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Abstrakt 

Motiv smrti v Nezahualcóyotlově poezii 

Smrt měla pro Mezoameriku odjakživa zvláštní význam. Tamější pohled na tento motiv 

během staletí prošel velkou změnou, zejména po španělské conquistě. Nejznámějším 

autorem nahuaských zpěvů je Nezahualcóyotl a jeho texty jsou stále zájmem zkoumání a 

interpretací. Cílem této práce je charakterizovat motiv smrti, který se 

v Nezahualcóyotlově tvorbě objevuje.  Zaměřuje se na vývoj postoje k smrti a na důležité 

prvky, které se smrtí úzce souvisejí, tedy pomíjivosti, Dárcem Života (božstvem) a oním 

světem. Poezie je interpretována na základě španělských překladů Nezahualcóyotlovy 

poezie Miguela Leona Portillly. Analýza Nezahualcóyotlových textů vede k závěru, že 

panovník netrpěl primárně strachem z procesu umírání a konečnosti, nýbrž z posmrtné 

existence, o které skrze metafory a otázky přiznal, že nic neví. Při hledání způsobu, jak 

na Zemi přetrvat došel k názoru, že nejdůležitější je být pamatován skrz poezii „květu a 

písně,“ která pocházela od Dárce Života. 

 

 

Abstract 

Theme of death in Nezahualcóyotl's poetry 

Death always had a special meaning in Mesoamerica. The local view of this theme has 

undergone a great change over the centuries, especially after the Spanish conquered the 

continent. The best known author of Nahua chants is Nezahualcóyotl. His texts are still 

the subject of research and interpretation. The aim of this work is to characterize the motif 

of death which is frequent in Nezahualcóyotl's poetry. It focuses on the development of 

his thoughts on death and on important elements closely related to death as the finality of 

life, the Giver of Life (the deity) and the afterlife. The poetry is interpreted based on 

Miguel Leon Portilla's Spanish translations of Nezahualcóyotl's poetry. The analysis of 

Nezahualcóyotl's texts leads to the conclusion that the fear from which the monarch 

suffered did not primarily originate from the process of dying and finitude, but from the 

afterlife, about which he admitted through metaphors and questions, that he knew 

nothing. In his search for a way to endure on Earth, he came to the conclusion that the 

most important was to be remembered through the poetry of "flower and song," which 

came from the Giver of Life. 
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2.2 Náboženství a smrt .............................................................................................. 18 

2.2.1 Pohřby ...................................................................................................................................... 20 
2.2.2 Lidské oběti .............................................................................................................................. 21 

2.3 Tlamatimine ......................................................................................................... 22 

3. Nezahualcóyotlovo dílo .............................................................................................. 25 

3.1 Původ dochované poezie ..................................................................................... 25 

3.2 Novodobá analýza Nezahualcóyotlovy poezie .................................................. 26 

3.3 Problematika interpretace textů ........................................................................ 28 

4. Analýza smrti – pomíjivosti a čas jako největší strach autora .................................. 29 
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Úvod 

Kultura Latinské Ameriky je obecně velmi pestrá, a jelikož se jedná o syntézu 

dvou naprosto odlišných světů, její prvky se mohou chvílemi jevit jako protichůdné. Pro 

porozumění jejich dnešních podob je třeba pochopit původ a vývoj jednotlivých složek, 

které tyto tradice v průběhu staletí formovaly. Mexiko je dnes známé svým jedinečným 

pohledem na smrt. Koná se zde každoročně celosvětově známý Den mrtvých a její 

význam lze vidět i v mexické literatuře. 

Nezahualcóyotl je jeden z nejznámějších, ne-li úplně nejznámější 

předkolumbovský básník. Byl ovšem také panovníkem významné říše, která pod jeho 

nadvládou vzkvétala a prosperovala. Dnes, jak o jeho životě, tak i o jeho osobě, stále 

probíhá mnoho dohadů, na kterých se odborníci nemusí vždy shodnout. „Mnohotvarý a 

protichůdný obrázek, který o Nezahualcóyotlovi dnes existuje, je výsledkem historických 

svědectví, oproštěných od přikrášlených představ, která se nesnažila skrývat jeho 

neospravedlnitelné činy nebo mu připisovat myšlenky a výroky, které nikdy nevyjádřil.“1 

Cílem této práce je kritické zhodnocení Nezahualcóyotlovo pojetí smrti v jeho 

poezii „květu písní,“ která pro Nahui sloužila jako prostředek skrz který hledali odpovědi 

na otázky, které si okolo světa kladli. Práce je rozdělena na pět kapitol, v prvních třech je 

rozebrán Nezahualcóyotlův předkolumbovský kontext a životní události, které ho zasáhli, 

v další je obecnější pohled na nahuaské vnímání smrti, které na jeho tvorbu měli vliv, a 

poslední z těchto částí se zabývá panovníkovým dílem a krátce literárními a historickými 

odborníky, kteří jeho dílo přeložili a sjednotili. 

V předposlední kapitole se nachází samotná analýza smrti v Nezahualcóyotlově 

díle. Pro tyto účely je užito dílo Nezahualcóyotl. Poesía Miguela Leona Portilly. Poezie 

je zde uvedena ve španělském originále, jelikož právě tento text je podroben přímé 

interpretaci.  

Poslední kapitola obsahuje nástin moderního chápání smrti v mexické kultuře a 

srovnání s Nezahualcóyotlovým a jejich společné prvky. V této kapitole je také uvedeno 

dílo Ernesta Cardenala, významného mexického básníka, který byl samotným 

Nezahualcóyotlem silně ovlivněn a jehož myšlení zakomponoval do své tvorby.  

 

 
1 MARTÍNEZ, José Luis. Nezahualcóyotl, vida y obra. Méxiko: Biblioteca Americana, 1972, s. 11. „La 

imagen que surge de Nezahualcóyotl, contradictoria y múltiple, es el resultado de los testimonios históricos 

verosímiles, renunciando a imaginaciones decorativas y sin tratar tampoco de ocultar sus acciones 

injustificables ni de atribuirle pensamientos que no llegó a formular.”  
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1. Nezahualcóyotlův kontext 

Huitlzilopochtli Nezahualcóyotl, vladař a básník, je dodnes hodnocen jako jeden 

z největších vladařů předkolumbovského Mexika. Dochované prameny pojednávající o 

jeho životě a umělecké tvorbě, existují díky kodexům z dob po conquistě a odborníkům 

na aztéckou kulturu, z nichž je pro tuto práci významný především Miguel León Portilla.  

Zdroje, které se o Nezahualcóyotlovi dochovali pocházejí především z kodexu 

Chimalpopoca, jehož první část se nazývá Anales de Cuautitlán. Zde se nachází 

nejdůležitější mezníky Nezahualcóyotlova života a také mýty, které se k němu 

vztahovaly.  

1.1 Nezahualcóyotlův rod a narození   

Nezahualcóyotlův původ byl velmi vznešený a významný, a proto již od narození 

byl v životě předurčen nejen k velkým bolestem a strachu, ale také k vykonání velkých 

skutků, vědění a moudrému jednání.   

1.1.1 Panství Acolhuacan  

Nezahualcóyotl patřil do chchimeckého rodu, který vládl provincii Acolhuacán. 

„Panství Acolhuacanu se vyznačovalo jako jedno z nejstarších v nahuaském světě a jeho 

obyvatelstvo se považovali za následníky legendárních Toltéků. Byly to nomádské 

skupiny, přicházející ze severu, které ve dvanáctém století pod vedením Xólotla, zničili 

upadající hlavní město toltéků Tulu (...). Usadili se nejdříve v Xólocu, poté v bližší 

Tenayuce a nakonec v Texcoku, které se stalo jejich hlavním městem.“2 Toto byl začátek 

expanze chichimeckého teritoria a obyvatelstva. Jelikož v průběhu následujících let další 

skupiny a kmeny směřovaly k tomuto území, kde vladaři nové obyvatelstvo rádi přijímali. 

„Nejprve Xólotl přivítal tři skupiny ze západu: Tepaneky, Otomíe, a Acohualky. Tito 

poslední se usadili v Coatlichanu a dali své jméno kraji Acolhuacán. Později, za časů 

Quinatziho, pravnoučete Xólotla, přijely dvě skupiny lidí, kteří dříve pobývali v Mixtece 

a Chalcou: Tlailotlakové, jejíchž bůh byl Tezcatlipoca a byli experty na kreslení příběhů 

 
2 MARTÍNEZ, José Luis. Nezahualcóyotl, vida y obra. Méxiko: Biblioteca Americana, 1972, s. 11. „El 

señorío chichimeca de Acolhuacán se reputaba por uno de los más antiguos del mundo nahua y sus 

habitantes se tenían por sucesores de los legendarios toltecas. Habían sido grupos nómadas, procedentes 

del norte, que hacia el siglo XXI, encabezados por Xólotl, destruyeron Tula, capital entonces ya en 

decadencia de los toltecas. Estableciéronse primero en Xóloc, luego en la cercana Tenayuca y finalmente 

en Tezcoco, capital de su extenso dominio.“  
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a Chimalpanekové, již kultivovaného Chichimeckého původu. Když se lidé z Colhuacánu 

rozprchli, král Techotlalatzin, přijal další čtyři národy: Mexiky, Tepaneky, Colhuaky a 

Huitznahui. Na základě rozmanitosti tolika národů je objasňována organizace městských 

čtvrtí texcoksého království, a to tak, že jednotlivé čtvrti byly vždy oddělené pro různé 

etnické skupiny .“3 

1.1.2 Narození a mládí  

Jakožto syn šestého chichimeckého vladaře Acalhuacanu Ixtlilxóchitla Ome 

Teochtliho a jeho ženy Chimalpopoky, která pocházela z významného rodu vladařů 

Mexika – Tenochtitlánu, byl Nezahualcóyotl nástupcem trůnu Texcoka a významným 

vladařem aztécké říše v 15. století, krátce před prvním vyloděním Kolumba v Santo 

Domingo. Alcomiztli Nezahualcóyotl se narodil se 28. dubna 1402 v Texcoku a jeho 

příchod na tento svět byl velice radostný, nejen pro jeho královskou rodinu, ale i pro celý 

národ, jelikož „jeho narození spadalo na den zvaný Cé-mázatl, neboli „jeden jelen“, který, 

jak předpověděli astrologové, předurčil novorozeně k vládnutí, moudrosti, štědrosti a 

velkému talentu, ale také k opatrnosti a bojácnosti, což byly vlastnosti zvířete, kterému 

byl tento den zasvěcen.“4 Nezahualcóyotl byl jediným následníkem trůnu, jelikož „kromě 

něj, měl Ixtlilxóchitl s královnou Matlalcihuatzin pouze dvě dcery, Tozcuetzin a 

Atotoztzin.“5  

1.2 Roky pronásledování a znovudobytí říše  

Poklidné období, které Nezahualcóyotl prožíval netrvalo dlouho. Již během 

princova dětství začal vznikat spor mezi jeho otcem a pánem Azcapotzalca, 

Tezozómokem, „ten byl přesvědčen, že jakožto vnuk Xólotla, má nárok na trůn Tezcoca. 

 
3 CARRASCO, Pedro. „La sociedad mexicana antes de la Conquista“. Historia general de México: volumen 

I. El Colegio de Mexico, México:1994, s. 209. „(…) Xolotl acogió a tres grupos llegados desde el oeste, 

tepanecas, otomíes y acolhuas; estos últimos se establecieron en Coatlichan y dieron su nombre al 

Acolhuacan (…) En tiempos de Quinatzin, el bisnieto de Xolotl, llegaron dos grupos de gente que había 

estado en la Mixteca y en Chalco: los tlailotlaque, cuyo dios era Tezcatlipoca, expertos en pintar historias, 

y los chimalpanecas, de origen chichimeca pero ya aculturados. Después, cuando de dispersó la gente de 

Colhuacan, el rey Techotlalatzin, hijo del anterior, acogió a otros cuatro pueblos de cultura tolteca que 

traían el culto de Huityilopochtli y Tlaloc: los mexicas, tepanecas, colhuas y huitznahuas (...) A base de 

estos distintos pobladores se explica la organización en barrios de las ciudades del reino tezcocano, que 

siempre tenían barrios separados para grupos étnicos distintos. “  
4 NEZAHUALCÓYOTL, Acolmiztli. Rozezni svůj atabal: Poezie starého Mexika. Votobia, 1996, s. 6. 
5 MARTÍNEZ, José Luis. Nezahualcóyotl, vida y obra. Méxiko: Biblioteca Americana, 1972, s. 11. „(…) 

con la reina Mahualtzihuatzin tuvo, además, dos hijas: Tozcuetzin a Atotoztzin.“. 
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Vzhledem k narůstajícímu nebezpečí, roku 1414 Ixtliloxóchitl rozhodl, aby byla 

provedena dvojitá ceremonie k jeho přísaze jako pána Acolhuacanu (ačkoliv vládl dlouhá 

léta v klidu a míru se tato ceremonie se nikdy neuskutečnila), při této příležitosti byl i 

Nezahualcóyotl jmenován princem dědicem.“6  

Texcoco bylo pro boj s Tepaneky příliš slabé, králi se podařilo dočasně utéct, ale 

nakonec byl nepřítelem obklíčen a zabit. 

1.2.2. Útěk před Tezozómokem  

Následující roky nezbývalo Nezahualcóyotlovi nic jiného než se před 

Tezozómokem skrývat, jelikož ten ho vnímal jako přetrvávající hrozbu. Utvrdil ho v tom 

i sen, ve kterém Nezahualcóyotl v podobě zvířat Tezozómoca porazil. Tento sen je 

zachycen v Anales de Cuauhtitlán, kde je popsán takto:  

 

„Popravdě měl jsem špatný sen: vztyčil se nade mnou orel, vztyčil se nade mnou 

ocelot, vztyčil se nade mnou vlk. Žlutý pán zůstal nade mnou. Tento sen mě hodně 

vyděsil. Proto říkám: nesmím pod rukou Nezahualcóyotla zahynout.“7 

 

Takto strach na jedné straně z Nezahualcóyotla rostl, zatímco na straně druhé 

začala vznikat čím dál větší úcta k mladému princi, o jehož osobě začaly kolovat legendy. 

Nejznámější z nich vypráví o pádu do řeky a jeho vyvolení bohy právoplatným pánem z  

Acolhuakánu:  

„(…) jednou spadl do vody a říkají, že ho vytáhli soví muži, mágové: přišli si ho 

vzít, odnesli ho tam, do Poyauhtecátlu, na Monte del Señor de la Niebla (Horu 

pána mlhy). Tam šel činit pokání a zásluhy. Říká se, že ho tam potřeli božskou 

vodou a teplem z ohně. A takto mu přikázali: ty, ty budeš, tobě přikazujeme, tohle 

je tvůj úkol, pro tebe, ve tvých rukou zůstane město. Mágové ho opět navrátili do 

 
6 MARTÍNEZ, José Luis. Nezahualcóyotl, vida y obra. Méxiko: Biblioteca Americana, 1972, s.12. [„(…) 

que creía tener derecho al señorío de Tezcoco por se nieto de Xólotl (…) Ante el peligro que veía crecer, 

en 1414 determinó que se hiciera la doble ceremonia de su propio juramento como señor de Acolhuacan – 

que a pesar de haber reinado en paz durante largos años no se había cumplido – y la de Neyahualcóyotl 

como príncipe heredero.“] 
7 LEÓN-PORTILLA, Miguel. „Nezahualcoyotl su vida y pensamiento”. Artes de México: Nezahualcóyotl, 

V centenario de su muerte, č. 151, 1972, s. 5. [„En verdad tuve un sueño no bueno: un águila se irguió sobre 

mí, un ocelote se irguió sobre mí, un cuetlaxtli se irguió sobre mí. El señor amarillo sobre mí se quedó. 

Mucho me ha atemorizado mi sueño. Por ello digo: No sea que Nezahualcóyotl me haga perecer!”] 

 



 

 12 

místa, odkud ho přivedli (…)“8 

 

Po několika letech bylo Nezahualcóyotlovi dovoleno, díky jeho tetám, vrátit se 

zpět do Texcoka a získat území a majetek svých předků, „ty prosily Tezozómoka o milost 

za život svého synovce, ten jejich žádosti vyhověl, ale pouze pod podmínkou, že 

Nezahualcóyotl v Texcoku už navždy zůstane.“9  

1.2.3 Maxtlův nástup na trůn  

Ovšem Tezozómokova paranoia a strach, že by se mu Nezahualcóyotl mohl chtít 

pomstít za smrt svého otce a sebrat mu území, přetrvala až do jeho posledních dnů. Chtěl 

se ho zbavit za každou cenu, a tak se těsně před smrtí naposled vymyslel plán, jak se 

svého největšího nepřítele zbavit. „Svolal své syny: Maxtlu, Tayatzina, Tlaloca a 

Tlizpaltzina, a řekl jim, že pokud si chtějí udržet moc nad říši, musí zabít Nezahualcóyotla 

při jeho pohřebním obřadu. A skutečně, 24 května 1427 Tezozómoc umírá 

v Azcapotzalku.  

