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Anotace 

Bakalá řská práce „Smrt a víra v posmrtný život ve st ředov ěku“ 

se zam ěřuje na st ředov ěkou imaginaci spojenou se smrtí 

převážn ě v oblastech západní a st řední Evropy. Cílem práce je 

postihnout prom ěny vnímání smrti a posmrtného života, a to 

především na základ ě studia záznam ů dobových pov ěr, vypráv ění, 

umělecké literatury a výtvarných d ěl. Lze tak sledovat p řechod 

od umírn ěného vnímání smrti v raném st ředov ěku až k vyhroceným 

pocit ům pozdního st ředov ěku, které z velké části zp ůsobily 

vlny černé smrti decimující od roku 1348 Evropu. Práce se  dále 

zabývá p ředstavami o tom, co lidskou duši čeká na onom sv ět ě, 

a topografií zásv ětí celkov ě. Strach ze smrti a zárove ň 

blízkost onoho sv ěta se odráží i ve vypráv ěních o revenantech, 

kte ří se v r ůzných podobách ze zásv ětí vracejí.  

 

Annotation 

Bachelor thesis „Death and Belief in Afterlife in M iddle Ages“ 

deals with medieval imagination of death predominan tly in the 

parts of western and central Europe. The main task of the 

essay is to describe changes in perception of death  and 

afterlife mainly on the basis of records of medieva l 

superstitions and tales, artistic literature and vi sual arts. 

We can see the change of view from early middle age s, when the 

reception of death was peaceful, to late middle age s with its 

terrifying feelings, which were caused mainly by „b lack death“ 

decimating Europe from 1348. This essay furthermore  deals with 

the image of human soul, its life in the Other Worl d and a 

topography of the Other World itself. Fear from dea th and 

closeness of the Other World at the same time refle cts on the 

tales about revenants, who can return in many diffe rent shapes 

to our world.  
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Úvod 

 Smrt je v dnešní spole čnosti považována za n ěco 

nepřirozeného. Léka ři často um ěle udržují p ři život ě ty, kte ří 

napojeni na p řístrojích již nemají šanci na uzdravení, a 

povinnost resuscitovat i devadesátiletého člov ěka sv ědčí o 

tom, že se dnes násiln ě pereme se smrtí až do poslední 

chvilky. A čkoliv nás média zaplavují drastickými zprávami a 

téměř žádný sou časný film se neobejde beze scén zachycujících 

násilnou smrt, jen málokterý člov ěk žijící v rozvinutých 

evropských zemích skute čně vid ěl n ěkoho umírat. Odchod 

z tohoto sv ěta dnes lidé prožívají o samot ě a ve strachu, 

často bez nad ěje. St ředov ěký člov ěk smrt posuzoval zcela 

odlišn ě - neznamenala pro n ěj konec, ale p řechod do jiného 

sv ěta; zda lepšího či horšího, to záleželo na tom, jak sv ůj 

život prožil. Proto již b ěhem n ěho na smrt myslel, a když 

přišla, nemusel se jí bát. Navíc jí nemusel čelit sám; jeho 

bližní bývali v této t ěžké chvíli s ním.  

 V této práci se pokusím nastínit, jak vid ěl st ředov ěký 

člov ěk smrt a to, co p řišlo po ní. Na základ ě studia 

primárních i sekundárních pramen ů chci zachytit, jakým sm ěrem 

se ubírala imaginace týkající se smrti a zásv ětí, a to jak u 

umělc ů, tak i u u čenc ů a prostého lidu (tzn. analýza 

výtvarných a literárních d ěl, u čeneckých spis ů a zpráv o 

pov ěrách a ví ře rozší řené mezi lidem – často v podob ě kritiky 

ze strany kléru). Budu se tedy v ěnovat jak všeobecnému chápání 

smrti a umírání v kontextu doby, tak zachycení Smrt i / 1 

v um ění. Dále bych se zabývala tím, co dle st ředov ěkých lidí 

čekalo duši po smrti (tzn. jejím soudem a následnou odměnou, 

trestem či o čišt ěním, p říp. návraty do sv ěta živých) a r ůznými 

představami zásv ětí.  

                                                           
1 Termínem Smrt s velkým písmenem mám na mysli perso nifikovanou postavu 
Smrti, zatímco smrtí s malým písmenem míním smrt vš eobecn ě. 
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 Monografií zabývajících se tématem smrti a posmrtn ého 

života bylo napsáno tém ěř nep řeberné množství. Ve své práci 

jsem z obecných pojednání o smrti nejvíce využila A rièsovy 

dvoudílné Dějiny smrti  a Ohlerovo Umírání a smrt ve 

st ředov ěku . K tematice tanc ů mrtvých je v češtin ě k dispozici 

Corvisierova studie Tance smrti . Co se tý če jednotlivých částí 

zásv ětí, vyšlo u nás Le Goffovo Zrození o čistce , dále Dějiny 

ráje, zahrada rozkoše  Jeana Delumeaua a Historie pekla  Alice 

Turner; pro ucelení pak lze uvést anglicky psané A History of 

Heaven  J. B. Russella. Všeobecn ě o smrti a onom sv ět ě 

pojednává Peter Dinzelbacher v Posledních v ěcech člov ěka . 

K tematice revenant ů doporu čuji práci J.-C. Schmitta Revenanti  

a Přízraky a strašidla ve st ředov ěku  Clauda Lecouteuxe / 2. 

 

                                                           
2 Ariès, P. D ějiny smrti I.a II. Praha: Argo, 2000.  
Ohler, N. Umírání a smrt ve st ředov ěku. Praha: H&H, 2001. 
Corvisier, A. Tance smrti. Praha: Volvox Globator, 2002. 
Le Goff, J. Zrození o čistce. Praha: Vyšehrad, 2003. 
Delumeau, J. D ějiny ráje, zahrada rozkoše. Praha: Argo 2003. 
Turner, A. Historie pekla. Brno: Jota, 1995. 
Russell, J. B. A History of Heaven. Princeton: Prin ceton University Press, 
1997. 
Dinzelbacher, P. Poslední v ěci člov ěka. Praha: Vyšehrad, 2004. 
Schmitt, J.-C. Revenanti. Praha: Argo, 2002. 
Lecouteux, C. P řízraky a strašidla st ředov ěku. Praha: Volvox Globator, 
1997. 
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1. Mentalita st ředov ěkého člov ěka 

 Sv ět st ředov ěkého člov ěka byl zcela odlišný od sv ěta 

člov ěka dnešního, a to nejen ve smyslu prost ředí, ve kterém 

lidé žili, ale i ve zp ůsobu myšlení, jímž vše okolo sebe 

posuzovali. Dá se říci, že tehdejší spole čnost byla rozd ělena 

na malý okruh vzd ělaných duchovních zabývajících se vysoce 

odbornými náboženskými otázkami, a velký okruh laic kého 

obyvatelstva pod dohledem prostých duchovních, kte ří často ani 

sami pln ě nerozum ěli základním k řesťanským dogmat ům. Proto se 

během celého st ředov ěku m ůžeme setkat s řadou rozpor ů mezi 

tvrzeními a postoji církve, a mezi skute čným jednáním a lidem 

praktikovanou vírou / 3 (lze pozorovat nap ř. na opakovan ě 

vydávaných církevních zákazech poh řbívání laik ů v kostelech / 4 

či na popírání existence hmotných revenant ů, p ři čemž však víra 

v n ě nikdy mezi lidem zcela nevymizela / 5).  

 Církev se často snažila potla čit zvyky prostého lidu, ten 

však zákaz ů obvykle p říliš nedbal nebo je p řijímal jen velmi 

pomalu. Vesnické obyvatelstvo bylo ve st ředov ěku v ůbec asi 

christianizováno pouze povrchn ě, a tak se k řesťanství mísilo 

s pohanskými pov ěrami / 6. Protože v ětšina lidí byla negramotná, 

ší řily se poznatky zpravidla prost řednictvím mluveného slova. 

Vzhledem k tomu, že venkovští kn ěží často z tohoto prost ředí 

také pocházeli, nebylo jim zat ěžko p řizp ůsobit sv ůj projev 

tak, aby mu rozum ěl každý. Zárove ň tak docházelo k prolínání 

učenecké a lidové kultury / 7. P ředstavivost b ěžného člov ěka 

navíc byla podporována nást ěnnými malbami v kostelech. 

                                                           
3 Zpracováno dle Krupicová, L. Sociální status reven ant ů ve st ředov ěké 
Evrop ě (bakalá řská práce). Brno: Masarykova univerzita, 2006, 
http://is.muni.cz/th/109551/ff_b/ , str. 6.  
4  podrobn ěji viz Ariès, P. D ějiny smrti I. Praha: Argo, 2000, 66-71.  
5  P řevzato dle Schmitt, J.-C. Revenanti. Praha: Argo, 2 002, str. 25.  
6 Zpracováno dle Gurevi č, A. Nebe, peklo, sv ět. Jino čany: H&H, 1996, str. 
440. 
7 Tamtéž, str. 45. 
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 Jak říká Aron Gurevi č, pro st ředov ěkou mentalitu byla 

typická grotesknost, p ři které docházelo ke spojování 

protiklad ů. Mísil se zde smích se strachem, náš sv ět se 

prolínal se zásv ětím a nadp řirozeno se spojovalo s pozemským. 

Lidé zesm ěšňovali ďábla, aby tím p řekryli jeho hr ůzostrašnost. 

Mnozí prostí obyvatelé v ěřili, že jsou ke zlu nuceni zven čí a 

nemají tedy nad ním svobodnou v ůli; naopak klerikové zastávali 

názor, že člov ěk sám má v rukou rozhodnutí odolat ďábelským 

svod ům / 8. 

 St ředov ěký člov ěk byl celý sv ůj život závislý zejména na 

přírod ě a stavu, do kterého se narodil (nebylo možné si je j 

zvolit). Jednotlivé vrstvy si vytvo řily r ůzné životní styly, 

práce však byla v centru všech (v každém stavu se a le její 

obsah lišil; varioval od manuální práce p řes boj až po 

dodržování mnišských řeholí). Pozemský život v ůbec však 

nebýval nijak op ěvovaný a v ětšinou spíše zaznívala jeho 

kritika. Lidé ho často chápali jako trest za d ědi čný h řích, a 

proto byla hlavní životní náplní námaha. Tvrdý poze mský život 

se tak pro mnohé stal pouze zkouškou pro život v ěčný / 9. 

 Člov ěk byl ve st ředov ěku obklopen smrtí. Pr ůměrná délka 

života byla v n ěkterých oblastech jen kolem t řiceti let; 

vysoká úmrtnost byla zejména u novorozenc ů a jejich matek, 

muži pak často umírali na bojišti. V raném st ředov ěku navíc 

nebylo neobvyklé pohrdání životem a lidé se zabíjel i vcelku 

bez okolk ů. Kolem roku 1000 bylo ješt ě zabití trestáno pouze 

peněžitou pokutou nebo v ůbec / 10. Emocionalita byla vyhrocená a 

intenzivní. Popravy se b ěhem celého st ředov ěku stávaly 

                                                           
8 Tamtéž, str. 355-428 (kapitola Naho ře a dole).  
9 Podle Goetz, H.-W. Život ve st ředov ěku. Jino čany: H&H, 1995, str. 342-
343. 
10 Zpracováno dle Ohler, N. Umírání a smrt ve st ředov ěku. Praha: H&H, 2001, 
str. 29-31, 244,251-253.  
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podívanou pro lid, který byl zmítán mezi extrémy mi losti a 

krutosti; jednou plakal a podruhé si mu čení užíval / 11.  

 Od dnešního pojetí se také zcela odlišovala úloha 

st ředov ěkého léka ře. Pokud tehdy doktor diagnostikoval u svého 

pacienta nevylé čitelné zran ění či smrtelnou nemoc, propoušt ěl 

ho ze své pé če (výjimku tvo řili králové, císa ři a papežové), 

jinak mohl být považován za hrabivého. Umírajícího pak 

ošet řovali jeho bližní, speciální bratrstva či mniši a 

jeptišky. Protože však bylo utrpení považováno za t rest boží, 

nebylo radno se mu vzpírat / 12. 

 

  

                                                           
11 Blíže Huizinga, J. Podzim st ředov ěku. Praha: H&H, 1999, str. 18.  
12 Zpracováno dle hesla Tod v Lexikon des Mittelalter s VIII. München: 
Deutscher Taschenbuch Verlag, 2003, str. 821.  
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2. Chápání smrti v pr ůběhu st ředov ěku 

 Smrt  pro st ředov ěkého člov ěka neznamenala konec života, 

ale p řechod do jiné fáze bytí.  Strach z ní pak vyplýval z obav 

o osud vlastní duše na onom sv ět ě – zda bude trp ět v pekelných 

plamenech, či klidn ě spo čine v ráji.   

Po celý st ředov ěk člov ěk umíral ve st ředu spole čenství, ve 

kterém žil – byl tedy obklopen svými d ětmi, blízkými i 

přáteli. Smrt mu také mohla být dop ředu ohlášena 

prost řednictvím nejr ůznějších znamení či zjevení; naopak 

neohlášená a ne čekaná smrt byla považována za potupnou a mohla 

se vykládat jako trest za h řích / 13. Obávaná špatná smrt, male 

mors,  znamenala smrt bez možnosti získat církevní prost ředky 

milosti. Aby lidé tomuto zabránili, obraceli se na sv. 

Kryštofa, který m ěl p řed špatnou smrtí ochra ňovat. Často 

sta čilo mít u sebe sv ětcovo zpodobn ění; obvykle bývával 

zachycen jako obr, který na zádech p řenáší Krista p řes řeku 

/ 14. 

Když člov ěk cítil, že se jeho čas krátí, snažil se vrátit 

domů z cest, aby se rozlou čil se svými bližními a v jejich 

kruhu zem řel. Pokud n ěkdo významný zem řel v cizin ě, mohlo se 

stát, že byly jeho t ělesné tkán ě poh řbeny na míst ě úmrtí a 

domů byly poslány jen vyva řené kosti / 15. Každý umírající se 

před smrtí vyzpovídal ze svých h řích ů, prosil o odpušt ění ty, 

vůči kterým se provinil, a naopak odpoušt ěl všem, kte ří se 

provinili proti n ěmu. Smrti se pak odevzdal ve chvíli, kdy m ěl 

své pozemské záležitosti vy řešeny / 16. H říšníci bývali 

zobrazováni, jak se smrti vzpouzí, pokorní se jí na opak 

poddali. Z k řesťanského poh řbu byli vylou čeni nepok řt ění, 

                                                           
13 Zpracováno dle Ariès, P. D ějiny smrti I. Praha: Argo, 2000, str. 17-23.  
14 Podrobn ěji ke sv. Kryštofovi jako ochránci p řed špatnou smrtí viz 
Fuhrmann, H. St ředov ěk je kolem nás. Jino čany: H&H, 2006 str. 246-249.  
15 Blíže ke smrti v cizin ě viz Ohler, N. Umírání a smrt ve st ředov ěku. 
Praha: H&H, 2001, str. 120-124.  
16 Podle Ariès, P. D ějiny smrti I. Praha: Argo, 2000, str. 180. 
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heretici, exkomunikovaní, sebevrazi a ti, kte ří se p řed smrtí 

odmítli kát / 17. 

St ředov ěký h řbitov nacházející se ve st ředu m ěsta či 

vesnice m ěl zcela jinou podobu i funkci než ten dnešní; nejen  

že se zde b ěžně povalovaly kosti či byly vystaveny u zdí, aby 

stále člov ěku p řipomínaly jeho smrtelnost, ale hlavn ě zdejší 

prostranství v podstat ě plnilo funkci nám ěstí. U ostatk ů 

svatých, kolem kterých se za čaly formovat ran ě st ředov ěké 

hřbitovy, m ěli úto čišt ě nejen mrtví, ale i živí; platilo tu 

totiž právo azylu. Také se zde konala kázání a jiná  

shromážd ění, vynášely se tu soudy a dokonce zde bylo místo 

konání trh ů (prodava či zde byli osvobozeni od daní) a i zábav 

a her, proti čemuž církev ost ře protestovala / 18. 

 

2.1 Raný st ředov ěk: Smrt odindividualizovaná a 

ocho čená 

 V raném st ředov ěku bylo časté pojetí smrti jako spánku 

(můžeme sledovat v legend ě o Sedmispá čích či p ředstav ě spánku 

v rozkvetlé zahrad ě / 19), které se objevilo již v antice. Lidé 

tehdy sice cítili nevoli vzdát se života, avšak pro ti smrti se 

nebou řili, a když p řišla, dobrovoln ě se jí poddávali. 

Oplakávání mrtvých bylo v té dob ě mnohem dramati čt ější, smrt 

celkov ě však byla kolektivn ější – nejen že nebyly zna čeny 

hroby, ale ani posmrtný úd ěl lidí se p říliš nelišil. To m ůžeme 

vid ět i na p ředkarlovské liturgii, která stav ěla mrtvé i živé 

do jedné kategorie. Kult mrtvých m ěl také strukturující roli. 

Až do 12. století závisel chod spole čnosti z velké části na 

                                                           
17 Podrobn ěji o t ěch, kte ří nesm ěli být uloženi na k řesťanských h řbitovech, 
viz Ohler, N. Umírání a smrt ve st ředov ěku. Praha: H&H, 2001, str. 175-178. 
18 Blíže o h řbitov ě jako úto čišti a ve řejném prostranství viz Ariès, P. 
Dějiny smrti I. Praha: Argo, 2000, str. 84-94. 
19 Podrobn ěji o ran ě st ředov ěkém pojetí smrti jako spánku viz Ariès, P. 
Dějiny smrti I. Praha: Argo, 2000, str. 37-43. 
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péči o zesnulé a pouta mezi živými a mrtvými byla velm i silná 

/ 20. 

Oproti starov ěkému zákazu poh řbívání ve m ěstech se nyní 

sídlišt ě za čala formovat práv ě kolem kostela se h řbitovem. 

Pohřby se za čaly konat „ad Sanctos“  – lidé v ěřili, že když 

budou poh řbeni v blízkosti t ěl sv ětc ů, nejen že budou jejich 

hroby chrán ěny p řed vykradením, ale hlavn ě jim bude zajišt ěna 

spása duše. Navzdory nevoli církve se ujalo poh řbívání 

v kostelech; zde pak nezáleželo, zda byl mrtvý ulož en vn ě či 

uvnit ř kostela, ale rozhodovala vzdálenost od oltá ře, pod 

kterým byl uložen sv ětec. Svatost člov ěka po smrti potvrzovalo 

i jeho t ělo – mohla z n ěj vycházet zá ře, v ůně či nepodléhalo 

rozkladu. Zárove ň se kolem n ěj d ěly zázraky, což vedlo ke 

spor ům o to, komu ostatky p řipadnou. V krajních situacích 

mohlo být t ělo svatého ukradeno a často bývalo rozd ěleno na 

více částí, které byly uloženy na r ůzných místech / 21.  

 Od 9. století se v církevním prost ředí objevuje mnohem 

větší touha orodovat za zesnulé, což souvisí se 

vzr ůstajícími pochybami o osudu duše na onom sv ět ě. Zvyšuje se 

četnost zádušních mší, které nakonec b ěžné mše po četn ě zcela 

převáží / 22. Hlavním místem modliteb za mrtvé se stávají 

opatství a řeholníci za čínají tvo řit spojovací článek mezi 

sv ětem mrtvých a živých. V 10. století se také p řesn ě 

vyhra ňuje plocha kolem kostela ur čená k poh řbívání a je 

vyzna čena k řížem. H řbitovy se stávají prvním místem, odkud je 

vykázáno násilí / 23.  

