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1. ÚVOD 

Námět smrti může někomu připadat morbidní a zbytečné, rozebírat smrt ze 

všech možných úhlů a do detailů, ale těžko může popřít, že právě smrt a umírání je 

jedním ze stěžejních témat lidského života. Vždyť právě vědomí smrtelnosti a schopnost 

nahlížet na vlastní pomíjivost je jednou z charakteristik lidské bytosti. Neodvratnost 

konce dělá člověka tím, čím je – křehkým a zranitelným stvořením, které však dokáže 

žít a tvořit navzdory svým omezením.  

Při kompilaci textu předkládané práce jsme se potýkali především 

s koncepčními problémy a se souvisejícími problémy metodologickými, neboť téma 

smrti je v odborné literatuře nahlíženo spíše partikulárně, z pohledu jednotlivých 

vědních oborů. 

 Podíváme-li se na literaturu o smrti, převažují spíše umělecká zpracování 

v krásné literatuře než vědecké práce. Možná je to tím, že smrt je téma spíše emotivní, 

prožívané, než promýšlené. Snad jen umění dokáže postihnout její mnohoznačnost a 

tajemství, které není racionálně přístupné. My se přesto pokusíme  postihnout smrt 

nejen jako psychologický, nebo metafyzický fenomén, ale především jako fenomén 

kulturní a společenský. 

A proč antická řecká kultura? Evropská (potažmo euroamerická) kultura stojí na 

základech, které vybudovaly staří Řekové. Starověkému Řecku je tradičně připisováno 

„racionální“ pojetí člověka se všemi pozitivními i negativními důsledky, které z něho 

vyplývají. Jistě není náhoda, že se k antické kultuře vraceli lidé v průběhu celých dějin. 

K dějinám a kultuře antického Řecka tak dnes existuje téměř nepřeberné množství 

(nejen) odborné literatury, o to těžší je vybrat ty skutečně relevantní prameny – pokusili 

jsme se maximálně využít široký úhel pohledů na danou problematiku, stejně jako 

původní řecké prameny, popř. pozdější římské zprávy. 

 

 

 



 5 

2. SMRT 

Co víme o smrti? Pro většinu z nás (pokud si jí vůbec připouštíme) je to 

pomíjivá, vágní představa, že jednou nebudeme. Představa spojená se samotou, 

strachem a bolestí, ač se někteří snaží přesvědčit se o opaku. Jak to vyjádřil americký 

básník Gregory Corso: 

Smrt existuje, ale netrvá. 

Když jdeme kolem mrtvého ptáka, 

všimneme si ho, 

když ale kráčíme dál, 

povšimnutí mizí. 

Zůstává myšlenka 

a myšlenka je všechno, co o smrti vím.1  

Ale právě toto (byť implicitní) vědomí smrtelnosti a konečnosti vlastního života 

je charakteristikou člověka, která ho vyzdvihuje z pouhé zvířecí existence. Smrt je 

biologický fakt a jako takový nevyhnutelně ovlivňuje naše jednání a celkový postoj ke 

světu. „Většina lidí sice jenom nesedí a nepřemýšlí o své vlastní smrtelnosti, ale pro 

všechny je vědomí budoucí smrti hnací silou myšlenek a činů a základní determinantou 

jejich přístupu ke světu a k sobě samým“2. Jedná se, Heideggerovými slovy, 

o „časovost” a „bytí ke smrti”, které definuje lidský „pobyt“ a je jeho základní 

charakteristikou. Otázka po smrti se tedy netýká jen bodového  konce našeho života, 

nýbrž je neustále přítomna v celém průběhu naší existence. Co konáme a nekonáme, 

jaké cíle si klademe, co pokládáme za hodnotné a co za nicotné, jak intenzivně žijeme, 

to všechno vždycky závisí také na tom, jak chápeme sami sebe  tváří v tvář smrti, jež 

stojí před námi.“3  

                                                 
1  přel. Jan Zábrana 
2 MURPHY, R. F.: Úvod do sociální a kulturní antropologie. Praha: Sociologické nakladatelství,  
2003, s. 43 
3 SHERER, G.: Smrt jako filosofický problém. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2005, s. 8 
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Přestože je smrt přirozeným stádiem života, vnímáme ji jako cosi tajemného 

a skrytého (Buchler). Zároveň je to téma velmi emocionální, spojené se strachem, 

samotou a bolestí. Nemusí nás proto nijak překvapovat, že smrt je reflektována spíše 

v krásné literatuře, neboť uměleckými prostředky lze svým způsobem snadněji smrt 

uchopit. 

G. Sherer vymezil čtyři hlavní okruhy, které bychom si měli v souvislostí se 

smrtí klást:  

a) Co je to smrt? Jaká je její podstata? Je smrt pouze přechod do jiného 

stavu (způsobu) existence, nebo definitivní a neodvratný konec individua? 

b) Existuje nějaký život po životě? A pokud ano, můžeme o něm něco 

vědět? 

c) Jaký bychom ke smrti měli zaujmout postoj? Můžeme ji chápat jako 

tragický příznak naší existence, stejně jako neustále přítomnou výzvu, která nám 

umožňuje plně rozvíjet možnosti, jenž přináší život. Můžeme ji potlačovat a snažit se na 

ni zapomenout, nebo se v životě připravovat na to, co přijde „potom“, až začne to 

opravdové bytí. 

d) Jak víme o smrti? 4  

Naše práce by měla najít odpovědi na některé z těchto otázek tak, jak by je 

nejspíše formuloval řecký člověk. 

Většina autorů se shoduje v tom, že je v současné době postoj ke smrti, který 

v západní společnosti převažuje, nepřirozený, nebo minimálně nezdravý. Podle             

P. Arièse se pohled na smrt a umírání od středověku radikálně proměnil. Za prvé, smrt 

ve středověku měla významný sociální rozměr – umírání provázely slavnosti svého 

druhu, které měly dávat najevo sounáležitost umírající člověka jak se svými předky a 

potomky, tak s celým společenstvím, prostřednictvím rituálů, jež se odehrávaly u lůžka 

umírajícího (poslední rozhovor, poslední pomazání atd.). Přestože se s rostoucím 

individualismem smrt stávala osobnější a představa posmrtného života zahrnovala 

                                                 
4 ibid. 
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určitý druh přetrvání jednotlivých duší, umírání bylo stále běžnou součástí života 

společnosti.  

V období osvícenství se obraz „ochočené“ a důvěrně známé smrti spojuje s jejím 

divokým a neovladatelným aspektem. Devatenácté století vidí ve smrti i prvky krásné 

a dojemné a záhrobí přestává být místem případných pekelných muk, ale spíše místem 

setkávání od sebe odloučených bližních. „Převrácená smrt“, která opanovala století 

dvacáté, je něco, za co je třeba se stydět. „Začíná se utvářet nový obraz smrti – smrti 

ošklivé a skryté, skryté proto, že je ošklivá a špinavá.“5 Konec života se cele přesunul 

na půdu medicíny a odlidštěné profesionální péče bez emocí. 

Geoffrey Gorer tvrdí, že smrt dnes zaujímá místo, které bylo dříve vyhrazeno 

sexu a pornografii – je opravdové tabu ve společnosti. Podle něj byl poměrně realistický 

pohled na smrt v minulosti nahrazen nevyzrálým a pokřiveným v důsledku deformace 

umírání prezentované v médiích a vůbec v masové kultuře. Hlavní komponentou 

soudobého vztahu ke smrti je stud. Nejen umírající, ale i pozůstalí jsou ostatními 

vylučováni ze společnosti. Jak sám řekl: „Několikrát jsem odmítl pozvání na koktail 

s tím, že mám smutek. Lidi to přivádělo do rozpaků, jako bych řekl nějakou oplzlost. 

Opravdu, měl jsem dojem, že kdybych odmítl jejich pozvání s dvojsmyslnou výmluvou 

na lechtivou schůzku, pochopili by mě lépe a nejspíš by mě bodře povzbudili.“6 

Ač přirovnání smrti k pornografii může být přehnané, jistá forma studu, nebo 

spíše ostychu před smrtí, je zcela zřetelná. Vždyť jen množství eufemismů, které opisují 

smrt, je udivující. O mrtvém se většinou říká, že „zesnul“, „odešel“, „navždy nás 

opustil“ apod., a pokud o někom řekneme, že zemřel, je to kolikrát bráno jako neúcta 

k nebožtíkovi. Také se zmínit v přítomnosti ostatních lidí o své vlastní smrti je 

považováno za přinejmenším nevkusné. 

Ozývají se však i hlasy z opačné strany: smrt není v současné společnosti 

tabuizována, není „zakázaným“ tématem, ale spíše „skrytým“7. Toto tvrzení podporuje 

mimo jiné velké množství odborné lékařské literatury, která se tímto tématem zabývá, 

nebo stoupající zájem o možnosti paliativní péče a rozvoj  hospiců. 

                                                 
5ARIÈS, P.: Dějiny smrti II. Praha: Argo, 2000, s.328 
6 GORER G. in ARIÈS, P.: Dějiny smrti II. Praha: Argo, 2000, s. 338 
7 P. MELLOR in CLARK, D. (ed.): The Sociology of Death. Oxford: Blackwell Publishers, 1993 
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Faktem ovšem zůstává, že „společenská smrt předchází smrti tělesné.“8 

Jako protiklad k soudobému (ne)přijímání smrti bývá uváděn postoj našich 

předků ve starověku nebo středověku. Nemůžeme si ale nevšimnout, že vztah ke smrti 

v minulosti bývá často idealizován. N. Elias například kritizuje výběr pramenů              

P. Arièse, který za jeden ze zdrojů zvolil píseň o Rolandovi, která však zobrazuje více 

ideál tehdejší společnosti než každodenní realitu. Na druhou stranu i ideál nám může      

o dané kultuře ledacos povědět9. Je neoddiskutovatelné, že smrt byla v minulosti 

„viditelnější“, průměrný věk dožití byl samozřejmě  mnohem nižší, dětská úmrtnost 

zase nesrovnatelně vyšší než v současné době. Znamená to ale, že byla také lépe 

přijímána? Pravděpodobně ano, protože člověk minulosti měl mnohem více prostředků 

a nástrojů, jak se s ní vyrovnávat. Mytologie, náboženství, rituály a s nimi spojené 

představy o posmrtném životě, to vše usnadňovalo odchod ze života umírajícím i jejich 

blízkým. Smrt také nebyla záležitostí jedince: „Všeobecně vzato byl v této středověké 

společnosti život kratší, nebezpečí nekontrolovatelnější, umírání často bolestnější, pocit 

viny a obava z posmrtného trestu zřetelnější, ale spoluúčast druhých na umírání 

jednotlivce byla větší.“10  

Proč se tedy smrtí zabývat? V první řadě jde o možnosti aplikovat poznatky 

thanatologie v praxi, při pomoci umírajícím i pozůstalým. Těžko bude někdo tvrdit, že 

takováto pomoc není potřeba, protože i přes velké množství technologických prostředků 

a rychlý medicínský pokrok, je člověk před smrtí nakonec vždy bezmocný a nezbývá 

než se s tím vyrovnat. Ale především, vědomí smrtelnosti dělá člověka tím, čím je a 

řečeno poněkud pateticky: poznat smrt znamená poznat člověka. My se zde pokusíme 

najít cestu, která by vedla k pochopení významu smrti v konkrétní kultuře. 

Smrt a vědomí smrtelnosti, má tři základní aspekty: psychologický, filosofický  

a sociokulturní. Pokusíme se nastínit oblasti výzkumu jednotlivých společenských věd 

(psychologie, filosofie, sociologie a kulturní antropologie) a uvést alespoň některé 

poznatky, které jsou relevantní pro naše zkoumání. 

                                                 
8 OHLER, N.: Smrt a umírání ve středověku. Jinočany: HaH, 2001, s. 336 
9 ELIAS, N.: O osamělosti umírajících v našich dnech. Praha: Nakladatelství Franze Kafky, 1998 
10 ibid., s. 18 
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Psychologickým konsekvencím smrti, umírání i truchlení je věnována asi 

největší pozornost už proto, že má efektivní vyústění v praxi11. Thanatologie 

(tanatologie), tedy nauka o psychologických a lékařských aspektech smrti a umírání12, 

se zaměřuje především na prožívání lidí, kteří trpí smrtelnou chorobou a umírající, na 

bezprostřední následky ztráty blízkého člověka, na průběh a fenomenologii truchlení 

a na psychologii pomáhajících profesí.  

Jednou z velkých postav psychologické thanatologie byla švýcarská 

psychiatrička Elisabeth Kübler-Rossová, která položila základy výzkumům zaměřujícím 

se na péči o umírající pacienty a pozůstalé. Vymezila základní stádia, kterými prochází 

nejen smrtelně nemocný člověk, ale i člověk vyrovnávající se s jakoukoliv významnou 

ztrátou (blízkého člověka, zaměstnání atd.). Po prvotním šoku nastává stadium popření, 

kdy si dotyčný nic nepřipouští a snaží se dále pokračovat v životě, jako by se nic 

nestalo. V další fázi se dostavuje zlost a otázky typu „proč právě já?“. Pro třetí stadium 

je charakteristické smlouvání a vyjednávání – „abych se dožil promoce syna“ apod., 

umírající vyjednává s bohem podmínky. Následuje období deprese a „předběžného 

zármutku“, kdy jedinec přestává jevit zájem o své okolí a jakoby se stahuje sám do 

sebe; pokud k tomu má příznivé podmínky (podpora rodiny, vhodná péče), může přejít 

do stádia akceptace, přijetí. Vymezená stádia se samozřejmě neodehrávají v tomto 

pořadí, některá mohou být přeskočena apod.13  

Filosofická reflexe problematiky smrti je zahrnuta hlavně ve filosofické 

antropologii, ale v podstatě je součástí každého (propracovanějšího) filosofického 

systému. Smrtelnost (resp. vědomí smrtelnosti) zastává ústřední místo ve filosofii 

existence. Již zmíněný M. Heidegger rozlišuje dva způsoby existence, které jsou dané 

postojem ke smrti. „Konečnost, moje smrt, je ona poslední, nejvlastnější 

a nepředstižitelná možnost, kterou musím přijmout, chci-li být cele.“14 Přijetí této 

možnosti znamená autentickou existenci. Naproti tomu popírání konečnosti života 

a skrývání této poslední možnosti je sebeklam, se kterým prožíváme existenci zcela 

neautentickou. 

                                                 
11 I když je stejně jako v jiných oborech mezi teorií a praxí určitý rozpor, jedna thanatologická konference 
byla příznačně nazvána „Terapeuté jsou z Venuše, výzkumníci z Marsu“. JORDAN, J. R.: Research that 
matters: Bringing the gap between research and practice in thanatology. Death Studies, 24, 6, 2000 
12 HARTL, P. A H. HARTLOVÁ: Psychologický slovník. Praha: Portál, 2000 
13 KÜBLER-ROSSOVÁ, E.: Odpovědi na otázky o smrti a umírání. Praha: Tvorba, 2005 
14 PETŘÍČEK, M.: Úvod do současné filosofie. Praha: Hermann a synové, 1997, s. 81 



 10 

Sociologie smrti se zaměřuje na studium smrti v industriální a postindustriální 

společnosti. Tato disciplína se rozvíjí souběžně s tím, jak se rozšiřují problémy 

současné společnosti. Vychází z institucionalizovaných jevů se smrtí spojených – jakou 

roli hrají v životě společnosti, jak přispívají nebo nepřispívají k její integritě apod.  

V pracích kulturních antropologů jsou pohřební zvyky, zádušní rituály 

i obrazy smrti zahrnovány běžně, i když většinou jen okrajově. K thanatologii 

významně přispěl antropolog Renato Rosaldo, který položil důraz na problematiku 

truchlení a jeho roli ve vyrovnávání se se smrtí. V průběhu terénního výzkumu mezi 

Ilongoty na Filipínách zemřela jeho žena Michelle a on až ve chvíli vlastního zármutku 

a osobní tragedie dokázal pochopit motivaci lovců lebek. Dal tak podnět 

i k metodologické diskuzi – dokázal, že překročení stoprocentně pozitivistických metod 

může přinést daleko hodnotnější poznatky.15 

My se v této práci pokusíme o jakousi syntézu poznatků, tedy o popis vnímání 

smrti na všech třech úrovních – psychologické, filosofické i sociokulturní. 

 

 

                                                 
15 SOUKUP, V.: Dějiny antropologie. Praha: Karolinum, 2004 
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3.  SMRT JAKO KULTUROLOGICKÉ TÉMA 

Tím, že smrt a umírání jsou nějakým způsobem zpracovány v každé kultuře, 

stávají se tak ideálním objektem kulturologického zkoumání. Smrt a její vnímání je 

spojeno se všemi oblastmi kultury, tak jak je definuje V. Soukup: kultura je systém 

artefaktů, sociokulturních regulativů a idejí sdílených a předávaných členy určité 

společnosti16. Ve všech těchto oblastech se setkáváme s reflexí smrti.    

Jak bychom tedy mohli popsat vztah smrti a kultury v té nejobecnější rovině?     

J. Assmann zastává velmi radikální názor: „Smrt, lépe řečeno vědomí naší smrtelnosti, 

je prvořadým generátorem kultury. Důležitá část našeho jednání, a právě část kulturně 

relevantní – umění, věda, filosofie, dobročinnost – vzniká z puzení k nesmrtelnosti, 

puzení překročit hranice svého já a čas vyhrazený našemu životu.“17 Naopak koncepce, 

které kladou důraz na environmentální faktory a chápou tak kulturu jako specificky 

lidský způsob adaptace na prostředí, opomíjejí tuto, řekněme, psychologickou rovinu.  

Každá kultura má svůj vlastní specifický způsob, jak pomoci pozůstalým při 

překonávání smutku ze ztráty blízkého člověka a jak žít s vědomím své vlastní 

smrtelnosti. P. Ariés se domnívá, že smrt je definována určitými psychologickými 

parametry. Jedním z nich je předpoklad, že ritualizace smrti umožňovala společenství 

vzdorovat nevyzpytatelným a divokým silám přírody. „Proto společnost neponechala 

smrt samu sobě a přemíře doprovodných citů, ale spoutala ji prostřednictvím obřadů       

a proměnila ji v podívanou.“18 Kultura v tomto smyslu funguje jako hráz před 

neovladatelnou přírodou. Jisté je, že kultura vždy nějakým způsobem smrt „ztvárňuje“, 

konceptualizuje jí a dává jí (individuálně i  společensky přijatelnější podobu).  