Nezahualcóytol se dostavil spolu s pány, kteří přijeli projevit soucit synům, kteří, 

přesto, že si pamatovali příkaz svého otce, považovali za nevhodné jeho přání splnit 

při takovéto smutné chvíli a rozhodli se jeho přání odložit.“10 Následovalo chaotické 

období, ve kterém Tezozómokovi potomci válčili o trůn. Toho se nakonec, po zabití 

vlastního bratra Tayatzina, zmocnil Maxtla.11 

Po této události následovalo pro Nezahualcóyotla ještě náročnější období, jelikož 

Maxtla, zahájil intenzivní pronásledování. Nastalo nespočet situací, kterým se dá těžko 

věřit, jelikož se Nezahualcóyotlovi vždy „záhadným“ způsobem podařilo uniknout před 

 
8 LEÓN-PORTILLA, Miguel. „Nezahualcoyotl su vida y pensamiento”. Artes de México: Nezahualcóyotl, 

V centenario de su muerte, č. 151, 1972, s. 5. [ „(…) una vez se cayó en el agua y dicen que de allí lo 

sacaron los hombres-búhos, los magos; vinieron a tomarlo, lo llevaron allá, al Poyauhtecátl, al Monte del 

Señor de la Niebla. Allí fue él a hacer penitencia y merecimiento. Estando allí, según se dice, lo ungieron 

con agua divina, con el calor del fuego. Y así le ordenaron, le dijeron: tú, tú serás, a ti te ordenamos, este 

es tu encargo, así, para ti, en tu mano, habrá de quedar la ciudad. En seguida los magos lo regresaron al 

lugar de donde lo habían traído…”] 
9 MARTÍNEZ, José Luis. Nezahualcóyotl, vida y obra. Méxiko: Biblioteca Americana, 1972, s. 16. [ „(…) 

pidieron de merced la vida de su sobrino, el cual se las concedió, con tal de que asistiese dentro de la ciudad 

de México, sin salir de ella.“] 
10 MARTÍNEZ, José Luis. Nezahualcóyotl, vida y obra. Méxiko: Biblioteca Americana, 1972, s. 17. [„(…) 

encarga a sus hijos Maxtla, Tayatzin y Tlatoca Tlizpaltzin que, si quieren llegar a ser señores de su imperio, 

maten a Nezahualcóyotl cuando venga a sus exequias. En efecto, el 24 de marzo de 1427 fallece Tezozómoc 

en Azcapotzalco. Nezahualcóyotl llega entre los señores que concurren a dar el pésame a los hijos que, 

aunque recuerdan, el encargo de su padre, consideran inoportuno cumplirlo en aquella triste ocasión y 

deciden aplazarlo.“] 
11 Tamtéž, s. 17. 
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blízkou smrtí. Při jedné příležitosti, „Maxtla přikázal Yacuitzinovi, Nezahualcóyotlovu 

nevlastnímu bratrovi, aby jej zabil na večírku, kterého se měl zúčastnit. Zachránil ho 

tehdy jeho učitel, Huitzilihuitzin, ten přikázal přivést z Coatépeku mladého muže, který se 

velmi podobal princi, zaučili ho ve šlechtickém jednání a poté ho převlékli za něj. Když 

se nešťastný náhradník, účastnil tance, byl násilně zabit a jeho hlava byla odevzdána 

Maxtlovi jako důkaz jeho úmrtí.“12 Po tomto neúspěchu, se Maxtla pokusil 

Nezahualcóyotla zabít znovu, tehdy „přikázal ženě jménem Malin, aby prince ubytovala 

(…) když však Nezahualcóyotl záměr vladaře uhodl, (…) převlékl se a utekl při poničení 

bambusové stěny.“13  

Maxtla se pokusil Nezahualcóyotla ještě několikrát zabít, ale neuspěl. 

Nezahualcóyotl byl nakonec donucen znovu utéct z Texcoka.  

1.2.4 Společenství 

Trvalo dlouhé roky, než byl Nezahualcóyotl plně schopný se opět postavit na nohy 

a začít bojovat za svou říši. Pro něj samotného by to byl příliš náročný boj, proto začal 

hledat pomoc „získal přízeň pánů několika sousedících států, mezi nimi byli ti 

z Huexotzinca a Tlaxcaly, a především, svých příbuzných z matčiny strany, tedy Aztéků, 

kteří tehdy také započali svou válku proti Acapotzalku.“14 Tato pomoc byla pro něj velmi 

důležitá, pomalu začal získávat zpět nejdůležitější sídla v boji s Tepaneky. „Itzcóatl, pán 

Mexika-Tenochtitlánu, mu nabídl svou pomoc, jelikož mnoho Mexiků také trpělo pod 

nadvládou tyrana Maxtli. Itzcoatl a Nezahualcóyotl se po dlouhém rozhovoru shodli na 

alianci. Vojska obou národů bojovala bok po boku, a ačkoliv utrpěla několik nezdarů, 

Nezahualcóyotl věděl, jak svým vojákům opět dodat odvahu“Takto započala aliance 

panství nebo říše Méxica-Tenochtitlánu, která se brzy změnila v Trojspolek, jejímž 

 
12MARTÍNEZ, José Luis. Nezahualcóyotl, vida y obra. Méxiko: Biblioteca Americana, 1972, s. 17. 

[„Maxtla ordena a Yancuiltzin, medio hermano de Nezahualcóyotl, que lo mate en un convite al cual 

debería asistir. Lo salva en esta ocasión su instructor, Huitzilhuitzin, quien determina traer a un mancebo 

de Coatépec, muy parecido al príncipe, al que instruye en los usos de la nobleza y se viste como aquel. 

Cuando el desaventurado substituto participaba en una danza general, en efecto, fue violentamente 

asesinado.“] 
13 Tamtéž, s. 19. [„Ordena que una mujer, Malin, aposente a Nezahualcóyotl (…) cuando advierte la 

intención del tirano (…) Nezahualcóyotl se disfraza y huye, rompiendo las cañas que hacían la pared.”] 
14 LEÓN-PORTILLA, Miguel. [„Nezahualcoyotl su vida y pensamiento”. Artes de México: 

Nezahualcóyotl, V centenario de su muerte, č. 151, 1972, s. 7. „Ganandose el favor de los senores de varios 

estados vecinos, entre ellos de los de Huexotzinco y Tlaxcala, y sobre todo el de sus parientes por linea 

materna, o sea de los aztecas que tambien iniciaban entonces su lucha contra los de Azcapotzalco.“] 
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členem se stalo i panství Tlacopan.“15 Toto spojenectví se stalo Maxtlovi osudným, když 

se v roce 1427 nebo 1428 trojspolek dostal do Acapotzalka a rozehnal Maxtlovo vojsko.16 

José Luise Martínez stručně shrnuje dvě verze toho, co se stalo s Maxtlou. První 

verze se zakládá na tvrzení Alvy Ixtlilxóchitla a Juana de Torquemady, ti se shodli, že 

Nezahualcóyotl vyrval Maxtlovi srdce z hrudi na náměstí v Acapotzalku, zatímco někteří 

historici tvrdí, že Maxtla přežil dobytí Azcapotzalka a z města utekl.17 

 „Po mnoha bitvách, které způsobily definitivní porážku Tepaneků, mohl být 

Nezahualcóyotl roku 1431 konečně korunován na krále a dva roky poté se za podpory a 

spojenectví s Mexika-Tenochtitlánem usadil definitivně v Texcoku.“18 Takto ve svých 

dvaceti devíti letech Nezahualcóyotl považoval konečně svůj osud za naplněný a svou 

pomstu za úspěšnou.  

1.3 Vláda a rozkvět říše 

Nezahualcóyotl je vzpomínán nejen díky zpětnému dobytí své říše, svým 

obdivuhodným útěkům a poezii, ale také především díky svým vladařským schopnostem, 

organizaci, zájmu o rozšíření a upevnění kultury mezi svým lidem, o kvalitu života 

obyvatel své země a architekturu, která byla na jeho dobu neobvykle promyšlená a značně 

zvedla tehdejší architektonický vývoj.  

Rozhodl se uspořádat své panství do menších celků, podobně jako je současné 

dělení států nebo měst. „Organizace, kterou Nezahualcóyotl v Texcokském a 

Acolhuacanském panství zavedl, kombinoval systém vlády panství nebo menších lén 

s centrální správou, tyto lény měly na starosti generální rady, majordomy a soudní 

aparát.“19 Všechny tyto „instituce“ sídlily v ohromném palácovém komplexu v Texcocu, 

 
15 MARTÍNEZ, José Luis. Nezahualcóyotl, vida y obra. Méxiko: Biblioteca Americana, 1972. s. 22. 

[„Itzcóatl, señor de México-Tenochtitlan, le ofreció su ayuda, ya que los mexicanos sufrían también la 

tiranía de Maxtla. Después de entrevistarse Itzcóatl y Nezahualcóyotl, la alianza quedó concertada. Los 

ejércitos de ambos pueblos combatieron juntos y sufrieron algunos reveses, pero Nezahualcóyotl sabía 

reanimar el valor titubeante de los soldados. Así́ dio principio la alianza del señorío de Tezcoco con el 

señorío o imperio de México-Tenoehtitlan, que pronto se convertirá́ en la Triple Alianza al asociar a ella el 

señorío de Tlacopan.“ ]  
16 Tamtéž, s. 22. 
17 Tamtéž, s. 24. 
18 LEÓN-PORTILLA, Miguel. „Nezahualcoyotl su vida y pensamiento”. Artes de México: Nezahualcóyotl, 

V centenario de su muerte, č. 151, 1972, s. 7. [„Al fin, de numerosas batallas que trajeron consigo la derrota 

completa de los tepanecas, Nezahualcóyotl pudo coronarse en 1431 y, dos años más tarde, establecerse de 

manera definitiva en Tetzcoco con el apoyo y la alianza de de México-Tenochtitlán.“] 
19

 MARTÍNEZ, José Luis. Nezahualcóyotl, vida y obra. Méxiko: Biblioteca Americana, 1972. s. 31. [„En 

la organización que dio Nezahualcóyotl al señorío de Tezcoco o Acolhuacan se combinaba el sistema de 

gobierno por señoríos o feudos menores con una administración central, a cargo de consejos generales, 

mayordornías y un aparato judicial.”] 
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ten zahrnoval vše, co Nezahualcóyotl považoval za nezbytné. „Tyto Nezahualcóyotlovy 

paláce ohraničené širokými zdmi, se rozkládali ve velkém čtyřúhelníku a ze západní 

strany hraničily s jezerem. Severní a jižní stěny měly délku 1031 metrů (…) a východní a 

západní měli 817 metrů.“20 

Jak již bylo zmíněno, Nezahualcóyotl měl nemalý zájem o zlepšení kvality života 

a ochranu svých obyvatel, proto „budoval paláce, chrámy, botanické zahrady a 

zoologické zahrady (…) a jako výborný architekt řídil stavbu vodovodů, která měla 

umožnit zavedení vody do Mexica, výstavbu hrází a přehrad, které měly izolovat slanou 

vodu z jezer a zabránit budoucím záplavám,“21 Bez pochyb byly Nezahulacóyotlovy 

vladařské schopnosti mimořádné a zájem o prospěch Texcoca mu nemůže nikdo odepřít, 

ovšem toto téma je předmětem zájmu jiných prací.  

Pro komplexní analýzu je důležité se zamyslet nad tím, jak Nezahualcóyotl vnímal 

smrt ve svém životě a jakou hrála roli v obecnějším smyslu pro Aztéky.  

1.4 Osobní zkušenost se smrtí  

Jak bylo řečeno v kapitole 1. 2. 1. Ixtlilxóchitl zemřel, když byl Nezahualcóyotl 

velmi mlád. Některá svědectví tvrdí, že byl svědkem vraždy svého otce. „když bylo 

mladému princi šestnáct let, byl svědkem vraždy svého otce. Ten byl zabit lidem 

z Tezozómoka z Azcapotzalka a viděl i zkázu Texcoka, které bylo podřízeno nadvládě 

tepaneckého národu.“22 Tato událost se stala v životě Nezahualcóyotla těžkým 

břemenem, nebylo to jen proto, že mu v té době bylo pouhých šestnáct let, ale i proto, že 

se jeho život od onoho okamžiku začal řídit touhou po pomstě a útěkem před smrtí, která 

na něj číhala ze všech stran. Po těchto událostech se pro něj stala smrt důležitým tématem. 

 

 
20 Tamtéž, s. 39. [„Limitados por anchas murallas, se extendían estos palacios de Nezahualcóyotl en un 

gran cuadrilátero, frontero por el lado poniente al lago. Los muros norte y sur tenían una extensión de 1 

031 metros (…) y los oriente y poniente 817 metros.”] 
21

 LEÓN-PORTILLA, Miguel. „Nezahualcoyotl su vida y pensamiento”. Artes de México: Nezahualcóyotl, 

V centenario de su muerte, č. 151, 1972, s. 7. [„Su largo reinado de más de cuarenta años aparece en los 

textos como una época de esplendor en la que florecen extraordinariamente las artes y la cultura. 

Nezahualcóyotl edificó palacios, templos, jardines botánicos y zoológicos (…) y como arquitecto 

extraordinario dirigió la construcción de calzadas, las obras de introducción del agua a México, la 

edificación de los diques o albarradas para aislar las aguas saladas de los lagos e impedir futuras 

inundaciones.”] 
22 LEÓN-PORTILLA, Miguel. Trece poetas del mundo Azteca, Caracas: Fundación Editorial el perro y la 

rana, 2006, s. 44. [„Según el historiador Chimalpain, en el año 4 – Conejo, 1418, cuando el joven príncipe 

contaba dieciséis años de edad, vio morir a su padre asesinado por las gentes de Tezozómoc de 

Azcapotzalco y la ruina de Tezcoco sometida al poder de la nación tecpaneca.“] 
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Smrt nebyla pro Nezahualcóyotla pouze hrozbou, před kterou se snažil utéct. O mnoho 

let později, když se dostal na trůn, viděl i on smrt jako prostředek, který může využít 

k dosažení svých cílů.23 Juan Luis Martínez ve svém díle popisuje událost, ve které Alva 

Ixtlilxóchitl vypráví o příhodě, která se stala, když si Nezahualcóyotl hledal manželku. 

Nezahualcóyotl se chtěl oženit s mladou dívkou, která byla vychovávána pro starého 

generála, aby se stala jeho ženou až bude starší. A tak se rozhodl, že tohoto generála pošle 

do bitvy, o které bylo jisté, že už se z ní nevrátí. Je tedy adekvátní Martinézovo tvrzení, 

že „pro tyto muže, dokonce pro muže tak vznešených myšlenek byla smrt cestou 

k překonání mnoha překážek.“ Z této příhody lze odvodit, že Nezahualcóyotl chápal smrt 

také jako prostředek, který, odjakživa využívali králové a šlechta po celém světě.  

 
23 MARTÍNEZ, José Luis. Nezahualcóyotl, vida y obra. Méxiko: Biblioteca Americana, 1972. s. 59. [„Para 

aquellos hombres, incluso para uno de tan altos pensamientos, la muerte era el camino para vencer muchos 

obstáculos.“] 
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2. Nahuaský přístup ke smrti z filozofického, náboženského a 

kulturního hlediska 

Častá představa, se kterou se v dnešní době lze setkat, je že nahuaské kmeny 

nebyly nic víc, než nemilosrdní bojovníci a divocí indiáni, kteří krutě zabíjeli své 

nepřátele a zajatce při hrůzostrašných rituálech. Tento pohled na nahuaské kmeny je 

zkreslený a velice jim křivdí. Je pravdou, že hrozivé rituály nelze zapřít, ale málokdo ví, 

že za nimi stojí celá řada pověr a komplexního filozofického systému, který dokáže někdy 

připomínat filozofické směry antických evropských filozofů, zatímco jindy dokáže udivit 

svou jedinečností.  

Pochopení starého středoamerického postoje ke smrti je z počátku pro obyvatele 

současného světa velice obtížné, nejen kvůli zřejmé společenské, náboženské, 

ekonomické a technologické odlišnosti současného a minulého světa, ale především, 

kvůli naprosté odlišnosti ve vnímání života a jeho chodu. V současné kultuře je smrt 

většinově chápána jako zřejmý a definitivní konec a odchod ze světa. Tento pohled se 

může pro různá náboženství lišit, avšak i přesto, je úmrtí stále chápáno jako tragická 

mezní situace, za kterou se lidé modlí, aby je nepotkala.  

2.1 Zařazení smrti a podsvětí do nahuaského pohledu na svět    

Aby pokušení pochopit aztécké pojetí smrti nebylo marné, nejdříve je důležité se 

podívat na aztécké fungování světa a jeho původ a jak si ho vykládali, jelikož jak podsvětí, 

tak i smrt, jsou součástí většího systému, který je přesahuje.  

