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LŽIČKOVÁ TEORIE 

(přeložila Irena Pokorná, 2019) 

„S mou nejlepší kamarádkou jsme se i tehdy sešly v malém bistru, navečeřet se a popovídat si. Jedly 

jsme francouzské hranolky s tatarkou a jako vždy bylo už hodně pozdě. Když jsme chodily na vysokou, 

trávily jsme v tomhle bistru spoustu času. Stejně jako ostatní holky v našem věku jsme se tehdy bavily 

o klucích, hudbě nebo jiných banálních věcech, prostě o všem, co se nám tehdy zdálo důležité. 

Nemusely jsme se zabývat vážnými tématy a mohly jsme se všemu jen smát. 

Když jsem si teď po jídle automaticky vzala léky, kamarádka se na mě zvláštně podívala. Rozhovor se 

zastavil. Pak se mě najednou zeptala, jaké to pro mě je mít Lupus a být nemocná. Byla jsem zaskočená 

nejen touhle nečekanou otázku, ale hlavně proto, že jsem předpokládala, že ví o Lupusu všechno, co se 

vědět. Doprovázela mě k doktorům, viděla mě chodit s holí a zvracet v koupelně, viděla, jak pláču 

bolestí… Co je ještě vědět?  

Začala jsem vykládat něco o lécích, bolestech a jiných trápeních, ale ona mě pořád sledovala se 

stejným výrazem a nezdálo se, že by jí moje odpovědi nějak uspokojily. Byla jsem trochu překvapená. 

Domnívala jsem se, že málokdo zná lékařskou definici lupusu lépe než kamarádka, která se mnou 

bydlela na koleji, kamarádka, která je roky mou blízkou spřízněnou duší. Dívala se na mě s výrazem, 

který každý nemocný člověk dobře zná, výrazem plným čiré zvídavosti a snahy rozumět tomu, čemu 

ale nikdo zdravý skutečně rozumět nemůže. Neptala se mě na fyzický prožitek a pocit nemoci, ptala se 

mě na to, jaké to je „být mnou“, jaké to je „být nemocnou“. 

Když jsem se zvažovala, jak odpovědět, rozhlédla jsem se okolo, jestli nemám po ruce něco, co by mi 

s vysvětlováním pomohlo, nebo co by mi poskytlo alespoň trochu zdržet čas na přemýšlení. Snažila 

jsem se najít správná slova, ale jak odpovědět na otázku, na kterou jsem sama odpověď nikdy nenašla? 

Jak mám vysvětlit všechny detaily každého dne a zároveň jak dát jasně najevo emoce, kterými 

nemocný člověk prochází. Mohla jsem to vzdát, prolomit situaci nějakým vtipem a změnit téma. Do 

teď si ale vzpomínám, jak jsem si říkala: když se to nepokusím já teď vysvětlit, tak jak mohu očekávat, 

že ona mě pochopí? Když to nedokážu vysvětlit svému nejlepšímu příteli, tak jak bych teprve 

popisovala „svůj svět“ někomu jinému? Musela jsem to alespoň zkusit. 

V tu chvíli se zrodila „teorie lžiček“. Rychle jsem popadla každou lžičku na stole, a čert to vem, 

posbírala jsem další i z cizích stolů. Podívala jsem se jí do očí a řekla: „Tady máš, máš lupus“. Dívala se 



 

na mě trochu zmateně, tak, jako by se díval každý, když mu někdo podává „kytici“ lžiček. V rukou mi 

cinkaly studené kovové lžičky, když jsem je dávala dohromady, a pak jsem jí je podala do rukou.  

Vysvětlila jsem, že rozdíl mezi tím být nemocný a být zdravý je v tom, že nemocný se musí neustále 

rozhodovat a cíleně přemýšlet o věcech, o kterých zbytek světa přemýšlet nemusí. Zdraví mají luxus 

života bez nutnosti takové volby, mají dar, který většina lidí považuje za samozřejmost. Většina lidí 

začíná den s neomezeným množstvím energie a možností dělat, co zrovna chtějí, zejména mladí lidé. 

Většinou se nemusí obávat dopadů svých činů.  

Pro své vysvětlení jsem použila lžičky. Chtěla jsem, aby kamarádka skutečně držela něco, co jí mohu 

následně vzít. Protože většina lidí, kteří onemocní, cítí „ztrátu“ života, jaký žili. Odebírání lžiček z ruky 

kamarádky je pod mou kontrolou, díky čemuž bude mít kamarádka možnost pochopit, jaké to je, když 

je člověk pod kontrolou někoho, resp. něčeho jiného než sebe – v tomto případě pod kontrolou 

lupusu.  