 Nesmírná variabilita pohřebních rituálů, představ o posmrtném životě a umírání 

samém nastoluje otázku, zda existuje něco, co je společné všem kulturám, jakási 

konstanta, o níž se můžeme domnívat, že definuje lidskou bytost a spoluurčuje její 

místo ve světě. I přes velkou kulturní rozmanitost můžeme vymezit oblasti kultury, 

které jsou s umíráním spojeny bez ohledu na čas a místo. Jsou to rituály spojené 

s úmrtím a pohřbem, eventuálně „zádušní“ obřady, způsob a místo pohřbení, 

instituicionalizace a průběh truchlení, pojetí duše a představy o posmrtném životě 

                                                 
16 ibid., s.286 
17 ASSMANN, J.: Smrt jako fenomén kulturní teorie. Praha: Vyšehrad, 2003, s. 16 
18 ARIÈS, P.: Dějiny smrti II. Praha: Argo, 2000, s. 371 
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(a případně eschatologie). Vzhledem k tomu, že zkoumáme zaniklou kulturu a nemáme 

možnost být přímo konfrontováni se skutečností, musíme informace čerpat 

zprostředkovaně a to především z několika zásadních zdrojů.  

První z nich je bezpochyby mytologie a náboženství. V zásadě se koncepce 

mytologicko-náboženských systémů dají rozdělit do tří skupin. Klasický 

evolucionismus chápe náboženství a mytologii jako způsob adaptace na prostředí, které 

pomáhá dané kultuře přežít. Pro funkcionalismus je náboženství jakýmsi stabilizátorem 

sociálního života. Symbolický výklad akcentuje jeho významotvornou stránku, jež 

umožňuje člověku prožít život smysluplně. Dalo by se říci, že se tyto přístupy 

nevylučují, ale pouze představují jiný úhel pohledu (výkladové schéma).19 .  

J. Campbell uvádí tři zdroje vzniku mytologie – uchopení světa takovým 

způsobem, aby byl člověku srozumitelný, snaha zachovat sociální řád, který přetrvává i 

po smrti jedince a vyrovnání se s vlastní smrtelností, přičemž „poznání vlastní 

smrtelnosti a nutnosti její transcendence je prvním důležitým impulzem mytologie.“20  

Pojímat náboženství jako systém vybudovaný na strachu ze smrti je značně 

redukcionistický. Na opačném pólu stojí názor, že náboženství je vyjádřením niterné 

touhy člověka překročit sama sebe a svou každodennost a jeho „útěšná“ funkce je  až 

jaksi dodatečná.21 M. Eliade chápe mytologii, resp. její část – „mýtus o věčném 

návratu“ – šířeji, jako touhu archaického člověka překonat čas jako takový a kromě 

jiného tím valorizovat své utrpení a dát mu smysl, především jde ale o prožívání 

hierofanie a snaha vyhnout se profánnosti.22  

Zmiňme ještě psychologickou teorii mytologie. C. G. Jung vysvětluje shodnost 

některých mytologických motivů existencí archetypů. Archetypy jsou jakési univerzální 

praobrazy, jejíž původ je odvozen z kolektivního nevědomí lidstva. Jsou aktivní 

a dotvářejí se v průběhu individuálního vývoje; manifestují se ve snech, změněných 

stavech vědomí, mytologii apod.23 

Jak jsme už konstatovali, vědomí smrtelnosti před námi otevírá sféru smyslu. 

„Umírající může nalézat smysl v osobním Bohu, velikosti přírody, v některých 

                                                 
19 BUDIL, I.T.: Jazyk, mýtus a kulturní antropologie. Praha: Triton, 2003, s. 396 
20 CAMPBELL, J.: Mýty. Praha: Pragma, 1998, s. 31 
21 ŘÍČAN, P.: Psychologie náboženství. Praha: Portál, 2002 
22 ELIADE, M.: Mýtus o věčném návratu. Praha: OIKOYMENH, 1993 
23 BUDIL, I.T.: Jazyk, mýtus a kulturní antropologie. Praha: Triton, 2003 
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náboženských rituálech a praktikách, nebo v individuálním systému hodnot.“24 

Dodejme, že otázka po smyslu není nastolena až v okamžiku, kdy hledíme smrti 

takříkajíc „tváří v tvář“, ale vězí právě z vědomí konečnosti a časové omezenosti našeho 

života. Domníváme se, že potřeba smyslu (nejen smyslu jako srozumitelnosti ale 

i hodnoty) z toho plynoucí nás vede k tomu, že si vytváříme „pevnou půdu pod 

nohama“ – organizujeme a vysvětlujeme svět, který nás obklopuje. Náboženství je pak 

jednou z rozličných forem této organizace. 

V předložené práci věnujeme pozornost těm oblastem náboženství a mytologie, 

které se smrtí bezprostředně a viditelně souvisejí. Kromě pojetí duše  a obecnou 

koncepcí vznikání a zanikání je to samozřejmě podsvětí a jeho božstva, kulty vztahující 

se k předkům a mystéria. 

Další oblastí je umění. Umělecké artefakty jsou poněkud ošemetný zdroj, 

poněvadž je vytváří určitá vrstva lidí, kteří mají ve společnosti specifické postavení. 

Slovy Lva Vygotského - umění není fotografií života. Odráží sice nějaký obecný étos 

nebo zvyklosti, které v dané kultuře panují, ale vždy musíme mít na paměti, že 

umělecké dílo je výtvorem jediného člověka a jako takové je hlavně vyjádřením jeho 

osobních postojů, názorů a emocí. (V případě antického Řecka to tak docela neplatí, 

protože řecký umělec byl spíše řemeslník, jenž respektoval obecný úzus). Co však 

určitě bereme v potaz, jsou náměty. To, zda je smrt personifikována, zda je zachycován 

okamžik smrti apod. nám může minimálně sdělit, do jaké míry je zobrazování smrti 

běžné, únosné apod. 

Zcela zásadní je oblast racionálního poznání, která se zrodila v Řecku na 

přelomu sedmého a šestého století – filosofie. 

Pro pochopení pojetí smrti je samozřejmě velmi důležité znát koncepci duše. 

Duše, lépe řečeno cosi, co utváří identitu člověka, co je jeho hybnou silou a co 

v okamžiku smrti zaniká nebo odchází, je součástí názoru na svět ve všech kulturách. 

Problém, je, že duše byla zcela jinak vnímána lékaři, jinak filosofy a jinak, řekněme, 

prostými lidmi. Pojetí duše se mění zároveň s mytologicko-náboženskými systémy, 

popř. s vědou, která stojí v opozici proti nim. Snažit se vymezení jednotného 

a neměnného pojetí duše by bylo násilné, proto se budeme koncepcí duše zaobírat 
                                                 
24 MARRONE, R.: Dying, mourning and spirituality: A psychological perspective. Death Studies, 23, 6, 
1999, s. 508 



 14 

průběžně v několika kapitolách. Ještě musíme zmínit, že duše a s tím související 

představa posmrtného života je proměnlivá nejen v rámci jedné kultury (nebo 

subkultury), ale rovněž u jedince, který nemá v mysli jeho přesný obraz a jeho podoba 

záleží na situaci, kdy je „vyvolán“.25 

Jak jsme již zmínili, problematice smrti se věnují  různé vědní obory, ale vždy 

jen partikulárně – zaměřují se pouze na jeden její aspekt. Smrt je však komplexní 

fenomén, který vyžaduje komplexní zkoumání. J. Asssmann navrhuje vytvoření 

kulturologické thanatologie, „jež rozvine teoretické základy a srovnávací perspektivy 

způsobů, kterými se jednotlivé kultury vyrovnávají se smrtí, přičemž vědomí 

omezenosti života včleňují do souvislostí, jež život přesahují a dávají mu smysl.“26 Jak 

bychom podle něj měli ve studiu postupovat, abychom mohli získat skutečně věrný 

obraz smrti v dané kultuře a mohli jej použít pro srovnávání? „Na prvním stupni 

bychom se měli zaměřit na ‚dějiny smrti’ specifické pro danou kulturu, na obrazy smrti 

a zádušní kult, představy o posmrtném životě a pojmy vztahující se k nesmrtelnosti, na 

způsoby umírání, rituály truchlení a náhrobky, zkrátka na všechno, co v rámci jedné 

určité kultury v užším smyslu souvisí se smrtí, umíráním a nesmrtelností. Druhým 

krokem by bylo prozkoumat, zda a v jakém smyslu tento komplex představuje střed, na 

jehož základě lze popsat celou kulturu v jejích specifických profilech i v aspektech, 

které na první pohled se smrtí nesouvisejí vůbec, nebo jen málo.“27 Jsme si vědomi 

toho, že termíny „pojetí“ nebo „chápání“ smrti v konkrétní kultuře vytváříme pouze 

teoretický konstrukt, který je jakýmsi ideálním prototypem pojetí smrti členy dané 

kultury. My se v této práci pokusíme o to, co Assmann nazývá dějinami smrti – popsat 

fenomény, které v řecké kultuře souvisejí se smrtí. 

Pojetí smrti v jednotlivých kulturách (ať už  historických nebo současných) je 

komplex mnoha vzájemně souvisejících jevů a otevírá se zde několik metodologických 

problému. Už ve vymezení okamžiku, kdy nastává smrt, resp. odkdy je člověk 

považován za mrtvého, se vyskytují interkulturní rozdíly. Ne náhodou se v 19. století 

rozmohl strach z pohřbení za živa – nejasně formulované (artikulované) příznaky smrti 

tuto možnost nevylučovaly.V euroamerické oblasti je okamžik smrti definován smrtí 

mozkovou, tzn. komatem, ztrátou nezávislého dýchání a nedostatečnými reflexy 
                                                 
25 TARBELL, F.B.: Greek Ideas as to the Effect of Burial on the Future of the Soul. Transactions of the 
American Philological Association, 15, 1884 
26 ASSMANN, J.: Smrt jako fenomén kulturní teorie. Praha: Vyšehrad, 2003, s. 15 
27 ibid. 
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mozkového kmene.28 Ve většině preliterárních kultur bývá za příznak života považován 

dech, tím pádem mrtvý je ten, kdo nedýchá.  

Teoretický rámec, se kterým k tématu přistupujeme, výrazně ovlivňuje jak 

proces analýzy, tak její výsledky. Je samozřejmé, že pokud je objektem našeho zájmu 

smrt a s ní související jevy a procesy, bude náš pohled na danou kulturu poněkud 

zkreslený. Ale chápeme-li kulturu jako komplexní systém, jehož prvky jsou vzájemně 

spjaty, mohou nám poznatky o určité oblasti leccos o celé kultuře. Jak už jsme řekli, 

smrt a postoj k ní se odráží ve všech rovinách kultury a proto, paradoxně, smrt může 

poskytnout velmi cenné informace o životě. 

Komparace kultur vzdálených si prostorově i časově je záležitost vždy trochu 

ošemetná – ve snaze uspořádat kulturní prvky do porovnavatelných kategorií se nutně 

dopouštíme zjednodušování. To ovšem neznamená, že bychom měli na komparativní 

analýzu kultur rezignovat, jen si musíme být vědomi, že její výsledky mohou být tímto 

zjednodušením trochu deformovány. 

C. Geertz zastává názor, že na otázku, co je člověk, můžeme hledat odpověď 

pouze ve variabilitě a jedinečnosti kultur a že v tom právě spočívá ona „lidskost“29. 

Nijak nezpochybňujeme, že je třeba chápat jednotlivé kultury v jejich rozmanitosti, 

avšak věda by podle našeho názoru měla umožňovat jakési srovnávání, protože jinak 

bude pouze sbírkou zcela libovolných a, budeme-li přísní, i samoúčelných interpretací. 

Podle našeho názoru by mělo studium konkrétní kultury zahrnovat jak to, co je pro ni 

jedinečné a čím se od ostatních kultur liší, tak to, co s nimi má společné. 

 

                                                 
28 V roce 1980 byla v USA definována mozková smrt jako zástava oběhových a respiratorních funkcí 
nebo nevratná ztráta všech funkcí celého mozku, včetně mozkového kmene. HOXART, G. A LEAMAN, 
O.: Encyclopedia of death and dying. London: Routledge, 2001 
29 GEERTZ, C.: Interpretace kultur. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000 
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4. KULTURA A DĚJINY  

První otázka, kterou bychom si měli klást, pouštíme-li se do studia historie, zní: 

Proč? Proč se zabývat epochami dávno minulými? Jaký význam pro nás mohou mít 

události, věci a lidé, které  dávno odnesl čas?  

Zkoumání historie má smysl jedině tehdy, mají-li poznatky nějaký vztah 

k dnešku. Snažíme se pochopit vlivy, které formují naši přítomnost, tedy skrze minulost 

se snažíme o porozumění současnosti. Velké množství teorií se zabývá neměnnými 

a univerzálními zákonitostmi dějin a hledáním jakési pravidelnosti. To, zda formulace 

zákonů a hybných sil vývoje není pouze naše konstrukce, který činí naší historii 

srozumitelnou, zůstává tématem diskuze. 

Původně byly ohniskem historiografického studia politické dějiny, „dějiny 

králů“. Postupně se rozvíjely přístupy, které se snažily o komplexnější pochopení určité 

doby; odehrál se posun od politických a ekonomických dějin k dějinám člověka. Škola 

Annales v tomto smyslu rozpracovala dějiny mentalit a zcela tak změnila dosavadní 

přístup k historii.30 Z jejich odkazu dnes čerpají téměř všechny disciplíny, které se 

zabývají dějinami kultury. 

Shrňme přínos skupiny Annales dějinám kultury i historii obecně. Skupina velmi 

výrazně rozšířila oblast historické bádání o neobvyklé sféry lidského chování a sociální 

skupiny, které byly dříve ignorovány. Její interdisciplinarita obohatila zkoumání historie 

o nové úhly pohledu - mimo jiné ekonomický, psychologický či lingvistický.31 

Podívejme se nyní na některé historiografické proudy 20. stol., jejichž některá 

východiska jsme zohlednili i v této práci. 

 Historická antropologie „staví konkrétního člověka s jeho jednáním, myšlením, 

pocity a utrpením do středu historické analýzy...; zaměřuje se na mnohostrannou 

kulturně-sociální podmíněnost jednotlivce v proměnách času, na zvláštnost a svébytnost 

lidského jednání, což vylučuje jednotný a uzavřený dějinný obraz člověka.“32 Historická 

antropologie rozšiřuje tradiční pole studia o kategorii kultury, vyzdvihuje roli 

                                                 
30 BURKE, P.: Francouzská revoluce v dějepisectví. Praha: NLN, 2004 
31 ibid. 
32  VAN DÜLMEN R.: Historická antropologie. Praha: Dokořán, 2002, s.11 
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subjektivity v dějinách a používá do té doby nepříliš používaný metodologický nástroj – 

mikrohistorii, která se individuálním osudu snaží ukázat jistá specifika doby. 

Nová a analytická archeologie, jejímiž představiteli jsou např. L. R. Binford a D. 

L. Clarke, vychází z předpokladu, že kulturní prvky jsou v rámci kulturního systému 

provázány tak, že pokud známe jeden z prvků, můžeme z něj odvodit poznatky o celém 

systému, tedy jej na základě neúplné informace rekonstruovat.33 

Smrt je pro kulturní historiografii ideálním objektem – hroby a pohřebiště jsou 

často jediným pramenem, ze kterého čerpáme poznatky o zaniklých kulturách. Díky 

tomu, že pohřeb a správné uložení těla nebylo opomíjeno v žádné kultuře, jsou 

pohřebiště výjimečným zdrojem archeologických památek, protože obsahují i předměty, 

které nemají se smrti přímou souvislost. 

Proč se zabývat smrtí zrovna v antickém Řecku? Na první pohled by se zdálo 

mnohem jednodušší popisovat smrt jako kulturní jev ve své vlastní kultuře, kde máme 

všechny informace takříkajíc na dlani. Co se nám ale asi nikdy nepodaří, je vidět 

kulturu, jíž jsme součástí, jako komplexní a nějakým způsobem uspořádaný celek. 

„Výhodou historika starověku je, že pracuje s dějinami, lidmi (populacemi), 

civilizacemi, které přes všechen svůj dopad na pozdější dobu, již svůj životní běh 

ukončily. Může vidět celek jako celek a části jako části celku.“34 Antické Řecko také 

poskytuje ze všech starověkých kultur asi nejvíce pramenů. Musíme však zmínit 

několik metodologických problémů, které se ve spojitosti se studiem smrti v antické 

řecké kultuře objevují. Skutečně podrobný popis představ Řeků o posmrtném životě  

najdeme uceleně pouze v Homérovi. Je sporné, zda můžeme jeho díla přijmout jako 

popis tehdejší reality, ale rozhodně si podle něj můžeme udělat alespoň rámcovou 

představu. Vzhledem k tomu, že řecké náboženství bylo minimálně institucionalizováno 

a rituály spojené se smrtí, tj. pohřeb,  pohřební hostiny a hry apod., byly v podstatě 

privátní záležitostí, do níž nezasahoval klérus, nenajdeme žádný předepsaný soubor 

pravidel, jak by měly tyto rituály vypadat. Určité stopy nacházíme v zákonech, jimiž 

obce regulovaly okázalost a množství peněz na pohřeb věnovaných. Přestože množství 

archeologických nálezů z období antiky je poměrně bohaté, většina z nich ještě nebyla 

                                                 
33 SOUKUP, V.: Dějiny antropologie. Praha: Karolinum, 2004 
34 EHRENBERG, V.: Epochs of Greek History: A Lecture. Greece & Rome, 7, 2, 1960, s. 102 
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uspořádána a publikována. I proto se zaměřujeme hlavně na oblast Atén a Attiky, neboť 

zdejší archeologické památky jsou asi nejlépe popsány. 

Uvedené důvody značně znesnadňují zachycení vývoje představ o smrti a 

posmrtném životě. Můžeme nastínit jakési základní tendence, mají však omezenou 

platnost.  

My se v této práci pokusíme pojednat řecký postoj ke smrti jako komplexní 

celek. Spíše než o exaktní historickou sondu nám jde o porozumění „řeckému člověku“ 

a jeho postoji k životu i smrti. 