Zásadní součástí nahuaské filozofie jsou ti, které bychom dnes nazvali učiteli, 

vědci nebo filozofy, v nahuaské řeči tlatimini. „…tlatimine se pokoušeli pochopit čas a 

původ světa a jeho základní orientaci v prostoru. Vymysleli celou řadu výkladů s bohatou 

symbolikou, ty byly stále více vypracovávány a racionalizovány.“24 Tito filozofové se 

tedy snažili zjistit jaký je původ jejich světa a která síla světem hýbe a způsobuje dění 

všeho. Nakonec dospěli k hledání něčeho opravdového. K tomu, co by bylo součástí 

celého vesmíru a popohánělo jej svou silou. „Nahuaské myšlení považuje za opravdové 

(nelli) pouze to, co je založeno na něčem pevném a trvalém: co má kořeny (nelháyotl). A 

 
24 LEÓN-PORTILLA, Miguel. Aztécká filosofie. Myšlení Nahuů na základě původních pramenů. Praha: 

Argo, 2002, s. 88. 
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jediné, co je samo o sobě skutečně zakořeněné je Ometeótl, duální princip, původ a opora 

kosmických sil.“25  

Svět byl vnímán jako více rovinný plochý plovoucí objekt obklopený ze všech 

směrů vodou. Věřili, že se svět „dělí na čtyři velké kvadranty či směry, jež se otevírají od 

pupku země a táhnou se až tam, kde se vody obklopující svět stýkají s nebem a dostává se 

jim pojmenování nebeské vody (ilhuica-atl).“26 Každá rovina světa má svou funkci, v těch 

hlubších se nacházelo podsvětí (Mictlán), zatímco v horních byla různá vesmírná tělesa 

a bohové.  

Podobně, jako ostatní latinskoamerické či africké kultury přikládali velkou váhu 

Slunci, které reprezentovalo jakýsi vrchol všech náboženských pověr a představ. Bylo to 

právě Slunce, které určovalo svou dráhou již zmíněné čtyři strany světa. „Nahuové se 

postavili čelem k západu a sledovali jeho dráhu: tam, kde zachází, se nalézá jeho dům, je 

to země červené barvy; pak, nalevo od dráhy slunce, leží jih, směr modré barvy; naproti 

kraji kde má Slunce dům, leží směr světla, plodnosti a života, symbolizovaný bílou 

barvou; konečně napravo od dráhy Slunce se rozkládá černý kvadrant světa, směr země 

mrtvých“27  

2.2 Náboženství a smrt  

Z náboženského pohledu na smrt, Nahuové věřili v posmrtnou existenci, ovšem 

tato byla pro každého člověka jiná a nezávisela výhradně na postavení, jak bychom si 

mohli myslet. „Mezi starými Nahui byl osud zpečetěn způsobem a časem úmrtí člověka. 

Kompenzace za špatné nebo dobré chování zůstávala na zemi. Vděčíme slovům fray 

Bernardina de Sahagún a dalším svědkům nebo spisům, mezi nimi Vatikanskému kodexu, 

za popis čtyř možných osudů člověka po smrti.“28 Tato místa, kam mrtví odcházeli, měla 

svá jména.  

Prvním je Mictlan (místo mrtvých) „sem přicházeli bez rozdílu všichni, kdo 

zemřeli přirozenou smrtí. Protože museli překonat dlouhou řadu zkoušek, dostávali 

 
25 LEÓN-PORTILLA, Miguel. Aztécká filosofie. Myšlení Nahuů na základě původních pramenů. Praha: 

Argo, 2002, s. 106. 
26 Tamtéž, s. 116. 
27 Tamtéž, s., s. 117. 
28 LEÓN-PORTILLA, Miguel. Memorial nahua de la muerte. Muerte azteca-mexica: renacer de dioses y 

hombres. Artes de México, č. 96, 2009, s. 50 [„(…) entre los antiguos nahuas el destino estaba ligado a la 

forma y tiempo de la muerte del ser humano. Para ellos el comportamiento bueno o malo tenía una 

compensación inmanente en la tierra. Debemos a las palabras de fray Bernardino de Sahagún y a otros 

testimonios, entre ellos el incluido en el Códice Vaticano A, la descripción de cuatro posibles destinos 

después de la muerte.“] 
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s sebou jako společníka psíka, který byl spálen spolu s jejich tělem. Po čtyřech letech 

Nahuové pokládali zkoušky i bludný život zemřelých za ukončené.“29 Odešli sem tedy 

především ti, kteří zemřeli vysokým věkem nebo nemocí. Mictlán je však důležitý nejen 

z hlediska smrti a posmrtné existence, váže se k němu i legenda, která vypráví o Mictlánu 

ve spojitosti se vznikem lidské rasy. Ta právý o události, kdy se Quetzalcoatl vydal do 

podsvětí za bohem smrti (Mictlantecuchtli), aby si od něj vzal kosti lidí, kterým chtěl 

darovat věčný život. Mietlantecuhtli to ale Quetzalcoatlovi nedovolil a přinutil jej, aby 

mu kosti donesl nazpátek, cestou zpátky navíc Quetzalcoatl zakopnul a spadnul spolu 

s kostmi. Nakonec je Quetzalcoatl posbírá a polije je svou krví, aby takto dal lidem život. 

„V tomto mýtu vidíme spojitost, která existuje mezi životem a smrtí. Je nutné jít 

do Mictlanu, místa zesnulých, aby se sesbíraly kosti, které okoupané v krvi, dají průchod 

životu. V tomto spočívá celá filozofie života a smrti: smrt spolu s krví jako zásadní prvek 

vytváří nový život.“30 

 

Dalším, šťastnějším osudem, který mohl potkat zemřelého, bylo „vyvolení 

Tlalokem, bohem deště. Jeho volba se projevovala smrtí v úzké souvislosti s vodou“31 

Jednalo se především o ty, kteří se utopili, a mezi které patřili i ti, „kteří byli zasaženi 

bleskem, trpěli vodnatelností a dnou.“32 Tito lidé byli považováni za velmi šťastné, 

jelikož Nahuové věřili, že je bůh Tlalok přivítá v ráji. Také jako jediní, byli pohřbeni, 

zatímco těla všech ostatních zemřelých byla zpopelněna.  

Stát se společníkem Slunce, byla třetí možnost, jak odejít z tohohle světa. Právě 

tato byla ta, ve kterou mnoho Nahuů doufalo. Tento osud potkal „válečníky, kteří zemřeli 

v boji nebo jako oběť bohům. Stejně tak potkával i ženy, které zemřely při porodu.“33 

Doprovázet Slunce při každodenní pouti v podobě ptáků, byla čest pro každého Nahuu, a 

 
29 LEÓN-PORTILLA, Miguel. Aztécká filosofie. Myšlení Nahuů na základě původních pramenů. Praha: 

Argo, 2002, s. 190. 
30 MATOS MOCTEZUMA, Eduardo. La muerte en el México Prehispanico.  Artes de México, č. 145, 

1971, s. 8. [„En este mito se ve una vez más la unión que existe entre la vida y la muerte. Del Mictlan, lugar 

de los murtos hay que ir a recoger los huesos que, bañados con la sangre, darán paso a la vida. En esto 

encierra toda la filosofía sobre la vida y la muerte: de la muerte puede nacer la vida con la sangre como 

elemento básico generador.“]  
31LEÓN-PORTILLA, Miguel. Memorial nahua de la muerte. Muerte azteca-mexica: renacer de dioses y 

hombres. Artes de México, č. 96, 2009, s 47. [„(…) elegidos por Tláloc, el dios de la lluvia. Su elección se 

manifestaba en su muerte en estrecha relación noc el agua.“] 
32 LEÓN-PORTILLA, Miguel. Aztécká filosofie. Myšlení Nahuů na základě původních pramenů. Praha: 

Argo, 2002, s. 191. 
33LEÓN-PORTILLA, Miguel. Memorial nahua de la muerte. Muerte azteca-mexica: renacer de dioses y 

hombres. Artes de México, č. 96, 2009, s. 48. [„Los guerreros muertos en la lucha o el sacrificio, al igual 

que las mujeres que perecían en el parto.“] 
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mezi nahuaským obyvatelstvem existovala velká touha dočkat se takového osudu. „Víra, 

že válečníci doprovázeli Slunce od východu až k zenitu a ženy od zenitu až na západ, 

zanechala na mexické geografii stopu. Právě na západě je mnoho míst, která nesou jména 

Cihuatlán nebo Cihuatlanejo, jejichž význam je místo pro ženy.“34 

Na poslední místo, kam odcházeli mrtví bylo Chichihuacuahco, místo, kam 

odcházeli pouze malé děti, „zde byly krmeny stromem, z jehož větví kapalo mléko.“35 

2.2.1 Pohřby  

Významnou součástí každé kultury, která napomáhá k seznámení se s jejím 

způsobem myšlení a fungování, jsou pohřební obřady. Ačkoliv Nahuové nepovažovali za 

nijak podstatné postavení člověka pro jeho cestu posmrtným životem, při pohřebních 

rituálech postavení určitý význam mělo.  

 

 Ačkoliv tělo mrtvého bylo ve většině případů spáleno, nejdříve bylo třeba ho 

adekvátně ošetřit a připravit na cestu, která zemřelého čekala v podsvětí. „Položili 

mrtvolu na jakýsi typ podložky pokrytou rohoží, ale nejdříve mrtvému byl odstřižen z týlu 

pramen vlasů a ten byl spojen s dalším, který byl odstřižen při narození. (…) Tělo bylo 

poté umyto a oblečeno. Do úst mrtvému vložili nefrit nebo jiný nazelenalý kámen, ten 

symbolizoval život. V případě šlechticů, bylo tělo zabaleno do mnoha přikrývek a bylo mu 

nabídnuto několik obětin. Mrtvý byl zcela zahalen ve tvaru quimilli.“36 Obřady, na počest 

mrtvého trvaly dlouhou dobu a po jejich ukončení, se během celého roku konaly další, 

při kterých se na zesnulého vzpomínalo. „Dvě z těchto slavnosti se konaly během dvaceti 

 
34 LEÓN-PORTILLA, Miguel. Memorial nahua de la muerte. Muerte azteca-mexica: renacer de dioses y 

hombres. Artes de México, č. 96, 2009, s. 49. [„La creencia de que los guerreros acompañaban al sol desde 

su salida hasta el cenit, y las mujeres desde éste hasta el ocaso, dejó una huella en la geografía de México. 

Justamente en el rumbo del poniente hay varios sitios que ostentan como nombres los de Cihuatlán o 

Cihuatlanejo, que significan lugar de mujeres.“] 
35 LEÓN-PORTILLA, Miguel. Aztécká filosofie. Myšlení Nahuů na základě původních pramenů. Praha: 

Argo, 2002, s. 192. 
36 LEÓN-PORTILLA, Miguel. Memorial nahua de la muerte. Muerte azteca-mexica: renacer de dioses y 

hombres. Artes de México, č. 96, 2009, s. 49. [„Colocado el cadáver en una especie de tarima cubierta con 

una estera o petate, antes de otra cosa cortaban un mechón de cabello de la parte posterior de la cabeza y lo 

juntaban con otro que había sido cortado al nacer. (…) El cadáver luego era bañado y amortajado. En su 

boca se colocaba un jade o una piedrezurla verde, símbolo de la vida. En el caso de los nobles, era envuelto 

con ricas mantas y se le presentaban a la vez varias ofrendas. El muerto quedaba plenamente cubierto en 

forma de un quimilli o envoltorio.“] 
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dnů, které se jmenovali Miccailhuitontli a Huey Miccahuitl, to znamená, Malá slavnost a 

Velká slavnost mrtvých.“37 

2.2.2 Lidské oběti  

Nahuové byli v samotném středu světa, „jejich kosmologická koncepce dělala 

z člověka střed, kolem kterého se vše točí, a který tak dává všemu smysl. Člověk spolu 

s božstvy smrti je zodpovědný za stálost celého vesmíru“38 Tento význam, který si 

přikládali, měl za následek nejen pocit nadřazenosti a nesmírné důležitosti, ale také velké 

odpovědnosti. „Nahuaské mýty prohlašují, že za přítomnosti všech bohů a skrz jejich 

obětování došlo v Teotihuacánu ke stvoření pátého Slunce, které na světě započalo nové 

období.“39 Vnímali jako skutečnou hrozbu, že by Slunce mohlo každým okamžikem 

zhasnout, a protože oběť bohů byla způsobem jeho stvoření, byla i oběť silou, která 

Slunce nadále udrží naživu. „Následkem tohoto mýtu museli lidé Slunci předávat energii 

skrz krev. V této prvotní události, obnovení Slunce a života, se nachází základy praxe 

lidských obětí.“40  

S obětmi bylo spojeno nejen Slunce, ale i další přírodní jevy, které pro Nahui byly 

naprosto nezbytné. Oběti a slavnosti na počest různých bohů byli častým jevem. 

Z osmnácti měsíců, které Nahuové měli, byl každý věnován jinému božstvu a měly své 

příslušné rituály a tradice. Příkladem je první den třetího měsíce, který se jmenoval 

Tozoztontli, během tohoto dne se konaly slavnosti na počest boha Tlaloka, který jak bylo 

zmíněno, byl bohem deště. „Během této slavnosti v horách zabíjeli mnoho chlapců, 

nabízeli je jako oběť tomuto bohu a jeho společníkům, aby je obdarovali vodou.“41Nebyli 

 
37 LEÓN-PORTILLA, Miguel. Memorial nahua de la muerte. Muerte azteca-mexica: renacer de dioses y 

hombres. Artes de México, č. 96, 2009, s 50. [„Dos celebraciones se hacían en las veintenas de días 

llamadas Miccailhuitontli y Huey Miccahuitl, palabras que significan, respectivamente, Fiesta Pequeña y 

Fiesta Grande de los Muertos.“] 
38 VILLASEÑOR-BAYARDO, Sergio J. ACEVES PULIDO, Martha P. El concepto de la muerte en el 

imaginario mexicano. Revista de Neuropsiquiatria, vol. 76, č. 1, 2013, s. 13. [„Su concepción cosmológica 

hace del hombre el centro alrededor del cual gira todo y que da, por lo tanto, sentido a todo. El hombre es 

responsable, junto con las divinidades de la muerte, de la permanencia del universo total.“] 
39FLORESCANO, Enrique. Mito e historia en la memoria nahua. Historia Mexicana, vol. 39, č. 3. s. 630. 

México: El colegio de Mexico, 1990, s 630. [„Los mitos nahuas declaran que en Teotihuacan, bajo la 

comparecencia de todos los dioses y mediante su sacrificio tuvo lugar la creación del quinto sol que originó 

una nueva era en el mundo.“ ] 
40 LEÓN-PORTILLA, Miguel. Memorial nahua de la muerte. Muerte azteca-mexica: renacer de dioses y 

hombres. Artes de México, č. 96, 2009, s. 45. [„Consecuencia de esto es que los humanos deben 

corresponder transmitiendo al sol la energía de la sangre. En ese primordial acontecer de la restauración del 

sol y la vida se halla la raíz de la práctica de los sacrificios humanos.“] 
41 SAHAGÚN, Bernardino de. Fragmento de Historia general de las cosas de la Nueva España. México: 

Fondo de Cultura Económica, 2017, s. 82. „En esta fiesta mataban muchos niños sobre los montes; 

ofrecíanlos en sacrificio a este Dios y a sus compañeros para que los diesen agua.“. 
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obětováni pouze muži a rozhodně nebyli vybráni náhodně, během celého roku zemřelo 

také mnoho otroků a žen. Tyto smrti mohly být a často také bývaly velmi kruté a mohly 

poté následovat ještě další rituály s mrtvím tělem: „(…) snažili se, aby daná žena 

nevěděla, že zemře, nesměla plakat ani býti smutná, protože to považovali za neštěstí; 

když přišel večer kdy měla zemřít, oblékli ji do krásných šatů a namluvili ji, že jde spát 

s urozeným pánem; a v tichosti ji zavedli až k oltáři, kde měla zemřít. Na oltáři si k ní 

zezadu stoupl muž a z nenadání ji usekl hlavu, poté ji stáhli z kůže a robustný mladík si 

kůži oblékl.“42 Tento rituál byl vykonáván v měsíci jménem Ochpaniztli, který byl 

věnován všem starým i mladým bojovníkům. 

Nahuové ovšem nevykonávali oběti pouze pro blahobyt občanů, úspěšné 

obdělávání půdy nebo uspokojení bohů. Když zemřel urozený pán „byli obětováni otroci, 

kteří se jmenovali tepatlacaltin nebo společníci mrtvého, ti mu měli nadále sloužit 

v posmrtném životě.“43  

Je zřejmé, že Nahuové byli často svědky smrti. Obětování, která vykonávali 

během celého roku je odprošťovala od kritičtějšího pohledu na scény, které jsou pro 

dnešní společnost naprosto nepředstavitelné. Normalizace brutálních obětí a hodnocení 

tohoto aktu jako vysoce významného, se podílí na zásadním rozdílu ve vnímání smrti 

mezi předkolumbovskou středoamerickou a evropskou kulturou. 