Navzdory pojetí tzv. ocho čené smrti, jak ji popisuje 

Philippe Ariès (tzn. smrti, která byla p řijímána beze strachu 

                                                           
20 Zpracováno dle Le Goff, J. Encyklopedie st ředov ěku. Praha: Vyšehrad, 
2008, str. 687.  
21 Podrobn ěji k poh řbívání pod sv ětcovou ochranou viz Ariès, P. D ějiny smrti 
I. Praha: Argo, 2000, str. 48-51.  
22 Zpracováno dle Ariès, P. D ějiny smrti I. Praha: Argo, 2000, str. 196-198. 
23 Podle Le Goff, J. Encyklopedie st ředov ěku. Praha: Vyšehrad, 2008, str. 
681, 683.  
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a jako p řirozená sou část života)/ 24, dokládá Jean Delumeau 

v práci H řích a strach, že v mnišském prost ředí se, by ť 

ojedin ěle, objevovalo lí čení rozkladu a smrti s prvky 

makabrálního projevu již od dob Jana Zlatoústého. M otiv červa 

stravujícího t ělo, p ředstava t ělesného hnití zp ůsobeného 

hříchem a opovržení sv ětem, to byla témata, která mohla 

z klášterního prost ředí prosakovat mezi lid prost řednictvím 

kázání. A tak se v dob ě vrcholného st ředov ěku popisy rozkladu 

a pomíjivosti člov ěka dostávaly i do básnických d ěl / 25. 

 

2.2 Vrcholný st ředov ěk: P řipomínání smrtelnosti a 

obavy o osud duše 

Od 12./13. století se za čínají odehrávat zm ěny 

v poh řbívání – krom ě oblasti kolem St ředozemního mo ře je 

nebožtík ům zahalován obli čej a objevuje se tendence skrývat 

mrtvé t ělo v ůbec (to signalizuje odmítání biologické smrti 

t ěla / 26). Zárove ň nar ůstá obliba umrl čí tematiky a dle Arièse 

lze sledovat vzr ůst celkového lp ění na hmotném majetku, a tím 

pádem i negativn ější vnímání smrti / 27. M ění se i poh řební 

obřad – navzdory pocitu rozší řenému mezi lidem duchovní 

zdůraz ňují pomíjivost a ned ůležitost materiálního sv ěta a 

nabádají k umírn ěnějším projev ům smutku p ři lou čení se 

zesnulým. Smrt za číná být chápána jako náhlé odd ělení duše od 

t ěla, po kterém následuje osobní soud. Silný posun 

k individualizaci dokládá také fakt, že se za čínají objevovat 

epitafy, které se v pozd ějších dobách obracejí ke 

kolemjdoucímu, nabádají ho k zamyšlení a prosí o mo dlitbu. 

                                                           
24   Viz Ariès, P. D ějiny smrti I. Praha: Argo, 2000, str. 17-44 (kapito la 
Ochočená smrt).  
25 Zpracováno dle Delumeau, J. H řích a strach. Praha: Volvox Globator, 1998, 
str. 48-63. 
26 Podle Ariès, P. D ějiny smrti I. Praha: Argo, 2000, str. 215. 
27 Podrobn ěji o st ředov ěkém lp ění na život ě viz Ariès, P. D ějiny smrti I. 
Praha: Argo, 2000, str. 163-168. 
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Strach ze zániku t ěla či jeho posmrtného zohavení m ůžeme 

sledovat i na tendenci šlechty nechávat mrtvé balza movat a 

vytvá řet smute ční podobizny, které zesnulé reprezentovaly p ři 

pohřbu / 28.  

Péči o mrtvé v ůbec po poz ůstalých p řebírají kn ěží. Církev 

také tla čí lid k tomu, aby vym ěnil temporalia  (v ěci pozemské a 

pomíjivé) za avaritia  (v ěčnost a spásu), k zavržení pozemských 

radostí často užívá lí čení t ělesné smrti. Záv ěť, ve které mohl 

člov ěk sv ůj nahromad ěný majetek odkázat církvi a tak si na 

poslední chvíli zajistit místo na v ěčnosti, pak poskytuje 

možnost vyhov ět církvi, aniž by bylo nutno z říkat se 

celoživotn ě v ěcí pozemských. V rukou kn ěží a mnich ů se 

pozemské statky zm ěnily na nebeské. Lidem, kte ří by církvi nic 

nepřenechali, mohlo být vyhrožováno vyobcováním a zákaz em 

církevního poh řbu / 29. M ůžeme také pozorovat zvýšení d ůrazu na 

poslední hodinku člov ěka – hlavn ě v té je t řeba se kát, aby 

duši bylo umožn ěno celkové o čišt ění od h řích ů. Nebylo 

výjimkou, že se člov ěk ve stá ří uchýlil do kláštera a složil 

řeholní slib, což pak m ělo napomoci jeho duši na onom sv ět ě. 

Tento nov ě vzniklý individuáln ější model smrti Philippe Ariès 

nazývá Smrt sebe sama / 30.  

Připomínání smrtelnosti je úkolem latinských básní 

francouzského p ůvodu Vado mori  (tj. Zem řu), jejichž nejstarší 

známá verze pochází ze 13. století. Zástupci r ůzných 

spole čenských vrstev se zde vyrovnávají s vlastní smrteln ostí 

či nad ní na říkají / 31. Podobné poselství nesla i díla z okruhu 

Slova o t řech mrtvých a t řech živých, v níž prost řednictvím 

zrcadla vidí mladí lidé, jak budou vypadat po smrti . Nejstarší 

                                                           
28 Zpracováno dle Le Goff, J. Encyklopedie st ředov ěku. Praha: Vyšehrad, 
2008, str. 676, 685.  
29 Blíže viz Ariès, P. D ějiny smrti I. Praha: Argo, 2000, str. 234-242.  
30 Podle Ariès, P. D ějiny smrti II. Praha: Argo, 2000, str. 373-375.  
31 Zpracováno dle Delumeau, J. H řích a strach. Praha: Volvox Globator, 1998, 
str. 87.  
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text Beaudouina de Condé z roku 1285 zd ůraz ňuje neustálou 

přítomnost smrti; mrtvoly, které mladíci spat řují v zrcadle, 

je varují: „ Jací jste vy dnes, takoví jsme bývali; jací jsme 

dnes my, takoví budete .“ / 32 Text byl mnohokrát zpracován a 

našel velkou odezvu i ve výtvarném um ění (socha řské ztvárn ění 

tohoto tématu se nacházelo na portále kostela na pa řížském 

hřbitov ě Nevi ňátek / 33). 

Jiným často zpracovávaným tématem, které kladlo d ůraz na 

umírn ěný zp ůsob života a myšlení na smrt, byl spor duše 

s t ělem. N ěkte ří badatelé se domnívají, že žánr navazuje na 

ran ě st ředov ěká vypráv ění o duši, která opustí t ělo a následn ě 

si na říká (viz níže). Ve sporech duše s t ělem se však hádka 

odehrává p řed smrtí, ne po ní. V české verzi básn ě Spor duše 

s t ělem ze 14. století duše nabádá t ělo ke zdrženlivosti, to 

ji však neposlouchá. Duše nad ním nemá žádnou reáln ou moc a 

snaží se tedy alespo ň distancovat se od čin ů t ěla. V záv ěru 

básn ě stane duše p řed Kristem - p řísným soudcem, který by ji 

nejrad ěji poslal do pekla; p řimluví se za ni však panna Marie. 

Další česká skladba O nebezpe čném času smrti, taktéž ze 14. 

století, p řipomíná všudyp řítomnost Smrti, která si zaznamenává 

naše h říchy. Je proto t řeba žít zp ůsobn ě a konat pokání, jinak 

nám už po smrti nic nepom ůže / 34. 

 

2.3 Pozdní st ředov ěk: Černá smrt a záplava makabrózna 

 V roce 1347 doputoval z Číny do Evropy po Hedvábné stezce 

mor. Prvním zamo řeným evropským m ěstem byla krymská Kaffa, 

následovala Konstantinopol a italské p řístavy, odkud již 

námořníci nemoc ší řili po celém kontinentu. Nesprávné ur čení 

pří čin moru (léka ři v ěřili, že nemoc p řinesl hnijící vzduch 
                                                           
32 Cit. z Corvisier, A. Tance smrti. Praha: Volvox Gl obator, 2002, str. 10. 
33 Zpracováno dle Clark, J. M. The Dance of Death. Gl asgow: Jackson, Son and 
Company, 1950, str. 22.  
34 Spor duše s t ělem. O nebezpe čném času smrti (s úvodní studií Romana 
Jakobsona). Praha: BB Art, 2002.  
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z východu; ve skute čnosti dým ějový mor ší řily infikované 

blechy a mor plicní se p řenášel kapénkovou infekcí) i jeho 

nevhodná lé čba (poušt ění žilou, diety, klystýry, smrduté 

lektvary apod.) p řisp ěly k pocitu bezmoci v ůči nemoci a 

následné smrti. Ve m ěstech selhávaly instituce a spole čenské 

vazby se rozpadaly; léka ři a klérus, kte ří nejvíce na lid 

působili, bu ď moru sami rychle podléhali, nebo uprchli, a tak 

lid ješt ě více demoralizovali. M ěsty procházela procesí 

flagelant ů, která mohla ješt ě vyost řit již beztak vypjatou 

sociální situaci. Po Evrop ě došlo k vln ě židovských pogrom ů, 

která byla svým rozsahem nejv ětší až do doby 2. sv ětové války. 

Je p řitom zajímavé, že tato vlna probíhající v letech 13 48-51 

nebyla p římo vázána na mor. Pogromy se v jimi 

nejpostižen ějších n ěmeckých zemích uskute čnily ješt ě p řed 

tamním vypuknutím epidemie, zatímco v Itálii, která  byla morem 

zasažena snad nejvíce, se pronásledování Žid ů tém ěř zcela 

vyhnulo.  

Celková krize, která zapo čala již p řed p říchodem moru, 

byla urychlena. Epidemie pokra čující v 2. polovin ě 14. 

století, a i pozd ěji pravideln ě se vracející, si vyžádala asi 

t řetinu ze 75 milion ů obyvatel Evropy, p ři čemž nejnižší stav 

byl zaznamenán kolem roku 1400. Demografické zm ěny související 

s p řesunem obyvatel do m ěst ješt ě posílily ekonomickou krizi a 

napomohly také propuknutí hladomoru. Navíc byla Evr opa té doby 

sužována řadou válek, které ješt ě posilovaly pocit bezmoci 

prostého obyvatelstva. Častý pohled lidí na násilí se pak 

promítal i v tvorb ě; umu čení sv ětc ů, popravy a další násilné 

výjevy získávaly na oblib ě / 35. Církev, která již dlouhou dobu 

ší řila hr ůzyplné nám ěty, v tomto vypjatém období bohužel n ěkdy 

dosáhla toho, že se lidé od prvotního k řesťanského poselství 

                                                           
35 Zpracováno dle Delumeau, J. H řích a strach. Praha: Volvox Globator, 1998, 
str. 118. 
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odvrátili a z náboženského pou čování se sklouzlo k sadistické 

rozkoši. Zatímco n ěkte ří v dob ě moru obrátili svou nad ěji ke 

kostelu, jiní propadli prostopášnosti a p řízemním radovánkám. 

Memento mori  se zvrhlo v memento vivere  / 36. 

Ačkoliv mor nem ěl na um ění p říliš velký p římý vliv 

(výtvarné zachycení morového dne se tém ěř neobjevuje a 

v literatu ře ho jako jedni z mála zachytili Boccaccio a 

Petrarca), krize jím posílená a všudyp řítomnost smrti se 

podepsala na um ění výrazn ě. Teprve tehdy zlidov ěla literatura 

Vado mori , oblíbeným se stal motiv tance kostlivc ů a četnost 

makabrózních popis ů a výjev ů v ůbec vzrostla / 37. Není divu, 

když si uv ědomíme, že se lidé denn ě museli dívat na 

rozkládající se mrtvoly, zcela ve smrti zbavené d ůstojnosti. 

 Práv ě na p řelomu 14. a 15. století se motiv rozkladu hojný 

v církevní literatu ře p řesunul naplno i do tvorby lidové. 

Obliba zachycování scvrklých a znetvo řených nahých mrtvol 

požíraných červy se na náhrobcích udržela dlouho do 16. 

století. Na hrobech se objevovaly podobizny rozklád ajících se 

mrtvol nebo dvojité portréty – jeden z mládí, druhý  po smrti. 

Fakt, že lidé nechali sami sebe zachytit jako mrtvo lu, zna čil 

pokoru a víru v onen sv ět a do časnou nutnost rozkladu. N ěkdy 

mohly být u umrlce vyobrazeny škeble, které symboli zovaly 

samotnou víru ve vzk říšení / 38. Ve 14. století se prom ěňují i 

sochy doprovázející hroby majetn ějších; vedle modelu 

odpočívajícího zesnulého (pojetí smrti jako odpo činku, viz 

výše) se objevuje jeho zpodobn ění v kleku p ři motlitb ě. 

Philippe Ariès tento typ popisuje jako vyobrazení d uše 

stanuvší p řed jednou z osob Trojice. Ve 14. a 15. století se 

                                                           
36 Tamtéž, str. 126-127. 
37 Celkov ě téma černé smrti zpracováno dle monografie Klause Bergdol ta Černá 
smrt v Evrop ě. Praha: Vyšehrad, 2002.  
38 Umrl čí tematika v kontextu dobových událostí viz Delumea u, J. H řích a 
strach. Praha: Volvox Globator, 1998, str. 106-115;  o symbolech vzk říšení 
viz  tamtéž, str. 100-106.  
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tyto dva zp ůsoby objevují vedle sebe na vícepatrovém hrob ě, 

v novov ěku však vyobrazení duše vytla čí odpo čívající t ělo / 39. 

Téma Ubi sunt?  čili zamyšlení nad tím, co se stalo s t ěmi, 

kdo žili na zemi p řed námi, se v pozdním st ředov ěku do čkalo 

plného docen ění. Pomíjivost tohoto sv ěta, života a krásy, a to 

zejména ženské, se v této dob ě stalo nám ětem mnoha prací / 40, 

mj. Francoise Villona (Balada o paních dávných časů)/ 41.  

Hrůza z hodiny umírání a smrtelného zápasu se projevil a 

v rostoucí oblib ě Ars moriendi  (tj. Um ění zem řít), což byly 

texty vycházející v první polovin ě 15. století, které radily, 

jak dob ře zem řít. Bylo zde rozebíráno patero pokušení, které 

ďábel nastrojuje umírajícímu (pochyby ve ví ře, zoufalství 

z h říchu, lp ění na pozemských statcích, zoufalství nad 

vlastním utrpením a vychloubání se ctnostmi). I dal ší texty 

radily, že člov ěk nikdy nesmí zapomínat na smrt, poslední 

soud, nebe a peklo / 42.  

Tance mrtvých ( Danse Macabre ), které vycházely z výše 

uvedených prací ( Vado mori , Spor duše s t ělem, Slovo o t řech 

mrtvých a t řech živých), zachycovaly procesí lidí z r ůzných 

stav ů, jichž se zmoc ňovali oživlí mrtví ( často dvojníci 

živých) a nutili je k tanci. Ikonografickým prototy pem se 

staly nást ěnné fresky z pa řížského h řbitova Nevi ňátek z roku 

1424; dílo bylo sice zni čeno, ale p ředstavu o jeho vzhledu 

máme z d řevoryt ů otišt ěných v práci Guyota Marchanta 

publikované v roce 1485. Fresky byly dopln ěny textem (ten se 

taktéž dochoval v knižních opisech), o autorovi díl a se však 

vedou spory (nej čast ěji je za p ůvodce považován Jean Gerson) 

                                                           
39 Podrobn ěji k typ ům zpodobn ění zesnulého na náhrobku viz Ariès, P. D ějiny 
smrti I. Praha: Argo, 2000, str. 294-325. 
40 Ukázky st ředov ěké poezie s tématem pomíjivosti života viz Huizinga , J. 
Podzim st ředov ěku. Praha: H&H, 1999, 227-248. 
41 Uvedeno ve Villon, F. Šibeni čník (p řeložila Loukotková, J.). Praha: 
Československý spisovatel, 1987, str. 57.  
42 Zpracováno dle Huizinga, J. Podzim st ředov ěku. Praha: H&H, 1999, 242-243. 
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/ 43. Dodnes se v evropském výtvarném um ění zachovalo celkem 80 

tanc ů mrtvých a tanc ů Smrti (v tomto p řípad ě je pr ůvod živých 

veden Smrtí; není jasné, který z t ěchto dvou typ ů zobrazení je 

starší) z 15. – 16. století, a to v podob ě fresek, soch, 

tapisérií či vitráží. Téma se setkalo s nejv ětší oblibou ve 

Francii a v N ěmecku. P ůvodní tance mrtvých zachycovaly jen 

muže, Marchant však v roce 1486 vydal i ryze ženský  tanec 

(tento vzor si také našel následovníky). Starší ver ze mají 

podobu pr ůvodu, pozd ěji se objevuje tanec v kruhu; 

v literárních textech na toto téma se pak často vyskytuje 

sociální satira / 44. M ůžeme také rozeznat francouzskou a 

germánskou linii, p ři čemž každá užívala jiných výrazových 

prost ředk ů. Francouzští auto ři se spíše zam ěřují na sociální 

rozvrstvení, využívají osmiverší a v čele pr ůvodu nechávají 

jít umrl čí kapelu, zatímco ostatní mrtví bývají na styl 

hrobník ů vybaveni lopatami a krumpá či. Oproti tomu germánská 

linie, jejíž produkce byla četn ější a udržela se podstatn ě 

déle, využívá čty řverší, nechává často v pr ůvodu jít vedle 

sebe muže a ženy a mrtvé staví do úlohy hudebník ů / 45. Je 

zajímavé, že v Čechách se umrl čí reje vyskytly až v 17. 

století, což patrn ě zap ří činilo husitství. Smyslem tanc ů 

mrtvých byl slib rovnosti, ovšem až v posmrtném živ ot ě; 

v tomto sv ět ě se vyhýbaly sebemenšímu narušení daného řádu. 

/ 46.  

Pozdní st ředov ěk byl dobou, kdy se živí od mrtvých 

vzdálili. Pocit osam ění vedl k d ůrazu na smrt, z čehož vzniklo 

slavnostn ější a velkolep ější pojetí poh řbů, které se staly 

                                                           
43 Reprodukce d řevoryt ů  spole čně s pojednáním o vztahu mezi vyobrazeními a 
textem v Marchantov ě práci viz Fein, D. A. Guyot Marchant´s Danse Macabre . 
http://www.glossa.fi/mirator/pdf/Fein.pdf.  
44 Zpracováno dle Corvisier, A. Tance smrti. Praha: V olvox Globator, 2002, 
str. 26-27. 
45 Tamtéž, str. 72-72.  
46 Podle Delumeau, J. H řích a strach. Praha: Volvox Globator, 1998, str. 96 -
97.  
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podívanou. Snaha obnovit pouta mezi naším a oním sv ětem ze 

strany církve lze sledovat nejen na nep řerušených řadách mší 

za mrtvé, ale práv ě i na uvedeném rozší ření makabrózních 

témat, která m ěla vést lid k pokání. S p říchodem reformace 

však byla vazba mezi živými a mrtvými zcela p řervána a 

oddělení sv ěta mrtvých bylo dovršeno / 47. 