„Nebudeme se pokoušet ani o racionalizaci ani iracionalizaci historie, a zůstává 

tedy před námi skromný úkol dívat se na minulost s úctou a porozuměním.“35  

                                                 
35 EHRENBERG, V.: Epochs of Greek History: A Lecture. Greece & Rome, 7, 2, 1960 
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5. ANTICKÉ ŘECKO 

Popisovat úlohu antického Řecka v evropských dějinách je tak trochu nošení sov 

do Atén, ale pokusíme se připomenout alespoň pár základních informací. 

Jsme si vědomi, že tak široké časové rozpětí předpokládá spíše nastínění tématu, 

ale umožňuje také zachycení kontinuity řecké kultury. Protože nám stačí přibližné 

časové zařazení, používáme tuto zjednodušující periodizaci: submykénské období      

(12. – 11. stol. př. Kr.), protogeometrické obd. (11.-10. stol. př. Kr.), geometrické 

období (9.-8. stol. př. Kr.), archaické období (8.-6. stol. př. Kr.), období klasické (5.-4. 

stol. př. Kr.) a helénistické období (4. – 1. stol. př. Kr.).  

Je fascinující, že ještě po více než dvou tisíci letech jsme schopni číst antická 

dramata a  filosofické  spisy s porozuměním a dívat se na řecká výtvarná díla se 

zatajeným dechem. Ač nás dělí dlouhá a dramatická historie, náš pohled na člověka 

a jeho místo ve světě je až  podivuhodně podobný tomu řeckému: 

Žádného křehčího tvora než člověka nechová země 

ze všeho divého tvorstva, jež na zemi dýše a chodí, 

neboť nemyslí nikdy, že zlo jej v budoucnu stihne, 

dokud mu dávají bohové zdar a údy se hýbou. 

Ale když blažení bozi naň sešlou jednou i strasti, 

dovede trpělivě,byť s nevolí snášet i tyto. 

Neboť takový je duch ve všech smrtelných lidech, 

jaký kdy den všech bohů a lidí přivodí Otec.36 

 

Je to obraz samostatného, silného a rozumem vládnoucího (a také ovládajícího) 

člověka: „Mnoho jest na světě mocného, nic však mocnějšího člověka.“37 Zdá se, že 

                                                 
36 Odysseia, XVIII, 128-136 
37 Sofokles, Antigone 
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jsme toto pojetí člověka přijali za vlastní (možná vyjma středověkého křesťanského 

intermezza) se všemi jeho důsledky – pozitivními i negativními.  

Podívejme se blíže na dvě období, která jsou podle našeho názoru skutečným 

předělem v kulturním vývoji Řecka – období sedmého a šestého století a helénismus.  

Klíčové pro řeckou kulturu byl vzniku městského státu – polis. „Právě v řeckém 

městském státu (...) jako kulturně civilizačním útvaru nacházíme odpověď po příčinách 

velkolepého přínosu Řeků: jen těžko nalezneme civilizační útvar, který prokázal tolik 

životaschopnosti, duchovní, kulturní a civilizační produktivnosti. Samosprávné obce 

a jim společná kultura – to jsou póly řecké civilizace.“38 Velký podíl občanů na 

politickém životě obce, život v relativním dostatku, vhodné prostorové uspořádání 

polis39, to všechno vytvořilo situaci příznivou pro kulturní rozvoj. „Řecký zázrak“ byl 

spojen se stále rostoucím významem slova a nejen politické argumentace, zákony a díla 

byla vystavena veřejné kritice, tradice už nebyla chápána jako cosi nepřekročitelného, 

ale jako výzva jednotlivci, aby ukázal svou originalitu a schopnosti.40 „V řecké polis byl 

iniciován vznik filosofie a obojí – polis a filosofie – založilo princip evropanství“ 

(Ševčík, s. 24) 

Mnoho myslitelů se v současné době obrací k řecké polis jako příkladu 

harmonického soužití jak jednotlivců, tak celé pospolitosti a prostředí. Ostatně dílo 

francouzského historika Fustela de Coulanges „Antická obec“ se stalo jedním 

z inspiračních zdrojů pro formulaci charakteristik pospolitosti Ferdinanda Tönniese.  

Velká kolonizace, která probíhala zhruba od osmého do šestého století, přinesla 

Řekům mimo jiné nové vnímání sebe sama. „V době, kdy Řekové rozšiřují svůj obzor 

po středomořské oblasti, projevuje se výrazně i vědomí jejich národní a kulturní 

sounáležitosti. Stykem s neznámými zeměmi a jejich obyvateli se vytváří pojem 

helénství. Řekové si uvědomovali, že přes kmenovou roztříštěnost a odlišnosti 

jednotlivých dialektů i přes rozličné specifické zvláštnosti náboženských představ tvoří 

etnickou jednotu (...).“41 

                                                 
38 ŠEVČÍK, O.: Architektura – historie – umění. Praha: Grada, 2002, s.18 
39 Dodnes je řecká polis vzorem urbanistického řešení sídla – s agorou jako místem setkávání a možností 
výměny myšlenek a názorů, akropolí jako politického centra a stou, ohniskem kulturního života. 
40 VERNANT, J.-P.: Počátky řeckého myšlení. Praha: OIKOYMENH, 1995 
41 OLIVA, P.: Zrození řecké civilizace. Praha: Academia, 1976, s. 66 
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Zrození filozofie jako racionální uchopení světa mělo zásadní vliv na naše 

dějiny. Hledání pravdy nezávislé na nějakém božském principu umožnilo Řekům 

překročit hranici mýtického myšlení a objevit nový svět – svět rozumu a vědy. 

„Z Řecka a jeho myslitelů vychází proud duchovní tradice, někdy mocný, jindy 

opadávající a téměř vysychající, ale nikdy nepřerušený, dosahující až k nám. 

Zakladatelé řecké filosofie jsou zároveň i praotci naší vlastní filosofie.“42 

J. P. Vernant shrnuje změny, které proběhly na přelomu sedmého a šestého 

století do tří bodů, které charakterizují obrat v řecké myšlení. Jednak je to vznik myšlení 

oddělené od náboženství, tedy filosofie. Další je vznik kosmického řádu, který již není 

založen na moci svrchovaného boha, ale na pravidlu dělby, kde vše mé své místo mezi 

ostatními. Prostorový rámec světa, daný novým, geometrickým, myšlením je místem 

recipročních a symetrických vztahů. Tyto rysy „vystihují, co řecká racionalita přinesla 

svou formou i obsahem nového a co bylo jejím přínosem ve srovnání s jinými 

civilizacemi Předního východu.“43 V tomto období dochází i k nesmírnému rozmachu 

věd jako je fyzika, matematika a dalších, které vyžadují oddělení se od jednostranného 

náboženského myšlení. 

S rozmachem Alexandrovy říše se  řecký svět výrazně proměňuje. Zvětšující se 

sféra vlivu rozšiřuje řecké prvky po celém Středomoří, ale zároveň je Řecko formováno 

vlivy „cizími“. Helénismus je rozporuplné období, kdy Řecko ztrácí některé svébytné 

prvky a je svým způsobem orientalizováno. Alexandr Veliký usiloval o zrod 

kosmopolitní říše, kde náboženství a kultury mohou existovat vedle sebe a to se mu 

alespoň zčásti podařilo. Pro antické Řecko to znamená mimo jiné krizi městského státu 

a narůstající individualismus, stává se součástí nového, panhelénského světa. 

„Helénistická doba je postklasická, jako je naše doba postmoderní. Helénismus je 

jedním z vrcholů antické civilizace před císařským Římem, jde o kulturně-civilizační 

vývoj, který jde energicky do šíře.“44 

Dnes považujeme za hlavní rys antické řecké kultury již zmíněnou racionalitu. 

Jako v každé společnosti  i v Řecku existovala určitá polarita, kterou F. Nietzsche 

rozpoznal ve dvou protikladných živlech: appolinském a dionýském.45 Skutečně – na 

                                                 
42 STÖRIG, H. J.: Malé dějiny filosofie. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2000, s. 92 
43 VERNANT, J.-P.: Počátky řeckého myšlení. Praha: OIKOYMENH, 1995, s. 8 
44 ŠEVČÍK, O.: Architektura – historie – umění. Praha: Grada, 2002, s. 97 
45 NIETZSCHE, F.: Zrození tragedie z ducha hudby. Praha: Gryf, 1993 
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jedné straně filosofie, rozvoj vědy a racionálního poznání, relativně střízlivý 

náboženský kult, na straně druhé stále přítomné mýtické pozadí, náboženská mystéria. 

Appolinský prvek představuje uměřenost, formu a vše „lidské“, dionýský naproti tomu 

nespoutanost, vytržení a divokost. 
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6. MYTOLOGIE A NÁBOŽENSTVÍ 

Mytologie a náboženství jsou v řecké kultuře velmi úzce provázány. Mytologie 

tvoří souhrn představ o počátku světa i bohů a příběhů hrdinů odehrávajících se 

v „onom čase“. Náboženství v případě Řecka spočívalo ve víře v nadpřirozené bytosti – 

tedy bohy a héroy - a patřičně projevované úcty. 46  

Řečtí bohové jsou součástí lidského života, oblast posvátna je rozšířena na běžné 

lidské činnosti, „božstvo není vzdálené a nedostupné, dá se říci, že jeho přítomnost je 

charakteristická pro každý významný okamžik soukromého i společenského života“.47 

Mluvíme- li o řeckém náboženství, nelze jej srovnávat se zbožností v křesťanském 

slova smyslu, jedná se spíše o respektování, než niterný vztah k božstvu.  

Řecké náboženství, přestože je velmi tolerantní a jediné, co je nepřijatelné, je 

naprostý ateismus, klade důraz na kolektivní praktikování rituálů. Vyznávat víru 

znamená účastnit se veřejných rituálů a být tak občanem polis. Individuální vztah nebo 

sepětí s božstvem, které nebylo ani dříve nijak velké, v době formování polis ustupuje 

stále více do pozadí. Ne náhodou se zastánci teorií. které chápou náboženství především 

jako činitele sociální integrace často opírají o náboženství antického Řecka. Společná 

účast na rituálech byla neoddělitelnou součástí života obce. Náboženství prostupovalo 

všechny oblasti života a bylo provázáno i s politickou sférou.48 

Vztah řeckého člověka k bohu je svým způsobem utilitární. Modlitba a následná 

oběť jsou v podstatě směnným obchodem. „Lidé projevovali bohům úctu tím, že je 

vzývali a přinášeli jim oběti a dary, slíbené už předem za předpokladu, že bůh vyslyší 

příslušnou prosbu. Všechny votivní dary (...) nejsou nic méně – ale také nic více – než 

co člověk slíbil bohu oplátkou za vyslyšení prosby.“49 

Řecké náboženství je ve své podstatě nezjevené, nemá hierarchicky 

strukturované společenství – církev, takže ani speciálně vydělenou skupinu vykladačů, 

jež by měla monopol na interpretace božských sdělení. Absence dogmatu, přesně 

formulovaného kánonu či knihy umožňovala vznik mnoha lokálních kultů. Snad každá 

                                                 
46 Slovník řecko-římské mytologie a kultury. Praha: EWA Edition, 1993, s. 265 
47 VEGETTI, M. in VERNANT, J.-P.(ed.): Řecký člověk a jeho svět. Praha: Vyšehrad, 2005, s. 223 
48 DE COULANGES, F.: Antická obec. Praha: Sofis:Pastelka, 1998 
49 VIDMAN, L.: Od Olympu k Panteonu. Praha: Vyšehrad, 1986, s. 10 
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obec měla vedle oficiálně uznávaných božstev boha „vlastního“, který byl nějakým 

způsobem s tímto místem svázán.  

F. de Coulanges chápe jako ohnisko nejstarších náboženských praktik Řeků kult 

předků. Náboženství té doby bylo čistě domácí – obřady mohl vykonávat jen příbuzný, 

neboť mrtvý přijímal oběť pouze z rukou svých potomků. Naopak přítomnost cizince by 

celý obřad narušila. Kult mrtvých byl kultem předků. Pokud syn nesplňoval povinnost 

úlitby a oběti, dopustil se bezbožnosti a zničil štěstí mrtvých, pokud naopak rituály 

vykonával, stal se jeho předek ochranným božstvem. Mrtvý se neobešel bez živého 

a živý bez mrtvého.50 Nakolik byla tato provázanost reálná asi neposoudíme, faktem ale 

je, že pro Řeky byla tradice a provázanost s minulostí velmi důležitá.  

První ucelený systém řecké mytologie popsal Homér (9.-8. stol. př. Kr.), ale řada 

bohů  homérského panteonu má pochopitelně mnohem starší kořeny, doložené 

z mykénského období (např. Zeus, Poseidón, Héra, Áres, Hermes a jiné)51. Zásadním 

zdrojem pro pochopení řecké mytologie je Hésiodův (8.-7. stol. př. Kr.) spis Theogonia, 

který popisuje vznik světa a genealogii bohů. Díla Homérova a Hésiodova 

„kodifikovala“ původně ústní tradici a stala se jakousi učebnicí mytologie. Také díla 

řeckých dramatiků 5. a 4. stol. př. Kr. zpracovávají a rozvíjejí mytologická témata. To 

vše tvořilo rámec mytologických představ až do vzniku Alexandrovy panhelénské říše. 

Mýtus pomalu ztrácí své postavení, homérský svět je podrobován kritice filosofického 

racionalismu (proti mýtu kladou stoikové logos jako výraz jediné, univerzální 

a přirozené skutečnosti) a dochází k rozmachu mystérií a uctívání chtonických 

božstev.52 Helénistické náboženství je svou povahou synkretické, přijímá podněty ze 

všech koutů, avšak není směsicí jednotlivých prvků, nýbrž tvoří svébytný, koherentní 

systém.53 

                                                 
50 ibid. 
51 ibid. 
52 MARTIN, L. H.: Helénistická náboženství. Brno: Masarykova Univerzita, 1997 
53 ibid. 
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6.1  Mystéria 

Jako jistý protějšek k oficiálnímu kultu můžeme chápat mystéria, která jsou 

ovšem opět kolektivním vyznáváním, byť v méně racionální formě.54 Jiní autoři chápou 

rozmach mystérií v helénismu jako reakci na odosobněné praktikováni oficiálního kultu 

– mystéria najednou umožňovala setkání s bohem, to vše propojené se silnými 

emocionálními zážitky. Eleusínská a orfická mystéria byla tajnými kulty, o kterých 

mnoho nevíme, protože zasvěcenci o nich nesměli mluvit. Obracela se spíše na člověka 

jako jednotlivce, než na občana polis. Mysterijní kulty vždy obsahují prvek smrti, 

očištění od hříchů a opětovného vzkříšení.55 Při praktikování mysterijních kultů 

zasvěcenec překonává smrt: „Člověk nad ní s pomocí boží vítězí tím, že se jí 

dobrovolně podrobí, zdánlivě umírá a stává se novým člověkem.“56 Mystéria měla 

charakter tajných obřadů a zasvěcení do nich bylo pro příchozího velikou událostí. 

Eleusínská mystéria jsou jedna z nejstarších. Pojí se k mýtu o bohyni Déméter, 

která se vztahuje jak k vegetačnímu cyklu, tak k cyklu životnímu a je svého druhu 

ztvárněním vznikání a zanikání obecně. K jejich opětovnému rozšíření dochází 

v helénismu, kdy je s Déméterou spojována egyptská Isis, jež má podobné vazby na 

podsvětí. 

Orfická mystéria, a sekta orfiků vůbec, jsou významné tím, že jejich nauka 

obsahuje přesvědčení o nesmrtelnosti duše, což bylo v této době  spíše výjimečné. Duše 

je v těle uzavřená jako v hrobě, podle svých vin a zásluh se po smrti  těla znovu 

převtěluje.57 

                                                 
54 VERNANT, J.-P.: Hestia a Hermés. Praha: OIKOYMENH, 2004, s.59  
55 Podle některých autorů tyto kulty také později usnadnily přijetí křesťanství, s nímž mají některé 
společné charakteristiky. 
56 VIDMAN, L.: Od Olympu k Panteonu. Praha: Vyšehrad, 1986, s. 78 
57 ELIADE, M.: Dějiny náboženského myšlení II. Praha: OIKOYMENH, 1995 
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6.2  Bohové a heroóvé 

Velmi nápadným rysem řecké mytologie je antropomorfizace. Řečtí bohové, ač 

nesmrtelní, stejně jako lidé řeší své problémy, podléhají svým pocitům a vzplanutím. 

Bohové zasahují do života obyčejných lidí, stejně ale mohou lidé zasahovat do života 

bohů (například v případě Paridova soudu). Bohové nejsou neomezenými vládci nad 

životem a smrtí, stejně jako lidé podléhají osudu. Tato podřízenost bohů i lidí jakémusi 

nadosobnímu běhu věcí je pro řeckou mytologii velmi charakteristická. Bohové mohou 

sloužit jako „nástroje“ osudu, není však v jejich moci se mu vzepřít. Je to patrné 

například z tohoto úryvku z Íliady, kdy Achilles již dlouho stíhá Hektora: 

 Když však po čtvrté již k těm zdrojům rekové přišli, 

zlaté osudu váhy tu rozpínal nebeský otec, 

smrti pak osudů dvé tam vkládal, zármutku plné: 

hrdiny Péleovce a Hektora, statného jezdce, 

v středu je chopil a zdvíhal- den osudu Hektoru klesal, 

dolů, k Hádově říši – bůh Apollón opustil reka.58 

Hésiodos uvádí postavy tří sudiček - Moir, které patřily k první generaci bohů. 

Klóthó, Přadlena, Lachesis, Úděl a Atropos, Neoblomná, odměřují každému člověku 

život vlněným vláknem, které první bohyně přede, druhá odvíjí a třetí v okamžiku smrti 

přestřihává.59 Život bohů i lidí tak určuje Moira jako nadosobní abstraktní osud, či 

Ananké, Nutnost.  

Jediná jen Nutnost nemá oltáře, 

ni sochy k uctívání, 

nedbá o žertvy.  

Nestíhej mne v životě, 

                                                 
58 Ílias, XXII, 208-214 
59 Slovník řecko-římské mytologie a kultury. Praha: EWA Edition, 1993 
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ctná a velebná, 

mocněji než dosud. 

Vždyť dokonce i Zeus, co si usmyslí, 

s tvou pomocí jen koná. 

I nejpevnější kov svou silou rozdrtíš, 

ocel Chalybů. 