2.3 Tlamatimine  

Jak již bylo řečeno výše tlamatimine se snažili především najít něco opravdového, 

co nás přesahuje. Věřili totiž, že život na zemi skutečný není. Nic, co je na zemi, nemůže 

být opravdové, jelikož vše na zemi pomíjí. Pomíjivost života a člověka a hledání něčeho 

skutečného, bylo sice jedním z hlavních témat v Nezahualcóyotlově díle, jak si níže 

ukážeme, ale bylo taktéž důležité pro všechny ostatní tlamatimine jeho doby. „Když tak 

Nezahualcóyotl a ostatní tlamatimine došli k nejhlubšímu přesvědčení, že v tomto životě, 

zde na zemi, není nic trvalého a snad ani opravdového v nahuaském smyslu tohoto slova: 

 
42 SAHAGÚN, Bernardino de. Fragmento de Historia general de las cosas de la Nueva España. México: 

Fondo de Cultura Económica, 2017, s. 104.  [„(…) procuraban que aquella mujer no entendiese que había 

de morir, porque no llorase ni se entristeciese, porque lo tenían por mal agüero; venida la noche en que 

había de morir, ataviábanla muy ricamente y hacíanla entender que la llevaban para que durmiese con ella 

algún gran señor; y llevábanla con gran silencio al cu donde había de morir. Subida arriba, tomábala uno a 

cuestas, espaldas con espaldas, y del presto la cortaban la cabeza y luego la desollaban, y un mancebo 

robusto vestíase el pellejo.”] 
43 LEÓN-PORTILLA, Miguel. Memorial nahua de la muerte. Muerte azteca-mexica: renacer de dioses y 

hombres. Artes de México, č. 96, 2009, s. 50. [„(…) se sacrificaban esclavos, a los que se llamaba 

tepantlcaltin o acompañantes del muerto, que debían servirle en el más allá.“] 
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nelli, (souvisí s nel-hua-yotl: kukuřice, základ, podklad), vzniká problém nalezení 

skutečného, zakotvujícího smyslu činnosti a myšlení lidí ještě naléhavěji.“44 Proto verše, 

které tvoří nahuaské básně, tématem smrti prakticky „překypují.“ „Téma smrti se 

objevuje jako jakési probuzení ze snové přítomnosti, abychom konečně pronikli do světa, 

„který nás přesahuje, kraje mrtvých.“45 Jelikož na poezii Nezahualcóyotla se podíváme 

ještě dopodrobna zvlášť, zde je příklad veršů od neznámého nahuaského autora: 

 

„Odejdu stejně 

jako květiny zahynuly… 

Nic nebude má sláva jednoho dne? 

Nic z mého jména na zemi nezbude? 

Alespoň květiny alespoň písně …! 

Co učiní mé srdce? 

Nadarmo přišli jsme projdeme zemí?“46 

 

Je zde zjevná autorova sklíčenost způsobena myšlenkou na vlastní smrt, kterou 

srovnává se zahynutím květin. Srovnání s květinami v nahuaské poezii je velice časté, 

jelikož květiny reprezentují právě to, co je na zemi pomíjivé, uvadají a umírají. Nemohou 

být na této zemi věčně, a proto nejsou skutečné.  

Ovšem květiny měly pro Nahui dvojitý význam, tento druhý můžeme zpozorovat 

v následujících verších „Nic z mého jména na zemi nezbude?/Alespoň květiny/alespoň 

písně …!“ Autor vyjadřuje, že jediné, co na zemi po něm zůstane jsou květiny a písně. 

Toto srovnání není ani zdaleka náhodné, jedná se o difrasismus. Tento pojem byl zaveden 

Dr. Garibayem a v zásadě se jedná o metaforu, která je vyjádřena víceslovně, jeho 

vlastními slovy: „tento postup spočívá ve vyjádření myšlenky dvěma slovy, jež se 

významově doplňují, buď proto, že jde o synonyma, nebo proto, že si jsou blízká.“47 León 

Portilla se tohoto výkladu ujal a říká: „mezi příklady difrasismu, které Garibay uvádí, se 

objevuje právě in xóchitl in cuícatl, jemuž je přiřazen doslovný význam květ a píseň a 

 
44 LEÓN-PORTILLA, Miguel. Aztécká filosofie. Myšlení Nahuů na základě původních pramenů. Praha: 

Argo, 2002, s. 134. 
45 Tamtéž, s. 188. 
46 MIKEŠ, Vladimír. Tanec živlů. Poezie starých Aztéků. Přeložil Vladimír Mikeš, Praha: Klub přátel 

poezie základní řada, 1976, s. 46. 
47 LEÓN-PORTILLA, Miguel. Aztécká filosofie. Myšlení Nahuů na základě původních pramenů. Praha: 

Argo, 2002, s. 137. – Garibay  
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metaforický význam báseň.“48 Poezie  je tudíž jedinou věcí, kterou Nahuové považují za 

opravdovou na tomto světě. Neznámý autor má tedy důvod radovat se, jelikož stejně jako 

ostatní tlatimine, byl přesvědčený, že na světě může zanechat něco skutečného ve formě 

„květů písní.“   

Vznikají otázky: co je poezie a jak silný měla pro Nahui význam? Je-li poezie 

něco, co vychází z vnitra básníka, jak tedy básník poezie dosahuje? V tomto případě 

Miguel León-Portilla zdařile odpovídá na tyto otázky.  

V první řadě objasňuje, že poezie je božského původu „je to druh inspirace, 

pocházející z jiného světa, „z toho, který nás přesahuje“, umožňující člověku říkat to 

jediné, co je na zemi pravdivé.“49 Nevychází tedy poezie z jednotlivce, nelze ji vnímat 

jako výplod fantazie umělce, nýbrž jako božský dar. „Poesie jako forma metafyzického 

vyjádření (na základě metafor) je pokusem o překonání pomíjivosti, snění v tlaltícpacu 

(na zemi). Tlatimine nevěří, že by mohli přirovnáním vyjádřit, co je nad námi, „co nás 

přesahuje“. Avšak tvrdí, že metaforou poesii, květem a písní, se mohou dobrat toho, co 

je pravdivé.“50 Působí tedy poesie jako jakýsi prostředek, který se snažili Nahuové získat, 

aby se mohli dostat k tomu, co nás přesahuje. Sami věděli, že pro ně není reálné tohoto 

cíle dosáhnout, a prostřednictvím metafor se pokoušeli najít cestu, která by je přivedla 

alespoň ke skutečnému poznání, z tohoto důvodu je poesie jedinou významnou věcí na 

zemi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
48 LEÓN-PORTILLA, Miguel. Aztécká filosofie. Myšlení Nahuů na základě původních pramenů. Praha: 

Argo, 2002, s. 137. 
49 Tamtéž, s. 139. 
50 Tamtéž, s. 140. 
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3. Nezahualcóyotlovo dílo  

Nezahualcóyotl je považován za největšího předkolumbovského básníka. Vedou 

k tomu jeho díla, která se dodnes zachovala. V patnáctém století existovalo nespočet 

středoamerických autorů, kteří se věnovali poezii „květů písní“, jejichž jméno zůstalo 

zapomenuté. Proto je jeho známost spíše výjimkou. Kromě toho neexistuje velké 

množství dochovaných nahuaských textů, ale „díky snaze misionářů o evangelizaci 

Nahuů, skrz studium nahuaské kultury a jazyka, se znalosti kultur Mezoameriky do značné 

míry předali.“51 Toto je i důvod znalosti Nezahualcóyotlovy poezie. Jenže tato svědectví 

jsou polemická a jejich autenticita i obsah jsou dodnes často zpochybňována, jelikož 

primárním záměrem conquistadorů nebylo kulturu uchovat, nýbrž nahradit vlastní, 

zatímco původní démonizovali, ničili nebo přeformovali.  

3.1 Původ dochované poezie 

Existují dva hlavní zdroje, ve kterých se nachází soubory Nezahualcóyotlových 

básní. Prvním zdrojem jsou Cantares Mexicanos (Mexické zpěvy). Jedná se o „rukopis, 

který se nachází v mexické Národní knihovně obsahuje kromě zpěvů i mexický kalendář, 

Ezopovy bajky a další texty v nahuatlu.“ 52 Tento soubor pochází ze šestnáctého století a 

jeho autorství není zcela jasné, Garibay se domníval, že shromáždění nahuaských zpěvů 

lze přičíst Bernardinovi de Sahagún. Nicméně, přes veškeré Sahagúnovy touhy o 

uchování části bohatství Nahuů, nesmíme zapomenout, že se opět jednalo o misionáře, 

který se snažil především původnímu obyvatelstvu Mezoameriky vnutit nové náboženství 

a přijmout křesťanského boha za svého. Krom toho, „poté, co objevil ďábelské praktiky 

lidských obětí při nahuaských obřadech, našel ideální záminku k nutnosti evangelizace 

podmaněných národů.“53 Z tohoto důvodu nejsou jasné další aspekty, jako mohou být 

hudební doprovod ke zpěvům nebo příležitosti, ke kterým se tyto verše recitovali či 

zpívali, jelikož od samého začátku „Fray Bernardino de Sahagún započal se sběrem 

 
51 GARCÍA GÓMEZ, Arturo. Música en la conquista espiritual de Tenochtitlan. Acta Musicologica, vol. 

85. International Musicological Society, 2013, s. 169. [„Gracias al esfuerzo de evangelización de los 

misioneros, a través del estudio de la cultura nahua y su lengua, se ha transmitido en gran parte el 

conocimiento de las culturas de Mesoamérica.“] 
52 MARTÍNEZ, José Luis. Nezahualcóyotl, vida y obra. Méxiko: Biblioteca Americana, 1972. s. 162. [„El 

manuscrito, que se encuentra en la Biblioteca Nacional de México, contiene, además de los Cantares, un 

Kalendario mexicano, unas Fábulas de Esopo y otros textos en náhuatl.“] 
53 GARCÍA GÓMEZ, Arturo. Música en la conquista espiritual de Tenochtitlan. Acta Musicologica, vol. 

85. International Musicological Society, 2013, s. 177. [„Al descubrir las prácticas diabólicas de los 

saccrificios humanos en las ceremonias de los nahuas, se justificaba así la evangelización de los pueblos 

conquistados.“] 
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nahuaských zpěvů za účelem jejich užití při křesťanských náboženských obřadech pro 

účinnější evangelizaci podrobených národů.“54 

Druhý text, díky kterému máme zlomek Nezahualcóyotlovy poezie, jsou 

Romances de los señores de la Nueva España. „Básně nebo písně, kterých je celkem 

šedesát, jsou rozděleny do čtyř částí a stejně jako v rukopisu Cantares Mexicanos 

(Mexických zpěvů) jsou básně seskupeny podle místa původu: Tezcoco, Chalco, 

Huexotzinco, trojspolek. Je zde velká shoda témat, a dokonce i úplných básní s další 

kompilací, což bylo velmi užitečné pro překladatelskou práci a pro potvrzení pravosti 

básní.“55 

Dalším zdrojem je soubor Historia chichimeca (Chichimecká historie) od 

Fernanda de Alva Ixtlilxóchitl, který byl potomkem Nezahualcóyotla a významným 

kronikářem na pomezí šestnáctého a sedmnáctého století. Ixtlilxóchitl dokázal sepsat a 

sesbírat mnoho textů, které jsou dodnes základem pro historiky při rekonstrukci 

předkolumbovského Mexika. „Ve svých devadesáti pěti kapitolách sahá od stvoření světa 

podle Toltéků, až po pád Tenochtitlanu sleduje především průběh chichimeckého nebo 

texcokského národa a dlouze se zastavuje u vlád Nezahualcóyotla a Nezahualpiliho.“56 

3.2 Novodobá analýza Nezahualcóyotlovy poezie  

Mezi nejvýznamnější historiky zabývajícími se Nezahualcóyotlem a jeho dílem 

byli Ángel Maria Garibay a Miguel León-Portilla. Oba byli znalci jak v oblasti nahuaské 

kultury tak i v jejich jazyce. Konkrétně Miguel León-Portilla zanechal největší odkaz a je 

silným zdrojem pro veškeré práce týkající texcokského panovníka.  

Ángel Maria Garibay (1892-1967) byl knězem, který svůj život zasvětil studiu 

nahuaské kultury. Velkou motivací za veškerou jeho prací bylo tuto starodávnou kulturu 

„zachránit“ a uchovat vše, co se dalo. Krom toho, se snažil zaznamenat poslední střípky 

kultury, která přetrvávala u domorodých kmenů, které v Mexiku stále existují ale 

 
54 GARCÍA GÓMEZ, Arturo. Música en la conquista espiritual de Tenochtitlan. Acta Musicologica, vol. 

85. International Musicological Society, 2013, s. 178. [„Fray Bernardino de Sahagún inició la recolección 

de cantos nahuas, noc el fin de utilizarlos en las ceremonias religiosas cristianas para una más efectiva 

evangelización de los pueblos conquistados.“] 
55 MARTÍNEZ, José Luis. Nezahualcóyotl, vida y obra. Méxiko: Biblioteca Americana, 1972. s. 166. [„Los 

poemas o cantos, sesenta en total, aparecen divididos en cuatro partes, y al igual que en el Ms. Cantares 

mexicanos, los poemas están agrupados por sus lugares de procedencia: Tezcoco, Chalco, Huexotzinco, 

Triple Alianza. Existe una gran coincidencia de temas y aun de poemas íntegros con la otra recopilación, 

lo cual ha sido muy útil para la labor de traducción y para confirmar la autenticidad de los poemas.”] 
56 Tamtéž, s.140. [„En sus noventa y cinco capítulos se extiende desde la creación del mundo según los 

toltecas hasta la caída de Tenochtitlán, siguiendo de manera principal el curso del pueblo chichimeca o 

tezcocano y deteniéndose largamente en los reinados de Nezahualcóyotl y Nezahualpili. Nezahualcóyotl.”] 
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postupně zanikají. „Říkalo se mu nový Sahagún, a to z dobrého důvodu, jelikož stejně 

jako slavný Fray Bernardino, učinil z pečlivého a důkladného historického výzkumu, svůj 

životní plán (…). Garibay, tento vznešený řeholník, věnoval svůj život záchraně indiánů 

a jejich kultury, zachránil jejich nejdůležitější hodnoty, které vytrhl z temné anonymity a 

bez pochyb přispěl k začlenění původního mexického obyvatelstva do společnosti.“57  

Jedná se snad o nejplodnějšího autora, co se týče bibliografie o původním mexickém 

obyvatelstvu, nejznámější z jeho knih je Historia de la literatura náhuatl, významné je 

především shromáždění nahuských textů a jejich výkladu, mezi tyto patří Cantares 

Mexicanos a Romances de los señores de la Nueva España (), které, jak bylo řečeno výše, 

obsahují Nezahualcóyotlovu poezii. Byl to právě Garibay, kdo viděl podobu mezi verši 

při srovnání dříve zmíněných rukopisů a další společné vlastnosti, které mu dovolily 

rozeznat verše texcokského panovníka. Příklad, jak snadno rozpoznat verše určitého 

autora uvádí Garibay v Nahuaské poesii I. (Poesia Nahuatl I.): 

 

„…když čteme: Já jsem Nezahualcóyotl, jsem básník velké papouščí hlavy 

 

Těchto referencí se nachází mnoho a není důvod jim nevěřit, proto se od nich 

odvíjí připisování poezie básníkům. Můžeme proto ve většině případů autory přiřadit k 

dílu. “58 

 Garibayova úzká spolupráce s budoucí generaci odborníků, z nichž byl 

nejvýznamnější Miguel León-Portilla, vedla k rozšíření výzkumu týkajícího se 

mezoamerických kultur a pokračování v bádání i po jeho smrti.  

 

Doktor Miguel León-Portilla (1926-2019), působil na Mexické národní 

autonomní univerzitě, kde také prováděl odbornou činnost od roku 1957. Zájem o 

nahuskou kulturu jej provázela celý život a díky Garibayovi, kterého si velmi vážil a 

 
57RUBLÚO, Luis. Angel Maria Garibay K. (Estudio biblio-hemerográfico). Bibliografías personales. 

Boletín Bibliográfico de Antropología Americana, vol. 23/25, č. 2, 1960-1962, s. 463. [„Se le ha llamado 

el nuevo Sahagún, con mucha razón, porque, como el ilustre Fray Berbardino, Garibay, sacerdote también, 

ha hecho de la investigación histórica, acuciosa, minuciosa hasta el detalle, su programa de vida (...) como 

aquel sublime religioso, ha entregado su vida en defensa del indio y su cultura y ha rescatado sus máximos 

valores arrebatándolos al oscuro anonimato, contribuyendo sin duda a la incorporación de nuestros 

autóctonos a la sociedad activa de la patria.“] 
58GARIBAY, Ángel María. Poesía Náhuatl I. Romances de los Señores de la Nueva España. Manuscrito 

de Juan Bautista de Pomar. Tezcoco, 1582. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2000, s. 

