mala som pocit, že nie 
som schopná poskytnúť komukoľvek akékoľvek povzbudivé slová.

Rúrka, ktorou mi odtekal moč, sa naplnila krvou.
„Možno je to len obličkový kameň,“ smerovala mama svoje vyjadrenie 

lekárom. „Jej otec mával hrozné obličkové kamene.“

Pridali mi viac morf ínu. S bolesťou to neurobilo nič. Sestrička vec nahlá-
sila hlavnému lekárovi, ktorý mal v tú noc službu na príjme pôrodníckeho 
oddelenia. Ten odvetil: „Ak chce viac, dajte jej viac. No dieťa to bude mať 
ťažké, ak ho bude musieť porodiť. Je to na nej.“

Je to na mne. Zvláštne slová.
Nikdy som nepovedala, že chcem konkrétne morf ín. Priala som si, aby 

bolesť prestala – aby našli príčinu a odstránili ju. Zarazila ma nerozvážnosť 
jeho odpovede, ako aj to, že ma vybral za lekára zodpovedného za vlastnú 
lekársku starostlivosť. Vedela som, že absolútne nie som v stave riadiť svoju 
liečbu. No rozumela som, čo naznačoval slovami „dieťa to bude mať ťažké“. 
Všetok morf ín, ktorý mi vstúpi do tela, sa dostane aj do krvného obehu 
dieťatka. Ak by sa malo narodiť teoreticky už túto noc, asi by nedokáza-
lo účinne dýchať samostatne. Moja bolesť, teda skôr neochota vydržať ju, 
ohrozovala bábätko.

Dostala som spolu päťdesiat miligramov v dávkach, ktoré sa postupne 
zvyšovali v dvoj- a neskôr štvormiligramových intervaloch. S bolesťou to 
neurobilo nič. Ak by som bola zdravá, takéto množstvo narkotík by ma 
zabilo, odstavilo by centrum zodpovedné za dýchanie – no s touto bolesťou 
nepohlo.

„Nie je to zlé pre dieťa?“ spýtala sa mama, keď mi sestrička vstrekla 
ďalšiu dávku.

„Pravdepodobne,“ pripustila som. Úprimne, nebola som už schopná 
v celej tejto záležitosti uprednostniť dieťa. Mala som pocit, akoby som sa 
prebudila v dome, ktorý pohlcovali plamene a mojou prvotnou inštinktívnou 
myšlienkou bolo dostať sa von. Nech sa o ostatných stará niekto iný.

* * *