Nezná slitování                                                           

krutá mysl tvá.60     

Později, v nejisté době helénismu byl osud personifikován jako Týché a jako 

takový uctíván. Naproti tomu ve filosofii se osud stává stále abstraktnější, spíše jako 

nadosobní řád nebo smysl. Avšak snaha o vzepření se osudu a o únik před smrtí je 

samozřejmě častým motivem řeckých mýtů.  

Héroové jako hrdinové povýšení na bohy byly prostým lidem bližší než bohové 

na vzdáleném Olympu a stávali se postupně jakýmisi „lokálními svatými“.61 Héroóvé 

mají v řecké mytologii zvláštní postavení. Nejsou bohy, ale zároveň jsou mnohem 

mocnější než lidé. Jejich smrt je také specifická – umírají buď v boji nebo zradou. Jako 

významnou charakteristiku héroů M. Eliade uvádí jejich schopnost i po smrti jednat. 

Héroové již za života konali archetypální činy, tj. které reprodukují události z „onoho 

času“ na počátku, takže v podsvětí neztrácejí svou osobnost a individualitu.62 Héraklés 

má dokonce po smrti jakousi dvojí existenci – jak v podsvětí, tak s bohy na Olympu. 

Héroové byly stejně jako bohové předmětem vyznávání, jejich tělesné pozůstatky 

a jejich skutečné nebo domnělé hroby měly velký význam. Chránily obec před různými 

nebezpečími – od nájezdů po epidemie.63 

 

                                                 
60 EURIPÍDÉS, Alkéstis 
61 VIDMAN, L.: Od Olympu k Panteonu. Praha: Vyšehrad, 1986 
62 ELIADE, M.: Mýtus o věčném návratu. Praha: OIKOYMENH, 1993, s. 35 
63 ELIADE, M.: Dějiny náboženského myšlení II. Praha: OIKOYMENH, 1995, s.270 
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6.3  Podsvětí a jeho bohové 

Smrt jako božstvo se v mýtech neobjevuje. Personifikovanou smrt – tedy boha 

smrti Thanata, můžeme nalézt v dílech řeckých dramatiků, ale je zde spíše pro 

umělecký účinek a pro samotný příběh nemá větší význam.  

Vládcem podsvětí je Hádés64; 

Hésiodos jej popisuje jako 

„velkého siláka o srdci 

nelítostném“.65 Byl bratrem Dia 

a Poseidóna a po vítězství nad 

Titány se s nimi rozdělil o vládu 

nad světem. Pro svou 

neúprosnost je neoblíben 

dokonce i mezi bohy. Jeho role 

je spíše pasivní, dalo by se říci, 

že je tak trochu odtržen od dění 

ve světě lidí i bohů. Dokonce      

i u umírajících se říká, že si pro 

ně přišel Hermés, zatímco 

Hádés klidně čeká ve své 

podsvětní říši a symbolizuje tak 

neodvratnost smrti.  

  

Při obětování Hádovi a podsvětním božstvům vůbec měl člověk údajně odvrátit 

tvář, neboť na Háda „se nedalo pohlédnout, na toho strašlivého boha smrti, který 

všechno živé sprovozuje ze světa, činí neviditelným.“66 

                                                 
64 Hádés znamená neviditelný; další jeho jméno je Plútón nebo Plútos, což znamená „boháč“ a míní se 
tím nerostné bohatství a půda, nad kterými vládl. Proto je také někdy zobrazován s rohem hojnosti v ruce. 
Slovník řecko-římské mytologie a kultury. Praha: EWA Edition, 1993 
65 HÉSIODOS, Theogonia, 455 
66 KERÉNYI, K.: Mytologie Řeků I. Praha: OIKOYMENH, 1996, s. 175 

Obr.1  Hades a Persefoné, votivní reliéf, okolo 480 př. Kr. 
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Hádova manželka Persefona byla dcerou Démétery a mýtus o jejím únosu stojí 

na počátku eleusínských mystérií. Déméter, bohyně plodnosti a úrody, patří k druhé 

generaci bohů. Svému bratrovi Diovi porodila dceru Koré, jednou se však otevřela 

země, z níž vyjel Hádés na černém spřežení a Koru unesl. Déméter nešťastně bloudila 

po světě, dokud jí Hélios neřekl, co se stalo. Démétér došla v podobě staré ženy do 

Eleusíny, tam ji vlídně přijal král Keleus a jeho žena. Na oplátku chtěla bohyně jejich 

syna Démóofonta učinit nesmrtelným ponořováním do očistného ohně, královna ji však 

jednou překvapila a Déméter upustila chlapce do ohně a z nesmrtelnosti nebylo nic.67 

Některé interpretace poukazují na to, že tím, že se pokusila Déméter učinit člověka 

nesmrtelným a postavit ho tak na úroveň bohům, se hlavně chtěla pomstít Diovi za tichý 

souhlas s Kořiným únosem68. Déméter se odmítla vrátit zpátky na Olymp, dokud se vše 

neurovná. Po tu dobu zůstávala zem zcela neplodná a nikde nic nerostlo. Zeus se tedy 

podvolil a přikázal Hádovi, aby vrátil Koré matce. Ta však již ochutnala v podsvětí 

granátové jablko (snědla tedy pokrm mrtvých), takže se už nemohla vrátit mezi živé. 

Nakonec všichni dospěli ke kompromisu a Koré, která dostala v podsvětí jméno 

Persefoné, se vrátila k matce a do podsvětí odcházela pouze na vymezenou část roku, 

tedy na jednu třetinu roku, kdy jsou řecká pole holá a neplodná. Souvislost mýtu 

o únosu Persefony s vegetačním cyklem je zřejmá, stejně jako jeho sepětí se smrtí 

a znovuzrozením, které reflektují také eleusínská mystéria. Koré v daném období 

představuje obilí zaseté do země. Je pravděpodobné, „že zemědělský význam mýtu 

později získal alegorický smysl, podle něhož je každoroční rašení nové úrody pojímáno 

jako symbol věčného života.“69 

Persefoné, která se pohybuje mezi třemi světy – Olympem, světem lidí 

a podsvětím, narozdíl od neoblomného Háda občas zasahuje ve prospěch smrtelníků 

a symbolizuje tu vlídnější tvář temné podsvětní říše. 

Ve spojitosti se smrtí nemůžeme nezmínit boha vinné révy a bujné přírody – 

Dionýsa, jehož příběh se stal podkladem pro mystérium a byl velmi oblíbeným bohem 

zejména helénismu. Dionýsos se narodil lidské ženě Selené a Diovi. Selené na popud 

žárlivé Hery požádá Dia, aby se jí ukázal v celé své síle, nesnese však jeho zář a zemře. 

Zeus však před její smrtí vyňal její dítě z lůna a vložil ho do vlastního stehna, kde je 
                                                 
67 Graves poukazuje na souvislost s rozšířeným zvykem zažehnávat od dětí zlé duchy tím, že se kolem 
njich po narození nosil posvátný oheň. GRAVES, R.: Řecké mýty II. Praha: Odeon, 1982, s. 91 
68 ELIADE, M.: Dějiny náboženského myšlení II. Praha: OIKOYMENH, 1995, s. 274 
69 MARTIN, L. H.: Helénistická náboženství. Brno: Masarykova Univerzita, 1997, s. 60 
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donosil; Dionýsos se tak stává bohem „dvakrát zrozeným“, což jej mimo jiné předurčuje 

k důležité roli v mystériích, která svým způsobem ruší hranici mezi životem a smrtí. 

Aby je uchránil před Hérou, svěřil je nymfám v Nýse. Dionýsos mezi nimi objevil víno, 

které pak šířil na svých cestách. Při svém putování, které ho dovedlo až do Indie, 

překonal spoustu nebezpečí a ti, kteří se mu postavili, jako thrácký král Lykurgos nebo 

král Théb Pentheus, byly většinou zabiti. Podařilo se mu také uplatit Persefonu snítkou 

myrty a ta propustila jeho mrtvou matku Selené z podsvětí. Dionýsos pak  vystoupil na 

Olymp, aby zde pobýval s bohy.70 

Pausaniás ještě zmiňuje postavu Euronyma z Polygnótovy malby z pol. 5. stol. 

př. Kr., o níž „delfští vykladači říkají, že Eurynomos je jakési nižší božstvo v podsvětí 

a že užírá maso mrtvol, ponechávajíc jim pouze kosti.“71 

Přestože Hermés nepatří mezi podsvětní božstva, hraje důležitou roli při 

odchodu mrtvých do Hádovy říše. Hermés je tím pohyblivým prvkem řeckého 

panteonu, je poslem bohů a zároveň prostředníkem mezi lidmi a bohy. Orientuje se na 

všech cestách a symbolizuje lest, prohnanost i inteligenci. Jako Hermes Psýchopompos 

doprovází mrtvé na jejich cestě do podsvětí, nebo je odtamtud vyvádí jako v případě 

Persefony.72 V Odysseie odvádí do podsvětí duše povražděných nápadníků Penelopy: 

Hermés, kyllénský bůh, si volal již z paláce duše 

pobitých nápadníků, i třímal v božské své ruce 

krásný zlatý prut, jímž lidem podle své vůle 

bdícím uspává oči a jiné zas ze spánku budí.73 

 

                                                 
70 GRAVES, R.: Řecké mýty II. Praha: Odeon, 1982 
71 PAUSANIÁS, X, 29 
72 V období helénismu přibude Hermovi další významná charakteristika – jeho schopnost orientace a 
praktické inteligence jej předurčuje i ke znalosti okultních věd. Je ztotožněn s egyptským bohem Thotem 
a dostává přízvisko Trismegystos a takto vlastně přežívá až do současné doby – velkou úlohu hrál 
v alchymii a dokonce i dnes se některé hermetické směry na něj odvolávají. ELIADE, M.: Dějiny 
náboženského myšlení II. Praha: OIKOYMENH, 1995, s.259 
73 Odysseia, XXIV, 1-4 
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Postava starého převozníka Chárona, který na své loďce převáží duše přes 

Acherón, je mladší než podsvětní božstva. Od něj se také odvíjí zvyk vkládat mrtvému 

do úst minci, aby mu mohl zaplatit za převezení na druhou stranu řeky do podsvětí. 

Existence smrtí nekončí, protože duše zemřelých odcházejí do podsvětí, kde se 

stávají deindividualizovanými stíny (kromě héroů, ale k tomu se ještě vrátíme). Jak tedy 

vypadal posmrtný život u Řeků? 

Na počátku zřejmě stála představa, že duše mrtvého zůstává spolu s tělem 

v hrobě, kde mrtvý pouze odpočívá.74 Popis podsvětí i jeho polohy je u jednotlivých 

autorů poměrně odlišný, uvedeme zde proto několik různých pojetí. Homér jej situuje 

do Ókeanu, na pobřeží s Persefoniným hájem s vrbami, které ztrácejí plody a s černými 

topoly, jak je vidět z rady Kirké Odysseovi:  

Tam tedy v Ókeanu hleď přistati, hlubokovírném, 

sám pak v Hádovo sídlo se ubírej, zatuchlé, dusné, 

v místě, kde s Acherontem se stéká Pyriflegethón, 

                                                 
74 DE COULANGES, F.: Antická obec. Praha: Sofis:Pastelka, 1998, s. 15 

Obr.2  Thanatos a Hypnos odnášejí Sarpedóna do podsvětí, krátér, okolo 515 př. Kr. 
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jakož i Kókýtu proud, jenž vytéká ze styžské vody, 

 a kde je skála a stok dvou proudů hučících mocně.75 

Hésiodos podsvětí líčí jako velmi temné místo, jehož i „bohové sami se hrozí“. 

Podle Theogonie se Tartar nachází hluboko pod zemí a hlídají jej Titáni. 

Devět nocí a dní by totiž kovadlo z bronzu 

padalo z nebe a desátého by dosáhlo země; 

devět nocí i dní by i padalo kovadlo z bronzu 

z povrchu země a desátého by v Tartaru bylo.76 

 

V mladších mytologických představách se vedle Tartaru, kde si odpykávají trest 

hříšníci, kteří se během života nějak provinili proti bohům, objevuje Elýsion, kde se 

spravedlivým lidem po smrti dostává odměny.  

Na nivy élysélysijské tě pošlou bohové věční, 

na samé hranice země, kde Rhadamanthys dlí rusý. 

Na nich se nejsnáze žije a tyje smrtelným lidem: 

není tam sněhových vánic ni bouří, ni lijáků prudkých, 

stále jen zefyru dech tam s hlasným ševelem proudí, 

posílán Ókeanem, by váním osvěžil lidi.77 

 

Původně se nacházely ostrovy blažených na západě, později se z Elýsia stává 

součást podsvětí. O tom, kam z těchto dvou míst stín odejde, rozhodují Aikos, Mínós a 

Rhadamanthys, synové Dia. Později byl Elýsion určen pouze zasvěcencům do mystérií:  

                                                 
75 Odysseia, X, 512-516 
76 HÉSIODOS, Theogonia, 722-725 
77 Odysseia, IV, 563-568 
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Pak ovane tě libý fléten dech 

a uzříš krásné světlo, jako zde, 

a háje myrt a sbory blaženců, 

jak žen, tak mužů, k tomu hlučný potlesk. 

A kdopak jsou to? 

průvod těch, kdo byli 

zde zasvěceni do mysterií.78 

V podsvětí se duše zemřelých mění v matné Stíny, ztrácejí svojí individualitu, 

stávají se z nich „mrtví zbavení smyslů – obrazy zesnulých lidí.“79 Pouze některým je 

dopřáno ponechat si své vzpomínky a svojí osobnost – kromě héroů například i věštci 

Teiresiadovi. Odysseus se má zeptat na radu Teiresia, „onoho slepého věštce, jenž 

pevné smysly má stále: tomu přec Persefoné i po smrti vědomí dala, aby vlád smysly, 

jen on – ti druzí jsou kmitavé stíny.“80 Jaká je tedy podstata stínů v podsvětí? Homér jí 

ústy Odysseovy matky popisuje takto:  

Takový jest už los všech smrtelných, zemře-li člověk; 

neboť tělesné svazy už nedrží maso a kosti, 

nýbrž planoucí oheň je stravuje mohutnou silou, 

jakmile životní duch už zmizel z bělostných, 

duše pak podobna snu, když odlétla, vzduchem se vznáší.81 

 

V homérské době nebyla představa přízračné poloexistence v podobě stínu 

rozhodně nijak lákavá, vždyť i hrdina Achilles říká: 

                                                 
78 ARISTOFANÉS, Žáby 
79 Odysseia, XI,477 
80 Odysseia, X, 492-494 
81 Odysseia, XI, 219-224 
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 Oráčem být bych raději chtěl a v cizině sloužit, 

 člověku chudému jen, jenž mnoho by majetku neměl, 

nežli tu v Hádově sídle být všech těch zesnulých vládcem!82 

Zemřelí tak přebývají v podsvětí jako duše (psýché) nebo „obraz“ (eidolon), kteří 

pozbývají schopnosti, jimiž disponovali za svého života.  

 

 

 

Duše v homérské tradici má nehmotnou podstatu a v okamžiku smrti z těla 

odchází, aby prošla branami Hádu a připojila se tak ke svým předkům. Dokud není tělo 

spáleno, nebo pohřbeno do země, duše bloudí a stíny pobývající v podsvětí ji do Hádu 

nepustí. Podle Íliady však může dosud nepohřbený člověk komunikovat se živými, jako 

v případě Patroklovy rozmluvy s Achillem. Je však skutečně pouze obrazem mrtvého, 

neboť se ho nelze dotknout – zde chce Achilles mrtvého přítele naposledy obejmout: 

 Tak tedy k němu se ozval a rozpřáhl milené ruce, 

 avšak nechytil nic, neb duše se ztratila šustíc 

                                                 
82 Odysseia, XI, 482-485 

Obr.3  Schéma podsvětí podle Vergiliovy Aeneidy 
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 pod zem jak dým! - - 83 

 Je třeba ještě dodat, že  podsvětí nevzbuzovalo jen hrůzu, ale bylo i objektem 

zesměšňování. Dionýsos se v Aristofanově komedii vypravuje do podsvětí, aby odtud 

odvedl Euripida. Zde je podsvětí líčeno jako vcelku přívětivé místo, kde život po životě 

plyne téměř jako na zemi a podsvětní božstva ukazují i svou „lidskou tvář“. Herakles 

tak klidně říká: 

 Má lodičku tam takhle mrňavou, 

 pan Charon, děda, starý námořník, 

 a ten tě na ní za groš převeze.84 

  

 

                                                 
83 Ílias XXIII, 99-101 
84 ARISTOFANES, Žáby 
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6.4  Cesty do podsvětí 

Zajímavý je příběh Alkéstis, manželky krále Adméta, který stvárnil Euripídés. 

Apollón, aby se Admétovi odvděčil za prokázanou službu, obelstí sudičky a Admétos 

nemusí v určený den zemřít, pokud pošle někoho místo sebe. Prosí své rodiče, aby 

zemřeli místo něho, ale nakonec pouze Alkéstis je ochotná tuto oběť vykonat. Hérakles, 

který byl v králové paláci pohostinně přijat, se z vděčnosti vydá do podsvětí a Alkéstis 

přivede zpět. Je to mýtus svým způsobem výjimečný, protože ač se několika hrdinům 

podařilo se vrátit z podsvětí, nikdy nebyl „vzkříšen“ někdo mrtvý. 

Héraklés již jednou v podsvětí byl – jednou ze dvanácti zadaných prací bylo 

přinést trojhlavého psa Kerbera, jenž hlídá vchod do Hádovy říše. Eurystheus mu tuto 

práci zadal, protože byl přesvědčen, že žádný člověk se z podsvětí nemůže vrátit. 