39. [„(...) cuando leemos: Yo soy Nezahualcóyotl, soy el poeta de gran cabeza de loro. Como estas 

referencias hallamos muchas que dan pie para que en ellas se funde la atribución a los poetas. Podemos por 

tanto, en la mayoría designar al autor.“]  
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nazýval „výjimečným učitelem“59, stal se největším odkazem pro novodobý výzkum 

týkající se nahuaské kultury a jazyka. Jeho nejznámější díla Aztécká filozofie a Conquista 

pohledem poražených byla přeložena do nespočtu jazyků po celém světě, mezi které patří 

i čeština. Pod Portillův zájem spadaly i jednotlivé historické postavy z doby před 

conquistou a po conquistě. Mezi ně patří Bernardino de Sahagún, Hernán Cortéz a 

Nezahualcóyotl. Posledně jmenovaného Portilla přeložil a jeho poezii důkladně 

analyzoval, také se postaral o sjednocení jeho díla a studium jeho života. Díla, ve kterých 

se Portilla Nezahualcóyotlovi věnoval jsou: Quince poetas del mundo Azteca, La tinta 

negra y roja, Nezahualcóyotl, poesia, a Nezahualcóyotl, poesía y pensamiento (1402-

1472). Nezahualcóyotlovo jméno se v dílech Portilly objevuje často, jelikož díky plodné 

tvorbě a různorodosti témat je vynikajícím příkladem poezie květů písní.  

3.3 Problematika interpretace textů  

Je na místě připomenout, že největší bariérou pro interpretaci původních básní, je 

jazyk. Dnešní verze Nezahualcóyotlových básní jsou sice přeložené do mnoha jazyků, ale 

všechny tyto verze se zakládají na španělských. Tyto španělské verze jsou přeloženy 

z dříve zmíněných rukopisů, kde byly zapsány sice latinkou, ale v jazyce nahua.  

Existuje reálná šance, že se již při zachycení této poezie, vytratila část autorova 

poselství. Text mohl být modifikován, ať už samotnými indiány, kteří diktovali verše 

zpaměti nebo samotným Sahagúnem. Těmito modifikacemi mohly být do poezie 

zakomponovány vlastní myšlenky indiánů nebo vložena osobní přesvědčení. Je tedy 

možné, že doposud uniká velké množství metafor a skrytých významů, které se již 

nepodaří dostat zpět. Na druhou stranu nelze také vyloučit, že některé z poznatků, které 

užíváme byly pochopeny mylně. 

Další překážka, která stojí před analýzou celé nahuaské poezie je skutečnost, že 

se jedná především o zpěvy, při kterých hrála hudba. Zpěvy „byly předávány orálně, byly 

koncipovány a předneseny podle parametrů a rytmů, které byly kulturní i jazykové.“60 

Dalo by se tedy říci, že texty, které dnes máme, nejsou a ani nemohou být kompletní, 

jelikož schází jejich významná součást – hudba, která byla důležitou součástí jejich 

identity. 

 
59 MEYER, Jean. ZATZ, Asa. LEÓN-PORTILLA, Miguel. Miguel León Portilla. Bomb, č. 78, 2001/2002, 

s. 68 
60 LEÓN-PORTILLA, Miguel. Quince poetas del mundo Nahuatl. México: Booket, 2015, s. 18. [„(…) 

fueron concebidos y recitados siguiendo cieros parámetros y ritmos, tanto culturales como idiomáticos.“]  
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4. Analýza smrti – pomíjivosti a čas jako největší strach autora 

Přejděme k analýze smrti Nezahualcóyotlova díla. Dochovaných básní, které 

přísluší Nezahualcóyotlovi je několik desítek a téma smrti a pomíjivosti je velmi časté, 

množství básní se tedy takto tedy moc nezúží, jelikož jak jsme si již ukázali v druhé 

kapitole, smrt hraje důležitou roli v životě všech Nahuů. A stejně jako ostatní tlamatimine 

se Nezahualcóyotl pokoušel najít, co je skutečné a dostat se skrz poezie „květů písní“ 

k tomu, co nás přesahuje.  

Aby bylo možné otázku pojetí smrti u Nezahualcóyotla definovat, musíme se 

nejdříve pokusit v jeho verších najít souvislosti, na jejichž základě lze postavit následující 

strukturu. Miguel Portilla již zkoumal a popsal vývoj Nezahualcóyotlova myšlení. Pro 

přehled lze vývoj rozdělit do následujících fází: 

 

1. „Hluboký zážitek se změnou a časem, Nezahualcóyotl se zaměřuje na cahuitl „to, 

co nás opouští“ 61 

2. „Nezahualcóyotl prohlašuje, že objevil hluboký význam „květu a písní““62 

3. „Dochází k závěru, že lidé musí přijmout nevědomí a vychvalovat Tloque 

Nahuaque (Dárce Života), takto se dá žít na zemi“63 

Tento vývoj umožní v následujících kapitolách projednat témata, která byla pro 

Nezahualcóyotla důležitá a kterým se ve svých zpěvech věnoval.  

4.1 Strach z pomíjivosti 

Jak již bylo vysvětleno a ukázáno na příkladu v kapitole 2.3, filozofické pojetí 

smrti se v nahuaské poezii „květů písní“ odráží především na myšlence pomíjivosti a 

hledání skutečných hodnot na zemi. Prvky, který tato témata rozvijí, se objevují i 

v Nezahualcóyotlově bohaté tvorbě, ovšem vzhledem k charakteristice nahuaských 

zpěvů, mnoho z nich se neustále opakuje, proto budou následně vždy vybrány pouze 

verše, které je budou v danou chvíli nejlépe reprezentovat.  

 
61 LEÓN-PORTILLA, Miguel. Nezahualcóyotl poesía. Estudio preliminar, versión y notas. México: 

Biblioteca Nezahualcóyotl, 2012, s. 22. „(…) su profunda experiencia con el cambio y el tiempo, en 

lengua náhuatl, cahuitl, lo que nos va dejando.“ 
62 Tamtéž, s. 25. „Nezahualcóyotl afirma haber descubirerto el significado profundo de „flor y canto““ 
63 Tamtéž, s. 29. „Los rostros humanos deben aceptar el misterio: deben invocar y alabar a Tloque 

Nahuaque. Así se puede vivir en la tierra.“ 
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4.1.1 Konečnost všeho  

Pro téma pomíjivosti je charakteristický především autorův smutek, někdy až 

zoufalství. V nahuaštině jej vyjadřuje termín cahuitl, tedy „to, co nás opouští.“ Básník 

projevuje svůj melancholismus, který je způsobený konečností života a zánikem všech 

věcí na světě. Ukázkou z Nezahualcóyotlového jasného vědomí o smrti je z Percibo lo 

secreto („Vnímám, co je tajné“), která je jednou z nejznámějších Nezahualcóyotlových 

básní: 

 

„Nadie en jade, 

nadie en oro se convertirá: 

en la tierra quedará guardado. 

Todos nos iremos 

allá de igual modo. 

Nadie quedará, 

conjuntamente habrá que perecer, 

nosotros iremos así a su casa.“64 

 

Nezahualcóyotl si přiznává smutnou realitu, že se smrti nikdo nevyhne. V prvních 

verších říká, že nikdo na zemi nezůstane a že nikdo se nemůže stát smaragdem nebo 

zlatem. Zlato bylo Nahui vnímáno jako božský kámen, jmenovalo se coztic teocuitlatl, 

což znamenalo božský trus žluté barvy65. Smaragd znázorňoval život a hojnost a byl také 

božského charakteru66. Zlato a smaragdy tedy pocházely od bohů, a proto jsou věčné, na 

rozdíl od člověka, který kvůli své smrtelnosti na zemi zůstat nemůže. Pokračuje „todos 

nos iremos allí de igual modo“ („všichni tam odejdeme/ stejným způsobem“), opět 

zdůrazňuje, že všichni musí zemřít, bez ohledu na postavení nebo jak člověk žil. Jak víme 

z předchozích kapitol, „rozhodnutí o osudu po smrti záviselo na vůli bohů a Nahuové se 

 

64 LEÓN-PORTILLA, Miguel. Nezahualcóyotl poesía. Estudio preliminar, versión y notas. México: 

Biblioteca Nezahualcóyotl, 2012, s. 57. [ HOLKOVÁ, Ludmila. Rozezni svůj atabal: Poezie starého 

Mexika. Překlad: HOLKOVÁ, Ludmila. Votobia, 1996, s. 62. „Nikdo se nepromění/ve smaragd ani ve 

zlato,/ani nás nepohltí zem:/všichni tam stejně odejdeme,/nikdo nezůstane, všichni se ztratí,/všichni 

odejdeme do jeho domu.“] 

65 OLMEDO VERA, Bertina. El significado de loro entre los mexicas. Museo Nacional de Atropolología. 

México. 
66 smaragd 
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proto snažili žít v souladu s etickými kánony, které by zaručily jejich spokojenost.“67 Zpěv 

pokračuje:  

 

„Como una pintura, 

nos iremos borrando. 

Como una flor, 

nos iremos secando 

aquí sobre la tierra. 

Como vestidura de plumaje de ave zacuán, 

de la preciosa ave de cuello de huele, 

nos iremos acabando, 

nos vamos a su casa. “68 

 

Zde Nezahualcóyotl užívá malbu a květiny jako metaforu pro umírání. Malby 

postupně blednou, dokud úplně nezmizí a květiny časem uvadají. Zániku se nevyhne ani 

peří nádherného ptáka zacuán (vlhovec aztécký). Nezahualcóyotl takto prozrazuje, že ani 

krásu nemine zánik a smrt. 

Myšlenky, které zde Nezahualcóyotl vyjádřil mluví o podstatě lidí a všeho živého, 

jsme smrtelní a smrt je náš nezvratný osud. Pomíjivost a rychlost času jsou zachyceny 

metaforou květin a malby, Netahualcóyotl mluví o jejich degeneraci, která časem vede až 

k jejich zániku.   

4.1.2 Pomíjivost nebo posmrtná existence  

Následuje zpěv jménem Kam půjdeme? (¿A dónde iremos?): 

 

„¿A dónde iremos 

donde la muerte no existe? 

Mas, ¿por esto viviré llorando? 

Que tu corazón se enderece: 

 
67 LEÓN-PORTILLA, Miguel. Aztécká filosofie. Myšlení Nahuů na základě původních pramenů. Praha: 

Argo, 2002, s. 193.  
68 LEÓN-PORTILLA, Miguel. Nezahualcóyotl poesía. Estudio preliminar, versión y notas. México: 

Biblioteca Nezahualcóyotl, 2012, s. 57. [HOLKOVÁ, Ludmila. Rozezni svůj atabal: Poezie starého 

Mexika. Překlad: HOLKOVÁ, Ludmila. Votobia, 1996, s. 62. „Jako obraz/budeme smazáni/jako 

květina/uschneme/na zemi./Jako oděv z peří/quetzala, zacuána,/jako chrpa zahyneme./Odejdeme do jeho 

domu.“] 
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aquí nadie vivirá para siempre. 

Aun los príncipes a morir vinieron, 

los bultos funerarios se queman. 

Que tu corazón se enderece: 

aquí nadie vivirá para siempre.“69 

 

Nezahualcóyotl uvažuje nad tím, co nás čeká po smrti. Neví, jaký je náš osud, zda 

tam, kam po smrti půjdeme, bude místo, kde se už neumírá a kde se žije bez neustálého 

strachu ze smrti.  

Panovník také hovoří o „bultos funerarios,“ které se spalují, jednalo se o svazky 

z textilu, do kterých se zahalovala mrtvá těla70. V tomto případě, jelikož hovoří o 

zpopelnění, může narážet na Mictlán, tedy posmrtné místo, kam odcházela většina 

mrtvých, a kde je čekaly čtyři roky náročných cest a zkoušek.  

Nezahualcóyotlova touha po nesmrtelnosti je zachycena i v následujícím verši ze 

zpěvu Estoy embriagado… („Jsem opilý, pláču, rmoutím se“): 

 

„Allá donde no hay muerte, 

Allá donde ella es conquistada, 

que allá vaya yo… 

Si yo nunca muriera, 

Si nunca desapareciera.“71 

 

Z tohohle verše lze snadno pochopit, že Nezahualcóyotl nechce zemřít, ovšem 

v poslední části „Kéž bych nikdy nezemřel,/kéž bych nikdy neodešel“ lze chápat tato slova 

jako synonyma. Smrt zde znamená zmizení. Zmizení vyjadřuje přestat existovat. Neděsí 

ho odchod z tohohle světa naopak „tam, kde není smrt/tam, kde je ona poražena,/tam 

 
69 LEÓN-PORTILLA, Miguel. Nezahualcóyotl poesía. Estudio preliminar, versión y notas. México: 

Biblioteca Nezahualcóyotl, 2012, s. 63. [HOLKOVÁ, Ludmila. Rozezni svůj atabal: Poezie starého 

Mexika. Překlad: HOLKOVÁ, Ludmila. Votobia, 1996, s. 70. „Kam půjdeme,/tam, kde není smrt?/Proto 

budu žít v pláči?/Ať se vzmuží tvé srdce:/tady nikdo věčně žít nebude./I vladaři zemřou./Lidé 

budouproměněni v popel. /Ať se vzmuží tvé srdce,/tady nikdo věčně žít nebude!“]  
70 MANZANILLA, Linda. Prácticas funerarias en la ciudad de los dioses: los enterramientos humanos 

de la antiqua Teotihuacan. Unam, 1999, s. 252.  
71 LEÓN-PORTILLA, Miguel. Nezahualcóyotl poesía. Estudio preliminar, versión y notas. México: 

Biblioteca Nezahualcóyotl, 2012, s. 61. [HOLKOVÁ, Ludmila. Rozezni svůj atabal: Poezie starého 

Mexika. Překlad: HOLKOVÁ, Ludmila. Votobia, 1996, s. 66. „Tam, kde není smrti,/ tam, kde smrt je 

poražena,/tam půjdu já./Kéž bych nikdy nezemřel,/kéž bych nikdy neodešel!“] 
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půjdu já,“ kdyby mohl odejít na místo, kde smrt neexistuje, rád by se na takové místo 

dostal. 

Je tedy zjevné, že se Nezahualcóyotl zabýval tématem pomíjivosti, avšak jeho 

básně naznačují, že by se nemusel nutně bát samotné zkušenosti umírání, ale že jeho 

obavy se týkají především posmrtné existence. Nezahualcóyotl se především obával 

osudu, který ho čeká po smrti, který jak Nahuové věřili, nebyl pro většinu lidí zrovna 

příznivý.  

4.1.3 Nalezení nesmrtelnosti  

Poezie, o které Portilla udává, že je z pozdější doby, je mnohem optimističtější. 

Jeho vize na svět byla ve svých základech proměněna, a i přes to, že je Nezahualcóyotl 

nadále konfrontován se svou konečností, je schopný z ní vyvést pozitivnější závěr a vidět 

ve smrti smysl: 

 

„Aun cuando las flores 

se marchitan y se amarillecen, 

serán llevadas allá, 

al interior de la casa 

del ave de plumas de oro.“72 

 

Smrt, přes to, že znamená náš konec na tomto světě, je naší cestou k bohům, tedy 

cestou k tomu, co Nahuové považovali za podstatu celého světa. Setkání s božstvem 

nečeká jen duše vyvolené Tlalokem nebo společníky Slunce, ale také mrtvé, které potkal 

nejtemnější posmrtný osud ve formě Mictlánu. I ti mají právo dočkat se klidu a setkat se 

s bohy smrti, v případě, že dokázali během čtyř let vykonat všechny zkoušky, které je 

v Mictlánu potkali.   

4.2 Přetrvání  

Ačkoliv se Nezahualcóyotl obával svého osudu po smrti, stále hledal způsob, jak 

na zemi přetrvat. Ve chvíli, kdy došel k závěru, že „lidé musí přijmout nevědomí a 

 
72 LEÓN-PORTILLA, Miguel. Nezahualcóyotl poesía. Estudio preliminar, versión y notas. México: 

Biblioteca Nezahualcóyotl, 2012, s. 67. [Podstročník: „I když květiny/vadnou a žloutnou/budou odneseny 

tam/do vnitra domu/ptáka zlatého pčří.“] 
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vychvalovat Dárce života,“73 v jeho poezii začne převládat radost z učiněného objevu. 

Portilla se k tomu to dále vyjadřuje: „Nezahualcóyotl potvrzuje, že objevil význam „květu 

písní,“ ty mu umožňují přiblížit se ze země (tlalticpac) k tomu, co je nad námi a je 

skutečné, do kraje božstva a mrtvých. O jeho objevu svědčí čtyři mistrovské linie:“74 

 

„Por fin lo comprende mi corazón: 

escucho un canto, 

contemplo una flor: 

¡Ojalá no se marchiten! “75 

 

Tyto verše odráží panovníkovu naději. Panovník nejenže dospěl k pochopení, že 

se takto přiblíží k božstvu, ale také našel to, co je na zemi skutečné a co ho zde „udrží“ 

naživu. 

Poezie „květu a písně“ nikdy nezanikne, ani když zanikne jejich tvůrce. 

Nezaniknou proto, že jsou skutečné. To nám potvrzuje Nezahualcóyotl v následujících 

verších zpěvu Zpěvy jsou ozdobou (Los cantos son nuestro atavío): 

 

„Verdadero es nuestro canto, 

verdaderas nuestras flores, 

el hermoso canto. 