Vzrušeně popadla lžičky. Nechápala, co dělám, ale je pro každou legraci, takže si asi myslela, že si z 

toho udělám nějaký vtip, jako obvykle, když mluvím o ožehavých tématech. Kdyby jen trochu tušila, jak 

vážná bude… 

Požádal jsem ji, aby si spočítala lžičky. Ptala se proč a já jí vysvětlila, že když je člověk zdravý, čeká, že 

bude mít bezednou zásobu "lžiček". Ale když je nemocný a musí si předem naplánovat den, je nutné 

přesně vědět, s kolika „lžičkami“ začíná. Není zaručeno, že po cestě nějaké neztratí, ale alespoň to 

pomáhá poznat, kde začíná. Kamarádka u sebe napočítala 12 lžiček. Smála se a říkala, že chce víc. 

Řekla jsem „ne“ a když vypadala zklamaně, uvědomila jsem si, že tahle malá „hra se lžičkami“ bude 

fungovat. A to jsme ještě ani nezačali. Už léta chci mít víc "lžiček" a ještě jsem nenašla způsob, jak je 

získat, tak proč ona by jich teď měla dostat víc? Také jsem jí říkala, aby si vždy uvědomovala, kolik jich 

má, a aby je neupustila, protože nikdy nemůže zapomenout, že má lupus. 

Požádal jsem ji, aby vyjmenovala úkoly svého dne, včetně těch nejjednodušších. Když oddrmolila jak 

výčet každodenních činností, tak věcí jen pro zábavu, vysvětlil jsem jí, že ji každá jedna činnost může 

stát lžičku. Když se vrhla do přípravy do práce, jako do první úkolu na dopoledne, zastavila jsem ji a 

sebrala jí lžičku. Řekla jsem "Ne! Jen tak nevstaneš. Musíš otevřít oči a pak si uvědomíš, že máš 

zpoždění. Noc předtím se ti totiž nespalo dobře. Musíš se vyplazit z postele a pak si musíš udělat něco 

k jídlu, ještě než budete moci dělat něco jiného. Protože pokud to neuděláš, nemůžeš si vzít léky, a 

pokud si nevezmeš léky, můžete se klidně vzdát všech lžiček i pro dnešek a zítřek.“ Rychle jsem odložila 

lžičku stranou a ona si uvědomila, že se ještě ani neoblékla. Sprchování ji stálo lžičku, jen za mytí vlasů 



 

a holení nohou. Sáhnout vysoko a nízko tak brzy ráno, by mohlo stát ve skutečnosti víc než jednu 

lžičku, ale řekla jsem si, že jí dám pauzu; nechtěl jsem ji hned vyděsit.  

Oblékání stálo za další lžičku. Zastavila jsem ji a rozdělila každý úkol na jeho části, abych jí ukázala, jak 

je třeba přemýšlet o každém drobném detailu. Nemůžete na sebe jen tak hodit oblečení, když jste 

nemocní. Vysvětlila jsem, že musím zvažovat, jaké oblečení si fyzicky obléknu: jestli mě ten den bolí 

ruce, knoflíky nepřipadají v úvahu; pokud mám ten den modřiny, potřebuji nosit dlouhé rukávy, a 

pokud mám horečku, potřebuji svetr, abych zůstala v teple atd. Pokud mi vypadávají vlasy, potřebuji 

nad nimi strávit víc času, abych vypadala reprezentativněji. A potom pak je třeba mít dalších 5 minut 

na vstřebání faktu, že vám to všechno trvalo 2 hodiny. 

Myslím, že začínala chápat, když teoreticky nešla ani do práce a zůstalo jí už jen 6 lžic. Potom jsem jí 

vysvětlila, že si potřebuje moudře zvolit zbytek dne, protože když jsou vaše „lžičky“ pryč, tak jsou pryč. 

Někdy si můžete půjčit ze zítřejších "lžiček", ale myslete na to, jak těžký pro vás bude s méně 

"lžičkami". Také jsem potřebovala vysvětlit, že nemocný člověk žije vždy s vědomím, že zítra může přijít 

nachlazení, infekce nebo jakékoli množství věcí, které by mohly být velmi nebezpečné. Nechcete se 

tedy dostat se zásobou "lžiček" dolů, protože nikdy nevíte, kdy je skutečně budete potřebovat. 

Nechtěla jsem kamarádku deprimovat, ale potřebovala jsem být realistická, a „být připravena na 

nejhorší“ je pro mě bohužel součástí skutečného dne. 

Prošli jsme zbytek dne a ona se pomalu dozvěděla, že vynechání oběda ji bude stát lžíci, stejně jako 

stání ve vlaku, nebo dokonce i dlouhé psaní u počítače. Byla nucena se rozhodnout a přemýšlet o 

věcech jinak. Hypoteticky, si musela vybrat, že neoběhne svoje pochůzky, aby si večer mohla sníst 

večeři. 