 

                                                           
47 Blíže viz Le Goff, J. Encyklopedie st ředov ěku. Praha: Vyšehrad, 2008, 
str. 687-688.  
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3.  Personifikovaná smrt 

 Na st ředov ěkou p ředstavivost m ěla vliv antická mytologie. 

Zde byla smrt zosob ňována v postav ě boha smrti Thanata, jehož 

úkolem bylo hlídat osudem ur čený den smrti všech lidí a 

přinést pak jejich duše do Hádu. B ůh býval zobrazován jako 

mladý muž s černými k řídly a vyhasínající pochodní (tento 

obraz smrti byl zpracováván za Osvícenství, st ředov ěk ho 

nevyužil). Thanatovými sestrami byly Kéry, bohyn ě násilné 

smrti, které rozsévaly svár, nenávist a krveprolití . Bývaly 

zobrazovány s drápy, tesáky a v od ěvu pot řísn ěném krví. 

Atropos byla nejobávan ější ze t ří sudi ček; jejím úkolem bylo 

přest řihávat nit života. Erinye (Tisifoné, Alektó a Megai ra) 

byly sta řeny s hady místo vlas ů, psí hlavou, černým t ělem, 

netopý řími k řídly a krvavýma o čima, které trestaly štvaním 

z místa na místo ty, kte ří si neoprávn ěně st ěžovali / 48.  

 Zdrojem st ředov ěké inspirace se v biblickém textu staly 

zejména pasáže o prvním h říchu Adama a Evy, za n ějž byli lidé 

potrestáni smrtí (Genesis, kap. 3), Krist ův sestup do pekla 

(tím se podrobn ěji zabývalo Nikodémovo evangelium, které bylo 

ve st ředov ěku velmi oblíbené) a Zjevení Janovo. Práv ě čtvrtý 

jezdec z Apokalypsy m ěl na zobrazování smrti velký vliv:  

 

„A hle, k ůň sinavý, a jméno jeho jezdce Smrt, a sv ět mrtvých 

zůstával za ním.“ / 49 

 

Tohoto popisu se drželi mnozí um ělci, v pozdním st ředov ěku se 

však z jezdce stávala často jezdkyn ě. U nás m ůžeme zbytky 

                                                           
48 Zpracováno dle Graves, R. Řecké mýty. Praha: Levné knihy, 2004, str. 10, 
120; http://en.wikipedia.org/wiki/Death_(personific ation).  
49 Zjevení Janovo, 6:8. Bible, český ekumenický p řeklad. Praha: Česká 
biblická spole čnost, 2006.  
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nást ěnné fresky z roku 1357 se čty řmi apokalyptickými jezdci 

najít na Karlštejn ě / 50. 

 V raném st ředov ěku byla personifikace smrti spíše 

výjime čná a více se užívala alegorie (pozd ěji zaznamenáváme 

posun k individualizaci)/ 51. P ředstavivost pak nejvíce 

ovlivnila víra v Kristovo p řemožení smrti. Smrt tedy byla 

zobrazována jako bezmocná, často v podob ě ošklivého vousatého 

muže kr čícího se u Kristových nohou. Tato zobrazení v sob ě 

ješt ě nenesla pozd ější p ředstavu neporazitelné smrti; práv ě 

naopak se zde setkáváme se smrtí poko řenou, ke Kristu se 

strachem i úctou vzhlížející / 52. 

 Zobrazení smrti jako muže, které dlouho p řevládalo, 

vychází z vid ění Adama jako p ůvodce d ědi čného h říchu, a tedy 

jako toho, kdo p řivedl smrt na sv ět. Na vyobrazeních Krista na 

kříži m ůžeme n ěkdy u jeho nohou vid ět Adamovu lebku; vychází 

se zde z víry, že byl Adam poh řben na Golgot ě. Je tu také 

kladen do kontrastu Ježíš jako p řemožitel smrti, s Adamem, 

jejím p ůvodcem. H říšník a smrt pak mohli být na tomto základ ě 

ztotož ňováni – na n ěkterých vyobrazeních se objevuje paralela 

mezi kousající smrtí a Adamem kousajícím do jablka (vyobrazení 

Smrti a panny od Hanse Griena), nebo narážka na pod obnost slov 

mors  (kousat) a mort (smrt; objevuje se v básni z 15. Stol . Le 

Mors de la Pomme, tj. Smrt jablka, kde vede Smrt vyzbrojená 

t řemi šípy dialog s matkou a umírajícím dít ětem) / 53. 

 Od 12. století je personifikace smrti stále čast ější a 

také se za číná hojn ěji objevovat v podob ě ženy. St ředov ěcí 

auto ři zde vycházeli z p řesv ědčení, že zdrojem sexuality jako 
                                                           
50 Zpracováno dle Corvisier, A. Tance smrti. Praha: V olvox Globator, 2002, 
str. 12. Reprodukce díla viz 
http://hrady.dejiny.cz/karlstejn/pmarie/001017-032. htm.  
51 Tamtéž, str. 9.  
52 Podrobn ěji o podob ě personalizované smrti ve st ředov ěku viz Guthke, K. S. 
The Gender of Death. Cambridge: Cambridge Universit y Press, 1999, str. 38-
79.   
53 Tyto a další p říklad ze st ředov ěké literatury a um ění uvedeny tamtéž, 
str. 40-43.  
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původu zla, prvotního h říchu a tak i smrti byla Eva. Často se 

tedy smrt objevuje práv ě v podob ě čtvrtého apokalyptického 

jezdce (nap ř. na vyobrazení v italském komentá ři k Apokalypse 

od Beata de Liébana z 12. stol.). Takovéto zpodobn ění Smrti 

nabírá druhý dech v dobách moru. Obnovená víra v Ap okalypsu 

zaktualizovala Smrt jako hr ůzostrašného a nep řemožitelného 

jezdce, často v podob ě mrtvoly, vyzbrojeného me čem a šípy či 

kopím a kosou / 54. Jiným oblíbeným motivem byla zejména 

v Itálii triumfující Smrt s kosou jedoucí p řes lidská t ěla na 

voze taženém voly. Tímto vyobrazením byla často doprovázena 

Petrarcova báse ň Trionfo della morte , a to p řesto, že Petrarca 

tento motiv v básni nevyužil. Asi nejznám ější zachycení 

triumfující smrti pochází od Pierta Breugla st.(156 2)/ 55. Smrt 

byla také zobrazována jako dlouhovlasá hr ůzostrašná bytost 

s k řídly a tesáky t římající kosu či kopí (nejznám ější taková 

freska se nachází v Campo Santo v Pise a pochází pr avd ěpodobn ě 

z doby p řed rokem 1347 / 56). Zdrojem inspirace pro takováto 

zobrazení byly antické p ředstavy o sudi čce Atropos, Kérách, 

Erinyjích a harpyjích. Existovala však i vlídná, mí rumilovná 

podoba Smrti jako p řítelkyn ě, neobjevovala se však tak často. 

Většinou byla zpodob ňována jako stará žena s kosou či lopatou 

u postele umírajícího. V anglické básni Death and Liffe  z 15. 

století zase vystupuje Smrt jako stará čarod ějnice, oproti 

tomu Život je krásná dáma; paralela s Evou a pannou  Marií je 

zde z řejmá. Na Evu jako zdroj zla a smrti je poukazováno i ve 

špan ělské básni La Dança general de la muerte , kde Smrt m ění 

                                                           
54 Zpracováno dle Delumeau, J. H řích a strach. Praha: Volvox Globator, 1998, 
str. 111. 
55 Reprodukce díla viz 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thetriumphof death.jpg. 
56 Reprodukce fresky viz 
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:The_Triu mph_of_Death_by_Buffalma
cco_in_Pisa.  
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pohlaví dle toho, koho vyzývá k tanci; samotná p řitažlivost 

Smrti pak m ůže anticipovat pozd ější erotizaci Smrti / 57.  

 Triumfující smrt s korunou na hlav ě se od 14. století 

objevovala i v podob ě mužské. Mívala pak podobu šlechtice, 

apokalyptického jezdce, rytí ře, lovce (n ěkdy s jest řábem na 

ruce) či zlod ěje, který býval vybaven lukem a šípy, srpem či 

kosou, sítí, palicí nebo nožem a mohl být zachycen jak na 

bojišti, tak u smrtelné postele / 58. Práv ě zobrazení smrti jako 

ušlechtilého rytí ře bylo v pozdním st ředov ěku oblíbené nejen 

ve výtvarném um ění, ale i v literatu ře. Naopak kritika smrti 

zaznívá z n ěmecky psaného díla Orá č z Čech / 59 (po č. 15. 

stol.); orá č zde obvi ňuje smrt, že mu vzala jeho krásnou ženu: 

 

„Pon ěvadž jste rovn ěž bytost letitá, m ůžete bájit. A č jste 

v ráji p řišla na sv ět jako žne čka a dbáte práva, nese če vaše 

kosa rovnom ěrn ě: vskutku vznosné kv ěty ni čí, bodlá čí nechává 

stát; plevel z ůstává, byliny k užitku hynou.“ / 60 

 

Navzdory českému p řekladu se v n ěmeckém originále setkáváme se 

Smrtí ( der Tot ) jako postavou mužskou.  

 Ikonografie Smrti jako kostlivce se ustavovala od 14. 

století, a to jak v mužské, tak v ženské podob ě. Objevovaly se 

u ní r ůzné atributy: n ůžky (jako Atropos), trumpeta, buben či 

lopata, dále pak kostra mohla mít vousy, visatá prs a či dlouhé 

vlasy / 61. Kostra byla zpo čátku ješt ě pokryta vysušeným či 

                                                           
57 P říklady konkrétních d ěl zachycujících Smrt p řevzaty z Guthke, K. S. The 
Gender of Death. Cambridge: Cambridge University Pr ess, 60-76. 
58 Tamtéž, str. 49. 
59 Tento st ředov ěký spor se Smrtí je napsán ve form ě dialogu a vychází 
z autorova života (kolem roku 1400 mu zem řela žena Markéta). A čkoliv je na 
konci sporu orá čovi uznána čest, Smrt vyhrává. Dílo je výsledkem 
jedine čného rétorického um ění a obsahuje humanistické prvky. 
60 Cit. Jan ze Žatce. Orá č z Čech (p řel. Jaromír Povejšil). Praha: Vyšehrad, 
1994, str. 40.  
61Zpracováno dle Guthke, K. S. The Gender of Death. C ambridge: Cambridge 
University Press, 1999, str. 44.  
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hnijícím masem, až pozd ěji se z ní stal „ čistý“ kostlivec. 

Umělci rádi p ři zobrazování Smrti využívali léka řských 

poznatk ů o rozkladných procesech t ěla / 62.  

 Tance Smrti, které se rozší řily poté, co byla Evropa 

zasažena morem, byly mj. inspirovány  tanci na h řbitovech 

(další vlivy viz výše). Za čaly se objevovat dramatické hry 

( často tvo řily doprovod ke kázání), ve kterých nejd říve Smrt 

odhalovala lidem záhrobní sv ět, pozd ěji je však za čala nutit 

k tanci, n ěkdy za doprovodu umrl čí kapely, jindy byla 

hudebníkem ona sama (podoba pištce, houslisty apod. ).  Její 

první ob ětí býval papež, následovali zástupci r ůzných 

sociálních t říd (lze zde sledovat hierarchické rozvrstvení 

spole čnosti), kterých bývalo nej čast ěji dvacet čty ři, časem 

jich však p řibývalo / 63. Pot řeba p řipomínat lidskou smrtelnost 

a její nevyhnutelnost je obsažena již v básni mnich a Hélinanda  

Vers de la Mort  (Verše o smrti), kde autor vysílá do sv ěta 

personifikovanou Smrt, aby p řiměla lid k pokání / 64. Asi 

nejslavn ější zachycení tance Smrti najdeme u Hanse Holbeina 

ml. v sérii 41 d řevoryt ů Les Simulachres  (1538), kde je krom ě 

7 biblicky tematizovaných rytin 34 vyobrazení st řetu Smrti 

(zobrazené už jako kostra) se zástupci jednotlivých  stav ů / 65. 

Jinak tato verze tance živých se Smrtí p řevažuje v Itálii / 66.  

 Pod vlivem morových ran byla také čast ěji zobrazována Smrt 

vyst řelující morové šípy (pokud ty zasahovaly ob ěti do uzlin, 

symbolizovala dým ějový mor). Jiným oblíbeným nám ětem se na 

konci st ředov ěku stala Smrt a panna. Konfrontace krásné mladé 

                                                           
62 Zpracováno dle Corvisier, A. Tance smrti. Praha: V olvox Globator, 2002, 
str. 34-35. 
63 Zpracováno dle http://www.newadvent.org/cathen/046 17a.htm. 
64 Zpracováno dle http://en.wikipedia.org/wiki/H%C3%A 9linand_of_Froidmont. 
65 Rytiny k náhledu na http://www.dodedans.com/Eholbe in-simulachres.htm. 
66 Zpracováno dle Corvisier, A. Tance smrti. Praha: V olvox Globator, 2002, 
str. 22. 
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dívky s postavou Smrti zde zcela nov ě nabývá jasn ě erotického 

rázu / 67.  

 

                                                           
67 Podrobn ěji o Smrti a pann ě viz 
http://www.lamortdanslart.com/fille/maiden.htm. 
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4. Duše: opušt ění t ěla a soud 

 Po celý st ředov ěk panovala ustálená p ředstava, že duše po 

smrti odchází z t ěla ústy či nosem (jako poslední dech). Již 

z pohanské tradice vycházela víra, že když m ěl člov ěk 

poškozený či t řesoucí se stín, brzy zem řel (stín byl totiž ve 

skute čnosti lidskou duší) / 68. Ve výtvarném um ění býval 

zachycován okamžik, kdy se and ěl či ďábel ujímá duše; ta tedy 

mohla být zesnulému vytahována z úst nebo se už na vyobrazení 

vznášela nad t ělem. Samotná duše mívala nej čast ěji bu ď podobu 

dít ěte, nebo malé bezpohlavní postavi čky (homunkula). Objevuje 

se také zobrazení duše v podob ě holubice. Na iluminacích 

k dílu arabského u čence z 9. století Costy ben Luca, který 

rozlišil v t ěle životního a duševního ducha a duši (animu), má 

duše podobu homunkula, zatímco duch nabývá po smrti  formy bílé 

holubice / 69.  

Dobrou duši vynesl and ěl na placht ě nebo holýma rukama do 

výše, s h říšnou démoni sestoupili do hlubin (nap ř. jícnem 

sopky). Jediný, u koho duše nemohla ústy odejít, by l Jidáš, 

protože mu zrádný polibek zape četil ústa a muselo mu prasknout 

břicho, aby se duše dostala ven; záhy se jí zmocnili démoni. 

Člov ěk často nemohl p řijít na onen sv ět bez doprovodu. Tím se 

stávala autoritativní osoba ze zásv ětí pocházející, nej čast ěji 

někdo ze sv ětc ů či and ěl ů. Propojení mezi naším a oním sv ětem 

probíhalo prost řednictvím létání, po Jákobov ě žeb říku, po 

cestách či mostech; z jiných tradic byla p řevzata lo ď. Do 

pekla mohl být člov ěk odnesen démony či na pekelném koni / 70.  

 Jak už bylo zmín ěno výše, v raném st ředov ěku byla 

rozší řená p ředstava, že duše po smrti usíná a spí až do Božího 

                                                           
68 Zpracováno dle Lecouteux, C. Víly, čarod ějnice a vlkodlaci ve st ředov ěku. 
Praha: Volvox Globator, 1998, str. 139-141.  
69 Zpracováno dle Le Goff, J. Encyklopedie st ředov ěku. Praha: Vyšehrad, 
2008, str. 818-819. 
70 O duši opoušt ějící t ělo po smrti viz Dinzelbacher, P. Poslední v ěci 
člov ěka. Praha: Vyšehrad, 2004, str. 30-35.  
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soudu. Rozší řil se však také koncept, dle kterého duše stane 

před soudem hned po smrti. Ve 14. století vzplanul sp or o to, 

jestli ani sv ětci nemohou vid ět tvá ř Boží p řed posledním 

soudem, jak prosazoval papež Jan XXII. Tento názor byl pozd ěji 

zavržen jako heretický a Benedikt XII. dogmaticky u kotvil 

učení o dvojím soudu – individuálním hned po smrti a 

kolektivním na konci v ěků. Díky n ěmu mohli také svatí z řít na 

Boha ješt ě p řed koncem sv ěta / 71. 

 P ředstavy o individuálním soudu duše se lišily. 

V n ěkterých popisech vystupoval Kristus jako soudce, p řed 

kterým se konal spor and ěl ů s ďábly o to, komu p řipadne duše. 

Za tu se navíc často p řimlouvala Panna Maria. Další častou 

představou oblíbenou ve výtvarném um ění zejména od 12. století 

bylo vážení duší. Scéna, která má ko řeny dokonce až 

v egyptském náboženství, v ětšinou zachycuje archand ěla 

Michaela s váhami, na jejichž jedné stran ě je duše a na druhé 

její dobré i špatné činy. Mezi and ěly a démony, kte ří 

přihlížejí, se mohla p říležitostn ě strhnout bitka.  

Soud však mohl prob ěhnout zcela bez p řítomnosti soudce. 

Snad nej čast ější takovou formou byl p řechod uzou čkého mostu 

připomínajícího ost ří nože, pod nímž se v řece topily h říšné 

duše, které nedokázaly p řejít a dostat se tak do ráje. Motiv 

mostu se vyskytoval velmi často ve vid ěních (viz níže) a i ve 

dvorských románech. Jinou verzí byl již zmín ěný žeb řík, jehož 

pří čky mohly být ostré jako nože. Oba dva tyto motivy b yly 

velmi oblíbené ve výtvarném um ění / 72.  

Poslednímu soudu, v jehož brzký p říchod hodn ě k řesťanů 

věřilo, m ěl p ředcházet p říchod Antikrista. Toho spat řovali 

mnozí kazatelé i teologové v konkrétních císa řích, papežích a 

dalších osobnostech (Jan Milí č z Krom ěříže dokonce po krátký 

                                                           
71 O osobním soudu viz Dinzelbacher, P. Poslední v ěci člov ěka. Praha: 
Vyšehrad, 2004, str. 36-42. 
72 Tamtéž, str. 38-42.  
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čas považoval za Antikrista Karla IV.). Od 12. stole tí se však 

ší řila i p ředstava, že p řed koncem sv ěta dojde ke zlomu a 

zavládne ideální řád; církev bude o čišt ěna a rozší ří se po 

celém sv ět ě, zavládne království boží na zemi. Tyto postoje 

měly ko řeny v krizi církve, o jejíž napravení a také vyman ění 

ze sv ětské moci mnozí usilovali (propagátory t ěchto myšlenek 

byli často u čenci vzešlí z františkánského prost ředí či 

radikální táborité; v obou p řípadech se jednalo o proudy 

spojované s kací řstvím) / 73. Mluvilo se také o poslední bitv ě, 

která byla výsledkem spojení germánského Ragnaröku s biblickým 

mýtem o Gogu a Magogu. Ve st ředov ěku stále p řítomný strach 

z konce sv ěta navíc posilovaly neobvyklé p řírodní jevy či 

vpády nek řesťanských národ ů. Od 10. století se také vyvinul 

kánon znamení, která m ěla Boží soud p ředznamenat. Člov ěku byl 

takto stále p řipomínán jeho úd ěl. Strach z konce sv ěta a soudu 

navíc posiloval zp ůsob, jakým n ěkdy bývala vylí čena 

pomstychtivost svatých, kte ří budou napln ěni nenávistí 

hříšníky soudit. Ojedin ělé nebylo ani tvrzení, že B ůh mstí i 

nev ědomá pochybení / 74. 