Aunque sea jade, 

aunque sea de oro, 

ancho plumaje de quetzal… 

¡Que lo haga yo durar aquí junto al tambor! 

¿Ha de desaparecer acaso 

nuestra muerte en la tierra? 

Yo soy cantor: 

que sea así.”76 

 
73 Tamtéž, s. 29. „Los rostros humanos deben aceptar el misterio: deben invocar y alabar a Tloque 

Nahuaque.“ 

Tamtéž, s. 25. [„Nezahualcóyotl afirma haber descubierto el significado profundo de „flor y canto, …, para 

poder acercarse gracias a él, desde tlaticpac (desde la tierra), a la realidad de „lo que está sobre nosotros y 

la región de los dioses y de los muertos.“ Cuatro líneas magistrales dan testimonio de su descubrimiento:“]  
75 Tamtéž, s. 65. [Konečně to pochopilo mé srdce:/slyším zpěv/sleduji květ/Doufám, že neuschnou!] 
76 GARIBAY, Ángel María. Poesía Náhuatl I. Romances de los Señores de la Nueva España. Manuscrito 

de Juan Bautista de Pomar. Tezcoco, 1582,, 98. HOLKOVÁ, Ludmila. Rozezni svůj atabal: Poezie starého 
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Nezahualcóyotl hovoří o skutečnosti poezie. To, co pochází od bohů, to, co je 

cenné a skutečné, on udrží zde na zemi skrze svou poezii a hudbu („Činím ho věčným 

tady u bubnu!“), která ji doprovází. Takto Nezahualcóyotl dokáže zabránit své smrti na 

zemi. Jakožto básník našel způsob, kterým smrt nebude jeho jediným nevyhnutelným 

koncem, bude lidem dávat předávat božskou poezii, která bude lidmi pamatována a 

předána dále. Nezahualcóyotl bude tedy dále žít jako vzpomínka. 

4.3 Vztah k Dárci Života  

Zásadní motiv, který se v Nezahualcóyotlových zpěvech objevuje, je Dárce 

Života neboli Tloque Nahuaque, „jímž bylo v náboženské rovině označováno nejvyšší 

božstvo, tedy to nejvýznamnější, k čemu lze v úvahách dojít, současně se tlamatimine 

ptali, zda lze o tomto principu říct něco pravdivého.“77 

4.4.1 Zahořklost a zoufalství   

Můžeme pozorovat vztah, který Nezahualcóyotl k tomuto božstvu má, a jak se 

tento vztah postupně vyvíjí. V ranné Nezahualcóytlově tvorbě (Canto de la huida) 

můžeme číst tyto verše: 

 

„¿Habré de erguirme sobre la tierra? 

¿Cuál es mi destino? 

Yo soy menesteroso,  

mi corazón padece, 

tú eres apenas mi amigo 

en la tierra aquí.”78 

 

Tento zpěv je velmi melancholický, v něm se Nezahualcóyotl zamýšlí nad svým 

životem a nad jeho smyslem. „Ty jsi sotva můj přítel…” takto Nezahualcóyotl vyjadřuje 

 
Mexika. Překlad: HOLKOVÁ, Ludmila. Votobia, 1996, s. 39. „Náš zpěv je skutečný,/skutečné jsou naše 

květy,/krásný je zpěv./Ať je to nefrit,/ať je to zlato,/či uchvátné peří quetzala…/Činím ho věčným tady u 

bubnu!/Copak tím zmizí/naše smrt na zemi?/Já jsem pěvec:/Nechť tomu tak je!“] 
77 LEÓN-PORTILLA, Miguel. Aztécká filosofie. Myšlení Nahuů na základě původních pramenů. Praha: 

Argo, 2002, s. 193. str. 135. 
78 LEÓN-PORTILLA, Miguel. Nezahualcóyotl poesía. Estudio preliminar, versión y notas. México: 

Biblioteca Nezahualcóyotl, 2012, s. 35. [HOLKOVÁ, Ludmila. Rozezni svůj atabal: Poezie starého 

Mexika. Překlad: HOLKOVÁ, Ludmila. Votobia, 1996, s. 54. „Vstanu ze země?/Jaký je můj osud?/Jsem 

nuzný,/mé srdce trpí,/Ty jsi sotva můj přítel/tady na zemi.“]  
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nedostatek podpory, kterou od božstva dostává. Přítel příteli pomáhá a nenechá ho trpět, 

nenechá ho strádat a nesdělí mu jeho osud, když jej zná. V tomto bodě se zdá, že 

Nezahualcóyotl má od Dárce Života jakési očekávání, ale namísto toho, se od něj odvrací. 

Další verše z tohoto zpěvu zní: 

 

„Cómo lo determina tu corazón, 

¿Dador de la vida? 

¡Salga ya tu disgusto! 

Extiende tu compasión, 

estoy a tu lado, tú eres dios. 

¿Acaso quieres darme la muerte? “79 

 

Sděluje Dárci Života, že stojí po jeho boku. Toto lze chápat dvojím způsobem: 

první je, že se dostal do metafyzické roviny bohů, zná je a předává jejich sdělení zde na 

zemi. Jestliže byl někdo z Nahuů určený vést rozhovory a stát po boku bohů, byl to právě 

Nezahualcóyotl, nejen díky statusu tlamatimine, kteří tento vztah s bohy neustále 

vyhledávali, ale také protože se jednalo o mocného panovníka, o kterém již dříve kolovaly 

příběhy o jeho vyvolení bohy. Druhý možný výklad této věty, je metafora pro víru, stát 

při boku Dárce Života by znamenalo v něj pevně věřit.  

Je však zřejmé, že těmito slovy vyjadřuje nějaké očekávání, které od božstva má. 

Namísto toho, se cítí opuštěn zde na zemi (tlalticpac) a ptá se, zda je jeho osudem smrt. 

Také prosí bohy, aby se nad ním slitovali, jelikož život zde není nic víc než utrpení. Text 

pokračuje: 

 

„¿Es verdad que nos alegramos, 

que vivimos sobre la tierra? 

No es cierto que vivimos 

y hemos venido a alegrarnos en la tierra. 

Todos así somos menesterosos.”80 

 
79 Tamtéž, s. 37. [HOLKOVÁ, Ludmila. Rozezni svůj atabal: Poezie starého Mexika. Překlad: HOLKOVÁ, 

Ludmila. Votobia, 1996, s. 55. „Jak rozhodlo tvé srdce/Dárce života?Dej průchod svému hněvu!/Dopřej mi 

svého soucitu,/jsem po tvém boku, ty jsi bůh./Či chceš mou smrt?“] 
80 LEÓN-PORTILLA, Miguel. Nezahualcóyotl poesía. Estudio preliminar, versión y notas. México: 

Biblioteca Nezahualcóyotl, 2012, s. 37. [HOLKOVÁ, Ludmila. Rozezni svůj atabal: Poezie starého 

Mexika. Překlad: HOLKOVÁ, Ludmila. Votobia, 1996, s. 55. „Je pravda, že se radujeme,/my, kteří 
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V tomto úryvku se Nezahualcóyotl dále zamýšlí nad smyslem života na zemi. 

Jeho melancholický přístup vede ke smutnému závěru, nežijeme a neradujeme se na zemi. 

Seslali nás tedy sem bohové, čímž nás učinili nešťastnými. Nezahualcóyotl prosí dárce 

života, aby se nad ním slitoval a nenechal ho zde zemřít. Všichni jsme „menesterosos,“ 

nemáme na zemi to, co potřebujeme, abychom šťastně žili. Štěstí se tedy nenachází na 

zemi, člověk zde není kompletní a jeho jediným jistým osudem je smrt. „Dárce Života,“ 

který by tomuto nešťastnému osudu mohl zabránit, odmítá Nezahulcóyotlovi pomoci. 

V této fázi byl Nezahualcóyotlův vztah k Dárci života poněkud zahořklý, zazlíval mu, že 

je na zemi nešťastný a opuštěný.  

4.4.2 Dárce Života jako cesta k přetrvání  

Ve zpěvech, o kterých Portilla udává, že jsou z pozdější doby jeho života, v tomto 

případě zpěvu Solamente él („Jedině on“), tento vztah prošel změnou: 

 

“Realidades preciosas haces llover, 

de ti proviene tu felicidad, 

¡Dador de la vida! 

Olorosas flores, flores preciosas,  

con ansia yo las deseaba, 

vana sabiduría tenía yo…”81 

 

V tomto prozření si Nezahulcóyotl uvědomil skutečnou roli, kterou Dárce Života 

má v jeho životě mít.. Nezahulcóyotl nadále neočekával, že Dárce Života pro něj vykoná 

„zázraky,“ a především, že jej osvobodí od smrti. Povaha, kterou mu zde vladař připsal, 

byla pozitivnější. Přiznává také, že se v minulosti pletl „moje moudrost byla ješitná…“. 

Nezahualcóyotl pochopil, že se k Dárci Života ve skutečnosti nemůže nikdo 

dostat, nemůže se stát jeho přítelem a nemůže ho poznat a odkrýt jeho skutečnou formu. 

To potvrzují následující dva verše ze zpěvu Ne, na žádném místě (No en parte alguna):  

 
žijeme na zemi?/Není jisté, že žijeme/ a přišli jsme se na zem radovat./Jsme všichni tak ubozí./Hořkost 

určuje náš osud/tady, mezi lidmi na zemi.“] 
81 LEÓN-PORTILLA, Miguel. Nezahualcóyotl poesía. Estudio preliminar, versión y notas. México: 

Biblioteca Nezahualcóyotl, 2012, s. 51. [HOLKOVÁ, Ludmila. Rozezni svůj atabal: Poezie starého 

Mexika. Překlad: HOLKOVÁ, Ludmila. Votobia, 1996, s. 49. „Vzácné skutečnosti na nás sesíláš,/ty jsi 

původce štěstí./Dárce života!/Voňavé květiny, vzácné květiny,/ dychtivě jsem po nich toužil,/moje 

moudrost byla ješitná…“] 



 

 38 

 

„Nadie puede aquí, 

Nadie puede ser amigo 

del Dador de la vida:  

sólo es invocado, 

a su lado, junto a él,  

se puede vivir en la tierra.  

(…) 

 

Nadie en verdad 

es tu amigo, 

¡Oh Dador de la vida! 

Sólo como si entre las flores 

buscáramos a alguien, 

así te buscamos, 

nosotros que vivimos en la tierra, 

mientras estamos a tu lado. “82 

 

Panovník hovoří o nesprávném způsobu, jakým se tlamatimane snažili tohoto 

božstva dosáhnout „como si entre las flores buscáramos a alguien, así te buscamos,“ 

květiny jsou v tomto smyslu smrtelné a existují na zemi, tedy zpočátku věřil, že si může 

k Dárci Života vytvořit intimní vztah, stejně tak, jako k jinému dalšímu člověku na zemi. 

Toto potvrzuje i jeho předešlé tvrzení, že se s Dárcem Života nemůže nikdo spřátelit. 

Přátelství není vztah, kterého by Dárce Života byl schopen.  

Nezahualcóyotl přikládá Dárci Života další důležité vlastnosti: 

 

„Eres tú verdadero (tienes raíz)? 

Sólo quien todas las cosas domina, 

el Dador de la vida… 

¿Es esto verdad?  

 
82 LEÓN-PORTILLA, Miguel. Nezahualcóyotl poesía. Estudio preliminar, versión y notas. México: 

Biblioteca Nezahualcóyotl, 2012, s. 77. [Podstročnik „Tady nikdo nemůže/nikdo nemůže být 

přítelem/Dárce Života:/je jen vyvolán/vedle něj, po jeho boku/se může žít na zemi. (…) Nikdo 

doopravdy/není tvým přítelem/Oh Dárce Života!/Jako kdybychom mezi květy/ hledali někoho/tak tě 

hledáme/my, kteří žijeme na zemi/ zatímco jsme po tvém boku.“] 
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¿Acaso no lo es, como dicen? 

Que nuestros corazones 

¡No tengan tormento! 

 

El Dador de la vida 

sólo se muestra arbitrario. 

Qué nuestros corazones 

no tengan tormento!“83 

 

Z těchto veršů víme, jak Nezahualcóyotl vnímal přirozenost Dárce Života 

v pozdější fázi svého myšlení. Stále vyjadřuje pochyby, které okolo Dárce Života má, ptá 

se, zdá je skutečně Bůh takový, jak si jej představují lidé. Ovšem panovník si je jistý, že 

Dárce Života je všemocný a že jeho jednání je náhodné, a lidem nezbývá nic jiného, než 

se s touto přirozenosti boha smířit .84 Toto je důvod proč Nezahualcóyotl nemůže po Dárci 

Života chtít, aby ho poslouchal a vyhověl mu v žádostech. Správný způsob, jakým 

Nahuové měli žít bylo přijetím této „přirozenosti“ bohů. Ačkoliv božstvo bylo všemocné 

a řídilo osud lidí na zemi, lidé museli tuto náhodnost přijmout a smířit se se skutečností, 

že ne vždy budou události v jejich životech šťastné, proto jim radí, aby jejich srdce zůstala 

klidná.   

V ranné poezii viděl Nezahualcóyotl Dárce Života jako postavu, která ho má před 

smrti zachránit, hledal ho jako dalšího člověka na zemi a toužil po přátelství s ním. 

Nakonec však došel k názoru, že Dárce Života je pouze cestou, jak být na zemi šťastný. 

Dostával od Dárce Života to, co je skutečné, což ho udržovalo naživu a bylo jeho cestou 

k přetrvání.   

4.5 Onen svět  

Země pro Nezahualcóyotla nepředstavovala skutečný domov člověka, jelikož 

jsme odsouzeni z tohohle místa odejít: 

 

 
83 Tamtéž, s. 73. [HOLKOVÁ, Ludmila. Rozezni svůj atabal: Poezie starého Mexika. Překlad: HOLKOVÁ, 

Ludmila. Votobia, 1996, s. 48. „Jsi opravdový (máš kořeny)?/Jedině ten, kdo ovládá všechny věci,/ Dárce 

Života./A je to pravda?/Nebo to není, jak říkají?/Že naše srdce/neznají trápení.(…)Dárce Života/prosadí 

svou vůli./Kéž by naše srdce/netrpěla!/Protože on je Dárcem Života.“] 

 
84 LEÓN-PORTILLA, Miguel. Nezahualcóyotl poesía. Estudio preliminar, versión y notas. México: 

Biblioteca Nezahualcóyotl, 2012, s. 29. 
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„No es aquí nuestra casa, 

no viviremos aquí, 

tú de igual modo tendrás que marcharte.“85 

 

Je tedy patrné, že Nezahualcóyotl věřil, že po smrti musí člověk odejít, takto se 

ocitá na novém místě, kde pokračuje ve své existenci. Avšak různé metafory a otázky, 

které si k těmto místům klade vede k myšlence, že i přes tuto jistotu, uznal, že o tomto 

místě nic neví.  

Používá proto několik metafor, například „el lugar de los descarnados“ (místo 

bezmasých), „allá donde de algún modo se existe“ (tam, kde se nějakým způsobem 

existuje) nebo „región del misterio“ (záhadný kraj). Vždy klade důraz na nejistotu a na 

otázky, které si ohledně tohoto místa kladl: 

 

„Amigos, águilas, tigres, 

¿a dónde en verdad iremos? 

Mal hacemos las cosas, oh amigo. 

Por ello no así te aflijas, 

eso nos enferma, nos causa la muerte. 

Esforzaos, todos tendremos que ir 

a la región del misterio.“86 

 

Ačkoliv tlamatimine se snažili dojít k tomu, co je pravdivé a skutečné, 

Nezahualcóyotl, nenabyl většího vědomí, co se týče místa zesnulých.  

Kromě nejistoty a otázek, které si Nezahualcóyotl kladl, místo zesnulých si 

spojoval především se zemřelými, kteří tento svět již opustili a které považoval za své 

přátelé. Ve svých zpěvech proto vyjadřuje smutek a stesk, které ho trápili. To dokazuje 

ukázka ze zpěvu Jsem smutný (Estoy triste), kde vzpomíná na s Tezozomoctzina a 

Quahquauhtzina: 

 
85 LEÓN-PORTILLA, Miguel. Nezahualcóyotl poesía. Estudio preliminar, versión y notas. México: 

Biblioteca Nezahualcóyotl, 2012, s. 41. [HOLKOVÁ, Ludmila. Rozezni svůj atabal: Poezie starého 

Mexika. Překlad: HOLKOVÁ, Ludmila. Votobia, 1996, s. 25. „Náš domov není tady,/tady nebudeme 

bydlet,/stejně budeš muset odejít.“]  
86 LEÓN-PORTILLA, Miguel. Nezahualcóyotl poesía. Estudio preliminar, versión y notas. México: 

Biblioteca Nezahualcóyotl, 2012, s. 71. [Podstročnik: „Přátelé, orlové, tigři/kam doopravdy 

půjdeme?/Děláme věci špatně, oh příteli./Proto takto netruchli, z toho jsme nemocní, způsobuje nám to 

smrt./Snažte se, všichni budeme muset odejít/do kraje záhad.“] 



 

 41 

 

„Estoy triste, me aflijo, 

yo, el señor Neyahualcóyotl. 