Některé prameny říkají, že se dal Héraklés zasvětit do mystérií, aby neurazil podsvětní 

bohy, usnadnil si cestu do podsvětí a mohl se později dostat zpět. Héroovi se podaří 

přesvědčit Chárona, aby jej převezl na druhou stranu Acherontu. Hádés mu dovolí si 

Kerbera odvést jedině tehdy, když jej přemůže neozbrojen. Když Hérakles Kerbera 

téměř uškrtil, pes se vzdá. Ještě než definitivně opustí podsvětní říši, vysvobodí u bran 

Hádu Thésea, který zde byl uvězněn čtyři roky, protože se odvážil požádat o 

Persefoninu ruku pro svého přítele Perithoa. Hérakles je dokonce i mezi héroy jaksi 

exkluzivní (vždyť pobývá na Olympu spolu s bohy), takže se jeho takřka 

bezproblémové cestě podsvětím nemusíme příliš divit.85 

Motiv sestupu do podsvětí se objevuje v mýtu o Orfeovi a Euridice, stal se také 

základem orfických mystérií. Pěvec a básník Orfeus se zamiluje do nymfy Euridiké, ta 

ale po uštknutí hadem zemře. Orfeus se rozhodne dojít si pro ni do podsvětí. Díky 

svému krásnému zpěvu utiší psa Kerbera a všechno utrpení v podsvětí se zastaví. Tak se 

mu podaří dojít až k Persefóně a Hádovi. Hádés mu dovolí odvést si Eurydiku, ale 

pouze pod podmínkou, že se na ni nesmí otočit dříve, než z podsvětí vyjdou. Orfeus se 

na v poslední chvíli otočí a tak ztrácí Eurydiku podruhé (a naposledy). Zdá se tedy, že 

ani láska nemůže překonat smrt a bohové ani lidé ji nemohou přelstít. 

                                                 
85 KERÉNYI, K.: Mytologie Řeků II. Praha: OIKOYMENH, 1998 
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Orfeova smrt byla poněkud drastická – byl v Thrákii roztrhán na kusy 

menádami, které poté hodily jeho hlavu do řeky Hebru. Podle jiné varianty jej zabil 

Zeus, neboť prozrazoval lidem tajemství bohů.86 

I Odysseus podle rad Kirké nachází vchod do podsvětí. Musí nejprve vykonat 

oběť, protože teprve poté, co se stíny zemřelých napijí krve z této oběti, získávají zpět 

své vzpomínky. Potom, co od Teiresia získá radu, přicházejí k němu postupně jeho 

přátelé a vyprávějí mu své osudy. 

Jen héroové mohou vejít do podsvětí a zase se z něj vrátit, obyčejní smrtelníci se 

z podsvětí dostanou pouze v jejich doprovodu a to ještě se značnými obtížemi. 

                                                 
86 GRAVES, R.: Řecké mýty II. Praha: Odeon, 1982 
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7.  FILOSOFIE  

Až do Platónova vystoupení byl člověk součástí věčného řádu věcí a spolu 

s celým kosmem tvořila „nesmrtelný celek“87. Svého druhu panteistický pohled 

předsokratiků na svět zahrnoval i představu duše (která ale byla spojena a tělem) jako 

nedělitelnou součást universa. 

Předsokratičtí myslitelé se zaměřovali z velké většiny na hledání pralátky 

a otázka člověka a jeho duše zůstávala stranou. První, kdo se duší a místem člověka ve 

vesmíru zabýval, byl Hérakleitos. Podle něj je lidská duše jakýsi žhoucí výpar z krve 

a člověk je vesmír v malém. „Duše je článkem v koloběhu přeměn v lidském 

mikrokosmu, který je opět článkem koloběhu přeměn v makrokosmu.“88 Vše je pak 

podřízeno a určováno vševládnoucím logem. Parmenides popírá veškerou změnu, tedy 

i vznikání a zanikání, takže smrt ve smyslu konečného není možná. 

Originální filosofie Pythagora (jenž je tak trochu polomýtickou postavou) a jeho 

žáků měla i svůj náboženský rozměr. Nauku o převtělování přejali pythagorejci od 

orfiků a začlenili ji i do praktického života. Pythagorejský spolek  měl v podstatě 

charakter sekty.  Byla to uzavřená skupina, kde vůdčí postavení zaujímal Mistr a jen 

zasvěcenci ho mohli po dlouhém studiu spatřit. Víra v převtělování a s tím související 

způsob života výrazně vybočovaly z tehdejšího oficiálního kultu89, takže jak orfikové, 

tak i pythagorovci byli určitým způsobem izolováni a stávali se i terčem posměchu.90 

Materialismus Demokrita a atomistů se projevuje i v pojetí duše. Duše je stejně 

jako veškerá látka tvořena atomy. Atomy duše jsou oproti látce jemné a v lidském těle 

jsou rozmístěny mezi atomy tělesné a umožňují tak tělu pohyb. Podle Démokrita smrt 

nastává ve chvíli, kdy jsou duševní atomy vytlačeny z těla ven (to nastává při zástavě 

dýchání). 

Platón ve svém pojetí duše vychází ze starších představ pythagorejců, kteří zase učení o 

převtělování duší převzaly od orfiků. Podle Platónova dialogu Faidros duše, okřídlené 

spřežení s vozatajem (rozumem), původně pobývá ve světě idejí. „Tu je-li dokonalá a 

                                                 
87 SHERER, G.: Smrt jako filosofický problém. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2005 
88 STAVĚL, J.: Antická psychologie. Praha: SPN, 1971, s.29 
89 Řecké náboženství bylo spíše konkrétní, málo emocionální. VIDMAN, L.: Od Olympu k Panteonu. 
Praha: Vyšehrad, 1986 
90 VIDMAN, L.: Od Olympu k Panteonu. Praha: Vyšehrad, 1986 
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okřídlená, vznáší se ve výšinách a pobývá v celém vesmíru. avšak ta, která ztratila 

peruti, padá, až se zachytí něčeho pevného; tam se ubytuje, uchopivši zemité tělo, jež se 

pak působením její síly zdánlivě samo pohybuje (...)“91 Duši mohou stáhnout dolů koně 

(tj. vášnivá a žádostivá...duše), nebo se zatíží poté, co se „naplní zapomenutím a 

špatností.“ Podle toho, kolik zahlédla ve světě idejí, se převtělí do  filosofa, krále, 

politika atd. Duše se může opeřit znovu až za deset tisíc let, poté, co prožije několik 

dalších životů. Podle Platóna je tedy duše nesmrtelnou a okamžik smrti spatřuje 

v oddělení duše, náležející k věčné říši idejí od nedokonalého a pomíjivého těla: 

„Myslíme něco slovem „smrt“? (...) Snad něco jiného, než odloučení duše od těla?        

A býti mrtev že znamená to, že tělo, odloučeno od duše, se dostane zvlášť samo o sobě, 

a zvlášť jest sama o sobě duše, odloučena od těla? Je snad smrt něco jiného?“92  

Aristoteles v souladu se svým propracovaným systémem pojímá duši jako 

formu, zatímco tělo tvoří látku. „Duše jako forma, eidos, je cílesměrně působícím 

činitelem, který tělo převádí ve skutečnost; je tím, co z přírodního těla dělá vskutku živé 

tělo.“93 

U stoiků se setkáváme s pojmem pneuma. Pneuma je substancí na pomezí 

duševního a materiálního. Duše člověka je výronem  božského pneumatu, resp. jeho 

modifikací.94  

Epikúros ve své filosofii navazuje na atomisty, těžiště jeho nauky však spočívá 

v etice. Žádoucí stav štěstí lze dosáhnout vyrovnaností ducha (ataraxia) a usilování o něj 

by mělo být řízeno  rozumem. „Klid nalezne ten, kdo se zbaví strachu z bohů i strachu 

ze smrti,  která je – protože je mimo veškerou zkušenost – pro život nerelevantní.“95  

                                                 
91 PLATÓN, Faidros 
92 PLATÓN,  Faidón, 64c 
93 STAVĚL, J.: Antická psychologie. Praha: SPN, 1971, s. 78 
94 ibid. 
95 STÖRIG, H. J.: Malé dějiny filosofie. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2000, s.152 
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8. POHŘBÍVÁNÍ 

8.1  Vývoj pohřbívání 

Archeologické památky jsou královskou cestou k poznání zaniklé kultury, 

musíme však mít na paměti, že jsme odkázáni pouze na artefakty z trvanlivých 

materiálů a nálezy pak těžko můžeme považovat za reprezentativní vzorek. Dále se 

pohřební praktiky mohly velmi lišit i v rámci jednoho období a místa, opatrnost 

v generalizacích je tedy na místě.96 

Z období od dvanáctého do 11. století, tedy submykénského, se zachovaly dvě 

velké skupiny hrobů – na ostrově Salamis; Kerameikos a Pompeion v Aténách. V tomto 

období převládá inhumace, postupně se ale přechází ke kremaci. Označení hrobů se 

nezachovala, rovněž pohřební dary byly spíše vzácné – bronzové šperky nebo spony 

a především keramické nádoby, hlavně lekythoi. 

Z protogeometrického období (10.-11. století př. Kr.) známe hroby hlavně 

z Atén – Kerameikos, Agora, Akropolis. Některé hroby byly vybudovány nad hroby 

submykénskými, nebo na jejich místě, což je často citováno jako důkaz kultu mrtvých. 

Je ovšem třeba vzít v úvahu, že časový rozdíl mezi vznikem obou hrobů může být přes 

dvě stě let, takže ti, kdo v 10 století založili nové hroby buď o původním hrobu 

nemuseli vůbec vědět, nebo jej ignorovali.97 Pohřebiště z protogeometrického období se 

vzácně nacházejí vně Atén98, jedno z nich bylo v Nové Iónii (pravděpodobně u nějaké 

větší cesty), kde bylo obklopeno obloukovou zdí. V této době vedle sebe existují dva 

způsoby pohřbívání – kremace i inhumace (u dětí převládá inhumace), zřejmě to byla 

tedy otázka osobních nebo rodových preferencí. Kremace byly sekundární, tj. do země 

se ukládal popel v nádobě. Okolo urny se pokládaly dary a zbytky z hranice (včetně 

zvířecích kostí, jak se ostatně dovídáme i později u Homéra). Dary jsou oproti 

předchozímu období četnější, převládají zbraně (meče, štíty, kopí), šperků je méně 

a nesou stopy velkého horka – mrtví s nimi byli spalováni; v dětských inhumačních 

hrobech byly nalezeny miniatury – hračky. Mezi nádobami převažují lekythoi, kalathoi 

                                                 
96 V této kapitole, pokud není uvedeno jinak, čerpám z: KURTZ, D.C., BOARDMANN, J.: Greek Burial 
Customs. London and Southampton: Thames and Hudson, 1971 
97 KURTZ, D.C., BOARDMANN, J.: Greek Burial Customs. London and Southampton: Thames and 
Hudson, 1971, s.35 
98 Mohlo to být z důvodu neochoty lidí zabydlovat hůře branitelná místa. Ibid., s .36 
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a pyxides. S největší pravděpodobností bylo do hrobu pokládáno také jídlo a pití, což by 

dokazovaly nálezy velkého množství hrníčků a mis.  

Geometrické období, které pokrývá zhruba 9. a 8. století př. Kr., je doba velkého 

rozvoje Atén a to se odráží i v růstu velikosti hřbitovů i jejich počtu. Spolu se 

zakládáním nových osad v Attice se objevují i nová pohřebiště. Na sklonku 

protogeometrického období převládala kremace, nyní, stejně jako v archaickém 

a klasickém období se pohřbívalo oběma způsoby, které byly rovnocenné. Zdá se, že 

typy nádob (uren) se lišily podle pohlaví zemřelého – u mužů (tj. hroby se zbraněmi) se 

častěji nacházejí amfory s uchy na hrdle a u žen s uchy na výduti; jako urna byl rovněž 

používán měděný „kotlík“. Při inhumačních pohřbech orientace těla (na světové strany) 

nebyla nijak vyhraněná, ruce byly u těla. Výjimečně se praktikovaly i dvojpohřby, ve 

většině případů bylo dítě pohřbeno spolu s matkou. Na rozmístění hrobů na pohřebišti je 

patrné určité plánování, hroby stojí zhruba v řadách. 

 

Nacházíme skupiny podobných hrobů, kde zřejmě odpočívali členové jedné 

rodiny a tyto skupiny byly často nějak ohraničeny. Zajímavé je, že toto ohrazení 

vznikalo někdy až dlouho po pohřbu, z čehož vyvozujeme, že existovala k mrtvým 

předkům silná vazba a že se jim prokazovala úcta ještě dlouho po jejich smrti. Už dříve 

se nějakým způsobem hroby označovaly, ale až z tohoto období o tom máme hmotné 

doklady. Nejjednodušším způsobem označení byla mohyla navršená z hlíny, dále se 

používal menší neopracovaný kámen (Atény, Eleusis) a pravděpodobně také dřevo. 

Kolem roku 800 dochází k velkému rozmachu obřích váz, které buď označují místo 

Obr.4  Dva aténské 
kremační hroby 
s urnou a kameny, 
které označují místo 
pohřbení, 
geometrické období 
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pohřbení, nebo slouží jako urna. Nádoby u mužů a u žen se liší – u žen jsou to většinou 

amfory, u mužů krátéry. Jako označení hrobu byly částečně zahrabány do země, ústí 

vázy mohlo sloužit k úlitbám a obětem nebožtíkovi, protože v jejím dně byly díry a byly 

tak spojením s vnitřkem.99 Vázové malířství nám vypovídá hodně o pohřebních 

obřadech, vrátíme se k tomu ještě v kapitole o umění. Mezi dary se v této době objevují 

poprvé kvalitní zlaté šperky. 

Z archaického období se zachovalo poměrně 

velké množství pohřebišť i mimo Attiku, zejména na 

pobřeží. Z Cicerových dopisů se dozvídáme, že 

okolo roku 500 př. Kr. bylo zákonem zakázáno 

pohřbívat uvnitř městských hradeb, archeologické 

vykopávky však ve středu města objevily dětské 

hroby i několik dospělých, které vznikly až po tomto 

datu. Inhumace je méně častá než kremace, hroby 

jsou však často velmi bohatě vybavené a našly se i 

pozůstatky rakví. Téměř všechny dětské pohřby jsou 

do země, děti byly uloženy ve speciálních hliněných 

nádobách vedle dospělých, nebo společně s nimi. Na 

přelomu 8. a 7. stol. začíná oproti předchozím 

obdobím převažovat primární kremace, tedy spálení 

těla přímo v hrobě. Mohyly pokrývající hroby jsou 

monumentálnější než dříve, povrch pokrývá vrstva 

bláta jako ochrana před počasím, přesto bývala 

životnost mohyl poměrně krátká. Ze sedmého století 

známe i ploché, obdélníkové mohyly. Okolo roku 

600 se objevuje novinka – zděná hrobka.100 Netvoří 

ovšem „dům“ pro mrtvého – tělo je totiž uloženo 

hluboko pod povrchem. Na stěnách hrobky bývaly 

plakety s vyobrazením vystavení nebožtíka a zástup 

truchlících od předních umělců. Narozdíl od velmi 

                                                 
99 FREL, J.: Klasické řecké sochařství. Praha: Orbis, 1952, s. 22; Kurtzová a Boardmann se domnívají, že 
otvory sloužily spíše k dobrému ukotvení vázy.  
100 Důvodem pro budování zděných hrobek mohl být i nedostatek místa na hřbitovech, což by mohl být 
případ Kerameiku v Athénách.  

Obr.5  Náhrobní stéla Aristióna, 
okolo roku 510 př. Kr. 
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nákladných náhrobků byly hroby poměrně chudé na dary. Kromě nádob s olejem 

a různých hrníčků a džbánů obsahovaly hroby také vajíčka – skořápky nebo jejich 

imitace v různém provedení, který se asi lišil podle účelu, který ovšem neznáme. Hrob 

označuje většinou stéla s plastikou na vrcholku, nebo kúroi (ženské postavy se 

zachovaly pouze dvě), které ovšem nemají zobrazovat podobu mrtvého. Zdá se, že se 

pohřeb stává otázkou rodinné prestiže a dobrou příležitostí, jak ukázat své bohatství. 

Stély a náhrobky jsou velmi propracované a celkově se podobě hrobu věnovala velká 

péče. Od šestého století se ale projevují tendence ke zjednodušování a snižování kvality 

hrobů, zda to bylo z ekonomických či politických důvodů, není jisté. 

Klasické období (5.-4. stol. př. Kr.) v podstatě pokračuje v archaické tradici. 

Více se v rámci inhumačních pohřbů používají hliněné sarkofágy. Počet primárních 

kremací se opět začíná trochu zvyšovat a mění se materiál, z něhož byly vyrobeny urny. 

Oproti dřívějším hliněným nádobám se stále častěji vyskytují bronzové kotlíky              

a hydriai. Mnoho nádob pravděpodobně nebylo vyrobeno přímo pro účely pohřbu, 

některé dokonce nesou stopy používání. Popel v nich byl uložen velmi pečlivě – 

zabalený v kusu látky uvnitř nádoby a spolu s ní v další vrstvě látky. Hroby obsahují 

hlavně oblíbené předměty zemřelého jako zrcátka, šperky, hračky. Mezi nádobami je 

nejvíce zastoupen lekythos s bíle potaženou výdutí, který se od 5. stol. stává téměř 

pravidelnou výbavou hrobu. Zobrazují pohřební rity, takže jsou pro nás významným 

pramenem pro poznání pohřebních zvyků v klasickém období. Kromě okrouhlých i 

obdélníkových mohyl se setkáváme s hrobkou nazývanou peribolos – několik hrobů pod 

úrovní země ohraničených většinou obdélníkovou zdí. Hroby označovaly sloupové stély 

různé výšky, někdy zdobené, sloupy, obdélníkové stély s reliéfem, nebo samostatně 

stojící sochy. Některé hrobky byly tak honosné, že aténský vládce Démétrios z Faléru 

ke konci 4. stol. př. Kr. zakázal budování přehnaně nákladných náhrobků zákonem. 

Hroby popř. celá pohřebiště nebyly orientovány na konkrétní světovou stranu, spíše se 

přizpůsobovaly terénu, často také bývaly kolem cest. 

Hroby helénistického období jsou vybaveny spíše skromně a jsou méně 

rozmanité než hroby předchozích období. V této době Demetrios z Faléru (350 – 283 př. 