Asi nejd ůležit ější událostí, která m ěla t ěsně p ředcházet 

poslednímu soudu, bylo vzk říšení mrtvých. Rozklad t ěla byl 

chápán jako nevyhnutelná nutnost, jež nastala násle dkem 

prvotního h říchu. O čišt ěné t ělo se však m ělo na konci času 

zrodit znovu, a to v podob ě, jakou m ěl Adam p řed vyhnáním 

z ráje / 75. Úvahy o podob ě vzk říšeného t ěla zam ěstnaly mnoho 

učenc ů a teolog ů. Nej čast ější pojetí bylo takové, že lidé 

budou vzk říšeni do v ěku asi 30 – 33 let (tzn. do let 

Kristových), jejich podoba bude zdokonalená (tj. 

                                                           
73 Zpracováno dle Le Goff, J. Encyklopedie st ředov ěku. Praha: Vyšehrad, 
2008, str. 154.  
74 O posledním soudu a zmrtvýchvstání viz Dinzelbache r, P. Poslední v ěci 
člov ěka. Praha: Vyšehrad, 2004, str. 109-119. 
75 Zpracováno dle Delumeau, J. H řích a strach. Praha: Volvox Globator, 1998, 
str. 103.  
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optimalizovaná výška a odstran ění dalších chyb; každý teolog 

však tyto chyby hodnotil jinak – existovaly nap ř. názory, že 

ženy budou vzk říšeny jako muži), t ěla budou nezni čitelná a 

spasení budou zá řit. Otázkou také bylo, kdo všechno bude 

vzk říšen – dle Oty z Freisinku to m ěl být každý člov ěk, který 

byl nadán rozumem (zahrnoval sem i p ředčasn ě narozené či vážn ě 

postižené, ale vylu čoval opice a mytické bytosti). Motiv 

zmrtvýchvstání byl um ělci velmi oblíbený (asi zde hrálo roli 

to, že jen tady bylo možné zachytit nahé lidské t ělo). Na 

jednotlivých postavách také mohly být ukázány r ůzné fáze 

oživení (od kostlivce p řes obalení šlachami a masem až po 

celého člov ěka) / 76. 

Italský františkán Tommaso da Celano složil ve 13. století 

hymnus Dies Irae  (tzn. Den hn ěvu), který pojednává o dni 

posledního soudu a svolání duší p řed Boží tr ůn, kde je čeká 

soud. Části básn ě byly za řazeny do římskokatolické liturgie a 

v ní se využívaly až do 2. vatikánského koncilu, kd y byly 

vy řazeny pro své hr ůzyplné lad ění. Text se stal inspirací pro 

mnohé umělce (mj. Mozartovo Rekviem) / 77.  

Místem posledního soudu po druhém p říchodu Kristov ě mělo 

být dle proroka Jóela údolí Jóšafat. Proto v raném st ředov ěku 

putovali n ěkte ří v ěřící do Svaté zem ě zem řít, aby mohli být 

pohřbeni u Jeruzaléma a čekat zde na Krist ův návrat / 78. P ři 

samotném posledním soudu má pak Kristus na tr ůně nahlédnout do 

knih, v nichž jsou zaznamenány dobré a špatné skutk y lidí, a 

podle toho je poslat do v ěčných muk či do ráje / 79. 

Zobrazení posledního soudu pak bylo zvlášt ě ve vrcholném 

st ředov ěku jedním z nejoblíben ějších témat um ělc ů. Podkladem 

                                                           
76 Zpracováno dle Ohler, N. Umírání a smrt ve st ředov ěku. Praha: H&H, 2001, 
str. 212-214. 
77 Blíže k tématu viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Di es_Irae. 
78 Podrobn ěji viz Ohler, N. Umírání a smrt ve st ředov ěku. Praha: H&H, 2001, 
str. 216. 
79 Zpracováno dle Le Goff, J. Encyklopedie st ředov ěku. Praha: Vyšehrad, 
2008, str. 459. 
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většinou bývala Janova apokalypsa; and ělé troubící na polnice 

do všech sv ětových stran, B ůh jako soudce na tr ůně a pod jeho 

nohama souzení, kte ří jsou následn ě bu ď spaseni, či posláni do 

hořícího jezera / 80. Časté bylo také vyobrazení archand ěla 

Michaela s váhami, Petra čekajícího u nebeské brány a praotce 

Abraháma, který p řijímal duše spravedlivé. Takový výjev se 

nacházel snad v každém kostele; i zde tedy op ět narážíme na 

snahu církve odpoutat lid od v ěcí pozemských a soust ředit 

jejich pozornost k mnohem d ůležit ějším v ěcem posledním / 81.  

 

                                                           
80 Blíže viz Ohler, N. Umírání a smrt ve st ředov ěku. Praha: H&H, 2001, str. 
217.  
81 Zpracováno dle Dinzelbacher, P. Poslední v ěci člov ěka. Praha: Vyšehrad, 
2004, str. 114-119.  
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5. Onen sv ět 

 P ředstavy o onom sv ět ě se b ěhem st ředov ěku prom ěňovaly a 

topografie zásv ětí se up řesňovala. V 6.- 8. století ješt ě byly 

popisy onoho sv ěta zna čně zmatené a nejasné, když se však na 

konci 12. století definitivn ě vymezil o čistec, uspo řádání 

zásv ětí bylo pevn ě dáno. Zatímco n ěkterá místa ustoupila do 

pozadí, jiná nabyla na významu.  

Celkov ě se na podob ě onoho sv ěta nejvíce podílely židovské 

představy a antická mytologie, jejíž pojetí Tartaru ( místa 

trest ů) a Elysejských polí, kde pobývali blažení, se otis klo 

do k řesťanské podoby pekla a ráje. K řesťanství odtud také 

převzalo i víru ve Zlatý v ěk a Ostrovy blažených. Nejsiln ější 

inspiraci antikou pak m ůžeme vysledovat v Dantov ě Božské 

komedii.  

 Onen sv ět lidé chápali jako reálný a velmi blízký našemu 

sv ětu. To dokazovala i p ředstava, že na n ěkterých místech zem ě 

šlo sestoupit do pekla či do o čistce. V zásv ětí bylo také 

odlišné plynutí času. Zdejší „v ěčný“ čas se řídil dle jiných 

pravidel a mnozí u čenci (zvlášt ě po ustanovení o čistce jako 

dalšího zásv ětního místa) se snažili ho propo čítávat.  V ráji 

mohl být jeden den roven nesmírn ě dlouhé dob ě na zemi, v pekle 

naopak; čas tu tedy uplýval dle toho, jak byl subjektivn ě 

vnímán. Také se zde prolínala pozemská minulost s b udoucností, 

panovalo tu tedy jakési časové kontinuum / 82.  

 

5.1 Nový zákon a ran ě k řesťanské apokalypsy 

V samotném Novém zákon ě podrobn ější popisy zásv ětí 

nenajdeme. Pavel na n ěkolika místech vyjmenovává, jací 

hříšníci nebudou vpušt ěni do Božího království (1. Kor 6:9-10; 

Gal 5:19-21; Ef 5:5). V Lukášov ě evangeliu najdeme p říb ěh o 

                                                           
82 Zpracováno dle Gurevi č, A. Nebe, peklo, sv ět. Jino čany: H&H, 1996, str. 
282-287.   
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boháči a Lazarovi. Zatímco Lazar je po smrti odnesen k 

Abrahamovi, bohá č putuje do pekla odd ěleného propastí, kde mu 

není dop řána ani kapka vody, protože dobré v ěci už dostal za 

života (L 16: 19-31). Z této pasáže také vychází p ředstava 

části zásv ětí jako l ůna Abrahamova, o jejímž charakteru se 

dlouho diskutovalo (Abraham nemohl být p řed Kristovým sestupem 

do pekel v nebi, avšak místo Lazarova pobytu bylo c hápáno jako 

místo odpo činku). Matoušovo evangelium varuje p řed zatracením 

a v ěčnými muky pom ěrn ě často: 

 

„Syn člov ěka pošle své and ěly, ti vyberou z jeho 

království každé pohoršení a každého, kdo se dopouš tí 

nepravosti, a hodí je do ohnivé pece; tam bude plá č a sk říp ění 

zub ů. Tehdy spravedliví zazá ří jako slunce v království svého 

Otce.“  / 83 

 

Naopak co se tý če nebe, o čekával Ježíš a jeho u čedníci p říchod 

království Božího na zem v čase nejbližším. Až když se tato 

naděje nevyplnila, za čala se tvo řit podrobná eschatologie a 

koncepce zásv ětí / 84. 

 Častým zdrojem st ředov ěké imaginace týkající se zásv ětí 

byly apokalypsy, ve kterých se jeden ze svatých sta l sv ědkem 

dění na onom sv ět ě nebo mu o n ěm bylo vypráv ěno. N ěkterá 

zjevení se ve st ředov ěku do čkala veliké obliby a byla hojn ě 

opisována. 

Otázky Bartolom ějovy pocházející asi ze 3. století 

pojednávají o Kristov ě sestupu do pekel, o kterém se Nový 

zákon zmi ňuje jen ve stru čnosti. Když Ježíš vylomí pekelnou 

bránu, zbi čuje a spoutá Satana (Beliara), vyvede praotce a 

                                                           
83 Cit. Matouš, 13:41-43. Bible, český ekumenický p řeklad. Praha: Česká 
biblická spole čnost, 2006. 
84 Zpracováno dle Dinzelbacher, P. Poslední v ěci člov ěka. Praha: Vyšehrad, 
2004, str. 43.  
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nakonec se vrátí na k říž / 85. Motiv sestupu do pekla se 

objevuje již v Testamentu dvanácti patriarch ů z roku 100 p ř. 

n. l., kdy do Beliarova království sestupuje mesiáš  a 

vysvobozuje odtud zajatce. Krist ův sestup do pekel zpracovává 

i U čení Silvanovo či druhá část Nikodémova evangelia. Fakticky 

však dle teolog ů Kristus nesestoupil až do nejhlubšího pekla, 

ale do limba patriarch ů, které je od té doby prázdné. Dogma o 

sestupu do pekla se stalo jedním ze základních stan ovisek 

křesťanské víry a opakovalo se ve vyznáních / 86. 

Ve Vid ění Ezdrášov ě st řeží pekelnou bránu dva lvi a jejich 

ohnivým dechem musí projít každá duše. Zatímco spra vedlivým 

plameny neublíží, h říšníci jsou sežehnuti a potrháni. And ělé 

pak vedou Ezdráše hloub ěji do pekla a ukazují mu tresty za 

jednotlivé h říchy; je zde nap říklad ob ří červ, který vdechuje 

a vydechuje provinilce, Herodes trpící v plamenech na tr ůně či 

ohnivá řeka, p řes kterou vede most dost široký pouze pro 

spravedlivé. Archand ělé Gabriel a Michael nakonec vedou 

Ezdráše skrze plameny do ráje, kde je sv ětlo a radost, 

příbytky spravedlivých zá ří a duše zde dostávají každý den 

manu / 87.  

Oblíbené bylo také Zjevení Mariino. V n ěm je Panna Maria 

vzata archand ělem Michaelem do pekla, kde spat ří r ůzné druhy 

trest ů – nev ěřící jsou uvrženi v temnotách, h říšníci trpí ve 

dvou ohnivých řekách a v jeze ře, jsou ožíráni červy či visí na 

železných stromech, na jiné čekají rozžhavené lavice a 

všemožné trápení ohn ěm. Panna Maria se p řimlouvá za h říšníky a 

vyprosí pro n ě úlevu na dobu Velikonoc / 88. I Petrovo zjevení 

popisuje tresty h říšník ů, oblibou však byla tato apokalypsa 

                                                           
85 P řeklad Otázek Bartolom ějových a pojednání o n ěm viz Brož, J. a spol. 
Proroctví a apokalypsy. Praha: Vyšehrad, 2007, str.  93-124.  
86 Zpracováno dle Turner, A. Historie pekla. Brno: Jo ta, 1995, str. 68-72.  
87 Apokalyptické texty týkající se Ezdráše a pojednán í o nich viz Brož, J. a 
spol. Proroctví a apokalypsy. Praha: Vyšehrad, 2007 , str. 145-186.  
88 O mariánských apokalypsách viz Brož, J. a spol. Pr oroctví a apokalypsy. 
Praha: Vyšehrad, 2007, str. 233-249. 
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vytla čena na západ ě Zjevením Pavlovým a na východ ě Zjevením 

Mariiným / 89. 

V Utrpení Perpetuy a Felicity (k jejich mu čednické smrti 

došlo v roce 203 v Kartágu) se do čítáme o Perpetuin ě vizi; ta 

spat řila sama sebe, jak p řes dra čí hlavu vystoupila na žeb řík 

vedoucí do krásných luk s ovcemi, kde byl B ůh v podob ě pastý ře 

a dal jí ochutnat sýr. V jiném vid ění pod žeb říkem číhal had a 

úro čil na všechny k řesťany, kte ří se snažili k žeb říku 

přiblížit. Saturus, další z popravených, pak vid ěl, jak 

Perpetuu odnáší čty ři and ělé na východ do krásné zahrady, kde 

se oba setkali s dalšími umu čenými / 90.  

Nejv ětší inspirací pro st ředov ěká lí čení zásv ětí na západ ě 

bylo asi Zjevení Pavlovo (v českém st ředov ěkém p řekladu 

rozší řeno pod názvem Jm ě o svatém Pavle). Nejstarší verze 

tohoto textu byla sepsána pravd ěpodobn ě řecky n ěkdy v 2. či 3. 

století a obsahovala popis celého zásv ětí, latinská verze z 8. 

či 9. století se však omezila jen na vylí čení pekla a jeho 

muk. Starší text za číná stížností slunce, m ěsíce, mo ře, vody i 

země na lidskou h říšnost. Následn ě and ělé podávají zprávy o 

dobrých i zlých skutcích lidstva a je popsána smrt a následn ě 

soud spravedlivého i bezbožníka. And ěl pak bere Pavla ke 

zlaté nebeské brán ě, za kterou potkají Henocha a Elijáše. O 

dalším navštíveném míst ě nesmí Pavel hovo řit, a and ěl nato 

vyzvedá apoštola do druhého nebe. Zde se nachází ze mě 

zaslíbená – dvojice prochází stále úrodnou rajskou zahradou, 

až doputuje k Acherónskému jezeru, které je b ělejší než mléko. 

Pavel s and ělem tady nastoupí na lo ď, jež s nimi pluje do 

Kristova m ěsta. Kolem toho jsou čty ři řeky z medu, mléka, vína 

a oleje, takže zdejší obyvatelé mají vždy všeho dos tatek. U 

                                                           
89 O petrovských apokryfech viz Brož, J. a spol. Pror octví a apokalypsy. 
Praha: Vyšehrad, 2007, str. 317-348.  
90 Zpracováno dle Russell, J. B. A History of Heaven.  Princeton: Princeton 
University Press, 1997, str. 61-63, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Perpetua_and_Felicity.  
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každé řeky je skupina svatých a p řed branami m ěsta čekají 

naříkající pyšní, za které činí pokání ohýbající se stromy. 

Město má dvanáct hradeb a u každé brány jsou zlaté tr ůny pro 

ty, kte ří dodržovali Boží p řikázání, aniž by znali svatá 

písma. Uprost řed města hraje David na citeru a zpívá žalmy. 

Nato and ěl vezme Pavla na návšt ěvu do pekla; p řekonají tedy 

Oceán, který obklopuje celou zemi, a za ním je tma a smutek. 

Dorazí až k ohnivé řece, do které jsou r ůzně pono řeny duše; 

zde se Pavel dozvídá, kdo se dopustil jakého h říchu. Dále vidí 

žhavé jámy napln ěné lidmi, r ůzná mu čení ohn ěm a mrazem, t ěla 

násilím trhaná či červy požíraná. U všech and ěl popisuje, 

jakých ohavných skutk ů se tyto duše dopustily, p řesto za n ě 

Pavel prosí o smilování, a tak je všem dop řán jeden den 

odpočinku. Pak putují do ráje, ve kterém pobývali Adam a  Eva 

před pádem; zde vidí pod stromem pramenit řeky Píšón, Gíchón, 

Tigris a Eufrat, dále spat ří i strom poznání dobrého a zlého a 

strom života. Na záv ěr vypráv ění se s Pavlem, dokud je ješt ě 

v t ěle, p řichází pozdravit Panna Maria, praotcové, proroci, 

Lot, Jób, Noe, Elijáš a Elíša. Tím Pavlovo vid ění kon čí / 91. 

  

5.2 Vid ění a cesty na onen sv ět 

 Sepsaná vid ění onoho sv ěta byla zejména v 7. – 13. století 

velmi oblíbená. K cest ě do zásv ětí docházelo v ětšinou p ři 

t ěžké nemoci, nebo bylo sv ědectví ve snu zv ěstováno mrtvým 

spícímu živému. Nikdy nedocházelo k vid ění posledního soudu, 

sou částí vize však mohl být soud osobní. Podrobn ě bývaly 

zachycovány pekelné tresty, popis nebe však býval s tru čný či 

zcela chyb ěl / 92. 

                                                           
91 P řeklad dvou Pavlových zjevení a pojednání o nich viz  Brož, J. a spol. 
Proroctví a apokalypsy. Praha: Vyšehrad, 2007, str.  253-313. 
92 Podrobn ější seznam se stru čnou charakteristikou vid ění viz 
http://www.hell-on-line.org/TextsJC.html.  
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 Ve čtvrté knize Dialog ů Řehoře Velikého sepsaných v roce 

590 m ůžeme najít n ěkolik zaznamenaných sv ědectví o cest ě do 

zásv ětí. Nejjasn ější z nich je zpráva pocházející od jakéhosi 

vojáka, který vid ěl most p řes černou smrdutou řeku. Za ní byla 

louka, po které se procházeli lidé v bílých řízách mezi 

zářícími domy. P řes most mohli p řejít jen ti, kte ří byli bez 

hříchu / 93. Řehoř Tourský zaznamenal v téže dob ě v Historii 

Frank ů jiné dv ě vize. Biskup Salvius byl po smrti vynesen 

anděly do božího domu, zde mu však bylo řečeno, že má na zemi 

ješt ě práci a musí se tam tedy vrátit / 94. Naopak Sunniulf 

spat řil ohnivou řeku, p řes kterou vedl úzký most vedoucí 

k bílému domu. Do řeky padali všichni klerikové, kte ří se 

řádně nestarali o své ove čky / 95. 

 K vizi mnicha Baronta došlo v roce 678 nebo 679. K dyž 

onemocněl, byl archand ělem Rafaelem proveden po čty řech 

nebeských úrovních. Protože však na Baronta stále d otírali 

démoni, p řišel sv. Petr, odehnal ďábly a mnicha poslal na zem 

skrze peklo, kde Barontus spat řil trp ět mnohé h říšníky. Jiné 

vid ění zásv ětí uvádí ve svém dopise sv. Bonifác. Píše zde o 

mnichovi z Wenlocku, jehož duch p ři nemoci opustil t ělo a byl 

vyzvednut and ěly. P ři souboji o mnichovu duši se objevují jeho 

zhmotn ěné h říchy, ctnosti je však porážejí. Poté mnich spat ří 

peklo plné ohnivých jam s kvílícími dušemi a most p řes černou 

vroucí řeku, kudy p řecházejí spravedliví do ráje / 96.   

