Příloha

Příběh Purpurového srdce
Jednoho dne se narodilo děťátko, přišlo na svět nedonošené a maličké, ale dostalo se mu
lásky jako jiným dětem. Jeho rodiče měli již od počátku pocítit tíhu osamocení. Dostalo se jim
radosti z rodičovství, ale poznali i strach z možné ztráty dítěte, zažili radost ze zrození, ale i
smutek z nesplněného snu. Měli přece žít čas radosti, ne čas plný smutku, hněvu a bolesti.
Těžko mohli tito rodiče vědět, že nejsou sami.
Purpurové srdce se zrodilo z myšlenky vypůjčené z Armády Spojených států,
kde udělují medaili za zranění v boji. Je snad větší bitvy než je bitva o život, v
níž zranění utrpěná předčasným narozením zůstávají s dítětem i jeho rodinou
již navždy. Purpurová barva byla kdysi vyhrazena pro královský majestát;
podtrhuje jeho mimořádnost a je genderově neutrální. Barva srdce není plná,
ale má v sobě proužky – u každého srdce jiné, tak jako je každé dítě trochu
jiné, jako je každá životní cesta jiná.
Základní provedení je však stejné, přesně tak, jako je stejná i základní zkušenost. Srdce je
vyrobeno ze skla, je pevné nikoliv však tak pevné, aby vydrželo drtivý úder. Nedonošené dítě
je silné, není ale nepřemožitelné. Tvar srdce byl zvolen proto, že srdce je náš střed, každým
úderem obnovuje život a naději, symbolizuje lásku. Na spodní hraně Purpurového srdce visí
stříbrná slza, symbolizuje slzy prolité rodinou nedonošeného dítěte, slzy dobré i zlé, radosti i
žalu.
Purpurové srdce je odznakem jednoty mezi zvláštní skupinou lidí, skupinou, která nehledí na
zemi původu, jazyky, hospodářskou vyspělost, rasový původ či náboženské vyznání. Její
členové mají jeden společný cíl: naději na budoucnost nedonošených dětí. Patří do ní nejen
rodiče a dítě, ale také sourozenci, prarodiče, tety a strýcové, bratranci, zdravotní sestry, lékaři,
duchovní a přátelé. Ti všichni sdílí pouto, které nelze vyjádřit slovy, lze je poznat jen srdcem.
To srdce Vás může provázet, když se cítíte sami, může Vám připomenout, že existují stovky
dalších lidí, které Vás chovají ve svém srdci. Máte tak možnost svůj příběh sdílet s ostatními.
Autorem konceptu Purpurového srdce je Renea Ericson, maminka nedonošeného chlapečka
Andrewa narozeného ve 28 týdnu těhotenství, a dvojčátek Maggie a Cora narozených ve 31
týdnu těhotenství.
Autor textu: Renea Ericson a Ingrid Renfors
Překlad: Miloslav Vágner