Kr.) vytvořil zákoník, který upravoval mimo jiné pohřební rituály a to může být jeden 

z důvodů, proč se hroby a jejich vybavení zjednodušovalo a jakoby unifikovalo. Dalším 

důvodem byl politický a ekonomický úpadek Atén a jejich vlivu v helénistickém světě. 
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I nadále se provozovaly jak kremace, tak inhumace. Jedním z typických nálezů z této 

doby je jílová urna se čtyřmi gryfy, zdobená zlatem a barvená, která obsahovala spálené 

pozůstatky a figurku truchlící sirény. Mezi čelistmi byly uloženy dva oboly, zřejmě 

pověstný poplatek Cháronovi. Tento zvyk je doložen právě až z období helénismu a je 

zajímavé, že muži byly penízem vybavováni častěji než ženy. Nádoba, která byla 

typická pro vybavení helénistických hrobů, se nazývá unguentarium – váza na olej 

vřetenovitého tvaru. Náhrobky, jichž se nejvíce dotkly Demétriovy legislativní 

restrikce, jsou oproti minulosti poměrně jednoduché, zdobení se většinou omezuje na 

věnce či stuhy, výjimečně najdeme také složitější ornamenty nebo reliéfy. 
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8.2  Výbava hrobů 

V kapitole o vývoji pohřbívání jsme uvedli výčet toho, co bylo do hrobu při  

pohřbu vkládáno. Podívejme se nyní na význam, jenž mohly předměty mít. 

O předmětech vkládaných do hrobů se obecně soudí, že mají sloužit mrtvým 

buď v jejich budoucím, novém životě ve světě mrtvých, nebo jim umožňují odchod do 

tohoto, resp. onoho světa. Nemůžeme ale vyloučit ani možnost, že to mohly být 

oblíbené předměty zemřelého, oběti určené původně bohům, věci, které sloužily 

k pohřebnímu rituálu a nemohly tak být znovu použity. Zjednodušeně řečeno, výběr 

darů nemusel být nutně motivován pomoci mrtvému na jeho cestě; jejich výběr mohl 

být iracionální.101  

Proti tomu však svědčí tento úryvek z Herodota: „Když totiž poslal poselstvo 

k Thesprótům nad řekou Acherontem, aby se pomocí vzývání mrtvých dozvěděl, kde je 

uložen poklad přítelem svěřený, odpověděla (jeho žena) Melissa, která se zjevila, že mu 

nenaznačí ani nepoví, na kterém místě je svěřený poklad uložen, protože je jí zima, neb 

je nahá. K ničemu prý jí nejsou oděvy, které byly pohřbeny spolu s ní, protože nebyly 

spáleny.“102 

                                                 
101 KURTZ, D.C., BOARDMANN, J.: Greek Burial Customs. London and Southampton: Thames and 
Hudson, 1971 
102 HÉRODOTOS, V, 92 
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8.3  Pohřeb 

Pohřeb je „obecný termín, který popisuje rozmanité prostředky odstraňování 

mrtvých těl z dohledu a každodenního života společnosti.“103 

V kapitole o vývoji pohřbívání jsme ve stručnosti nastínili, jak se měnila podoba 

hrobů a jejich výbava. Pokusíme se nyní popsat průběh pohřbu, jak jej můžeme 

rekonstruovat z dochovaných archelogických pramenů a literárních líčení. Poměrně 

velké množství informací čerpáme z Homérových popisů, musíme mít ale na paměti, že 

se ve vyprávění směšují Homérovy představy o starších zvycích a zvyky jeho vlastní 

doby. Vzhledem k tomu, jak velký důraz kladli Řekové na tradici, pohřební zvyklosti 

a rituály se příliš neměnily. 

Velmi zevrubně je popsán Patroklův pohřeb Homérem. Večer před pohřbem se 

koná hostina. Druhý den vojáci nesou Patroklovo tělo, které je pokryto jejich 

ustřiženými vlasy, ve zbroji uprostřed šiku. Tělo položí na dřevěnou hranici a stahují 

zvířata, která mají být obětována. Kromě ovcí, krav a koňů Achilles podřízl i dva ze 

svých psů. Dalé Homér líčí lidské oběti: 

 Dvanáct jinochů trójských, již vzácní po rodě byli, 

 vraždil broušeným nožem – a chystal hrozné ty skutky. 

 Oheň pak nezmorných sil tam roznítil, aby to strávil, 

 potom zaúpěl žalně a zavolal milého druha.104 

Ráno vojáci polili popel vínem, sesbírali Patroklovy kosti a uložili je do zlaté 

urny. Tu potom umístili do kruhové hrobky. 

 Zajímavý je popis Hektorovy smrti. Zde se opět potvrzuje, jak nezbytné 

bylo pohřbení těla a to tím správným způsobem. Po dlouhém pronásledování kolem 

trójských hradeb oba hrdinové stanou v boji tváří v tvář. Před závěrečným bojem 

Hektor praví: 

 Nejdříve bohy si sem však přiberme, poněvadž oni 

                                                 
103 HOXART, G. A LEAMAN, O.: Encyclopedia of death and dying. London: Routledge, 2001 
104 Ílias, XXIII, 175-179 



 47 

 budou nejlepší svědci a strážcové úmluvy naší: 

 nehodlám zohavit příliš tvé mrtvoly, Zeus-li mi ráčí 

 popřát vítězství v boji, a tvůj-li ti odejmu život, 

 nýbrž skvostnou zbroj bych s těla ti, Achille, svlekl, 

 Achaium mrtvolu tvou však navrátil.105 

Achilles se mu vysměje a předtím, než jej zabije, ho Hektor ještě prosí: 

 Prosím tě při duši své, tvých kolenou, rodičích vlastních, 

 jenom rozsápat psům mé mrtvoly u lodí nedej, 

 nýbrž hojnost bronzu i nadbytek vzácného zlata 

 přijmiž v dar, jejž otec ti dá s mou vznešenou matkou, 

 avšak mrtvolu mou vrať do města, aby tak mohli 

 Trójané, muži i ženy, mě spáíi posmrti ohněm!106 

Achilles jej zabije, odmítá však vydat jeho tělo Priamovi. Bodá do jeho mrtvého 

těla a vláčí jej za koňmi kolem městských hradeb. Ani to mu nepřipadá jako dostatečná 

pomsta za Patroklovu smrt a tělo nevydá. Už ani bohové se nemohou dívat, jak Achilles 

s Hektorovou mrtvolou zachází a pošlou jeho matku Thetis, aby jej přesvědčila. 

Achilles nakonec tělo dá přímo Priamovi za výkupné. Priamos po něm žádá dočasné 

příměří, aby mohl mrtvého syna řádně pohřbít: 

 Jestliže svolíš tedy, bych slavného Hektora pohřbil, 

 pak bys prokázal nám tím skutkem velikou milost. 

 Víš, jak v městě náš lid je obklíčen – daleko máme 

 dříví svážeti s hor, však Trójané velmi se bojí. 

                                                 
105 Ílias, XXII, 254-259 
106 Ílias, XXII, 338-343 
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 Chci, aby po devět dní lid kvílil v paláci nad ním, 

 v desátý byl by pak pohřeb a národ by hostin slavil, 

 ale v den jedenáctý chcem nad ním zříditi hrobku; 

zápasit v dvanáctý den zas počneme, když je to nutno.107 

Obměkčený Achilles svolí a Hektor může být pohřben v podstatě stejným 

způsobem jako Patrokles. Lamentace nad mrtvým trvá devět dní, pak je Hektorovo tělo 

položeno na ozdobené lůžko a spáleno. Popel je opět polit vínem, kosti uloženy 

v nachovém rouchu do  zlaté nádoby a pohřbeny. Následuje hostina u Priama. 

Správné pohřbení je pro mrtvého naprostou nezbytností. Obec se stará i o ty, 

kteří nemají žádné příbuzné, nebo neeexistuje nikdo, kdo by se postaral o mrtvé tělo. 

Aristoteles uvádí skupinu úředníků, jejichž povinností je mimo jiné postatrat se o 

„bezprizorní“ zemřelé: „Osoby, které skonaly na ulici, dávají pohřbít a mají k tomu na 

pomoc státní otroky.“108 

 

 

                                                 
107 Ílias, XXIV, 660-668 
108 ARISTOTELÉS, Athénská ústava, 50, 2 
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8.4  Fáze pohřbu 

Pohřeb měl dvě základní stádia: prothesis a ekforu.  

Prothesis, neboli vystavení těla, normálně trvalo asi jeden den. Pří přípravě 

mrtvého na prothesis hrály hlavní úlohu ženy – jejich povinností bylo omýt tělo, potřít 

jej vonnými oleji, obléci ho a ozdobit šperky, stuhami a popř. věnci. Důležité bylo 

místo, kde se prothesis konala – lidé se někdy pokoušeli odnést tělo z domu, kde 

dotyčný zemřel a přenést ho do svého vlastního. Dal by tím najevo, že nikoli „rodina“ , 

ale on sám je právoplatným dědicem.109 Tělo leželo na ozdobených marách a postupně 

přicházeli příbuzní a přátelé k poslednímu rozloučení. Důvodem prothesis bylo jednak 

potvrzení smrti a jednak příležitost pro tradiční lamentaci. 

Ekfora, tedy pohřební průvod, se konal zpravidla třetí den po smrti. Forma 

pohřebního průvodu se lišila podle místa a tamních legislativních omezení. Jak pohřební 

průvod vypadal můžeme vidět na krátérů z geometrického období: mrtvý leží na marách 

na vozíku taženém koňmi, pod hlavou má podušku a nad sebou naznačený rubáš. 

V okolí vozu vidíme řadu ženských postav, které mají ruce zvednuty nad hlavou 

v charakteristickém gestu truchlení. Vůz doprovázejí i muži se zbraněmi. Když bylo 

tělo uloženo do hrobu, následovaly úlitby mrtvému (ty byly ovšem zákonem postupně 

omezovány). 

Hostina (perideipnon), kterou bychom mohli nazvat zádušní, se zřejmě dříve 

konala přímo na hrobě zemřelého, později se pravděpodobně odehrávala v domě rodiny.  

Devátý den se konal další obřad – rodina se opět shromáždila u hrobu mrtvého. 

O těchto obřadech víme v podstatě jen to, že byly dostatečně významné na to, aby se 

objevily v zákonících a dostatečně formalizované na to, aby mohly být provedeny 

správně nebo nesprávně110. 

Minimálně stejně důležité jako obřady vykonávané bezprostředně po pohřbu, 

byly každoroční rity, které mrtvého připomínaly živým. Z Herodota víme, že hlavní 

postavou obřadu byl syn, který vykonával oběť na otcovu památku.111 V antickém 

                                                 
109 KURTZ, D.C., BOARDMANN, J.: Greek Burial Customs. London and Southampton: Thames and 
Hudson, 1971 
110 ibid.  
111 HÉRODOTOS, IV, 26 
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Řecku měly tradice, a kontakt s minulostí obecně, poměrně výrazné místo. Proto i 

návštěva hrobů, potažmo mrtvých předků, bylo povinností pozůstalých. „Pravidelné 

navštěvování hrobu mrtvého příbuzného bylo pro Athéňana klasického období aktem 

téměř stejné důležitosti jako pohřbení samotné.“ (R. Garland, s.104). Jak už jsme 

poznamenali, příbuzní byli pohřbíváni pohromadě, jejich hroby tvořily skupiny nebo 

byly dokonce nějakým způsobem ohraničeny, takže navštívil-li Řek na hřbitově svého 

blízkého příbuzného, dostal se mnohdy do kontaktu s celým svým rodem.  

 Anthestéria, athénské svátky na počest boha Dionýsa, byly spojeny také 

s uctíváním mrtvých, jakousi obdobou našich Dušiček. Třetí den byla obětována 

luštěninová směs průvodci mrtvých Hermovi a duším zemřelých.112 Spojení oslav 

s bohem Dionýsem není náhodné, protože se věřilo, že se duše po tuto dobu vracejí na 

svět mezi živé. 

Dům, kde někdo zemřel, byl po období truchlení nečistý. Před dveřmi stála 

nádoba s vodou, aby kdokoli, kdo z domu odchází, se mohl očistit a přestal tak být 

hrozbou pro ostatní. 

 

8.5  Pohřeb sebevrahů 

Dříve jsme zmínili, že sebevrazi byli řeckým společenstvím přijímáni podle 

toho, jaký důvod ke svému usmrcení měli. Nicméně Platón má přesnou představu 

o tom, jak by měl být sebevrah pohřben. „Jaké ostatní obřady se mají s tímto konati 

vzhledem k očistám a pohřbení, ví bůh, a nejbližší příbuzní se mají na to zeptat 

vykladačů těch obřadů a spolu i zákonů o tom daných a dělat s nimi podle příkazů. Co 

se týče hrobů, mají je mít takto zahynutí především osaměle, kde není nikdo vedle 

pohřben, a dále jest je pohřbít bez slávy na hranicích dvanácti dílů země, na místech 

neplodných a bezejmenných a neoznačovat hroby ani pomníky ani jmény.“113 

 

                                                 
112 SVOBODA, L. (ed.): Encyklopedie antiky. Praha: Academia, 1973 
113 PLATÓN, Zákony, IX, 873 
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8.6  Pohřebiště 

Řecký název pro pohřebiště či hřbitov byl nekropolis, tedy město mrtvých. 

Hroby jsou v drtivé většině situovány mimo lidská obydlí a vně městských hradeb, 

s výjimkou Sparty, kde byli dospělí pohřbíváni zcela běžně uvnitř městských hradeb. 

Dětské hroby v blízkosti domu jsou běžné, pravděpodobně se nepředpokládalo 

nebezpečí „znečištění“ od života, který byl tak drasticky ukrácen114. Znečištění zde 

musíme chápat ve dvojím smyslu: za prvé je to znečištění rituální – mrtvé tělo je vždy 

čímsi poskvrňujícím život – a za druhé znečištění skutečné. Řekové si uvědomovali 

nebezpečí epidemií, které by mohly vzniknout, kdyby se pohřebiště nacházelo blízko 

obydlí. Hroby popř. celá pohřebiště nebyly orientovány na konkrétní světovou stranu, 

spíše se přizpůsobovaly terénu, často také bývaly kolem cest. Je ale možné, že 

v nejstarších dobách nebylo pohřbívání přímo u obydlí zas tak neobvyklé; v Mykénách 

byly nalezeny hroby ve skupinách popěti až dvaceti mezi samotnými příbytky.115 

 

                                                 
114 KURTZ, D.C., BOARDMANN, J.: Greek Burial Customs. London and Southampton: Thames and 
Hudson, 1971 
115 HOXART, G. A LEAMAN, O.: Encyclopedia of death and dying. London: Routledge, 2001 

Obr.6  Nekropole na 
athénském Kerameiku 
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8.7  Pohřební nápisy 

Nápisy na náhrobcích bývají krátké, obsahují jméno a místo původu zemřelého, 

popřípadě jméno jeho otce. Naproti tomu se už od sedmého století objevují veršované 

nápisy. Například hrobka Athéňanky Mésareté (4. stol. př. Kr.) nese tento nápis: 

Manžela nechala tu a bratry, matce své bolest 

zůstalo po ní dítě a sláva veliké ctnosti 

Mésaretu zde teď, když dosáhla veškeré stnosti, 

Persefonina komnata, hrobka, pojala v sebe.“116 

Kúros ze 6. století př. Kr. nese na podstavci nápis: „Zastav se a truchli nad 

hrobem mrtvého Kroisa, zabitého divokým Áreem za bitvy v přední řadě“. 

                                                 
116 VIDMAN, L.: Psáno do kamene. Praha: Academia, 1975, s. 79 

Obr.7 Hegésina stéla, 5. stol. 
př. Kr. 
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L. Vidman chápe řecké pohřební nápisy jako dialog, vedený s kolemjdoucím. 

„Tedy ani náhrobní nápisy neměly jen ten účel, aby registrovaly, kdo je zde pochován. 

Byly určeny, stejně jako jiné nápisy, pro kolemjdoucí.(...) Nápisy jsou formulovány tak, 

jako by se potkali dva lidé, kteří nemají naspěch, dali se do klidné rozmluvy a vzájemně 

si řekli, kdo jsou.“117     

Postupně se zvyšovala honosnost náhrobků a reliéfů (jak jsme již informovali, 

Démétrios jejich výstavbu dokonce omezil zákonem) a naopak se zmenšovalo místo 

věnované nápisu, některé náhrobky jsou pak zcela bez jakýchkoliv inskripcí.        

                                                 
117 ibid., s. 76-77 
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9. RITUÁLY 

Rituál zde chápeme jako „symbolicky a normativně standardizovaný způsob 

chování a soubor obřadných činností, jehož prostřednictvím příslušníci určité skupiny 

udržují a upevňují hodnoty a normy své kultury“118. V případě rituálů spojených 

s pohřbem nebo rituálů zádušních nesmíme opomenout i jistou psychologickou funkci – 

rituál zde usnadňuje pozůstalému ztrátu blízké osoby. 

Mluvíme-li o rituálech souvisejících se smrtí, musíme v prvé řadě zmínit teorii 

přechodových rituálů A. van Gennepa. Podle něj mají všechny rituály přechodu 

podobný charakter; tvoří je fáze oddělení, přechodného období (pomezí, liminality) 

a znovuzačlenění s novým statusem. „Každá změna postavení jedince znamená akci 

a reakci profánního a posvátného“119 Pohřební rituály jsou pro většinu kultur zcela 

klíčové a bývají také nejpropracovanější. Moment změny statusu nebožtíka je tím 

důležitým okamžikem, který mrtvého nejen uvádí do nového života, ale má i útěšnou 

a obrannou roli pro pozůstalé a truchlící.120 Van Gennep uvádí několik prvků 

pohřebních obřadů, které má většina kultur společných: pomezní období, kdy mrtvý 

pobývá ve smuteční místnosti (není „zde“ ani „tam“); každé úmrtí většinou provází 

určitá doba truchlení; mrtvý musí urazit nějakou cestu, než se dostane na onen svět 

(proto ho pozůstalí vybavují předměty); vzpomínkové hostiny a rituály, které se konají 

až nějaký čas po úmrtí.121 Pomezní období mrtvého bývá doba, kdy tělo setrvává ve 

smuteční místnosti nebo domě; truchlení je „stav pomezí pro pozůstalé, do nějž vstupují 

odlučovacími rituály a z nějž vystupují rituály opětovného začlenění do obecné 

společnosti“, přičemž se někdy ukončení smutku shoduje s přijetím zemřelého do světa 

mrtvých.122 Odloučení mrtvého probíhá vynesením těla z domu, zničení majetku 

zemřelého a omývání (očistné obřady vůbec). 

Z dochovaných literárních pramenů usuzujeme, že pohřbení mrtvého bylo 

naprosto zásadní pro jeho další existenci v podsvětí. Bylo přímo povinností pozůstalých 

mrtvého pohřbít. Teprve po řádném pohřbení mohla duše v klidu odejít mezi stíny. 