Con flores y cantos 

recuerdo a los príncipes, 

a los que se fueron, 

a Tezozomoctzin, a Quahquauhtzin. 

 

En verdad viven, 

allá donde de algún modo se existe. 

¡Ojalá pudiera yo seguir a los príncipes, 

llevarles nuestras flores!”87 

 

Nezahualcóyotl je přesvědčený, že princové nadále existují. Přál by si je 

následovat a donést jim květiny ze země, tedy radost od Dárce Života, kterou se dá získat 

jedině zde na zemi. Panovník ví, že následovat prince je pro něj nemožné, jelikož takovou 

cestu lze vykonat jedině skrze smrt, ale přesto, stále touží po tom, dostat se k božstvu a 

setkat se ze zesnulými přáteli. I s vědomím, že je pro něj toto místo velmi tajemné.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
87 Tamtéž, s. 53. [Podstročnik: „Jsem smutný, trápím se/já, pán Nezahualcóyotl,/květinami a 

zpěvem/vzpomínám na prince,/na ty, co odešli/ na Tezozomoctzina a Quahquauhtzina./Doopravdy žijí/tam, 

kde se nějakým způsobem existuje./Kéž bych mohl já prince následovat,/donést jim naše květy!“]   
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5. Novodobá koncepce smrti a Nezahualcóyotlův odkaz v současné 

kultuře 

Mexiko, místo, kde před pěti staletími vládla mocná kultura Aztéků, kteří 

uskutečňovali kruté rituály, je dnes země známa především svým svátkem Dnem mrtvých 

(Día de los Muertos), při kterém je smrt vnímána radostně a s úctou při vzpomínkách na 

zesnulé rodinné příslušníky. Ačkoliv pojetí smrti, které měli staří Nahuové prošlo 

drastickou přeměnou, dnes je motiv smrti stále pevně zakořeněný v mexické kultuře a pro 

všechny Mexičany má jedinečný význam.   

5.1 Den mrtvých a jeho původ  

Den mrtvých se slaví 1. a 2. Listopadu. Během těchto dnů mexičtí obyvatelé staví 

oltáře pro své blízké zesnulé a následně jim nabízejí jídlo jako obětinu. Příjemná 

atmosféra, slavností průvody a typická mexická řemesla a jídlo způsobily, že současný 

Den mrtvých je také atraktivní turistickou atrakcí.  

Dnes je známo, že Día de los muertos vychází především ze dvou evropských 

svátků, svátku Všech svatých (1. listopadu) a z Památky zesnulých (2. listopadu)88. Znalci 

se však stále dohadují, zda je v současnosti tento svátek důsledkem syntézy evropské 

kultury a dědictví původního obyvatelstva střední Ameriky. Případně vzniká otázka, jak 

velké je zastoupení indiánského dědictví. Mezi přední odborníky tohoto témata patří 

Stanley Brandes, který dochází k závěru, „že důkazy naznačují, že mexický Den mrtvých 

je spíše koloniální vynález, produkt koloniálních demografických a ekonomických 

procesů. Jídlo, typické pro tento svátek má svůj původ jednoznačně v Evropě, (…)  avšak 

antropomorfní forma, kterou sladkosti na sebe berou, je syntézou španělských a aztéckých 

tradic.“89  

Je-li tento jediný původ Dne mrtvých, postava Nezahualcóyotla nemá s dnem 

mrtvých co do činění a jediná shoda, kterou mezi panovníkem a Dnem mrtvých můžeme 

nalézt je kult smrti a silné chápání smrti jako významná součást života.  

 
88 BRANDES, Stanley. Sugar, Colonialism, and Death: On the origins of Mexico’s Day of the Dead. 

Comparative Studies in Society and History, vol 39, č. 2, 1997, s. 271.  
89 BRANDES, Stanley. Sugar, Colonialism, and Death: On the origins of Mexico’s Day of the Dead. 

Comparative Studies in Society and History, vol 39, č. 2, 1997, s. 293. [„The evidence indicates that the 

Mexican Day of the Dead is a colonial invention, a unique product of colonial demographic and economic 

processes. The principal types and uses of food on this holiday definitely derive from Europe. (…) i tis 

clear that particular anthropomorphic form that Day of the Dead sweets assume is part both of Spanish and 

ancient Aztec traditions.“]  
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5.2 Vnímání smrti v současné lyrice 

Mexická literatura má také různorodý a ojedinělý pohled na smrt. Mexičtí autoři 

si často hrají s myšlenkou umírání a posmrtného života. Toto „věčné“ mexické téma je 

patrné v mnoha dílech, mezi nejvýznamnější patří Pedro Páramo od Juana Rulfa, 

Labyrint samoty (El Laberinto de la Soledad) Octavia Paze nebo Smrt Artemia Cruze (La 

muerte de Artemio Cruz) Carlose Fuentese. Samozřejmě jedná se o časté téma i v lyrice, 

zajímavá je  interpretace smrti Jaimem Sabinesem. 

5.2.1 Jaime Sabines  

Jaime Sabines (1926-1999) byl významný mexický básník a politik. Dodnes je 

stále považován za jednoho z nejlepších mexických básníků. „Od první sbírky Horal byly 

jeho hlavními náměty romanticky pojímaná láska a smrt, v dalších vyjadřuje odpor 

k měšťácké realitě, až v Týdenním deníku a básně v próze (Diario semanario y poemas 

en prosa) dospívá k vytvoření vlastního esteticky osobitého světa.“90 Jeho dílo je dodnes 

aktuální a je připomínáno Mexičany nejen při příležitosti Dne mrtvých. Proto jsou jeho 

básně dobrým příkladem současného pojetí smrti v lyrice.  

 

Z první zmíněné sbírky Horal pochází i následující verše: 

 

„En los ojos abiertos de los muertos 

¡qué fulgor extraño, qué humedad ligera!  

Tapiz de aire en la pupila inmóvil,  

velo de sombra, luz tierna.  

En los ojos de los amantes muertos  

el amor vela. 

Los ojos son como una puerta  

infranqueable, codiciada, entreabierta.“91 

 

 
90 HODOUŠEK, Eduard. Slovník spisovatelů Latinské Ameriky. Praha: Libri, 1996, s. 477. 
91 SABINES, Jaime. Antología Poética. México: Fondo de cultura económica, 2005. [Podstročnik: „v 

otevřených očích mrtvých,/ jaký zvláštní lesk, jaká lehká vlhkost!/ Koberec vzduchu v nehybné zornici,/ 

závoj stínu, jemné světlo. V očích mrtvých milenců/ láska bdí./ Oči jsou jako dveře,/neprůchodné, 

dychtivé, pootevřené. ] 
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V této básni se Sabines zamýšlí nad smrtí, zatímco se dívá mrtvému tělu do očí. 

Vnímá oči jako dveře, které by mu dali odpověď, co se skrývá za smrtí. Představuje smrt 

jako něco tajemného, ale ne nutně špatného.  

 

„Hay que ver florecer en los jardines 

piernas y espaldas entre arroyos de orines. 

Cráneos con sus helechos, dientes violetas, 

margaritas en las caderas de los poetas. 

Que en medio de esto cante 

el loco pájaro gigante, 

aleluya en el ala del vuelo, 

aleluya por el cielo. 

¡De pie, esqueletos! 

Tenemos las sonrisas por amuletos. 

Entremos a la danza, 

en las cuencas de los ojos de la esperanza!“92 

 

Jaime Sabines se dívá na smrt skrze naši zkušenost na zemi s ní. Popisuje umírání 

a podobu mrtvých těl, tento pohled není negativní, vnímá smrt jako každodenní součást 

života a je zvědavý, co se za ní skrývá. V Mexické kultuře jsou dodnes se smrti spojovány 

motivy nebo symboly, jako jsou kosti nebo květiny. Mexická smrt je neoddělitelně 

spojena s přírodou, básníci do prostředí smrti často začleňují ptactvo, které v minulosti 

představovalo božstvo a dodnes se udržel jako symbol vznešenosti.  

5.3 Nezahualcóyotlův význam v současné kultuře  

Vladařské a tvůrčí schopnosti Nezahualcóyotlovi zajistily, že je dnes jedna 

z největších a nejznámějších osobností předkolumbovské Ameriky. Z tohoto důvodu se 

lze s jeho jménem a odkazem setkat po celém Mexiku. Mexičané na významného 

panovníka dodnes vzpomínají s úctou a považují jej za důležitou součást minulé i 

současné mexické kultury. 

 
92 SABINES, Jaime. Antología Poética. México: Fondo de cultura económica, 2005. 148. [Podstročnik: 

„Musíte vidět kvést v zahradách/nohy a záda mezi potoky moči./Lebky s kapradinami, fialové zuby,/ 

sedmikrásky na bocích básníků./Ať uprostřed toho zpívá/bláznivý obří pták/aleluja na křídle letu,/aleluja 

pro nebe./Vzhůru kostlivci!/Máme úsměvy za talismany./Vstupme do tance,/v očních důlcích naděje!“] 
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Nezahualcóyotlova tvář se objevuje na mexické bankovce (100 pesos) a je po něm 

také pojmenované město a obec Nezahualcóyotl, ležící na východě od Ciudad de México. 

Vznik tohoto města „má své počátky ještě před jeho oficiálním uznáním jako obce 

přibližně v roce 1950, během prezidentského období Miguela Alemana Valdése, kdy bylo 

zakázáno vytváření nových sídel a instalace dalších průmyslových odvětví ve federálním 

distriktu.“93 Tato situace způsobila, že se mnoho chudých obyvatel přesídlilo na místo 

vyschlého jezera Texcoko.  

V literární oblasti vznikla Nezahualcóyotlova cena za literaturu (Premio 

Nezahualcóyotl de Literatura en Lenguas Mexicanas). „Tato cena vznikla za účelem 

uznání práce spisovatelů píšících domorodými jazyky. Byla poprvé udělena a založena 

v roce 1993 Národní radou pro kulturu a umění.“94  

5.4 Nezahualcóyotlův motiv smrti v současné literatuře  

Jak již bylo řečeno výše, Nezahualcóyotlův jedinečný pohled na svět měl vliv na budoucí 

generace autorů. Níže bude představen autor, jehož dílo bylo panovníkem inspirováno  

nejen po obsahové, ale také po stylistické části. 

5.4.1 Ernesto Cardenal  

Ernesto Cardenal (1925-2020) byl významný nikaragujský básník a politik. „Po 

studiích filozofie v Mexiku a v New Yorku a kněžského semináře v Kolumbii se 1954 

zúčastnil povstání proti diktátoru Somozovi, 1956 vstoupil v USA na dva roky do 

trapistického řádu a 1965 byl vysvěcen na kněze. (…) Emigroval do Kostariky a stal se 

jedním z hlavních mluvčích sandinovského odboje. Po jeho vítězství se stal ministrem 

kultury.“95 Ačkoliv se jedná o básníka nikaragujského původu, během svého života 

projevil zájem o další kultury, které ho při tvorbě básní inspirovaly. Jedná se například o 

sbírku Mexické zpěvy (Cantares Mexicanos, 2007), při jejimž psaní se inspiroval 

nahuaskou předkolumbovskou literaturou. V předmluvě Cardenal vyjadřuje lásku, kterou 

cítí k Mexiku:  

 
93 PADILLA LOREDO, Silvia. Breve historia educativa y cultural del municipio de Nezahualcóyotl (1963-

2013). México: Plaza y Valdés, 2014, s. 27. [„Tiene sus orígenes, antes de su reconocimiento oficial como 

municipio. Aproximadamente en 1950, periodo presidencial de Miguel Alemán Valdés, cuando se prohibió 

la creación de nuevos asentamientos humanos y la instalación de más industrias en el Distrito Federal (…)“] 
94 MORALES BARANDA, Franciscone. Premio Nezahualcóyotl. Ceremonia de entrega del Premio 

Nezahualcóyotl 1995. Estudios de Cultura Náhuatl, México, č. 26, 1996. s. 299. [„Este galardón de 

literatura surge con el propósito de reconocer la labor de escritores en diferentes lenguas que, a través del 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, se emite por primera vez en 1993.“] 
95 HODOUŠEK, Eduard. Slovník spisovatelů Latinské Ameriky. Praha: Libri, 1996, s. 151. 
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„Nejsem Mexičan, ale jsem jeden z mnoha Nemexičanů, kteří milují Mexiko. 

Poznal jsem Mexiko ve velmi mladém věku a dlouho jsem v Mexiku žil, a proto 

jako spousta dalších Nemexičanů z Mexika, považuji Mexiko za svou vlast.“96 

 

Část básní této sbírky je věnována a inspirována samotným Nezahualcóyotlem. 

Ernesto Cardenal do svých básní zakomponoval prvky a metafory, které panovník 

v minulosti užíval. Zde jeden z Cardenalových veršů: 

 

„¿Adónde fueron los príncipes poetas, Dador de la Vida? 

¿Por qué no hiciste nuestros cuerpos 

como cristal de roca? 

Miro las estrellas como flores de fuego 

y me pregunto: ¿Estará vivo Yoyotzin?“ 97 

 

Stejně jako Nezahualcóyotl, Cardenal se rozhodl udělat z božstva (Dárce Života) 

jedno z ústředních témat, a podobně jako kdysi panovník, toto božstvo hledá a ptá se ho 

na otázky týkající se života a smrti. Také se zde objevuje téma pomíjivosti a hledání toho, 

co je skutečné: 

 

„Allá, 

donde nacieron nuestros cantares… 

¿Son éstas las flores del Dador de la Vida? 

No. Tus flores no son éstas 

¿Dónde veré tus flores? 

Yo, poeta, te busco  

Y estoy triste. “98 

 

 
96 CARDENAL, Ernesto. Canto a México. Ciudad de México: Fondo de Cultura Econónómica, 2019, s. 5. 

[„No soy mexicano, pero soy de los muchos no mexicanos que aman mucho a México. Conocí a México 

desde mi temprana juventud y he vivido mucho en México y como muchos otros no mexicanos de México 

he sentido a México como mi patria.“ ] 
97 Tamtéž, s. 15. [Podstročnik: „Kam se poděli princové básníci, Dárce Života?/Proč jsi neudělal naše 

těla/jako křišťálový kámen?/Dívám se na hvězdy jako na ohnivé květy/ a ptám se: Je Yoyotzin na živu?“] 
98 Tamtéž, s. 10. [Tam,/kde se zrodily naše zpěvy…/Jsou tyto květiny Dárce Života?/Ne. Tvoje květiny 

nejsou tyto./Kde tvé květiny uvidím?/Já, básník, tě hledám, a je mi smutno.“] 
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„Oh, Netzahualcóyotl 

tú ya te fuiste a la región del misterio 

¿Volverá de nuevo? 

Yo cantor lloro al recordar a Netzahulcóyotl 

Oh, Netzahualcóyotl 

nadie vive dos veces.”99 

 

Cardenalovi se tedy podařilo zachovat jakousi podstatu Nezahualcóyotla, 

napodobuje otázky a metafory, které si panovník kladl.  

 

„Yo, Nezahualcóyotl, 

pronto estaré en mi olla de barro, confundido con el barro 

(unos cuantos huesos con collares) 

fui hecho de barro como vasija 

como vasija de barro que vuelve al barro 

y el Rey de Texcoco será entonces igual que cualquier macehual.“100 

 

V předchozím verši Cardenal pro čtenáře jaksi „doplňuje“ informace, které dnes 

máme o myšlení Nahuů. Nezahualcóyotl lamentuje, jelikož ví, že život je pomíjivý a že 

lidé jsou před bohy a smrti stejní. Používá hlínu jako metaforu pro božstvo, za kterým 

odejde až zemře. Po smrti se tedy vrátí ke stejné substanci, která ho vytvořila, a ze které 

vznikne nový život. Tato metafora vede k myšlence, že Cardenalův Nezahualcóyotl je 

zasažený křesťanským uvažováním, jelikož pasáž „fui hecho de barro como vasija/como 

vasija de barro que vueve al barro.“ připomíná biblický verš:  

 

„Nebo prach jsi a v prach se navrátíš.“101 

 

 
99 CARDENAL, Ernesto. Canto a México. Ciudad de México: Fondo de Cultura Econónómica, 2019, s. 

30. [Podstročník: „Oh Nezahualcóyotlle,/ty jsi již odešel do kraje záhad./Vrátí se znovu?/Já zpěvák pláču 

při vzpomínce na Nezahualcóyotla/Oh, Nezahualoyotle/nikdo nežije dvakrát.“] 
100 CARDENAL, Ernesto. Canto a México. Ciudad de México: Fondo de Cultura Econónómica, 2019, s 8. 