 Beda Ctihodný (673-735) taktéž zaznamenal ve svých  

Církevních d ějinách Anglie vize onoho sv ěta. Irský mnich 

Furseus m ěl údajn ě b ěhem svého života n ěkolik vid ění. V jednom 
                                                           
93 Zpracováno dle Gregory the Great. Dialogues. 
http://www.tertullian.org/fathers/gregory_04_dialog ues_book4.htm#C7, kap. 
36.  
94 Blíže viz Gregory of Tours. History of the Franks.  
http://www.fordham.edu/halsall/basis/gregory-hist.h tml, kniha VII., kap. 1.  
95 Podrobn ěji v Turner, A. Historie pekla. Brno: Jota, 1995, s tr. 94.  
96 Zpracováno dle charakteristiky Barontovy vize na h ttp://www.hell-on-
line.org/TextsJC.html; podrobn ě k vid ění mnicha z Wenlocku viz . Ohler, N. 
Umírání a smrt ve st ředov ěku. Praha: H&H, 2001, str. 193-204. 
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z nich byl vzat and ěly do nebes i do pekelných oh ňů. Tam 

spat řil svá řící se démony i trpící h říšníky; jeden z nich byl 

po Fursovi mršt ěn ďáblem a mnichovi z ůstalo nadosmrti zran ění 

na čelisti a ramenou. Druhá Bedou uvád ěná vize pat řila 

hospodá ři Drythelmovi. Tomu and ěl ukázal údolí, ve kterém 

padal sníh i šlehaly plameny – zde byly o čiš ťovány duše, které 

se sice nevyznaly ze všech h řích ů, ale na konci času budou 

spaseny. Délku pobytu na tomto o čistném míst ě pak mohly 

zkrátit p římluvy živých. Na temném konci údolí vid ěl Drythelm, 

jak démoni vle čou duše do temnoty, nato mu and ěl ukázal i 

místo pobytu blažených, ne však dosud dokonalých du ší. 

Skute čné nebe pak m ělo být dle and ělových slov nedaleko odtud. 

Řehoř Veliký i Beda uvád ějí také p říb ěh vojáka, za nímž po 

smrti p řijdou dva mladíci s knihou dobrých skutk ů. Ta je však 

oproti knize špatných skutk ů tém ěř neznatelná a vojáka si 

odnesou démoni / 97.  

 Od klasických vizí se odlišovala Plavba sv. Brenda na. 

Původní latinský text vznikl asi na po čátku 9. století, 

dochovaly se však až pozd ější verze. Legenda vychází ze života 

sv. Brendana, jež žil na p řelomu 5. a 6 století, a 

z mo řeplaveckých zpráv, které se však smísily s tehdejší mi 

pov ěrami a p ředstavami o sv ět ě. Sv. Brendan se vydává se svými 

druhy na plavbu po podivuhodných a zázra čných ostrovech (Irové 

takovou cestu nazývají imram ), zastaví se však i v pekle a 

v ráji. Když jsou v ětrem zahnáni k pekelné brán ě, spat ří tam 

ďábla a duše jemu propadlé. Mezi nimi je i Jidáš, kt erý jim 

popíše své utrpení a mo řeplavci mu vyprosí jeden den 

odpočinku. Na jiném ostrov ě potkají poustevníka Pavla, který 

žije již sto čty řicet let, protože pije z lé čivého pramene. I 

                                                           
97 Podrobn ěji o Fursových vid ěních viz Beda Ctihodný. Církevní d ějiny národa 
Angl ů. Praha: Argo, 2008, str. 162-164 (kniha III., kapi tola XIX.). 
Drythelnova vize viz tamtéž, str. 276-282 (kniha V. , kapitola XII.). P říb ěh 
hříšného vojáka viz tamtéž, str. 282-284 (kniha V., k apitola XIII.).  
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Brendan a jeho spole čníci se vodou osv ěží, na čež pokra čují 

k branám ráje. Zde jsou provedeni krásnou a úrodnou  krajinou. 

Nakonec se po sedmi letech plaveb vrací dom ů do Irska / 98.  

 Časté bývaly i politicky lad ěné vize. Ve Wettiho vid ění 

(824), které se zam ěřuje zejména na tresty za proh řešky kléru 

a provin ění sexuální povahy, se objevuje v pekle sám Karel 

Veliký. V Rotchariov ě vid ění se však tentýž panovník nalézá 

v nebi. I prostomyslný král Karel III. Tlustý (839- 888) podal 

sv ědectví o onom sv ět ě. Spat řil n ěkteré své p říbuzné, jak se 

vaří v horké sm ůle, otce však našel v místech o čisty, kde se 

připravoval k pobytu v ráji / 99. 

 V Adamnánov ě vizi se dozvídáme o nebeském m ěst ě, dále o 

měst ě, kde čekají ti, kdo ješt ě nejsou hodni ráje, a o pekle a 

trestech, které zde duše podstupují. Kniha vizí Otl oha 

z Emmeranu (11. století) obsahuje celkem sedm zázna mů vid ění 

onoho sv ěta (z celkových dvaceti t ří). Zajímavá je také vize 

Anselma Scholastika, kterému se zdálo o tom, že s K ristem 

sestoupil do pekelné jámy, na čež byl poslán zp ět na zem skrze 

peklo v doprovodu ďábla, který mnicha ochra ňoval p řed 

trýznícími démony / 100 . 

 Vid ění Albericovo z po čátku 12. století m ělo vliv i na 

samotného Danteho. Montecassinský mnich Alberic ješ t ě v 

dětství onemocn ěl a na dev ět dní upadl do bezv ědomí. Pr ůvodci 

na jeho cest ě do zásv ětí se mu stávají dva and ělé a sv. Petr. 

Peklo je uspo řádáno do částí, v nichž pobývají jednotlivé 

skupiny h říšník ů. Nejd říve Alberic spat ří místo, kde dlí 

nepok řt ěné d ěti, dále prochází kolem ledové hory, lesa 

špi čatých strom ů, na nichž visí h říšnice, kolem rozpálených 

                                                           
98 Zpracováno dle p řevypráv ěné verze v Petoia, E. Mýty a legendy st ředov ěku. 
Praha: Volvox Globator, 1998, str. 311-326.  
99 Vid ění Wettiho, Rotchkariovo a Karla Tlustého zpracován o dle 
http://www.hell-on-line.org/TextsJC.html; Turner, A . Historie pekla. Brno: 
Jota, 1995, str. 99-100.  
100 Vize zpracovány dle http://www.hell-on-line.org/Te xtsJC.html. 
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schod ů, pece, ohnivého jezera či nádrže ve tvaru kon ě napln ěné 

roztavenými kovy. V pekelné studni, kde je i ob ří červ 

vdechující a vyfukující provinilce, pobývají nejv ětší 

provinilci – Herodes, Jidáš a další. Opodál jsou já my st řežené 

draky a další místa trest ů. Poté je Albericovi ukázána 

očistcová řeka, do které padají všichni nehodní a va ří se v ní 

tak dlouho, až nejsou jejich kosti o čišt ěny. Opodál je velká 

plá ň porostlá hložím, kde na osedlaném draku čeká ďábel a s 

hadem v ruce švihá duše, které procházejí. T ěm když se poda ří 

prchnout, dostanou se na prozá řenou louku, na níž čekají 

spravedliví. Uprost řed je ráj, ten však bude otev řen až o 

Posledním soudu. Holubice pak Alberica v doprovodu jeho t ří 

pr ůvodc ů vynese do nebes. Ta mají sedm stup ňů, v šestém sídlí 

svatí a and ělé. Alberic je vyzdvižen až na hradby samotného 

Božího m ěsta, o n ěmž mu je však zapov ězeno mluvit. Nakonec ho 

Petr provede padesáti jedna kraji, ve kterých spat ří Alberic 

další tresty a místa utrpení. Nato se hoch probere,  opustí 

rodi če a odebere se do kláštera / 101 . 

 Z po čátku 12. století pochází také sv ědectví matky mnicha 

Gilberta z Nogentu. Té se zdálo, že prochází dlouhý m tunelem 

ke studni, v níž byli lidé s červy ve vlasech a snažili se 

ženu stáhnout k sob ě dol ů. Pak k ní p řišel její zem řelý 

manžel, který m ěl nemanželské dít ě, jež ho stále trýznilo 

křikem. Když žena procitla, vzala si k sob ě sirotka, aby 

manželov ě duši uleh čila. Dít ěte se však zmocnil ďábel, a tak 

trápilo všechny tím, že celé noci plakalo / 102 . 

Asi nejznám ější ze všech je vize Tundalova (také 

Tnugdalova či Tondolova), jejíž p ůvodní latinská verze z roku 

1149 byla p řeložena do patnácti jazyk ů. Irský rytí ř a pozd ěji 

                                                           
101 Albericova vize zpracována dle p řevypráv ěné verze v Petoia, E. Mýty a 
legendy st ředov ěku. Praha: Volvox Globator, 1998, str. 255-268.  
102 Vize této ženy zpracována dle p řevypráv ěné verze v Petoia, E. Mýty a 
legendy st ředov ěku. Praha: Volvox Globator, 1998, str. 269-273.  
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mnich Tundal, jehož zp ůsob života má ke zbožnému pom ěrn ě 

daleko, upadne b ěhem stolování do kómatu, v n ěmž z ůstane 

několik dní. B ěhem té doby je proveden zásv ětím. Od hordy 

ďábl ů je zachrán ěn svým and ělem strážným, který ho následn ě 

bere do pekla. Zde musí Tundal hrozným trest ům nejen 

přihlížet, ale mnohé z nich i podstoupit. Kolem údolí  s ohn ěm 

na jedné stran ě a mrazem na druhé, p řes propast, kam padají 

pyšní a lakomí, dorazí Tundal se svým pr ůvodcem k oblud ě 

Acherónu. Zde však and ěl zmizí, rytí ř je spolknut a v b řiše 

příšery všemožn ě trápen. Když se Tundal ův ochránce vrátí, 

dotekem ho uzdraví a spole čně pokra čují k jezeru plnému oblud. 

Rytí ř musí p řejít po uzou čkém most ě pobytém h řebíky, a to 

navíc s krávou, kterou kdysi ukradl. Pozd ěji Tundala spolkne 

pták s železným zobákem a rytí ř se spolu s trusem dostane do 

zamrzlého jezera, kde za trest musí h říšníci rodit hady. 

V Ohnivém údolí je Tundal štípán žhavými klešt ěmi a kován na 

kovadlin ě. Po tomto utrpení spat ří v hlubin ě ke žhavé posteli 

přikovaného samotného Lucifera, který sice trochu p řipomíná 

člov ěka, ale má zobák, ocas a tisíce rukou, jimiž mu čí h říšné 

duše. Z t ěchto hrozných míst vychází rytí ř v doprovodu svého 

anděla na louku, kde ti ne zcela zlí trpí hladem a žízn í. 

Opodál se ne zcela dob ří p řipravují na vstup do nebe, které je 

za st říbrnou zdí. I sem se na krátko Tundal podívá, záhy je 

však vrácen do svého t ěla. Po hr ůzných zážitcích v pekle se 

rytí ř vzdává svého majetku a sv ůj život zasv ěcuje Bohu. Toto 

vypráv ění vyskytující se díky své oblib ě v mnoha 

r ůznojazy čných verzích m ělo vliv i na výtvarné um ění; mj. se 

jím inspiroval Hieronymus Bosch ve svých obrazech p ekla a ráje 

/ 103 . 

                                                           
103 Tundalova vize zpracována dle Turner, A. Historie pekla. Brno: Jota, 
1995, str. 97-99; http://en.wikipedia.org/wiki/Visi o_Tnugdali.  
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Gunthelm (12. století) byl anglický mnich, který by l ve 

své vizi vzat do nebe sv. Benediktem. Rafael ho pak  odvedl do 

temných míst, kde mnich spat řil komíny pekla. Následn ě ho 

anděl provedl místy utrpení a na dn ě pekelné propasti Gunthelm 

našel Jidáše / 104 .  

Vypráv ění o návšt ěvě Očistce sv. Patrika nacházejícího se 

v Irsku vznikala od 80. let 12. století. Nejznám ější z nich 

pojednává o rytí ři Oweinovi (bylo sepsáno mnohokrát, mj. Marií 

de France), avšak psalo se i o dobrodružstvích mnoh a dalších 

(nap ř. Williama Stauntona či Louise z Auxerre). Místo sestupu 

do O čistce ukázal prý Kristus sv. Patrikovi, když se mu 

nedařilo evangelizovat Iry, a sv ětec zde nechal vystav ět 

kostel. Každý, kdo do O čistce sestoupil a strávil zde den a 

noc, m ěl být o čišt ěn ode všech h řích ů. Místo se stalo cílem 

mnoha poutník ů a p řes četné novov ěké církevní zákazy jím 

zůstalo až dodnes.  

Rytí ř Owein, který se b ěhem svého života dopustil mnoha 

hřích ů, se rozhodl provést nejtvrdší pokání. Vypravil se proto 

do O čistce sv. Patrika, kde se nejd říve čtrnáct dní postil, 

načež byl vpušt ěn do jeskyn ě, kde se nacházel vstup. Po dlouhé 

době vyšel na planinu, na níž se nacházel krásný d ům. Když zde 

rytí ř rozjímal, p řišlo k n ěmu patnáct muž ů, kte ří mu poradili, 

že až ho budou týrat démoni, nesmí zapomenout na Je žíše; ten 

mu vždy pom ůže. Rytí ř se tedy vydal na cestu a hned se k n ěmu 

slétli ďáblové. Za čali ho mu čit a hodili ho do ohn ě, ale Owein 

vzpomněl na Ježíše a byl propušt ěn. Stejn ě se dostal z p ěti 

plání, kde byli lidé p řikováváni a všemožn ě mučeni. 

Následovaly lázn ě s vanami napln ěnými roztavenými kovy, ledová 

řeka, studna vedoucí do pekla a úzký kluzký most p řes ohnivou 

řeku. Na všech t ěchto místech ďáblové rytí ře lákali, aby se 

                                                           
104 Gunthelmova vize zpracována dle http://www.hell-on -
line.org/TextsJC.html. 
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vrátil zp ět na zem, ale Owein nepodlehl, protože v ěděl, že by 

tak byl zatracen. S pomocí Boží tedy všechny nástra hy p řekonal 

a došel k zá řící brán ě, kde se p řipojil k procesí 

spravedlivých a vešel do pozemského ráje. Zde pobýv al na 

krásné vonné louce, rozmlouval s dušemi, okusil neb eskou manu 

a spat řil bránu do nebeského ráje, kam po čase odcházejí duše 

spravedlivých. Pak byl poslán zp ět na zem stejnou cestou, 

jakou sem p řišel, tentokráte si ho však ďáblové nevšímali / 105 . 

V Čechách bylo rozší řené Ji říkovo vid ění, jehož český 

překlad z latiny pochází snad již z p ředhusitské doby. Vypráví 

o rytí ři uherského krále Ludvíka, který asi v roce 1352 

dorazil do O čistce sv. Patrika. Když byl po patnáctidenním 

postu vpušt ěn, spat řil krásnou louku, na které mu t ři muži 

poradili, že se má vždy spolehnout na Krista a Troj ici. Díky 

tomu prošel svody a nástrahami démon ů a p řekonal i muka, která 

na n ěj cestou nastražili. Pak se setkal s archand ělem 

Michaelem, jenž mu ukázal o čistcové tresty a z mostu, který 

ověřoval Ji říkovu zbožnost, spat řil rytí ř i pekelnou propast. 

Nato s and ělem prošel na krásná luka, do sadu a následn ě do 

pozemského ráje. Zde z hory spat řil nebesa s Kristem a Marií 

na tr ůnech, nebylo mu však jako smrtelníkovi povoleno vst oupit 

/ 106 . 

Gottschalkova vize se odehrála v roce 1188 a pocház ela od 

německého rolníka. Ten o Vánocích ulehl a upadl do tr ansu, 

v n ěmž byl proveden dv ěma and ěly po zásv ětí. Nejd říve musel 

bos p řejít trnitou plá ň (na strom ě zav ěšené boty byly jen pro 

spravedlivé), z čehož mu z ůstala znamení tohoto trestu. 

Následovala řeka plná ostn ů, kterou člov ěk musel bu ď 

                                                           
105 Vypráv ění o O čistci sv. Patrika zpracováno dle komentá ře a p řevypráv ěné 
verze v Petoia, E. Mýty a legendy st ředov ěku. Praha: Volvox Globator, 1998, 
str. 274-291.  
106 Ji říkovo vid ění je k dispozici i v českém p řekladu, p ředmluvu a 
poznámkový aparát esoterika Jaromíra Kozáka je však  nutno brát s rezervou. 
Viz Ji říkovo vid ění (p řeložil J. Kozák). Praha: Onyx, 2007.  
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přeplavat, nebo p řeplout na lodi, pokud nebyl obtížen h říchy. 

Na druhém b řehu se nacházely t ři cesty – do pekla, do o čistce 

a do ráje. Gottschalk navštívil všechny t ři části; stal se 

sv ědkem pekelných trest ů, v o čistci potkal n ěkolik známých 

osobností a spat řil i nebeský Jeruzalém, bylo mu však 

zapov ězeno do n ěj vkro čit / 107 .  

Vid ění mnicha z Eynshamu (1196) doprovází sv. Mikuláš. 

Mnich navštíví místa trest ů – dv ě planiny a ohnivou a ledovou 

horu nad zapáchajícími vodami, kde jsou dle h řích ů mučeni 

provinilci. Také spat ří t ři svatá místa, mezi nimi nebeský 

Jeruzalém a Krista na k říži. Ailsiho vize taktéž pochází 

z konce 12. století; pr ůvodcem se zde Ailsimu stává jeho 

vlastní zem řelý syn, který otci zásv ětí popisuje. Spole čně 

procházejí skrz o čistec do temného údolí k ohnivé a ledové 

řece, p řes kterou syn p řeplave s Ailsim na zádech. Pak vidí 

dům plný utrpení a pekelné údolí, kde duše úpí v plam enech. Na 

záv ěr navštíví pozemský ráj, ve kterém duše čekají na vstup na 

nebesa / 108 . 

 Velmi barvité je p ředchozími vizemi siln ě inspirované 

Thurkillovo vid ění z roku 1206. Když essexský sedlák kopá na 

své farm ě, p řijde k n ěmu sv. Jakub a vezme ho na cestu do 

zásv ětí. Zde Thurkill spat ří o čistcový ohe ň, slané a ledové 

jezero či most s ostny. Nad tímto o čistcem dohlíží sv. 

Mikuláš, který pomáhá duším do nebe. K rozhodnutí o  spáse či 

zatracení pak slouží váhy, na kterých sv. Pavel s ďáblem duše 

váží. Zajímavý je obraz pekla – zde sedí ďáblové v obrovském 

hledišti a dívají se, jak jsou jednotliví h říšníci bráni ze 

                                                           
107 Gottschalkova vize zpracována dle Dinzelbacher, P.  Poslední v ěci 
člov ěka. Praha: Vyšehrad, 2004, str. 46-47; http://www.h ell-on-
line.org/TextsJC.html. 
108 Vid ění mnicha z Eynshamu a Ailsiho vize zpracována dle http://www.hell-
on-line.org/TextsJC.html. 
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svých rozžhavených okovaných židlí a na jevišti mu čeni. Tuto 

hroznou podívanou sledují i svatí z nedaleké hory / 109 . 