Když jsme se dostali na konec jejího předstíraného dne, řekla, že má hlad. Shrnula jsem, že musí sníst 

večeři, ale zbývá jí jen jedna lžíce. Kdyby vařila, neměla by dost energie na umývání hrnců. Kdyby šla na 

večeři, možná by byla příliš unavená na to, aby mohla bezpečně dojet domů. Potom jsem také 

vysvětlila, že už se mi nechtělo přidávat do hry fakt, že je jí tak špatně od žaludku, že vaření stejně 

nepřipadá v úvahu. Tak se rozhodla uvařit polévku, bylo to snadné. Následně jsem jí ještě řekla, že je 

teprve 19.00, má tedy ještě zbytek večera, ale možná skončí s jednou lžičkou. Takže může dělat něco 

zábavného, nebo uklidit byt, nebo dělat domácí práce, ale nemůže to dělat všechno. 

Málokdy kamarádku vidím projevovat své emoce, takže když jsem ji teď viděla rozrušenou a smutnou, 

věděla jsem, že se k ní možná dostávám. Nechtěla jsem, aby byla smutná, ale zároveň jsem byla 

šťastná z pomyšlení, že mi asi konečně někdo trochu rozumí. Měla slzy v očích a tiše se zeptala 

„Christine, jak to děláš? Opravdu tohle děláš každodenně?“ Vysvětlila jsem jí, že některé dny jsou horší 



 

než jiné; některé dny mám naopak více lžiček než obvykle. Ale nikdy to nemohu nechávat jen tak být a 

nikdy na to nesmím zapomínat, vždy musím zvažovat. Podala jsem jí lžíci, kterou jsem si držela v 

záloze. Řekla jsem jednoduše: "Naučila jsem se žít život s lžičkou navíc v kapse, v rezervě. Potřebuješ 

být vždy připravena“. 

Je to těžké, nejtěžší věc, co jsem se kdy musela naučit, je zpomalit, a nedělat všechno. Bojuju s tím 

dodnes. Nesnáším pocit, že něco vynechám, že se musím rozhodnout zůstat doma, nebo nedělat věci, 

které chci. Chtěla jsem, aby cítila tu frustraci. Chtěla jsem, aby pochopila, že to, co všichni ostatní mají 

za lehkou věc, pro mě znamená sto malých úkonů v jednom. Musím se zamyslet nad počasím, nad 

svou teplotou v ten den a nad celodenními plány, než se do čehokoli pustím. Zatímco ostatní lidé 

mohou rovnou konat a činit, já si musím udělat plán, jako kdybych dělala válečnou strategii. Je to už v 

samotném životním stylu, rozdíl mezi tím být nemocný a zdravý. Je to krásná schopnost: nemyslet a 

prostě to udělat. Chybí mi ta svoboda. Chybí mi nikdy nemuset počítat "lžičky". 

Poté, co jsme spolu sdílely emoce a ještě chvíli si o tom povídaly, jsem cítila, že je smutná. Možná to 

konečně pochopila. Možná si uvědomila, že nikdy nemůže opravdu a upřímně říct, že rozumí. Ale 

aspoň si už nebude tolik stěžovat, když někdy nemohu jít ven na večeři, nebo když se necítím na to 

přijet k ní domů a ona jezdí vždycky ke mně. Objala jsem ji, když jsme vyšly z bistra. Měla jsem v ruce 

jednu lžičku a řekl jsem: „Neboj se. Vidím to jako požehnání. Byla jsem nucena přemýšlet o všem, co 

dělám. Víš, kolik lžiček lidé denně promrhají? Já si nemohu dovolit promarnit „lžičky“, ani čas, a zvolila 

jsem si strávit dnešní čas s tebou.“ 

Od této noci používám lžičkovou teorii k vysvětlení mého života mnoha lidem. Moje rodina a přátelé se 

vlastně o lžičkách zmiňují pořád. Bylo to kódové slovo pro to, co mohu a nemohu udělat. Jakmile lidé 

pochopí lžičkovou teorii, vypadá to, že mi rozumí lépe, ale také si myslím, že začnou žít i svůj život 

trochu jinak. Myslím, že to není dobré jen pro pochopení pacienta trpícího lupus, ale pro každého, kdo 

se potýká s nějakým postižením nebo onemocněním. Doufejme, že ani oni nepovažují svůj život 

obecně jako samozřejmost. Dávám kus sebe v každém smyslu toho slova, když něco dělám. Stal se z 

toho vnitřní vtip. Proslavila jsem se tím, že jsem lidem vtipně řekla, že by se měli cítit výjimeční, když s 

nimi trávím čas, protože mají jednu z mých "lžiček". 

ZDROJ: https://www.facebook.com/19266644728/posts/10157956935269729?sfns=mo 

(K překladu a uveřejnění článku na Blogu jsem dostala svolení od autorky.) 
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