[Podstročnik: „Já, Nezahualcóyotl,/brzy budu ve svém hliněném hrnci, zaměněný s hlínou/(jen pár kostí s 

náhrdelníky)/byl jsem vyroben z hlíny jako nádoba/jako hliněná nádob, která se vrací k hlíně/ a 

král Texcoka bude stejný jako každý pěšák.“] 
101 BIBLE: aneb všecka svatá písma Starého i Nového zákona. Podle posledního kralického vydání z roku 

1613,Praha: Česká biblická společnost, 1940, Gn 3, 19. 
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Substance, ze které Bůh stvořil člověka je prach země, stejný, ze kterého vzniká 

bláto. Po smrti se tělo rozloží a stane se opět původní substancí (prachem). Ačkoliv 

Nahuové také věřili, že smrt i život mají stejný božský původ, Cardenalovo připodobnění 

člověka k prachu (blátu) zavádí minimálně nové způsoby, kterými lze jeho básně 

interpretovat. 

Cardenalova tvorba však hlouběji nezasahuje do otázek posmrtného života či 

strachu se smrti, a zaměřuje se především na líčení Nezahualcóyotla jako osvíceného a 

pacifického panovníka, kterého trápí aztécká krutost a válka: 

 

„No he venido a hacer guerras en la tierra 

sino a cortar flores 

yo soy el rey cantor buscador de flores 

yo, Netzahualcóyotl, 

su palacio lleno de cantores 

no de militares.“102 

 

Pravdou však je, že mezi odborníky stálé probíhá diskuse, jaký měl Nezaualcóyotl 

postoj k válce a lidským obětem. Často se však spíše přiklání k tvrzení, že 

„Nezahualcóyotl neodporoval tradičnímu domorodému náboženství a ani k němu nebyl 

skeptický. Naopak, byl nadšený z jeho udržování a praktikování.“103 Cardenal se zaměřuje 

především na panovníka filozofa, který přemýšlí nad dobrem a zlem na světě, nad 

vzdělaností a válkou.104 

 

„Oíd las lamentaciones que hago yo, el rey Nezahualcóyotl! 

El universo es un juego de pelota 

en él jugamos con dos pelotas: el Sol y la Luna 

 
102 CARDENAL, Ernesto. Canto a México. Ciudad de México: Fondo de Cultura Econónómica, 2019, s. 

9 [Podstročnik: „Nepřišel jsem dělat válku na zemi/nýbrž řezat květiny/já jsem král zpěvák hledající 

květiny/já, Nezahualcóyotl,/jeho palác plný zpěváků/ ne vojáků.“] 

103 LEE, Jongsoo. The Colonial Legacy in Ernesto Cardenal's Poetry: Images of Quetzalcoatl, 

Nezahualcoyotl, and the Aztecs. Hispania, vol. 87, č. 1, 2004, s. 28. [„Nezahualcoyotl was not opposed to 

nor skeptical about traditional indigenous religion. Rather he was very enthusiastic about maintaining and 

practicing it.“] 

104 LEE, Jongsoo. The Colonial Legacy in Ernesto Cardenal's Poetry: Images of Quetzalcoatl, 

Nezahualcoyotl, and the Aztecs. Hispania, vol. 87, č. 1, 2004, s. 25. 
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contra los poderes infernales 

y no sabemos quién ganará (el que pierda morirá). “105 

 

Cardenal tedy dokázal zachytit Nezahualcóyotlovo nahuaské myšlení týkající se 

smrti, představuje panovníka, který si je vědom své pomíjivosti, klade si otázky ohledně 

posmrtného života, a hledá Dárce Života, který mu může ukázat, co je skutečné a předat 

mu radost na zemi. Ovšem Cardenalův Nezahualcóyotl také vykazuje vlastnosti 

křesťanského myšlení. Říká, že byl stvořen z bláta, rozlišuje dobro a zlo a zavrhuje 

válku a násilí. Tento panovník je tedy syntézou nahuaského a křesťanského myšlení, 

které by mu v minulosti nebylo vlastní, ale že v současnosti je tento Nezahualcóyotlův 

obraz Mezoamerice bližší.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
105 Cardenal, s. 7. [Podstročnik: „Slyšte nářky, které dělám já, král Nezahualcóyotl!/Vesmír je míčová 

hra,/ ve kterém hrajeme se dvěma míči: Slunce a Měsíc/ proti pekelným mocnostem/ a nevíme, kdo 

vyhraje (kdo prohraje, zemře).“] 
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Závěr  

Tato práce měla za úkol zhodnotit motiv smrti v poezii nahuaského vládce 

Nezahualcóyotla. Nejdříve zařadila autora do kontextu, seznámila se s nahuaským 

filozofickým vnímáním smrti a vyhledala tyto motivy v panovníkově díle. Dále se 

věnovala nejvýznamnějším tématům týkajících se smrti, kterými se Nezahualcóyotl 

zabýval. A pomocí práce Miguela Leona Portilly, který již popsal vývoj myšlení 

Nezahualcóyotla, byl srovnán Nezahualcóyotlův pohled na smrt v ranné a pozdní době 

jeho života. Nakonec se také věnovala současnému vnímání smrti v Mexiku a 

Nezahualcóyotlově významu v současné lyrice.  

Smrt měla pro Nezahualcóyotla již od jeho mládí důelžitý význam, jakožto 

nahuaský princ, byl zvyklý na rituály, které tehdejší kultury běžně vykonávali. Jako 

největší zásah pro panovníka se však ukázala smrt vlastního otce, která ho vedla nejen 

k touze po pomstě, ale také pro něj znamenala ohrožení vlastního života, jelikož 

následující léta byl mladý princ nucen utíkat a skrývat se před nepřítelem Tezozómokem. 

Nezahualcóyotl nebyl však pouze obětí smrti, jakožto panovník Texcoka také neváhal 

využít zabití jako prostředek k prosazení své vlastní vůle.  

Nahuaské myšlení přikládá smrti nejen tragický a konečný význam. Tomu svědčí 

vykonávané oběti, které měly vést k udržení chodu světa, ale také víra, že život začal 

existovat v Mictlánu, místě, kde se člověk po smrti ocitá. Samotné umírání nemělo pro 

Nahui větší význam, přestože Nahuové cítili stesk. Skutčného odpočinku se mrtvému, dle 

této víry, dostalo až po čtyřech letech putování v podsvětí a úspěšném vykonání 

náročných zkoušek. Během tohoto období byly konány slavnosti pro jejich památku. 

V lyrice se smrt ukazuje jako velké téma, které spočívalo především ze strachu 

z konečnosti. Tlamatimine, kteří se snažili pomoci poezie dosáhnout toho, co je skutečné 

skrz poezie „květu písní,“ ta měla pocházet od bohů. Jejich snaha byla zaměřena 

především na hledání způsobu, jak zůstat na zemi a doufali, že jejich zpěvy jim pomohou 

najít odpověď. O totéž se později pokoušel Nezahualcóyotl.  

O texty Nezahualcóyotlových zpěvů, které jsou aktuálně dostupné, se zasloužili 

především M. L. Portilla a A. M. Garibay. Ti, jakožto odborníci na nahuaskou literaturu 

a historii sjednotili nalezené kodexy, vyčlenili texty patřící Nezahualcóyotlovi a vytvořili 

jejich španělskou verzi. Tyto verze tvoří dnes základ pro překlad zpěvů do ostatních 

jazyků. 
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Vývoj, který podstoupilo Nezahualcóyotlovo myšlení, popsal již Miguel León 

Portilla a jeho poezii se pokusil na základě tohoto vývoje seřadit. V této práci byl tento 

vývoj rozdělen do tří významných bodů, které poté umožnili srovnat Nezahualcóyotlovo 

ranné myšlení s pozdějším a analyzovat proces myšlení, který k smrti a motivům 

souvisejícími se smrti měl.   

Tvorba z ranného období Nezahualcóyotla naznačuje, že ačkoliv se panovník 

věnoval tématu pomíjivost, skutečný strach, který ve svých zpěvech projevuje je 

z nevědomí, jaký osud ho po smrti čeká. Tento se mu jevil jako tragický do okamžiku, 

kdy začal uvažovat o místě zemřelých, jako o místě, kde se konečně setká s bohy a 

dosáhne tak tedy toho, co je na zemi skutečné.  

Jako významný motiv se v Nezahualcóyotlových zpěvech ukázal především 

Dárce Života. Nejdříve panovník věřil, že správný způsob, kterým se k tomuto božstvu 

dostane, je skrz přátelský vztah. V pozdější fázi své tvorby Nezahualcóyotl došel 

k názoru, že Dárce Života nemůže být jeho přítelem a že jedná náhodně.106 Stále však 

panovník trvá na tom, že je třeba v něj věřit a hledat ho nadále, aby dosáhl něčeho 

skutečného. Jeho poezie naznačuje, že takto a prostřednictvím poezie „květu a písně“ 

dosáhne přetrvání na zemi, jelikož jeho poezie se bude mezi lidmi nadále předávat.  

Ve svých zpěvech Nezahualcóyotl vždy vyjadřuje nevědomí a nejistotu kolem 

místa, kam odejdeme až zemřeme, používá proto velké množství metafor, nejlépe to 

vystihuje „región del misterio.“ 

Nezahualcóyotlova tvorba stále dnes zaujímá významné místo v mexické 

literatuře. Proto také ovlivňuje současné autory. Ernesto Cardenal se ukazuje jako básník, 

který po vzoru texcokského panovníka napsal svou básnickou sbírku „květů a písní“ 

jménem Mexické zpěvy. V těch užívá stejné motivy, jaké se objevují i 

v Nezahualcóyotlově tvorbě, především si klade si otázky týkající se smrti, hledá Dárce 

a cítí sklíčenost z konečnosti. Verše však naznačují, že Nezahualcóyotl, kterého Cardenal 

představuje, je zmodernizovaný a ovlivněn křesťanským myšlením.  

Na závěr lze říci, že Nezahualcóyotlův pohled na smrt je daleko komplexnější, 

než by se dalo čekat. Jeho pojetí smrti je filozofické a je silně ovlivněno náboženskými 

myšlenkami své doby. Je však i osobité, jelikož nelpí pouze na duchovním přesvědčení 

Nahuů. Ve své poezii vyjadřuje své vnitřní obavy a hledá jedinečné odpovědi na otázky, 

které si lidstvo odjakživa klade.   

 
106 LEÓN-PORTILLA, Miguel. Nezahualcóyotl poesía. Estudio preliminar, versión y notas. México: 

Biblioteca Nezahualcóyotl, 2012, s. 29. 
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Resumé 

Cílem této bakalářské práce bylo vyložit téma smrti v lyrice nahuaského 

panovníka Nezahualcóyotla, konkrétně tedy analyzovat, jak autor tento motiv ve svém 

díle vnímá a jak ho rozvíjí. Práce je rozdělena do pěti kapitol.  

První dvě kapitoly se zabývají samotným Nezahualcóyotlem, historickým 

kontextem, ve kterém žil a podmínkami, za kterých svou práci tvořil. Je kladen důraz 

především na jeho mladá léta, jelikož v této době prožil mnoho situací úzce spjatých se 

smrtí. Druhá kapitola se pak věnuje tématu smrti v nahuaské civilizaci. Popisuje nahuaské 

vnímání světa a jak smrt do tohoto systému zapadá. Nahuové věřili, že jsou samotným 

středem světa, a proto bylo jejich povinností chod světa nadále udržovat. Což souvisí 

s důležitosti, kterou pro Nahui měly lidské oběti. Zejména podstatné jsou pak čtyři různé 

osudy, které podle Nahuů měly člověka po smrti potkat.   

Třetí kapitola pojednává o původu Nezahualcóyotlovy poezie. Nahuové původně 

tyto zpěvy předávaly ústně a až později (po conquistě), španělští misionáři tyto zpěvy 

zaznamenaly i písemně. V případě Nezahualcóyotla byl nejvýznamnější z nich Fray 

Bernardino de Sahagún. Bohužel není dodnes jisté, zda zpěvy nebyly modifikovány jako 

pokus o obrácení domorodého obyvatelstva ke křesťanství. Další problematikou je 

překlad textů, který je zásluhou A. M. Garibaye a M. L. Portilly. Španělské verze 

Nezahualcóyotlových básní, které díky těmto odborníkům vznikly, se staly základem pro 

jejich šíření do ostatních jazyků a pro další interpretace. 

Analýza motivu smrti se nachází ve čtvrté kapitole, která se zakládá na vývoji 

Nezahualcóyotlova myšlení, které popsal Miguel León Portilla.  V první řadě se zabývá 

pomíjivostí. Nezahualcóyotl ve své poezii mnohokrát vyjadřuje, že všechno na zemi 

nakonec zanikne a vyjadřuje své obavy nad touto problematikou. Téma pomíjivosti se 

pokládá za jedno z nejdůležitějších témat aztéckých tlamatimine (filozofů), práce však 

dochází k závěru, že skutečným strachem Nezahualcóyotla byla nejistota, co ho po smrti 

čeká. Dále se tato kapitola soustředí na božstvo zvané Dárce Života, které mělo 

v Nezahualcóyotlově tvorbě zásadní význam při jeho pohledu na svět. Skrze toto božstvo 

Nezahualcóyotl nalezl štěstí a věřil, že pokud bude dále tvořit svou poezii „květu a písně,“ 

bude na světě přetrvávat a žít skrze vzpomínku.  

Poslední kapitola nahlíží do současného vnímání smrti v mexické kultuře. 

Ukazuje se, že celosvětově známý Den mrtvých vychází především z křesťanských 

svátků, a jeho aztécké dědictví je minimální. Dále se zabývá současnou lyrikou a jejím 
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pojetí smrti, především nahlíží do díla Jaime Sabinese a Ernesta Cardenala, tento druhý 

byl Nezahualcóyotlem silně ovlivněn, sepsal básnickou sbírku Cantares Mexicanos, kde 

se však Nezahualcóyotl ukazuje jako osvícený vládce ovlivněný křesťanským myšlením.  
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Resumen  

El objetivo de este trabajo de grado tuvo como objetivo explicar el tema de la 

muerte en la lírica del gobernante nahua Nezahualcóyotl, específicamente analizar como 

el autor percibe este tema en su obra y como lo desarrolla. El trabajo está dividido en 

cinco capítulos.  

Los primeros dos capítulos tratan sobre el propio Nezahualcóyotl, el contexto 

histórico en el cual vivió y las condiciones en las que creó su obra. El énfasis está puesto 

principalmente en su juventud, ya que en estas épocas vivió una gran cantidad de 

situaciones estrechamente relacionadas con la muerte. Después, el segundo capítulo, trata 

el tema de la muerte en la civilización nahua. Describe la percepción que tenían los 

Nahuas sobre el mundo y cómo la muerte encaja en este sistema. Los Nahua estaban 

convencidos de que eran el centro del mundo, y, por lo tanto, era su deber mantener el 

funcionamiento de este. Esto se relaciona con la importancia que para ellos tenían los 

sacrificios humanos. Especialmente importantes son los cuatro destinos diferentes que, 

según los Nahua, esperan a las personas después de la muerte.  

El tercer capítulo estudia los orígenes de la poesía de Nezahualcóyotl. Los nahuas 

originalmente transmitieron estos cantos oralmente y solo más tarde (después de la 

conquista) los misioneros españoles registraron estos cantos por escrito. En el caso de 

Nezahualcóyotl, el más importante de ellos fue Bernardino de Sahagún. 

Desafortunadamente, hasta el día de hoy si los cantos no fueron modificados como un 

intento de convertir a la población indígena al cristianismo. Otra problemática es la 

traducción de los textos, que son obra de A. M. Garibay y M. L. Portilla. Las versiones 

españolas creadas por estos expertos se han convertido en la base para su difusión en otros 

idiomas y para nuevas interpretaciones.  

El análisis del tema de la muerte se encuentra en el cuarto capítulo, el cual se basa 

en el desarrollo den pensamiento de Nezahualcóyotl, descrito por Miguel León Portilla. 

En primer lugar, trata de lo efímero. En su poesía, Nezahualcóyotl expresa muchas veces 

que todo en la tierra terminará desapareciendo y expresa sus preocupaciones sobre esta 

situación. El tema de lo efímero es considerado uno de los temas más importantes de los 

tlamatimine (filósofos) aztecas, pero este trabajo concluye que el verdadero temor de 

Nezahualcóyotl era la incertidumbre de lo que lo espera después de la muerte. Además, 

este capítulo se enfoca en la deidad llamada Dador de la Vida, el cual es de fundamental 

importancia en la visión del mundo de Nezahualcóyotl. A través de esta deidad, 
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Nezahualcóyotl encontró la felicidad y confiaba en que, si seguía en su búsqueda, su 

poesía de “flor y canto” perduraría en el mundo y viviría en la memoria de los demás. 

El último capítulo analiza la percepción contemporánea de la muerte en la cultura 

mexicana. Resulta que el mundialmente famoso Día de los muertos se basa 

principalmente en las festividades cristianas, y su herencia azteca es mínima. Después 

indaga en la poesía contemporánea y en su concepto de la muerte, principalmente a través 

de la obra de Jaime Sabines y de Ernesto Cardenal, este último fue fuertemente 

influenciado por Nezahualcóyotl, escribió el poemario Cantares Mexicanos, en el cual, 

sin embargo, muestra a Nezahualcóyotl como un gobernante ilustrado influenciado por el 

cristianismo.  
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