 Na po čátku 15. století se neznámá žena čty řikrát stala 

sv ědkem d ění v o čistci. Tyto vize postrádají geografické 

popisy a detailn ě se zam ěřují na popisy mu čení; pr ůvodkyni 

Margaret nap říklad stále pronásleduje ohnivá ko čka se psem a 

drásají její t ělo. Celkov ě tyto vize obsahují více osobních a 

vyznava čských rys ů / 110 .  

  

5.3 Božská komedie 

 V ůbec nejznám ějším dílem st ředov ěku je Božská komedie ( La  

Divina Commedia ) Danta Aligieriho složená v letech 1308-1321. 

Báseň napsaná v toskánském dialektu je roz člen ěna na t ři části 

(Peklo, O čistec a Ráj), z nichž každá má t řicet t ři zp ěvů 

(spolu s úvodním zp ěvem je jich tedy celkem sto). Dílo 

napln ěné symbolickými významy je psáno v první osob ě; Dante 

zde nejd říve v doprovodu Vergilia, pozd ěji jeho lásky Beatrice 

prochází zásv ětím. Cesta se odehrává v období Velikonoc roku 

1300.  

 P ři své pouti oním sv ětem básník potkává známé historické 

i mytické osobnosti (zejména z období antiky – nap ř. 

Alexandra, Odyssea nebo Aristotela), dále sv ětce, italské 

(nej čast ěji florentské) politiky a jiné významné postavy. 

S mnohými z nich se zastavuje a dává do řeči; hovor se 

nej čast ěji to čí kolem italských d ějin i aktuálních událostí. 

Dante se také setkává s bytostmi z antické mytologi e, které 

jsou nej čast ěji strážci po řádku a mu čiteli v pekle.  

 Báse ň za číná ve chvíli, kdy Dante bloudí ztracený po lese 

a prchá p řed vl čicí (symbolizující lakotou), která mu 

zabra ňuje v pokra čování po cest ě. Tehdy potkává Vergilia, 

                                                           
109 Tamtéž. 
110 Tamtéž. 
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který se ho ujímá, a spole čně pokra čují k pekelné brán ě, kudy 

jedin ě vede pr ůchozí cesta. Na pr ůčelí vchodu vítá Danta 

nápis: 

 

„Mnou prochází se k sídlu vyhošt ěnců, 

mnou p řichází se do v ěčného bolu, 

mnou p řichází se v říši zatracenc ů. 

Pán spravedlnost dal mi do úkolu. 

Jsem dílo, které cht ěly k sv ěta spáse 

moc boží, moudrost s první láskou spolu. 

Nebylo p řed mým vznikem v ěcí v čase, 

jen v ěci v ěčné. Já tak v ěčná práv ě: 

Naděje zanech, kdo mnou ubírá se!“/ 111  

 

Za branou doputují k řece Acheronu, p řes který je p řeveze 

zlostný Charon. Kolem pekelné propasti pokra čují k limbu, v 

němž spo čívají nepok řt ění – jsou zde tedy i všichni u čenci 

starov ěku. Teprve za tímto místem za číná skute čné peklo. U 

jeho brány je Mínós, jenž rozhoduje, do kterého kru hu pekla 

bude h říšník svržen. Nejd říve dvojice básník ů naráží na ty, 

kte ří se provinili chlípností a jsou trestáni neustávaj ící 

vich řicí. Ve t řetím kruhu st řeženém Kerberem jsou v dešti 

smrdutém blát ě týráni obžerci; lakomci a marnotratníci pod 

dohledem obludy Pluta trpí valením t ěžkých b řemen a souboji 

mezi sebou samými v další části. P řevozník Flegius Danta a 

jeho pr ůvodce p řeveze p řes řeku Styx, v jejímž bahn ě se rvou 

ti, kte ří propadli hn ěvu. Na druhém b řehu je m ěsto, do n ěhož 

však démoni odmítají Dantovi otev řít bránu. Nakonec p řichází 

anděl a poutníky vpouští; uvnit ř jsou v rozžhavených hrobech 

trestáni kací ři. P ři sestupu do sedmého pekelného kruhu 

                                                           
111 Alighieri, D. Božská komedie (p řeložil O. F. Babler). Praha: Státní 
nakladatelství krásné literatury, hudby a um ění, 1958, str. 7. 
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potkávají básníci Minotaura a p řecházejí krvavou řeku, v níž 

jsou mu čeni tyrani. Nato vstupují do lesa sebevrah ů, jejichž 

t ěla se prom ěnila ve stromy, v jejichž korunách hnízdí 

harpyje. Podél řeky Phlegeton vychází Dante s Vergiliem na 

pouš ť, kde jsou ve dštícím ohni trestáni sodomité a lich váři. 

Obluda Geryon básníky poté p řeváží k osmému kruhu – žleb ům 

zla. Zde jsou ve strouhách démony bi čováni kuplí ři a sv ůdci 

žen, o kus dále trpí na bahnitém dn ě propasti pochlebova či. Ve 

skále uv ězněným h říšník ům, kte ří se dopustili svatokupectví, 

jsou páleny nohy. Následuje procesí v ěštc ů a hada čů, jenž mají 

hlavy oto čeny o 180 stup ňů. V pátém žlebu plavou ve smolném 

jeze ře zkorumpovaní, které hlídá a týrá sme čka ďábl ů. Pokrytci 

pak musí nosit t ěžké masky z olova. Když Dante a Vergilius 

překonají propast, spat ří v sedmém žlebu zlod ěje, které do 

obli čej ů kousají hadi t ěsně omotaní kolem jejich t ěl. N ěkte ří 

hříšníci dokonce s plazy sr ůstají v jedno t ělo a m ění se 

v san ě. Dále trpí v plamenech ti, kte ří klamali. Mezi 

rozséva či svár ů, jež byli potrestáni utnutím kon četin či hlav, 

je i Mohamed roz ťatý v p ůli t ěla. V desátém žlebu pobývají 

padělatelé pokrytí sv ědivými v ředy a pen ězokazi s b řichy 

nadmutými shnilou vodou. Do posledního devátého kru hu pekla 

jsou básníci odneseni obrem a v zamrzlém jeze ře Kokyt vidí 

pykat zrádce. Na úplném dn ě pekelné propasti je v zemi 

uvězněný ok řídlený Dis se t řemi hlavami, které pojídají 

Jidáše, Bruta a Cassia. Po t ěle netvora Dante s Vergiliem 

vyšplhají k otvoru, jež je vyvede ne zemský povrch.     

 Básníci vyjdou na slunce na jižní polokouli u o čistcové 

hory. Ta je umíst ěna na ostrov ě a jsou k ní and ěly na lodích 

přiváženy duše. Pod horou Dante s Vergiliem narazí na  strážce 

Cata a setkávají se zde s čekajícími dušemi, které se stále 

diví, že je Dante živý. Básníci se pak vypravují na  obtížný 

výstup na horu. Na spodní římse potkávají ty, kte ří se smí řili 
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s Bohem až t ěsně p řed svou smrtí a ješt ě tedy čekají na 

přímluvné modlitby živých, aby mohli být vpušt ěni do samotného 

očistce. Protože po západu slunce není možné pokra čovat ve 

výstupu, uchýlí se Dante a Vergilius do údolí nedba lých 

knížat, které v noci p řijdou hlídat dva zelení and ělé (celkem 

Dante stráví v o čistci a v pozemském ráji čty ři dny). 

Následujícího rána se kone čně dostávají k vstupu do samotného 

očistce. Vedou k n ěmu t ři schody (symbolizují vyznání h řích ů, 

lítost a vzplanutí novou láskou k Bohu), na posledn ím z nich 

stojí and ěl a p řed odem čením brány napíše Dantovi na čelo 

sedmkrát P (tj. h řích). V prvním kruhu o čistce jsou nuceny 

duše, které se provinily pýchou, nosit t ěžká b řemena. Avšak na 

rozdíl od t ěch, kte ří skon čili v pekle, se tito již za života 

za své h říchy káli a mysleli na Boha, pro čež budou o čišt ěni. 

Při výstupu z prvního kruhu je Dantovi z čela umazáno první P. 

V další části o čistce jsou závistivci, jimž byly o či za trest 

zašity železnou nití. Ti, kte ří propadli hn ěvu, jsou v dalším 

kruhu ztraceni v dýmu. Čtvrtá část o čistce hostí lenochy a 

duchovn ě vlažné, jež jsou stále hnáni okružím. Lakomci a 

marnotratníci leží o kus dále znehybn ěni na zemi. Když 

poutníci procházejí touto částí, horou se rozezní chvalozp ěv a 

země se za čne t řást; to o čišt ěné duše odcházejí do ráje. Se 

dvěma posledními P na čele se Dante se svým pr ůvodcem vydává 

mezi obžerce, kte ří jsou trápeni hladem a žízní. V posledním, 

sedmém kruhu o čistce jsou chlípníci trestáni krutým mrazem. 

Dvojice prochází o čistným ohn ěm a nocuje na schodech. Na 

vrcholu o čistcové hory vstupují básníci do pozemského ráje, 

který je zárove ň místem, kdy musí Vergilius Danta opustit a 

roli pr ůvodkyn ě p řebírá Beatrice. Básník je kárán za své 

hříchy a vyzpovídá se. Nato je omyt v ří čce Léthé, která 

způsobuje zapomn ění špatných čin ů. Než dorazí k další řece 

jménem Eunoe, jenž naopak vyvolá vzpomínky na činy dobré, vidí 
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Dante Henocha s Eliášem a pr ůvod ctnostných. Po vykoupání 

v druhé řece je básník zcela o čišt ěn a p řipraven k další 

cest ě. 

 Z pozemského ráje Dante s Beatricí vystupují do pr vní 

nebeské sféry M ěsíce, kde se básník od jedné z duší dozvídá, 

že se tu nalézají ti, kdo cizí vinou nemohli dodrže t 

náboženský slib. Beatrice pak Dantovi vysv ětluje, jakou 

hodnotu má slib daný Bohu a také mu vypráví o skvrn ách na 

Měsíci a o hv ězdné soustav ě v ůbec. Vystupují do Merkurova 

nebe. Zde pobývají duše, které p řirozeného d ůvtipu využívaly 

ke konání dobra. Beatrice vykládá o Adamovi, h říchu, vykoupení 

a návratu do ráje. V nebi Venušin ě se nacházejí lidé, kte ří 

byli za života náchylní ke smyslné lásce. Ve slune čním nebi se 

Dante setkává s kruhem dvanácti sv ětc ů, povídá si s Tomášem 

Akvinským, Bonaventurou, Františkem z Assisi či sv. Dominikem. 

Zakladatelé řádů jsou zarmouceni upadající úrovní svých 

následovník ů. V Martov ě nebi básník spat ří kolem k říže duše 

svatých bojovník ů (nap ř. Juda Makabejský či Roland). V šestém 

nebi Jupiterov ě Dante rozmlouvá s orlem, který mu vypráví o 

pravém poznání, úradcích Boha či predestinaci. V Saturnov ě 

sfé ře básník rozmlouvá s Petrem Damianim, který mu proz razuje, 

pro č zde neslyší hudbu a Beatrice se nesm ěje. K Dantovi se pak 

připojuje sv. Benedikt. Ve sfé ře hv ězd (zodiaku) Petr, Jakub a 

Jan zkouší Dantovu víru a jsou s jeho odpov ěďmi spokojeni. P ři 

nastávající hudb ě a zp ěvech se ke spole čenství p řipojuje i 

Adam. V devátém nebi ( Primum Mobile ) je dev ět řádů and ěl ů 

shromážd ěných kolem centrálního sv ětla. Empyreum, desáté nebe, 

v n ěmž se Dantovi pr ůvodcem stává sv. Bernard, je sídlem Boha. 

Svaté ženy jsou shromážd ěny kolem panny Marie, and ělé a další 

svatí obklopují obraz Trojice vyjád řené t řemi soust řednými 

kruhy. Dante se modlí a d ěkuje, že mohl proz řít.  
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 Zatímco v Pekle se Dante soust ředí na barvité popisy hr ůz, 

příšer a mu čení, další části Komedie jsou již mén ě 

imaginativní a v Ráji se básník zam ěřuje zejména na teologické 

výklady a reflexi pozemského stavu. Do celého díla se také 

promítají soudobé v ědecké poznatky, a to zejména astrologické. 

Báseň se stala inspirací pro mnoho generací um ělc ů a její 

stopu nalezneme nejen v dílech st ředov ěkých malí řů a literát ů, 

ale dokonce i sou časných filma řů / 112 .    

 

5.4 Vrcholný a pozdní st ředov ěk: Drama, alegorie a 

parodie 

 Po Dantovi za čala obrazotvornost v souvislosti s peklem 

ochabovat. Italská poezie od 14. století sice hojn ě využívá 

námětu sestupu do pekla, avšak ve zesv ětšt ělé a zromantizované 

podob ě. I jinde dochází k návratu k rytí řským dobrodružstvím. 

V anglicky psaném Siru Orfeovi již nabývá peklo ryz e pohádkový 

charakter / 113 .  

Liturgická dramata byla ve st ředov ěku velmi oblíbená, 

představení se však od dnešního divadla zna čně lišilo. P ředně 

hra trvala okolo osmi hodin a hrála se p římo v ulicích m ěsta. 

Mezi nám ěty, které s oblibou zachycovala, bylo Kristovo 

sestoupení do pekla či p říb ěh o Antikristovi a posledním 

soudu. Vedle oblíbených her o zázracích a životech svatých se 

v pozdním st ředov ěku za čaly objevovat moralistní dramata a 

alegorie (nap ř. ztvárn ění smrtelných h řích ů v pekelné tlam ě). 

Zatímco zpo čátku (tzn. asi od 10. století) se na vystoupení 

podíleli klerikové, v pozdním st ředov ěku je vyst řídaly zejména 

                                                           
112 Kapitola zpracována na základ ě textu Dantovy Božské komedie (Alighieri, 
D. Božská komedie, p řeložil O. F. Babler. Praha: Státní nakladatelství 
krásné literatury, hudby a um ění, 1958) za pomoci detailn ějšího a esteticky 
velmi zda řilého rozboru Danteho díla na 
http://danteworlds.laits.utexas.edu/index.html. 
113 Zpracováno dle Turner, A. Historie pekla. Brno: Jo ta, 1995, str. 143-
144. 
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cechy. Co se tý če ztvárn ění pekla, napomáhal nej čast ěji cech 

kucha řský (jeho členové um ěli zacházet s ohn ěm a také mohli 

zap ůj čit velké kotle a pánve jako rekvizity). Základním a  

nejnákladn ějším prvkem na jevišti byla alespo ň t ři metry 

široká pohyblivá pekelná tlama, ze které vycházely plameny, 

kou ř a zápach. Protože podívaná byla hlavní pro p řilákání 

publika, muselo být výtvarné ztvárn ění atraktivní, a role 

Lucifera tedy vyžadovala po herci um ění polykat ohe ň či 

žonglovat / 114 .  

Ve hrách se často objevoval parodický a groteskní prvek. 

Na satiru či literární alegorii se zm ěnila i část vizioná řské 

literatury. Sen o pekle (1215) od Raoula Houdenc vy práví o 

poutníkovi, který v pekle mimo jiné spat ří Belzebuba s Pilátem 

pojídat pe čené heretiky na česneku. Alegorickou snovou básní, 

v níž se vyskytuje zásv ětí, je Petr Orá č (1340) od Williama 

Langlanda. Nebe tu zastupuje v ěž na kopci, zatímco peklo 

symbolizuje pevnost v hlubokém údolí / 115 .  

Nejvýznamn ějším st ředov ěkým umělcem, který ve svém díle 

hojn ě využíval motiv ů pekla, byl Hieronymus Bosch (1460-1516). 

Mezi obrazy, které se p římo týkají záhrobí a osudu duše na 

onom sv ět ě, pat ří nap ř. Poslední soud či Vize ze záhrobí, 

nejznám ější je však jist ě Zahrada pozemských rozkoší. Na tomto 

triptychu jsou zachyceny stvo ření sv ěta, pozemský ráj, zahrada 

rozkoší znázor ňující h říchy t ěla, a peklo. Celé dílo je 

napln ěno složitou symbolikou / 116 . 

 

5.5 Topografie zásv ětí 

5.5.1 Nebe 

                                                           
114 O st ředov ěkých náboženských hrách s tematikou pekla viz Turne r, A. 
Historie pekla. Brno: Jota, 1995, str. 113-124. 
115 Zpracováno dle Turner, A. Historie pekla. Brno: Jo ta, 1995, str. 100-
101. 
116 Reprodukce Boschových d ěl a jejich rozbor viz nap ř. monografie Buzzati, 
D. a spol. Bosch. Praha: Odeon, 1992.  
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 Stejn ě jako u ostatních míst zásv ětí byla i zde snaha 

spojit p ředstavu nebe s koncepcí sv ěta, kterou na črtávala 

tehdejší p řírodov ěda. Nad planetami a hv ězdami se m ěla 

nacházet k řiš ťálová sféra a za ní sídlili and ělé, blažení i 

nehybný hybatel. Nebí mohlo být více; nej čast ěji sedm podle 

počtu tehdy známých planet / 117 . Popisy nebe byly mnohem 

spo řejší než lí čení jiných míst onoho sv ěta, a mnozí u čenci 

chápali jeho podobu nebe spíše metaforicky, protože  to bylo 

místo nepopsatelné.  

 Nebe má být napln ěno sv ětlem, krásnými zvuky a v ůněmi, 

doteky i chut ěmi, hlavn ě je to však láska a spole čenství s 

Kristem / 118 . Nej čast ěji mívá vzhled nebeského Jeruzaléma 

postaveného z drahých kamen ů (po vzoru Apokalypsy, v židovské 

tradici se objevuje už okolo roku 200 p ř. n. l.), n ěkdy zase 

nabývá podob rozkvetlé zahrady či dokonce spole čenství 

poslední ve čeře. Mystické p ředstavy se na podobu prostoru 

nezaměřují v ůbec, naopak je zajímá vztah k Bohu a prožitek 

milosti (m ůžeme sledovat nap ř. u mysti čky Agnes Blannbekin) 

/ 119 .  

 Snaha snést nebeský Jeruzalém na zem se projevoval a 

v architektu ře, což m ůžeme nejlépe vid ět na velkolepých 

gotických katedrálách. Ve výtvarném um ění býval využíván motiv 

nebeského m ěsta, oblíbené bylo i zachycení sv. Petra 

odemykajícího nebeskou bránu. Z řídka se pak objevovalo nebe 

v podob ě l ůna Abrahamova / 120 .  

 Na cest ě do nebe duše často procházely pozemským rájem a 

také musely, jak jsme vid ěli výše, p řekonat r ůzné p řekážky. 

K nebeské brán ě mohla vést duha či most ze vzácných nerost ů. 

                                                           
117 Zpracováno dle Russell, J. B. A History of Heaven.  Princeton: Princeton 
University Press, 1997, str. 35.  
118 Tamtéž, str. 6-7.  
119 Zpracováno dle Dinzelbacher, P. Poslední v ěci člov ěka. Praha: Vyšehrad, 
2004, str. 45, 49. 
120 Tamtéž, str. 51-52. 
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Člov ěk, který se dostal do nebe, byl p řetvo řen; h říchy, 

kterými se provinil, si sice pomatoval, ale již ho nepálily. 