V Íliadě prosí duch Patrokla Achilla: 

                                                 
118 SOUKUP, V.: Dějiny antropologie. Praha: Karolinum, 2004 
119 VAN GENNEP, A.: Přechodové rituály. Praha: NLN, 1997, s. 13 
120 ibid. 
121 ibid., s. 137-151 
122 ibid., s. 173 
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 Spíš, můj Achille drahý – však mne’s  již vypustil z mysli! 

vždyť jsi mě, pokud jsem žil, měl na mysli  – mrtvého nedbáš! 

Hleď mě co nejdřív pohřbít, ať do bran Hádových vejdu! 

Vstoupit mi brání duše – jen obrazy zesnulých lidí – 

nechtíce připustit ještě, bych za řekou s nimi se družil, 

pročež takto tam bloudím, jen před Hádem s širokou  branou - - 123 

Také v Sofoklově dramatu podstoupí raději Antigoné trest smrti, než aby 

nechala tělo svého bratra Polyneika nepohřbené. Tělo nemuselo být nutně celé 

zakopáno (popř. spáleno), ale stačilo jej posypat hlínou: „Prstí vyprahlou je posypal 

a svaté obřady tam řádně vykonal a zmizel zas.“124 Bojovníci zemřelí v cizí zemi museli 

být přivezeni zpět a pohřbeni pokud možno v rodné půdě. Pokud z nějakého důvodu 

nemohlo být tělo pohřbeno, byl alespoň postaven kenotaf – buď prázdný hrob nebo hrob 

obsahující kamenný kvádr125 (někdy v podobě lidské postavy), nahrazující tělo mrtvého.  

Nepohřbení těla bylo tak pro mrtvého velikým trestem. Podle Platóna vrah, 

„jestliže se objeví a bude poznán, bude usmrcen a za hranice země zavražděného 

vyvržen bez hrobu.“126 

Mrtvé tělo bylo v Řecku, stejně jako v mnoha dalších kulturách, považováno za 

nečisté a každý, kdo s ním přišel do kontaktu, se musel (obzvlášť před vstupem na 

posvátná místa) očistit. Také zbytky oběti mrtvému, která byla vykonána na hrobě, 

musely být zakopány, aby nedošlo ke znečištění okolní půdy.127 Prostředkem 

k odstranění znečištění (miasma) byla voda, mořská nebo obyčejná. Důvodů proč je 

mrtvé tělo (a nejen v řecké kultuře) v podstatě tabu a představuje určitou hrozbu, může 

být několik. Pohled na mrtvolu je připomínkou vlastní smrti a vzbuzuje strach a tíseň 

z vlastního konce. Dalším důvodem může být strach z mrtvých, o nichž neexistuje 

                                                 
123 Ílias, XXIII, 69-74 
124 SOFOKLES, Antigoné 
125 Tento „dvojník“, kolossus mohl v předhomérských dobách sloužit i k vyvolávání mrtvých, protože 
tvořil jakýsi přechod mezi světem živých a mrtvých. Vernant, J.-P.: Hestia a Hermés. Praha: 
OIKOYMENH, 2004, s. 77 
126 PLATÓN, Zákony, IX, 874 
127 SVOBODA, L. (ed.): Encyklopedie antiky. Praha: Academia, 1973 
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jistota, zda se nacházejí na „onom světě“ a mohli by tak škodit živým, případně se mstít 

za křivdy jim způsobené za života. Podle R. Garlanda je mrtvola tabu, protože mrtvá 

osoba v počátečním období po úmrtí nemá pořádnou sociální identitu ani v jednom ze 

světů.128 Jisté je, že tato obava z mrtvých má své praktické důsledky – odstranění těla a 

tím i  hygienických rizik. 

Inskripce z ostrova Iulos na Keosu z pátého století př. Kr. nás informuje 

o restrikcích, které byly uplatňovány na pohřbu. Tělo má být vyneseno na jednoduchých 

márách, přičemž pouze hlava má zůstat nezakrytá. Použito může být pouze omezené 

množství vína oleje, přičemž nádoba musí být z hrobu odstraněna. Mrtvý má být 

odnesen v tichu k hrobce a oběti vykonány podle zvyků předků. Příští den musí 

svobodný muž umýt celý dům mořskou vodou, poté vodou obyčejnou a na závěr 

poházet po domě zeminu. Jakmile je dům očištěn, členové rodiny mohou vykonat 

domácí oběti. Třetí den se nekonají  žádné rituály (což bylo v té době zřejmě běžné) 

a ani voda a jídlo se nekladou na hrob.129 

 

9.1  Pohřební hry 

Mělo se za to, že všechny řecké hry měly původně uctít památku zemřelého. 

„Potřeba nějakého druhu soutěžení, byť pouze boxování či zápasení, které mělo pomstít 

nebo uklidnit zemřelého, byla pociťována v mnoha starověkých kulturách a mohla být 

běžným jevem na řeckých pohřbech.“130  

První zmínku o pohřebních (zádušních hrách) najdeme opět v Íliadě, kdy se tyto 

hry konaly na Patroklovu počest. Hry na jeho památku zahrnovaly koňské dostihy, 

pěstní souboj, zápolení, běh, střelbu z luku a házení kopím.131 Je zajímavé, že malby 

pohřebních her, které se zachovaly, vyobrazují pouze pohřební hry na památku Patrokla 

a Pelia.132 Vcelku barvité líčení scény známe od Pausania (V, 17). 

                                                 
128 GARLAND, R.: The Greek Way of Death. London: Bristol Classical Press, 2001 
129 cit. dle KURTZ, D.C., BOARDMANN, J.: Greek Burial Customs. London and Southampton: Thames 
and Hudson, 1971 
130ibid., s. 203 
131 Ílias, XXIII, 257-524 
132 ROLLER, L.E.: Funeral Games in Greek Art. American Journal of Archaeology, 85, 2, 1981 



 57 

9.2  Oběti 

Krvavé oběti na hrobech héroů, které sloužily jako oltář, přetrvávaly po celou 

antiku; krev nebyla určena bohům, ale právě heroizovaným mrtvým. Každý rok se 

například konaly oběti na památku padlých v bitvě u Plataj, kdy byl obětován býk jako 

pocta řeckým bojovníku za to, že položili svůj život za svobodu (proto se nesměli při 

obřadu otroci ničeho dotýkat).133 

Lidská oběť, kterou známe z Íliady v podobě dvanácti obětovaných nepřátel – 

mladých trójanských šlechticů, je spíše nepravděpodobná. Jiné prameny se o ní 

nezmiňují, takže je možné, že Homérovi šlo o zvýšení uměleckého účinku vyprávění – 

lidská oběť měla zřejmě vyvolat dojem velkoleposti Patroklova pohřbu. 

 

9.3  Truchlení 

Truchlením rozumíme psychologickou 

reakci na smrt nabo jakoukoliv ztrátu a 

vyjádření nebo komunikaci této reakce.134 

Někteří autoři ještě rozlišují zármutek, kterým 

označují vnitřní emocionální rozpoložení, 

následující ztrátu a truchlení jako  vnější formu 

zármutku  a je ritualizované. 

 

 

 

 

 

                                                 
133 VIDMAN, L.: Od Olympu k Panteonu. Praha: Vyšehrad, 1986 
134 HOXART, G. a LEAMAN, O.: Encyclopedia of death and dying. London: Routledge, 2001 

Obr.8  Návštěva u hrobu, bílý 
lekythos, okolo 440 př. Kr. 
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Truchlení je funkční na společenské úrovni, stejně jako na individuální. Pomáhá 

pozůstalým překonat smutek. Je to období, kdy si pozůstalý vytváří novou koncepci 

světa již bez milované osoby.135 

V řecké kultuře má truchlení své pevné místo. Jeho doba nebyla přesně 

vymezena, některé prameny ale napovídají, že truchlení trvalo zhruba jeden měsíc 

a bylo ukončeno rituálem. Poté se rodina začlenila do normálního života obce a nebyla 

ve svém konání nijak omezována. 

Je třeba rozlišit lamentaci, nářek, následující bezprostředně smrt blízkého a 

provázející pohřeb a delší období truchlení. Lamentace mohly mít někdy dost 

drastickou formu, podle řeckých dramatiků si ženy trhaly vlasy i oděv, bily se do prsou 

a rozdíraly si tvář.  

 

                                                 
135 BRISON, K.J., LEAVITT, S. C.: Coping with Bereavement: Long-Term Perspectives on Grief and 
Mourning. Ethos, 23, 4, 1995, p. 395-400 
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10. UMÍRÁNÍ A DRUHY SMRTI 

V současné době chápeme smrt spíše jako okamžik náhlého přechodu z jednoho 

stavu do druhého. „Ve starověkém Řecku byla smrt vnímána ani ne tak jako událost, 

jako spíše proces; navíc je to proces, který, aby byl  úspěšně dovršen, vyžaduje od 

přeživších náročnou činnost.“136 Alkéstis, která se rozhodla odejít do podsvětí místo 

svého manžela, se umyje, slavnostně se oblékne a pomodlí se k Hestii.  

  

 Sókratova smrt, přestože je to příklad dost specifický, nám alespoň poodhaluje, 

jak asi vypadala ideální smrt v Platónově době – smrt filosofa. „Po této řeči Sókratés 

vstal a šel do jakési místnosti, aby se tam umyl, a Kritón šel s ním; nám pak řekl, 

abychom počkali.  (...) Když pak se umyl, byly k němu přivedeny jeho děti – měl dva 

malé chlapce a jednoho velkého – a také přišly příbuzné ženy; promluvil s nimi před 

Kritónem a uložil jim, co chtěl, potom kázal ženám a dětem odejíti a sám přišel 

k nám.“137 Zřízenec jedenácti přichází, aby Sókrata vybídl k vypití jedu a loučí se s ním. 

Sókratés se ptá sluhy, zda je možné odlít z nápoje s jedem jako oběť bohům, je však od 

toho zrazován. „Rozumím, řekl Sókratés; ale pomodlit se k bohům, to smím i musím, 

aby to přestěhování odsud na onen svět bylo šťastné; za to se modlím a nechť se také 

stane! A zároveň s těmito slovy dal číši k ústům a zcela lehce i klidně ji vypil.“138 Jeho 

přátelé pláčou a naříkají, Sókratés je napomíná: „Co to děláte, bláhoví! Vždyť jsem 

hlavně právě proto poslal ženy pryč, aby nedělaly takové zbytečné věci; vždyť jsem 

slýchal, že se má umírat v tichu. Nuže zachovejte klid a buďte silní!“139 Sókratés se 

prochází a zkoumá účinky postupně účinkujícího jedu. „Tu mu již chladlo tělo asi tak 

kolem života; on se odkryl – ležel totiž přikryt – a řekl – to byla jeho poslední slova: 

Kritóne, Asklépiovi jsme dlužni kohouta; dejte mu ho a nezapomeňte! (...) Po krátké 

chvíli sebou škubl a ten člověk ho odkryl a on měl oči obráceny v sloup; spatřiv to 

Kritón, zavřel mu ústa i oči.“140 

 R. Garland uvádí činnosti, které doprovázely umírání a které umírající 

vykonával. První je rituální koupel, která umírajícího očišťuje. V další fázi se snaží 

umírající uspořádat své záležitosti a případně zajistit ochranu svých dětí, aby mohl 

                                                 
136 GARLAND, R.: The Greek Way of Death. London: Bristol Classical Press, 2001 
137 PLATÓN, Faidón, 116a-c 
138 PLATÓN, Faidón, 117b-c 
139 PLATÓN, Faidón, 117d 
140 PLATÓN, Faidón, 118 
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klidně zemřít. Další je modlitba (k Hestii nebo Hermovi) za poklidný přechod do světa 

mrtvých – cestu do Hádu. Umírající dává sbohem své rodině a přátelům, popřípadě jim 

ještě uděluje rady.141 Tak vypadá umírání podle antických tragédií. Jak skutečně lidé 

umírali, se asi nedozvíme, ale dá se předpokládat, že „přirozenou smrt“ doprovázelo 

loučení se s blízkými, kteří byly shromážděni u lůžka umírajícího. Způsob, jakým 

přijímal smrt sám umírající, byl samozřejmě značně individuální, ale obecně vzato, 

řecký člověk neměl mnoho důvodů se okamžiku smrti nijak zvlášť děsit. Říše mrtvých 

nebyla místem trestu za pozemské „hříchy“, kde by byl mrtvý souzen a musel za 

zodpovídat za své činy. „Strach, kombinovaný se zdravým fatalismem se zdá být to 

nejhorší, s čím se musel průměrný umírající Řek vyrovnat.“142 

 

10.1  Sebevražda 

Postoj k sebevraždě je většinou i v rámci jedné kultury nebo společnosti velmi 

různorodý. V Řecku některé filosofické školy sebevraždu přímo zavrhovaly (např. 

pythagorejci), zatímco jiné ji vyzdvihovaly. Platón zjevně odsuzuje sebevraždu, která 

není vynucená: „A kdo usmrtí člověka ze všech nejbližšího, a jak se říká, nejmilejšího – 

co tomu se má stát? Míním toho, kdo usmrtí sám sebe, násilně se připravuje o úděl 

přisouzeného života, ačkoli mu to ani obec rozsudkem neuložila, ani nebyl k tomu 

donucen tím, že by byl na něho dopadl nadmíru bolestný a neuniknutelný osud, ani se 

mu nedostalo nějaké bezvýchodné hanby, s kterou by nebylo možno žít, nýbrž z lenosti 

a z nemužné zbabělosti sám sobě uloží bezprávný trest.“143 Platón tak schvaluje 

sebevraždu pouze v případě, že k ní dotyčný má své důvody. V dialogu Faidón 

Sókratovými ústy sděluje: „Nuže, řekl Sókrates, také ty, kdyby se usmrtil někdo z tvé 

čeledi, aniž bys projevil, že chceš jeho smrti, také ty by ses jistě na něj horšil, a kdybys 

měl nějaký trest, trestal bys ho. Tedy asi takto není bezdůvodné, že člověk nesmí sebe 

dříve usmrtiti, dokud mu bůh nepošle nějakou nutnost, jako je ta, která nyní doléhá na 

mne.“144 

V některých případech bylo dokonce žádoucí a oceňované, když si dotyčný vzal 

život.  

                                                 
141 GARLAND, R.: The Greek Way of Death. London: Bristol Classical Press, 2001 
142 ibid, s. 17 
143 PLATÓN, Zákony, IX, 873 
144 PLATÓN, Faidón, 62c 
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Řekové striktně rozlišovali úctyhodnou a zbabělou sebevraždu, i když i tato byla 

posuzována poměrně mírně. To, že vůbec existoval morální postoj k sebevraždě, ať už 

obdiv nebo zatracení, může znamenat, že sebevražda nebyla v řeckém světě nijak 

výjimečnou událostí.145   

  

   

10.2  Vražda a oběti vraždy 

 Vrazi, stejně jako jejich oběti, patřili do kategorie „neklidných“ mrtvých a 

představovali potenciální hrozbu. Za velmi těžké zločiny hrozily tresty vyhnanství nebo 

trest smrti. Trest smrti nebyl v antickém Řecku žádnou vyjímkou. Vykonávali jej 

zřízenci sboru jedenácti soudců. Poprava probíhala neveřejně ve státní věznici 

otrávením, oběšením, stětím, nebo utopením.146 

 

10.3  Smrt privilegovaných 

Smrt králů a vysoce postavených činitelů obce má jistá specifika. Jejich hrobky 

bývají z pochopitelných důvodů daleko bohatší než hroby obyčejných lidí. Platón líčí ve 

svých Zákonech, jak má vypadat pohřeb vysokých úředníků, kteří svůj úřad dobře 

zastávali. „Když pak zemrou, budiž vystavení jejich těl, pohřební průvod i hrobka 

slavnější než u ostatních občanů: všechno měj bílou barvu147 a konej se bez žalozpěvů 

a nářků.“ Následuje zpěv  sboru patnácti dívek a patnácti chlapců, kteří stojí okolo már 

a zpívají chvalozpěvy na zemřelého. „Z rána pak ať nese máry do hrobky sto mladých 

mužů z gymnasií, které si vyvolí příbuzní zemřelého, a první mají jít v čele mládenci, 

oděni každý svou válečnou zbrojí. (...); kolem samých mar vpředu zpívají chlapci 

národní píseň a vzadu za nimi jdou dívky i všechny ženy, které již přestaly rodit děti, 

potom následují kněží a kněžky, účastňujíce se tohoto pohřbu jakožto čistého.(...) 

Hrobka jim budiž zdělána pod zemí, podlouhlá kobka z tuftových kamenů, co možná 

trvanlivých, mající řadu kamenných lůžek, kde položí nebožtíka, nakupí do kruhu 

mohylu a kolem dokola vysadí stromový háj (...); každý rok pak jim uspořádají závod 
                                                 
145 GARRISON, E. P.: Attitudes towards Suicide in Ancient Greece. Transactions of the American 
Philological Association,121, 1991 
146 SVOBODA, L. (ed.): Encyklopedie antiky. Praha: Academia, 1973

 

147 Barva smutku byla normálně černá.  
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músický, gymnický a jezdecký.“148 Pohřeb významných osob a obyčejných lidí se 

odlišoval zřejmě spíše kvantitativně – počtem lidí, náklady apod., ale průběh rituálu byl 

zhruba stejný. 

Hérodotos líčí spartské zvyky při pohřbu krále. Smrt spartského krále ohlašují 

jezdci na koních a ve městech ženy, které tlučou na kotle. Dva svobodní občané 

z každého domu jsou povinni obléci se do smutečního oděvu, pokud to neučiní, musí 

zaplatit pokutu. „Když zemře lakedaimonský král, musí se z celé země lakedaimonské 

kromě Sparťanů účastnit pohřbu přesně určený počet poddaných. Když se účastníků 

pohřbu sejde mnoho tisíc, jak Sparťanů, tak heilótů, spolu se ženami se horlivě bijí 

v čela a spustí hrozný nářek. Říkají, že poslední zemřelý král byl také ten nejlepší. 