Navzdory svobodné v ůli už také nebyl schopen h řešit. 

Spravedliví byli v nebi sjednoceni láskou a oblažov áni z řením 

na Boha / 121 . To jim umož ňovala zdokonalená zá řící t ěla, která 

nepoci ťovala utrpení ani nebyla omezována prostorem – mohl a se 

kdykoliv kamkoliv p řenést. Sexualita a jiné t ělesné pot řeby 

zmizely; člov ěk nikdy nem ěl hlad, ale pro radost jíst mohl. 

Svatí pak byli obda řeni svatozá ří / 122 .  

V nebeské hierarchii se zrcadlila stavovská spole čnost. 

Nejvyšší postavení z lidí m ěla Panna Maria, která se od 12. 

století objevovala jako nev ěsta Kristova a královna nebes 

(tehdy nebeská hierarchie kopírovala hierarchii dvo ra; byla 

zde tedy v ětšina bohatých a urozených). Lidé byli roz řazeni 

v souladu s jejich mírou dobroty a svatosti, nikdo však nebyl 

se svým postavením nespokojen / 123 .  

 

5.5.2 Pozemský ráj 

 Pozemský ráj býval ztotož ňován se zahradou rozkoše, kde 

pobývali Adam a Eva p řed vyhnáním; jeho geografie je tedy 

popsána v Genezi. Na imaginaci m ěly vliv také antické 

představy o po čáte čním Zlatém v ěku a Ostrovech blažených. 

Křesťanští auto ři pozemský ráj zachycovali jako úrodnou vonnou 

zahradu v mírném klimatu, z níž vytékají čty ři řeky (Eufrat, 

Tigris, Píšon a Gíchón), louky jsou posety drahokam y a nalézá 

se zde studánka, která je pramenem v ěčného života. Často 

bývali za jediné obyvatele považováni Henoch a Eliá š, jiní 

však v ěřili, že byl ráj znovu otev řen Ježíšem, který slíbil 

                                                           
121 Mezi u čenci se vedly spory o zp ůsob nazírání na Boha v nebi, podrobn ěji 
viz. Russell, J. B. A History of Heaven. Princeton:  Princeton University 
Press, 1997, str. 125-140 (kapitola The Desire of t he Intellect).  
122 Zpracováno dle Dinzelbacher, P. Poslední v ěci člov ěka. Praha: Vyšehrad, 
2004, str. 44. 
123 Zpracováno dle Russell, J. B. A History of Heaven.  Princeton: Princeton 
University Press, 1997, str. 82, 124.   
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jednomu z lotr ů, jenž s ním byl uk řižován, že toho dne spolu 

spo činou v ráji (L 23:43). Také zde mohly sídlit dobré duše 

v podob ě pták ů, které budou vpušt ěny do nebe až o posledním 

soudu / 124 .  

 Jak napovídá název, m ěl se pozemský ráj nacházet na 

zemském povrchu, nebyl ale dosažitelný. V ěřilo se však, že se 

v jeho blízkosti rozprostírají nádherné krajiny a n achází se 

tu pohádkové bohatství, a proto se ho n ěkte ří snažili 

vyhledat. Samotný ráj pak mnozí umis ťovali daleko na východ, 

často za mo ře obklopující zemi, nebo vysoko do hor, kam se 

člov ěk nikdy nedostane. Býval také obklopen ohnivou zdí a 

hlídali ho and ělé. N ěkdy se také mohl nacházet mezi nebem a 

zemí, v úrovni m ěsí ční sféry. Nedosažitelnost tohoto místa 

však neodradila mnohé hleda če – podle legendy jím byl i sám 

Alexandr Veliký, mezi další pat řil nap ř. Erik Cestovatel 

(konec 1. tis.) / 125 .  

 Od 12. století se za čalo mluvit o království kn ěze Jana. 

Víra v n ěj se zakládala na anonymních dopisech z roku 1122, 

kde byla vylí čena ctnostná, bohatá k řesťanská velmoc 

nacházející se blízko ráje a do které byl problém s e dostat. 

Mnozí se zprávy chytili a ideu rozvíjeli; v ěřilo se, že je 

hlavní m ěsto říše vystav ěno z drahokam ů, žijí zde podivuhodná 

stvo ření, lidé jsou zdraví, krásní a dlouhov ěcí, neh řeší a 

jsou zbožní. Zem ě byla situována bu ď na východ, nebo do Afriky 

(v ětšinou oblast Habeše), a ve svých cestopisech se o ní 

zmi ňovali Marco Polo i legendární Mandeville / 126 . 

 Domněnka, že na zemi z ůstala místa, která si zachovala 

původní hojnost, se projevila i ve ví ře v záhadné ostrovy, 

kterými bylo pln ěno Okružní mo ře. Mnozí mo řeplavci tuto víru 

                                                           
124 Zpracováno dle Dinzelbacher, P. Poslední v ěci člov ěka. Praha: Vyšehrad, 
2004, str. 53. 
125 Tamtéž, str. 53-56.  
126 Podrobn ěji o království kn ěze Jana viz Delumeau, J. D ějiny ráje, zahrada 
rozkoše. Praha: Argo 2003, str. 79-104.  
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sdíleli a touha po objevení pohádkov ě bohatých kraj ů se 

projevila i p ři dobývání Ameriky. Ostrov sv. Brendana či Ofír, 

to byla místa b ěžně za řazovaná do st ředov ěkých map. V nich 

samozřejm ě nechyb ěl ani pozemský ráj a království kn ěze Jana. 

Skute čné kartografické záznamy se tak mísily s legendami a 

vytvá řely sv ět, ve kterém se pozemská realita doslova mísila 

se zásv ětím / 127 . Mnozí auto ři si však neodpustili parodovat 

tyto p ředstavy rajských míst; tak se v jednom irském vyprá vění 

ze 12. století m ůžeme do číst o m ěst ě postaveném z lívanc ů, 

másla, špeku či sýra. Bosch v Zahrad ě pozemských rozkoší 

vykresluje takovou „zemi blahobytu“ p ředevším v erotické 

rovin ě / 128 .  

 

5.5.3 O čistec 

 Samotný o čistec ( purgatorium ) není v Novém zákon ě uveden, 

jeho vznik však souvisí se zmínkou o zkoušce ohn ěm, která má 

prov ěřit činy každého člov ěka (1 Kor 3: 10-15). Otcem 

některých myšlenek, které vedly ke vzniku o čistce, byl sv. 

Augustin. Ten rozlišil čty ři kategorie lidí; krom ě dobrých a 

zlých ne zcela dobré a ne zcela zlé. Ti se pak za s pln ění 

ur čitých podmínek (p římluvy živých, o čišt ění trestem) mohli 

dostat do nebe. Místo o čisty však Augustin nijak 

nespecifikoval. Řehoř Veliký umístil n ěkterá z míst, kde si 

duše h říchy odpykávají, na zem / 129 . Ve v ětšin ě ran ě 

st ředov ěkých vid ění, jak jsme vid ěli výše, byl problém řešen 

pomocí zkoušky (nej čast ěji most) a p řípadné následné o čisty 

např. v ohnivé řece. Mohlo také existovat jakési do časné peklo 

či „ čekací“ louka pro ty, kdo ješt ě nebyli hodni ráje. 

                                                           
127 O dalších imaginárních zemích a ostrovech viz Delu meau, J. D ějiny ráje, 
zahrada rozkoše. Praha: Argo 2003, str. 105-124.  
128 Zpracováno dle Dinzelbacher, P. Poslední v ěci člov ěka. Praha: Vyšehrad, 
2004, str. 62. 
129 Zpracováno dle  Le Goff, J. St ředov ěká imaginace. Praha: Argo, 1998, 
str. 81.  
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Objevovala se také koncepce tzv. refrigeria  či l ůna 

Abrahamova, což bylo místo odpo činku. U čení bylo v roce 1240 

odmítnuto na pa řížské univerzit ě jako blud, oficiáln ě však 

bylo církví zavrženo až ve 14. století / 130 . P ředstavy 

„ čekacích“ míst i míst do časných trest ů sice nebyly jednotné, 

očistné plameny ( ignis purgatorius ) se však objevovaly ve 

velké části zpráv o zásv ětí. 

 Postupn ě se i mezi lidem stále více ujímala p ředstava, že 

pomocí p římluv, almužen a mší je možno trpícím duším ulevit.  

Na po čátku 11. století proto ustanovil clunyský opat Odil o 

svátek Duši ček (2.11.); dle legendy se k n ěmu totiž doneslo, 

že ďáblové na Sicílii v hlubinách zem ě zu ří, když se za jejich 

oběti n ěkdo p řimlouvá. Už od antiky se v ěřilo, že na Sicílii 

se dá skrze sopky sestoupit do pekla. Gervasius z T ilbury 

uvedl v 11. století zprávu o chlapci, který horou p rošel do 

krásného údolí, kde spat řil na loži zran ěného krále Artuše, 

kterému se ale jeho rány stále otvíraly. A čkoliv však bylo 

pozd ěji místo na Sicílii nazýváno o čistcem, mezi lidem z ůstalo 

chápáno jako peklo a pojetí se na rozdíl od O čistce sv. 

Patrika p říliš neujalo / 131 . 

 Očistec se zrodil ve dvou fázích: 1170-1180 v literat uře 

teologicko-spirituální (prost ředí cisterciák ů a pa řížských 

mistr ů), a pak 1180-1215 v literatu ře vizí (zejm. O čistec sv. 

Patrika). Místo m ělo sice infernalizovaný charakter, p řesto 

bylo blíže ráji, protože si zdejší duše udržovaly n aději na 

budoucí pobyt v nebi. Prvním sv ětcem, který prý o čistcem 

krátce prošel, byl sv. Bernard / 132 . Jedním z t ěch, kdo 

                                                           
130 Zpracováno dle Delumeau, J. D ějiny ráje, zahrada rozkoše. Praha: Argo, 
2003, str. 45.  
131 Zpracováno dle Petoia, E. Mýty a legendy st ředov ěku. Praha: Volvox 
Globator, 1998, str. 292-295; Le Goff, J. Zrození o čistce. Praha: Vyšehrad, 
2003, str. 126-126 (kapitola Památka zesnulých: Clu ny), 197-201 (kapitola 
Sicilský pokus).  
132 Podrobn ě o zrození o čistce v letech 1170-1200 Le Goff, J. Zrození 
očistce. Praha: Vyšehrad, 2003, str. 153-174. 
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nečinili z o čistce do časné peklo, byla Kate řina Janovská 

(1447-1510), která mu p řisoudila mystický prožitek složený 

zárove ň z bolesti i radosti / 133 . 

Podrobn ěji se d ělením zásv ětí a o čistcem zabýval Albert 

Veliký a Tomáš Akvinský ve 13. století. Akvinský um ístil 

očistec pod zem a do doby p řed posledním soudem, p ři čemž délka 

pobytu se pro každého lišila. M ěly na ni dle n ěj vliv p římluvy 

a odpustky, avšak nepokoušel se o žádné časové propo čty. 

Vyhradil se také v ůči n ěkterým u čenc ům, kte ří chápali o čistec 

jako nep řetržité pokání; podle Tomáše byl pobyt v o čistci 

časem trestu. Tomu šlo p ředejít pouze intenzivním pokáním či 

utrpením již za života na zemi / 134 . 

 Lidem koncepci o čistce p řibližovala p ři kázáních exempla. 

Jakub z Vitry v nich nap ř. říkal, že kdo nedodržuje ned ěli na 

zemi, nebude mít den odpo činku ani v o čistci. Caesarius 

z Heisterbachu uvádí celkem šestnáct exempel o o čistci (déle 

dvacet p ět o pekle a čtrnáct o ráji). Nejd ůležit ější je vždy 

lítost nad vlastními činy; spektrum trest ů je velmi široké a 

každému bude ud ěleno dle jeho čin ů. Caesarius již za číná 

vypo čítávat délku pobytu v o čistci a kalkuluje s časem v n ěm. 

Mezi další autory exempel pat řil Etienne de Bourbon (jeho 

učení má vysoce zastrašující charakter) či Gerard z Frachetu 

/ 135 .  

 Patronkou o čistce se stala sv. Luitgarda, což byla 

cisterciácká sv ětice, která se modlila a p řimlouvala za 

zemřelé, takže mnohým zkrátila jejich utrpení. Jinak du ším 

v o čistci uleh čovala také Panna Maria a sv. Mikuláš. Extrémní 

přístup pomáhání duším v o čistci na sebe brala Liedewij ze 

                                                           
133 Zpracováno dle Delumeau, J. H řích a strach. Praha: Volvox Globator, 
1998, str. 422.  
134 Zpracováno dle Le Goff, J. St ředov ěká imaginace. Praha: Argo, 1998, str. 
82.  
135 Podrobn ě o t ěchto exemplech viz Le Goff, J. Zrození o čistce. Praha: 
Vyšehrad, 2003, str. 289-303. 
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Schiedamu, která sama podstoupila mnohá muka, aby b yly duše 

vpušt ěny do nebe nebo se mohly ob čerstvit v refrigeriu  / 136 . 

Propagátory o čistce a pozd ěji „lovci záv ětí“ (šlo o získávání 

zbožných odkaz ů a objednávky zádušních mší) se stahy hlavn ě 

žebravé řády. K dogmatizaci o čistce v katolické církvi došlo 

v Lyonu v roce 1274 v souvislosti se sporem s řeckou církví, 

která koncepci o čistce pln ě neuznávala. Pravomoc církve 

osvobozovat duše z o čistce se naplno projevila v roce 1300, 

kdy papež Bonifác VIII. vyhlásil plné odpušt ění h řích ů pro 

všechny poutníky do Říma, a to i pro ty, kte ří zem řeli po 

cest ě. Žádný další papež ve 14. století však již takový projev 

pravomoci nad zásv ětím znovu nevykonal / 137 . O čistec odmítali 

mnozí heretikové v četn ě radikálních táborit ů, ke 

zproblematizování a vyvrácení nauky o o čistci došlo pak za 

reformace / 138 . 

 

5.5.4 Peklo 

V raném k řesťanství, kdy bylo ješt ě chápání zásv ětí hodn ě 

r ůznorodé, se vedly spory o apokastastasi, tzn. o myš lenku 

celkového vykoupení. Jejím p ůvodcem byl Origenes, který 

tvrdil, že Kristus zem řel za všechny, dokonce i za ďábly. 

Z toho vyplývalo, že peklo má do časný charakter a na konci 

věků zmizí. Tuto teorii definitivn ě vyvrátil Augustin, který 

ustanovil podobu pekla jako v ěčnou a nem ěnnou / 139 . V ětšina 

lidstva byla pro peklo p ředur čena; mimo církev nebylo spásy. 

Do pekla m ěli být dle církve posláni všichni, kdo zem řeli 

s d ědi čným či smrtelným h říchem, a tam budou trestáni r ůznými 

druhy mu čení. Jediný smrtelný h řích nevyznaný p ři zpov ědi nebo 

                                                           
136 Zpracováno dle Dinzelbacher, P. Poslední v ěci člov ěka. Praha: Vyšehrad, 
2004, str. 79. 
137 Podrobn ěji viz Le Goff, J. Zrození o čistce. Praha: Vyšehrad, 2003, str. 
317-318. 
138 Blíže v Dinzelbacher, P. Poslední v ěci člov ěka. Praha: Vyšehrad, 2004, 
str. 65.  
139 Zpracováno dle Turner, A. Historie pekla. Brno: Jo ta, 1995, str. 78-82.  
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ponechaný bez pokání odsoudil provinilce k peklu. T aktéž 

platilo, že neznalost p řed tímto v ěčným trestem nechránila 

/ 140 .  

Nej čast ěji se peklo nacházelo ve st ředu zem ě (tento názor 

sdílel i Tomáš Akvinský). V r ůzných lokálních tradicích se 

však pojetí mohlo lišit – peklo mohlo být umis ťováno na sever, 

do hlubokých les ů, propastí či na konec sv ěta / 141 . V pekle se 

mohla nacházet dv ě p ředpeklí. Limbus patrum  bylo místo, kde se 

shromaž ďovaly h říšné i nevinné duše p řed p říchodem Krista, 

který je propustil. Naopak Limbus puerorum  byl ur čen pro duše 

nepok řt ěných d ětí, které tak zde podstupovaly v ěčný trest, 

protože nebyly zprošt ěny prvotního h říchu. V leh čích pojetích 

bylo t ěmto duši čkám odep řeno z ření na Boha, avšak samotné 

odsouzení k v ěčné tm ě bez nároku na vstup do nebe po posledním 

soudu bylo strašným trestem / 142 . Z toho d ůvodu se stávalo, že 

majetn ější rodi če, kterým se narodilo dít ě mrtvé nebo zem řelo 

krátce po porodu, odnesli t ělí čko do kostela a nechali za 

duši čku sloužit mše v o čekávání, že se stane zázrak a dít ě 

obživne, aby mohlo být pok řt ěno. Ziskuchtiví kn ěží zde pak 

mohli mrtvolku zanechat do té doby, než za čala zapáchat. Pak 

některý z p řítomných prohlásil, že se dít ě pohnulo, díky čemuž 

mohlo být rychle pok řt ěno a následn ě poh řbeno v posv ěcené zemi 

/ 143 .  

Peklo m ělo dle mnoha církevních autor ů více stup ňů – mohlo 

být rozd ěleno nap ř. na horní a dolní, či spodní, st řední a 

vyšší. D ělení na t ři části zastával i Bernard z Clairvaux, 

který v ěřil, že svrchní peklo je na zemi, st řední je o čistné a 

pouze spodní je skute čným peklem; na této koncepci m ůžeme 

                                                           
140 Zpracováno dle Dinzelbacher, P. Poslední v ěci člov ěka. Praha: Vyšehrad, 
2004, str. 95, 97. 
141 Tamtéž, str. 92-93. 
142 Tamtéž, str. 86-89.  
143 Blíže viz Delumeau, J. H řích a strach. Praha: Volvox Globator, 1998, 
str. 300-310.  
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vid ět p ředznamenání vzniku o čistce / 144 . Je zajímavé, že 

představy krutého a pomstychtivého pekla, tak jak jsm e je 

mohli sledovat v r ůzných vizích, sdílely i pozdn ě st ředov ěké 

mysti čky. Hr ůzostrašnou vizi m ůžeme najít nap ř. u Františky 

Římské (14/15. století), která peklo rozd ělila na t ři části, 

jež obýval obrovský drak. Pozdní st ředov ěk však již zmír ňoval 

děsuplný charakter pekla a za čaly tak vznikat komicky lad ěné 

alegorie s personifikovanými smrtelnými h říchy či milostná 

pekla románské literatury, která obracela naruby ka tolický 

ideál cudnosti / 145 .  

 

                                                           
144 Zpracováno dle Le Goff, J. Zrození o čistce. Praha: Vyšehrad, 2003, str. 
145-146.  
145 Podrobn ěji v Dinzelbacher, P. Poslední v ěci člov ěka. Praha: Vyšehrad, 
2004, str. 104-108. 
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6. Revenanti 

 Revenanti (z latinského revenire  – navracet se) byli ti, 

kdo se po smrti navraceli z onoho sv ěta. Zatímco pohanské (tj. 

antické, germánské, slovanské či keltské) tradice, jež 

převládaly v lidové ví ře zejm. v raném st ředov ěku, často 

obsahovaly vypráv ění o oživlých mrtvých, kte ří vstávali 

z hrobu, aby trápili blízké, k řesťanští revenanti zjevující se 

ve vizích a snech byli dušemi, které pozd ější tradice umístila 

do o čistce. Takový revenant se rodil z ješt ě živé vzpomínky na 

mrtvého a jeho iluzorní p řítomnost tak na chvíli zaplnila 

prázdnotu, kterou zp ůsobila smrt / 146 . Na rozdíl od vizí 

zásv ětí se tato vid ění soust ředila na statut prostého člov ěka 

po p řekro čení hranice mezi životem a smrtí. Celkov ě pat řili 

mezi mrtvé s nejv ětším potenciálem k navracení se nepok řt ěné 

děti, sebevrazi, zavražd ění a ženy zem řelé p ři porodu / 147 . 

  Již v antice byl nebožtík považován za ne čistého a 

nebezpe čného, bylo tedy t řeba smír čími rituály získat jeho 

příze ň, aby se nevrátil. Nej čast ěji se vraceli ti, kte ří 

cht ěli pomstu nebo nebyli spokojeni se svým poh řbem. Ve 

st ředov ěku strach z umrlc ů p řetrval a n ěkteré zvyky 

zabra ňující zem řelému v návratu se uchovaly až do nedávné 

doby. Po smrti se tedy v dom ě otvírala okna a dve ře, aby duch 

mohl odejít, a také se zakrývala zrcadla a jiné odr azové 

plochy, protože by v nich mohla duše uvíznout / 148 . Mrtvému se 

zatla čily o či, zav řela ústa a zacpal nos, p řípadn ě mu byla 

dána mince, pozd ěji hostie, na cestu do zásv ětí. T ělo se 

vyneslo dírou ve zdi, aby mrtvý nenašel cestu zp ět. Pokud však 

duše uvízla mezi sv ěty, mohla se vrátit a škodit. Tito mrtví 

pak vstávali v noci z hrobu (byli tudíž vázáni na s vé t ělo) a 

                                                           
146 Zpracováno dle Schmitt, J.-C. Revenanti. Praha: Ar go, 2002, str. 60. 
147 Tamtéž, str. 15.  
148 Zpracováno dle Barber, P. Vampires, Burial, and De ath. London: Yale 
University Press, 1988, str. 180-182.  
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zdržovali se bu ď tam, kde bydleli, nebo na míst ě úmrtí. 

Protože byli hmotní, mohli živé fyzicky napadnout a  pro jejich 

zaplašení bylo nutno zlikvidovat jejich t ělesnou schránku. 

Někdy se mrtvole usekla hlava a dala se jí mezi kolen a, jindy 

byl umrlec spoután, zlámaly se mu kosti a hrob se z atížil 

kamením / 149 . 

 Oživlí zem řelí, kte ří ohrožovali kraj, byli v pozd ějších 

dobách nazýváni upíry. Celosv ětová víra v n ě měla 

pravd ěpodobn ě p ůvod v nepochopení rozkladných proces ů t ěla; 

zatímco n ěkdy se mohly z hrobu ozývat zvuky, které zp ůsobovaly 

rozkládající se vnit řnosti, jindy nafouklou a krví podlitou 

mrtvolu vyhrabala zv ěř či ji odkryla p ůdní eroze, což si lid 

vyložil jako nebožtíkovu aktivitu. Protože zárove ň mohlo být 

t ělo zdrojem nákazy, oživlý mrtvý zp ůsobující v kraji vlnu 

úmrtí byl považován za zjevného p ůvodce / 150 .  

 O dvou konkrétních p řípadech upírství v českých zemích se 

dozvídáme z Kroniky Jana Neplacha (14. století). Ob a popisují 

oživlého mrtvého (v prvním p řípad ě šlo o muže, v druhém o 

ženu), který se toulal po kraji a dusil lidi. Shodn ě zde také 

dochází k tomu, že navrátilce nebylo možné zahubit probodnutím 

kůlem, a pak t ělo muselo být zcela spáleno / 151 . 

 Z pohanských tradic vychází i víra v celou řadu dobrých i 

zlých duch ů – mor, bludi ček, trpaslík ů, elf ů či troll ů (což 

jsou dle Lacouteuxe také duše zem řelých / 152). Víru v t ělesn ě 

oživlé mrtvé se k řesťanství snažilo potla čit, b ěhem času ji 

však v podstat ě zapracovalo do vlastního systému 

                                                           
149 Zpracováno dle Lecouteux, C. P řízraky a strašidla st ředov ěku. Praha: 
Volvox Globator, 1997, str. 34-42.  
150 Podrobn ěji o teorii vykládající víru v upíry na základ ě rozkladných 
proces ů t ěla viz Barber, P. Vampires, Burial, and Death. Lond on: Yale 
University Press, 1988. 
151 Zpracováno dle Maiello, G. Vampyrismus v kulturníc h d ějinách Evropy. 
Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005, str. 89- 90.  
152 Zpracováno dle Lecouteux, C. P řízraky a strašidla st ředov ěku. Praha: 
Volvox Globator, 1997, str. 10; podrobn ě viz Lecouteux, C. Trpaslíci a 
elfové ve st ředov ěku. Praha: Volvox Globator, 1997.  
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prost řednictvím teorií o aktivitách démon ů. Upí ři se ješt ě 

hojn ěji za čali vyskytovat v novov ěku, a to v podob ě výše 

popsaných navrátivších se mrtvých; soudobá literatu ra a 

kinematografie čerpající ze Stokerova Drákuly popisuje již 

bytosti zcela jiného charakteru / 153 .  

 Co se tý če sn ů a bd ělých vizí nehmotných mrtvých, jejich 

hodnov ěrnost sice církev v raném st ředov ěku nejednozna čně 

popírala, pozd ěji se však staly d ůležitým prvkem v u čení o 

očistci a revenanti byli využíváni i pro ú čely církevní 

reformy (velmi často se objevovali v exemplech a n ěkte ří 

fará ři dokonce navzdory dogmat ům strašili v ěřící návratem duší 

mrtvých v podob ě zlých duch ů, pokud jejich poz ůstalí nebudou 

objednávat zádušní mše / 154). Obvykle se duše vracely, protože 

po poz ůstalých n ěco žádaly, mohlo se však stát, že jim naopak 

pomáhaly anebo zv ěstovaly smrt. 

Nejobvyklejší byla práv ě zjevení mrtvého ve snu. Toho se 

však mohlo dostat i tomu nejprostšímu člov ěku, takže bývaly 

sny diabolizovány a jejich pravost církev oficiáln ě uznávala 

většinou jen u klerik ů a urozených. Vid ění mrtvých v bd ělém 

stavu pak byla typická pro vizioná řskou a mystickou literaturu 

/ 155 . Sv. Augustin návraty zem řelých s výjimkou sv ětc ů 

vylu čoval a ozna čoval je za obrazy nastr čené do myslí lidí, 

jeho u čení se však v pozd ější praxi p říliš neujalo.  

Jednu skupinu zjevení tvo ří ta, která si na zemi 

odpykávají trest; jedná se tedy vlastn ě o duše v pozemském 

očistci. Už Řehoř Veliký uvád ěl p říb ěhy mrtvých zjevujících se 

v lázních, kde si odpykávali svoje h říchy. Významný komplex 

takovýchto revenant ů tvo řila tzv. familia Herlechini  čili 

                                                           
153 Klasická studie z roku 1746 uvád ějící p řípady vampyrismu od antiky po 
novov ěk pochází od katolického duchovního Augustina Calme ta; v češtin ě viz 
Calmet, D. Pojednání o upírech. Praha: Fontána, 200 6.  
154 Zpracováno dle Dinzelbacher, P. Poslední v ěci člov ěka. Praha: Vyšehrad, 
2004, str. 81.  
155 Zpracováno dle Schmitt, J.-C. Revenanti. Praha: Ar go, 2002, str. 97-122. 
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Herlechinova družina (n ěkdy ji mohl vést i král Herla nebo 

dokonce Artuš), což bylo vojsko mrtvých týrané démo ny a p ři 

jízdách krajem prosící pocestné o p římluvy / 156 . Asi 

nejvýznamn ější st ředov ěké sv ědectví o ní pochází od fará ře 

Walchelina a m ůžeme ho najít v díle Orderika Vitala (po č. 12. 

století). Tato vypráv ění v sob ě nesla nep římé varování p řed 

povoláním vojáka mimo rámec církve či ú častí na rytí řských 

turnajích, která se taktéž mohla stát p ří činou posmrtného 

trestu. Objevovala se i procesí zatracenc ů anebo naopak 

vyvolených (ti mohli blízkým zv ěstovat smrt), p ři čemž je bylo 

možno rozeznat dle barvy od ěvu (bílá – červená) / 157 . 

S rostoucí vzdáleností od obydlí živých stupala ano nymita a 

počet navrátilc ů; no ční pocestní mohli na opušt ěných cestách a 

rozcestích spat řit p řízra čné družiny (hranice jejich území 

většinou tvo řily řeky či potoky), skupinky mrtvých se pak také 

objevovaly v opušt ěných domech, na prázdných prostranstvích a 

zejména h řbitovech. Naopak jednotlivci se nej čast ěji zjevovali 

doma svým blízkým / 158 .  

Velkou část revenant ů zjevujících se ve snu tvo řili ti, 

kte ří prosili bu ď své bližní či n ěkoho jiného o vypln ění 

zádušních povinností, vyhov ění poslední v ůli, napravení 

vlastních skutk ů (nap ř. navrácení uloupeného majetku) nebo o 

přímluvy. Často se objevovalo schéma, kdy se dva lidé ješt ě za 

života domluvili, že až jeden z nich zem ře, zjeví se druhému, 

aby mu pov ěděl o osudu na onom sv ět ě. Jindy p řicházel mrtvý 

rodi č za svým potomkem a varoval ho p řed h říchy, kterých se 

sám dopustil a nyní za n ě pykal / 159 .  

Od roku 1000 za čal s klesajícím odporem církve po čet 

sv ědectví o navrátilcích z onoho sv ěta vzr ůstat, což J.-C. 

                                                           
156 Podrobn ěji o komplexu pov ěr o nadp řirozených a extatických výjezdech 
mrtvých i živých viz studie Ginzburga, C. No ční p říb ěh. Praha: Argo, 2003.  
157 Zpracováno dle Schmitt, J.-C. Revenanti. Praha: Ar go, 2002, str. 48-51.  
158 Tamtéž, str. 177-178. 
159 Tamtéž, str. 181-182. 
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Schmitt ozna čil za invazi revenant ů. Už v raném st ředov ěku 

odkazoval člov ěk církvi jm ění, aby se za n ěj p řimlouvala; část 

t ěchto pen ěz také sloužila k nasycení chudých, což m ělo 

zárove ň p ůsobit i symbolické nasycení duše / 160 . Na osudech 

revenant ů, kte ří pocházeli z r ůzných spole čenských vrstev, 

bývaly pozd ěji ilustrovány typy proh řešk ů a trest ů za n ě. Když 

byl ustanoven o čistec, ve kterém panoval čas ur čovaný 

křesťanským kalendá řem, mohli se revenanti zjevovat 

v pravidelných intervalech, protože o ned ělích a svátcích jim 

bylo dop řáno odpo činku. N ěkdy se tedy duše zjevovala do té 

doby, než nedošla spasení (postupné o čiš ťování potvrzovala 

barva od ěvu, která se m ěnila od tmavé po bílou). Zajímavý je 

případ revananta z Beaucaire uvád ěný Gervasiem z Tilbury. 

V roce 1211 se po tém ěř t ři m ěsíce zjevoval jedenáctileté 

dívce duch práv ě zem řelého bratrance, p ři čemž ji podrobn ě 

informoval nejen o svém posmrtném stavu, ale i o zá sv ětí 

(zejména o čistci) a dalších záležitostech týkajících se 

posmrtného stavu duše / 161 . 

Neobvyklá je víra zaznamenaná v katarstvím postižen é 

vesnici Montaillou v Pyrenejích, kterou popsal v le tech 1317-

1326 inkvizitor Jacques Fournier. Lidé ve zdejším k raji 

věřili, že po smrti duše zem řelých setrvávají n ějakou dobu na 

tomto sv ět ě, p ři čemž celé dny krom ě ned ěle b ěhají po kostelích 

v kraji; čím více za života h řešili, tím rychleji musí b ěhat. 

Přes noc setrvávají ve farním kostele, ke kterému pat řili za 

života. Když se takto o čistí, odchází na místo odpo činku, kde 

setrvají do posledního soudu (lidé zde nev ěřili v o čistec a i 

jejich chápání nebe a pekla bylo zna čně odlišné od b ěžného). 

V dob ě pobytu na našem sv ět ě se s dušemi mohli spojit 

                                                           
160 Tamtéž, str. 43-44. 
161 Tamtéž, str. 91-96. 
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specializovaní prost ředníci nazývaní poslové duší ( armiers ) 

/ 162 .  

Vyobrazování revenant ů se za čalo ve v ětší mí ře rozši řovat 

ve 13. století. Navrátilci nemuseli být vždy zachyc ováni 

přímo; n ěkte ří auto ři vylí čili či zobrazili ducha jako 

neviditelného. Císa ř Karel IV. ve svém životopise popsal 

zjevení, které se projevovalo divnými zvuky a pak p řevrhlo 

pohár / 163 . Jindy navrátilec nevydával zvuky, ale mohl 

způsobovat r ůzné jevy (nap ř. od n ěj sršely jiskry). Podoba 

revenanta se mohla m ěnit, a to i ve zví ře či neživý p ředmět. 

Vyskytovalo se také zobrazení p řízraku v pr ůhledném rubáši či 

duše v podob ě nahé postavi čky. N ěkte ří revenanti byli 

zachyceni jako vzk říšení či jako normální živí, avšak nesli 

nějaké odlišovací znamení (nap ř. m ěli bosou nohu) / 164 . Tématem 

zobrazování oživlých mrtvol a dalších makabrózních výjev ů jsme 

se zabývali výše.  

 

                                                           
162 Zpracováno dle Krupicová, L. Sociální status reven ant ů ve st ředov ěké 
Evrop ě (bakalá řská práce). Brno: Masarykova univerzita, 2006, 
http://is.muni.cz/th/109551/ff_b/ , str. 31-39. 
163  Karel IV. Vlastní životopis. Praha: Odeon, 1978, str. 75-77.  
164 Zpracováno dle Schmitt, J.-C. Revenanti. Praha: Ar go, 2002, str. 187-
197.  
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Závěr 

 St ředov ěkému člov ěku byla smrt stále nablízku. Osobn ě se 

s ní setkával, když umírali jeho bližní, bezprost ředně si ji 

připomínal, když chodil okolo kostnic na h řbitovech a 

v každodenním život ě na ni musel myslet, aby svými proh řešky, 

za které by nestihl u činit pokání, nezatratil vlastní duši. 

Lidé se báli náhlé smrti, p řed kterou by se nestihli 

vyzpovídat ze svých h řích ů a kát se. Naopak odchod z tohoto 

sv ěta, který prob ěhl řádně za p řítomnosti kn ěze a rodiny či 

bližních, byl mnohými vítaný; p ředstavoval totiž vysvobození 

od pozemských strastí a odchod do jiného, lepšího s věta. 

Lidskou smrtelnost zd ůraz ňovali duchovní i um ělci. 

Pomíjivost krásy a života byla nám ětem básní i kázání, soch a 

fresek. Oproti zkáze propadajícímu h říšnému t ělu byla 

vyzdvihována nesmrtelná duše, která se sice p ři posledním 

soudu do t ěla navrátí, to však již má mít novou, o čišt ěnou 

formu, která rozkladu podléhat nebude. Lidé, kte ří za sebou 

měli tvrdý život, umírali často s nad ějí, protože v ěřili, že 

očistu a trest si odbyli již tady na zemi a po smrti je tedy 

čeká bu ď odpo činek, nebo pobyt v nebi. Avšak t ěm, co nevedli 

řádný k řesťanský život, hrozilo fyzické mu čení duše v pekle či 

očistci. Vidíme tedy, že duše a t ělo z ůstávaly i po smrti svým 

způsobem spojeny či se lehce p řekrývaly.  

Náš sv ět se ve st ředov ěku nacházel v t ěsné blízkosti sv ěta 

onoho a často dokonce docházelo k jejich prolínání. N ěkterými 

sopkami nebo jeskyn ěmi se dalo sestoupit do pekla či do 

očistce a také se v ěřilo, že na nedostupném míst ě zemského 

povrchu se nachází pozemský ráj. Zjevení navrátilc ů ze zásv ětí 

tvo řila b ěžnou sou část kontaktu se záhrobím a pro mnohé 

venkovany p ředstavovala strašidla a oživlí mrtví reálnou 

pří činu nevysv ětlitelných úmrtí. Toto vše činilo ze smrti 
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pouze relativn ě pr ůchozí p ředěl, ne definitivní hranici či 

dokonce konec, za jaký ji pokládáme dnes.  

V pozdním st ředov ěku došlo k posunutí d ůrazu ze zásv ětí na 

smrt samotnou. Místo d říve oblíbených vid ění onoho sv ěta se 

objevují básn ě lí čící pomíjivost a rozklad, které ve výtvarném 

umění ilustrují tance umrlc ů a Smrti. Snové vize raného a 

vrcholného st ředov ěku nahradila makabróznost. Náš sv ět se 

pomalu ale jist ě za čal vzdalovat od onoho a hranice mezi nimi 

byla stále pevn ější (také díky zámo řským objev ům). Smrt 

nabrala zejména díky morovým ranám divo čejších a obávan ějších 

podob. Snad m ůžeme v dob ě konce st ředov ěku hledat vzdálenou 

paralelu k dnešní situaci, kdy se pod záplavou a 

zvulgarizováním ztvárn ění smrti skrývá beznad ěj a hluboký 

strach člov ěka z vlastního konce. 
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Summary 

Smrt a víra v posmrtný život ve st ředov ěku 

Death and Belief in Afterlife in Middle Ages 

Mgr. Michaela Koubová 

 

 First chapter deals with medieval mentality and con siders 

the basic difference between present period and mid dle ages, 

when death was a common part of life.  

     Second chapter consists of three parts dealing  with the 

meaning and conception of death in different parts of the 

middle ages. We can see the change from indnividual  but 

peaceful and familiar deaths (early middle ages) th rough 

doubts about man´s soul and its fate on the Other W orld to 

terrifying experience of black death and cruelty of  dying 

(late middle ages).  

     Third chapter pertains to the Death himself – to his 

images and its changes through period of middle age s.  

      Fourth chapter deals with soul leaving the bo dy and with 

the judgement which follows. There are two parts of  judgement 

– the one right after death, the individual one, an d last 

judgement at the end of the world, where all living  and dead 

people will be judged.  

     Next chapter is about visions, images and topo graphy of 

Other World. Christian apocalypses dealing with hel l and 

heaven and later dreams and visions of other world constitute 

genre of medieval literature and are inspirational for visual 

art. The most famous of this kind is The Divine Com medy from 

Dante Alighieri. In these tales we can read about h ell, heaven 

and paradise. But from the 12th century there is a new place 

in Other World – purgatory, where human souls can p urify 

themselves.  
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     Last chapter deals with revenants, which can b e dividend 

into two basic categories – corporal ones and ghost s. Corporal 

revenants were a memory of older religions like the  christian 

church who wanted people to abandoned this belief, but were 

not succesfull. On the other side tales about immat erial 

ghosts and apparitions serve in later times as proo f of 

purgatory and can earn a lot of money for the churc h.  

 

 