Padne-li jeden z králů ve válce, zhotoví jeho podobu a tu vynášejí na krásně pokrytých 

marách. Po pohřbu se deset dní nekonají trhy, ani se neschází volební shromáždění; 

v těch dnech se truchlí“.149 

 

10.4  Smrt v boji 

Co se týče smrti v boji, těžko hledat nějaká řecká specifika. Mrtví jsou po bitvě 

pohřbeni, aby mohli vstoupit do Hádu, většinou se zbrojí a zbraněmi. Je zajímavé, 

jakým způsobem Homér líčí bitvy trojské války – ani z daleka se nevyhýbá morbidním 

podrobnostem a mrtvoly můžeme počítat na stovky. V Íliadě je také popsána smrt jako 

hrozivá a krvelačná bohyně, což je v řecké literatuře neobvyklé: 

Tam byl Svár, tam Ryk, tam hrozná Morana zhoubná 

jednoho, živého, s ranou, a druhého bez rány držíc, 

jiného válečnou vřavou, již mrtvého, za nohy vlekla. 

Háv, jež na plecích měla, byl rudý od krve mužů.150 

                                                 
148 PLATÓN, Zákony, XII, 947 
149 HERÓDOTOS, VI, 58 
150 Ílias, XVIII, 535-539 
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Mrtví byli pochováváni na místě, kde padli, snad s vyjímkou Atén, kde se padlí 

hrdinové pohřbívali po obou stranách ulice vedoucí od Dipylonu k Akademii se všemi 

poctami a pohřeb probíhal dle zvyklostí.151 

 

10.5   Usmrcení bleskem 

Ač je smrt po zásahu bleskem poněkud kuriózní a ne zrovna běžná, zaslouží si alespoň 

krátkou zmínku. Těm, které zasáhl blesk, byla v antickém Řecku prokazována veliká 

úcta, neboť se věřilo, že Zeus, vládce hromů a blesků, je takto speciálně označil a jsou 

tak svým způsobem vyvolení. Pokud po zásahu blesku zemřeli, jejich pohřbení mělo 

specifickou formu: praktikovala se výhradně inhumace, nikoliv spálení těla; k výbavě 

hrobu náležel pouze zlatý lístek; hrobky byly nízké a jednoduché, vymalované bíle; 

kolem hrobů byly nalezeny kousky popela, které napovídají, že se na jejich hrobech 

konaly připomínkové oběti.152 Člověk, který byl zabit bleskem, přinášel místu, kde byl 

pochován, jakési „požehnání“ a proto tomu odpovídal i jeho pohřeb. 

 

                                                 
151 GARLAND, R.: The Greek Way of Death. London: Bristol Classical Press, 2001 
152 ibid., s. 100 
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11. UMĚNÍ 

Řecké umění je dodnes estetickým ideálem: „Je to právě vyváženost mezi 

dodržováním pravidel a svobodou v rámci těchto pravidel, díky níž bylo řecké umění 

obdivováno v pozdějších dobách. Právě proto se umělci stále vracejí k veledílům 

řeckého umění, aby v nich čerpali poučení a inspiraci.“153 Hledání harmonie a dokonalé 

proporčnosti vystihuje řecké umění asi nejvíce.  

Umění v Řecku bylo od počátku ovlivňováno vlivy jiných kulturních oblastí. 

Monumentální řecké sochařství bylo stimulováno vlivem Egypta, také motivy 

a ornamenty byly často ovlivněny orientem154. I to možná vedlo k jisté vytříbenosti 

a formální dokonalosti antických děl. 

V jedné z předchozích kapitol jsem uvedli, že výtvarné dílo je individuální počin 

a nemůžeme jej interpretovat jako výtvor doby, minimálně proto, že pohled umělce na 

svět, který zahrnuje specifický úsek společenské skutečnosti, je poněkud odlišný od  

pohledu obyčejných lidí. Řecký svět tvoří tak trochu výjimku. Řečtí umělci (malíři, 

keramici, sochaři) byli nejdříve vnímáni jako řemeslníci. To, co dnes nazýváme 

uměním, bylo ve starší antice spíše zručností. 

Zaměříme se na  zpodobňování smrti v několika ohledech. Bude nás zajímat 

ztvárnění mrtvého na náhrobku stejně jako forma náhrobku, výtvarné ztvárnění umírání 

na vázách, nástěnných malbách apod. a umělecké předměty, které byly do hrobu 

vkládány. 

Vázy z geometrického období často zobrazují pohřební obřady. Můžeme se zde 

setkat především se dvěma typy scén: prothesis a ekforou. Mrtvý postrádá jakékoliv 

distinkční znaky, což je v souladu s tím, že člověk po smrti přestává být osobou, 

individuem. Velkou část plochy vázy zabírají truchlící – ženy jsou zachyceny, jak stojí 

nebo klečí se zvednutýma rukama a lamentují. Detaily pohřebních obřadů z této doby 

neznáme, protože postavy i celá malba je silně geometrizovaná. Jako ornament se často 

                                                 
153 GOMBRICH, E. H.: Příběh umění. Praha: Argo: Mladá Fronta, 2001, s.68 
154 BOARDMANN, J.: Řecké umění. Praha: Odeon, 1975 



 65 

objevuje svastika, která je v některých kulturách symbolem spásy či cyklického pojetí 

času155, je ale spíše nepravděpodobné, že by jí tento význam připisovali i Řekové. 

 

V hrobech byly nalezeny také hliněné figurky truchlících, někdy byly ozdobou 

hliněných nádob. Jsou to výhradně ženy, které mají opět jednu nebo obě ruce 

pozvednuté k hlavě. Dětské hroby obsahují miniatury, můžeme předpokládat, že to byly 

hračky. 

V 7. století se asi pod orientálním vlivem na pohřebních vázách objevují sfingy 

či gryfové, které později velmi často „korunují“ stély a náhrobky. 

V šestém století se na náhrobcích objevují reliéfní postavy zemřelých, které ale 

nejsou jejich věrným vyobrazením. Mladíci se zobrazovali jako atleti s diskem, muži 

jako bojovníci se zbraní. Později může být na stéle ztvárněno i několik postav – 

nebožtík a jeho truchlící příbuzní (náhrobek Amfareté z konce 5. stol., kde je zobrazena 

                                                 
155 LURKER, M.: Slovník symbolů. Praha: Knižní klub, 2005, s. 143 

Obr.9  Krátér z geometrického 
období, zobrazuje ekforu 
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se svým vnoučetem), nebo například zemřelá se svojí služkou, jako je tomu na stéle 

Athéňanky Hégésy. Na pohřebních lekythech klasického období zpočátku převažují 

mytologické motivy (například obrazy Chárona nebo Herma, spolu s mrtvými), 

postupně však převažují výjevy ze života (truchlící pozůstalí u stély). 

 

 

 

 

 

 

Svým způsobem výjimečné zobrazení podsvětních bohů nacházíme na krátéru 

ze 6. stol př. Kr. Thanatos (!) a Hypnos zvedají tělo krvácejícího Sarpedóna, aby jej 

odnesli do podsvětí. Mezi nimi stojí Hermés, jenž zde potvrzuje svou roli průvodce. 

Z Pausaniova cestopisu se dozvídáme o velké deskové malbě malíře Polygnóta 

(pol. 5. stol. př.Kr.), která kromě jiného zobrazuje i Odysseův sestup do podsvětí. Malba 

zobrazuje řeku Acherón porostlou rákosím, po níž pluje loď se starcem Cháronem, jenž 

převáží několik stínů. Pod převozníkovou lodí škrtí otec svého syna, protože se k němu 

choval nespravedlivě. Nad tím vším sedí na podestřené kůži supa již zmíněný 

Euronymos a ukazuje tesáky.156 Dále zde byla vymalována řada hrdinů řeckých bájí 

(Achilles, Agamemnón, Patrokles, Faidra aj.), většinou s nějakou připomínkou jejich 

způsobu sejití ze světa. Opodál, pravděpodobně v Persefonině háji, sedí Orfeus se svou 

lyrou157. Je tak zřejmé, že Orfeus byl s podsvětí spojován velmi úzce a to nejen 

v kontextu orfických mysterií, ale i v oficiálním kultu obce.  

                                                 
156 Euronymos není v jiných pramenech zmíněn. 
157 PAUSANIAS, X, 29 

Obr.10  Typy attických 
stél ze 6. stol. př. Kr. 
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Postavy na malbách nemají téměř žádný výraz, který by prozrazoval jejich 

emoce, podoba je velmi typizovaná, náznak výrazu se objevuje až v 5. stol. př. Kr. Až 

ve čtvrtém století ale dochází k plné individualizaci při vytváření pomníku, protože 

předtím byl portrét „veřejným pomníkem, kdy nebylo podstatné, jak jedinec vypadá, ale 

čím byl pro obec.“158 

Přestože se personifikovaná, zhmotnělá smrt na uměleckých dílech antického 

Řecka nevyskytuje, dokázali Řekové velmi citlivě zachytit pocity, které se se smrtí pojí. 

Dokladem je například amfora z pol. 6. stol. př. Kr. malíře Exekia, zachycující Aiantovu 

sebevraždu. Aias se zde chystá nabodnout se na vlastní meč a přestože v jeho tváři není 

vidět žádná známka pohnutí, kompozice nám zprostředkovává tísnivou a úzkostnou 

atmosféru celého výjevu. 

 

Helénismus přinesl nový pohled na člověka – jedinec již není pouze občanem a 

členem společenství, ale individualitou. Projevuje se to například v novém pojetí 

portrétu – tvář má už výrazné individuální rysy. O. Ševčík dobu helénismu nazývá 

„dobou intelektuálních repríz“159, což se projevuje i v umění. Roste obliba 

zpodobňování různých malebných výjevů, zvířat i rostlin v patřičném světle a prostoru. 

Athény již nejsou ústředním uměleckým centrem, to se přesouvá do vzdálenějších 

oblastí Alexandrovy říše160. „Někteří umělci se nedokázali vždy vyhnout úskalí 

                                                 
158 ŠEVČÍK, O.: Architektura – historie – umění. Praha: Grada, 2002, s. 78 
159 ibid. 
160 CHARBONNEAUX, J., MARTIN R. a VILLARD, F.: Grèce hellénistique. Paris: Gallimard, 1986 

Obr.11  Exekias, Aiantova 
sebevražda. Amfora, 

okolo r. 540 
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snadnosti a přílišného vyhledávání efektů, což vedlo občas ke vzniku prací poněkud 

strojených, třebaže zároveň často dojímavých.“161  

Náhrobek, jenž tvoří podobizna mrtvé, pochází ze 4. stol. př. Kr. Mladá žena 

sedí na kameni s hlavou v dlani, jakoby přemýšlela. Celkové ladění výjevu je velmi 

poklidné. Vidíme počátek individualizace mrtvého – žena je už pojímána jako 

individualita.  

Scéna z náhrobku Hédisté z pol. 3. stol., jejímž autorem je Demétrios, je 

překvapivě dramatická. Vidíme mrtvou mladou ženu na polštářích, částečně obrácenou 

k divákovi. V nohou lůžka sedí jiná žena (pravděpodobně příbuzná) a sklání  se nad 

mrtvou.  

 

 

                                                 
161 PIJOAN, J.: Dějiny umění 2. Praha: Knižní klub a Balios, 1998, s.157 

Obr.12  Demetrios, 
stéla Hédisté, 3.-2. 
stol. př.Kr, 
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12. SMRT V ANTICE A DNES 

„V žádné známé společnosti, ať už vyspělé nebo primitivní, není smrt 

konceptualizována jako skutečný konec života.“162 Platí to i pro naši dobu? Řecký 

člověk se možná smrti bál, stejně jako se bojíme my, ale měl oproti nám jednu velkou 

výhodu: věděl, co ho čeká. Přesto, že podsvětí zrovna nebylo místem radovánek, dávalo 

konkrétní představu o tom, co po smrti následuje. Nejasnost a zastřenost smrti je jedním 

z faktorů, které způsobují strach ze smrti. 

Pohřeb, který byl dříve tak důležitou součástí sociálního života, dnes ztrácí na 

významu. Současná doba jeho důležitost jako mezníku, který usnadňuje pozůstalým 

odchod blízké osoby, „institucionalizuje“ jejich zármutek a také ukončuje existenci těla, 

zdá se, zapomněla. Pohřeb bývá často považován za přežitek, který místo toho, aby žal 

klidnil, jej rozdírá.  

Umírání bylo součástí světa řeckého člověka. My dnes vidíme umírání skrze 

televizní obrazovky, katastrofální zpravodajství, nebo filmy s krvavou zápletkou. 

Medikalizace smrti udělala z umírání cosi vzdáleného, co se odehrává za zdmi 

nemocnic. Medializace zase zajímavou podívanou, která však s realitou nemá mnoho 

společného. 

Řekové byli úzce spjati s přírodou, z nemalé části záviseli  na její produkci 

a vnímali jakousi cykličnost prostředí, které je obklopovalo. Člověk doby současné 

přichází do styku s cykličností leda tak v souvislosti s recyklací a přirozený proces 

vzniku a zániku je mu tak trochu cizí. 

Zármutek (ať skutečný nebo předstíraný) a truchlení hrálo v řecké kultuře 

velkou roli. Poměrně dlouhé období smutku umožňovalo pozůstalým smířit se 

s odchodem blízkého člověka  a zorganizovat si život bez něj. Dnes otevřeně 

projevovaný žal vyvolá nejspíše rozpaky a je považován za cosi nemístného, co by se 

mělo držet v nejpřísnějším soukromí.  

   

 Uvědomujeme si, že naše hodnocení současného vnímání smrti a umírání je 

přehnaně radikální a že nepochybně neplatí univerzálně. Chtěli jsme však na těchto 

                                                 
162 BLACHER, R.S. in KUTSCHER, A.H., CARR, A.C. and KUTSCHER, L.G.: Principles of 
Thanatology. New York: Columbia University Press, 1987, s.318 
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extrémních příkladech ukázat, že je možné a žádoucí náš postoj změnit. Pohled do 

minulosti nám otevírá nová témata a ukazuje, že ne všechno, co smrt blízkých nebo i 

naše vlastní přináší, musí být nutně negativní. Není třeba nad smrtí a umíráním jásat, ale 

to, co můžeme a měli bychom udělat, je přijmout smrt jako součást života, neignorovat 

ji a uvědomit si, jak zásadní místo zaujímá v našich životech. 
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13. ZÁVĚR 

 Při pokusu o nějakou ucelenější charakteristiku postojů Řeků ke smrti, je 

nutné respektovat posun, který se odehrál po vzniku Alexandrovy říše a mísení řeckých 

prvků s orientálními vlivy. 

Řecký kolektivismus a důraz na kontinuitu sociálního řádu se projevuje 

i v představách o posmrtném životě: ze zemřelých zůstávají pouhé stíny, které 

nevykazují žádné individuální znaky a řadí se tak ke svým předkům.  

V nejstarších dobách je pro Řeky mnohem důležitější život v přítomnosti, neboť 

posmrtný život příliš radostné vyhlídky nenabízí. I spravedlnost je většinou vykonána 

již za života prostřednictvím bohů, jen málo provinilců trpí v podsvětí. Snad tedy 

můžeme říci, že v homérské době pro řeckého člověka je důležité to, co po sobě 

zanechá a co přetrvá, než to, čím se stane po smrti a jak bude jeho existence dále 

pokračovat. Slovy básnířky Sapfó: 

 Mne však vpravdě blaženou učinily  

zlaté Musy a záviděníhodnou; 

a až zemřu, nezničí zapomnění 

  památku na mne – 

Mrtví tak přežívají hlavně v paměti živých. Jako příklad slouží hérós, který se 

stává exemplárním modelem pro všechny, kdo se snaží překročit pomíjivý úděl 

smrtelníka, zachránit svá jména před definitivním zapomněním, přežít v paměti lidí.“163  

Hranice mezi světem živých  a světem mrtvých je poměrně ostrá. Pouze 

s pomocí héroů nebo bohů je možné z podsvětí odejít zpět, mezi živé. Také komunikace 

s mrtvými je pro obyčejného člověka takřka nemožná, stejně jako mrtví, kteří pozbyli 

své schopnosti a celou osobnost, nemají moc zasahovat do života lidí.  

 Dalo by se říci, že význam posmrtného života vzrůstá v klasickém období 

a kulminuje v éře helénismu. Zřetelně to vyjadřuje Antigoné v Sofoklově dramatu: 

                                                 
163 ELIADE, M.: Dějiny náboženského myšlení II. Praha: OIKOYMENH, 1995, s.270 
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„Delší čas se musím líbit mrtvým pod zemí než těmto zde: tam budu ležeti přec věčně.“ 

Se sílícím individualismem v helénistickém období se tento postoj trochu vytrácí, 

rozvíjejí se mystéria a kulty, které předpokládají smysluplnou existenci duše po smrti 

a zdůrazňují možnost dosažení trvalé blaženosti. Původně velmi pesimistická představa 

posmrtného života se tak postupně proměňuje: kromě Tartaru se objevuje ještě Elýsion, 

také se vznikem orfismu a orfických mystérií se projevuje jakási naděje na spásu duše. 

Nejistá doba helénismu přímo vybízela člověka k tomu, aby věřil v možnost lepšího 

světa po smrti. 

V představách řeckého člověka o posmrtném životě se vyjevuje jakási polarita: 

na jedné straně svět mrtvých s víceméně pasivními mocnostmi, které svou ponurostí a 

neoblomností vládnou podsvětí, na druhé straně Dionýsos, Hermes a další, kteří 

představují dynamický prvek a působí jako pojítko mezi světem mrtvých a živých. 

Mystéria symbolizují novou naději, že člověk se znovu narodí, neb bude existovat i po 

smrti, a to jako plnohodnotná bytost. 

Velká propracovanost pohřebních rituálů a také jejich okázalost dokazuje, jak 

velký měly význam pro starověké Řeky. Smrt, ač nepochybně chápána jako velká 

tragédie, byla nedílnou součástí života a byla zasazená do kontextu střídání cyklů 

v přírodě, ale především zdůrazňovala zařazení jednotlivce do celku společnosti. 

Snad můžeme říci, že smrt v řecké kultuře nebyla „odsouvána z dohledu“, jako 

je tomu nyní.  Řekové smrt nijak neadorovali, chápali ji jako nutné zlo, ale zároveň jako 

přirozenou součást života.  

Předložená práce rozhodně nevyčerpala všechna témata, která se v souvislosti se  

smrtí v antické kultuře nabízejí. Přesto doufáme, že se nám i na tak malém prostoru 

podařilo ukázat, že pojetí smrti vypovídá mnoho o kultuře a společnosti, ve kterých 

vzniklo. 
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