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Abstrakt 

Česká tlač v posledných rokoch opakovane informovala o stúpajúcom počte pohrebov 

bez obradu. Medzi interpretáciami zhruba tridsaťpercentného podielu pohrebov bez 

akéhokoľvek verejného obradu sa objavovali úvahy, ktoré tento jav vysvetľovali stratou 

vysokou mierou sekularizácie, dezintegráciou sociálnych väzieb, či tabuizáciou smrti 

v modernej spoločnosti. Predkladaná práca si kladie za cieľ preklopiť interpretačnú 

perspektívu a analyzovať jav „pohrebu bez obradu“ z perspektívy zmysluplne 

konajúceho aktéra. Na základe analýzy desiatich pološtrukturovaných rozhovorov 

autor 1) identifikuje východiská rozhodovania (motivácie, postoje, situačné faktory), 

ktorými respondenti legitimizujú voľbu formy pohrebu; a 2) systematicky rozoberá 

a interpretuje rituálne praktiky a symbolickú činnosť (ritualizácie), ktoré na smrť 

zosnulého pochovaného bez obradu nadväzovali. Podrobná analýza príbehov 

respondentov ukazuje, že pohreb bez verejného obradu organizovaného pohrebnou 

službou zďaleka neznamená, že smrť je prostá rituálu, ktorý by skúsenosť straty 

pomáhal zmysluplne rámcovať. V záverečnej úvahe nad Walterovými ideálnymi typmi 

prístupu k smrti (Walter 1996) dospieva autor k záveru, že popri prevažne modernom 

kontexte umierania a pochovávania v súčasnom Česku predstavuje odmietnutie 

profesionálnych služieb pohrebného ústavu určitý prejav postmodernej autority self, 

v ktorom sa pre českú pohrebnú kultúru skrýva potenciál konštruktívnej zmeny.  

 

Klíčová slova 

pohreb bez obradu, pohrebná kultúra, Aussteiger, smrť v modernej spoločnosti, 
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Abstract 

In the past couple of years, Czech press has repeatedly reported on the ascending 

number of funerals without any ceremony. Among the interpretations of the 

approximately 30% share of this kind of funeral were high level of secularization, 

disintegration of social bonds and the modern denial of death. The present thesis 

offers a change of perspectives and focuses the analysis of the phenomenon “funeral 

without a ceremony” on the acteur perspective. Based on the analysis of ten semi-

structured interviews, the author 1) indentifies the motivations, attitudes and 

situational factors that build up the respondent’s legitimations of the decision for a 

funeral without a ceremony; and 2) systematically analyses and interprets the ritual 

practices and symbolic action (ritualizations), which the respondents report in relation 

with the death of a close one. A detailed analysis of the respondents narratives shows, 

that a funeral without a ceremony organized by a certified undertaker does not 

necessarily mean that the death is devoid of ritual, framing it in a way meaningful to 

the respondents. In a final remark, the author discusses the application of Tony 

Walter’s ideal types of approach to death (Walter 1996) and concludes that while 

current death and funerary practice in the Czech Republic appears to correspond to 

the modern type, the dismissal of the professional services an undertaker represents a 

postmodern authority of the self, which may harbour a potential of constructive 

change. 

  

Keywords 

funeral without a ceremony, funeral culture, Aussteiger, Czech Republic, death in 
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Uvedenie do problematiky: 
 
 Od šesťdesiatych rokov 20. storočia poukazujú viacerí autori (Gorer 1967, Ariès 
1981, Elias 1986, a iní) na to, že v dôsledku modernizačných pocesov nastáva posun 
vzťahu spoločnosti k smrti. Kým v skorších, premoderných dobách bola smrť bežnou 
súčasťou života, v modernej spoločnosti je podľa týchto autorov vytláčaná zo zorného 
poľa každodennosti ako čosi neprijateľné, ba až nemiestne. Vytesnenie smrti (ale 
ostatne tiež staroby, choroby a postihnutia všemožného druhu) sa dáva do súvisu 
s rozvojom lekárskej starostlivosti a sociálneho štátu, ktoré segregujú umierajúcich 
a ich telesné ostatky do profesionálnej starostlivosti lekárov, resp. pohrebníkov, 
operujúcich v príslušných inštitúciách. Moderná medicína, opierajúca sa o výdobytky 
svojich vied, sa usiluje „bojovať so smrťou“ až do úplného konca – definitívny koniec 
života vníma ako porážku, zlyhanie, prosto nežiaduci výsledok. Tento princíp odráža 
širší kultúrny kontext, ktorého ústredné moderné hodnoty – pokrok a rast produktivity 
– sú s faktom smrti prakticky nezmieriteľné. Východiskom zo slepej uličky je teda podľa 
Arièsa (1981) zdôraznenie kontinuity spoločnosti a života vôbec, vo svetle ktorej je 
individuálna smrť vlastne bezvýznamnou udalosťou. 

Jednotlivý aktér, ktorému práve umrela matka, dieťa či sused to iste takto 
odtržito nevníma. Avšak i na interakčnej úrovni modernita vykonala svoj diel práce. 
Moderná sekularizácia, teda zosvetštenie perspektív nazerania sveta a života, odbúrala 
transcendentný rozmer smrti, čím na jednej strane zbavila človeka „strachu z pekla“, 
na druhej strane ho ponechala bez alternatívnej interpretácie konca života. S 
rozpadom tradičných náboženských a vôbec hodnotových autorít, ktoré jednotlivcovi 
(a jeho komunite) pomáhali prekonať smrť druhého, sa rozdrobujú i príslušné rituály, 
symbolicky podopierajúce všeobecne uznávaný „zmysel“ smrti. Sám zmysel sa však 
s postupujúcou modernitou individualizuje a v pluralite rôznych možných výkladov 
sveta je človek ponechaný takpovediac sám na seba: zmysel si tvorí sám a sám zaň aj 
ručí. Iste, racionalizačný (a s Eliasom možno povedať „civilizačný“; Elias (1986)) tlak 
kolonizoval nielen sféru náboženskú, ale aj emocionálnu. Ani zoči-voči smrti (a možno 
práve vtedy nie) tak človek neprežíva emócie spontánne a s ich kontrolou sa odcudzuje 
blízkemu, ktorý následne umiera opustený, sám (Elias 1986). 

Nedávna reportáž týždenníka Respekt (číslo z 23.3.2009) naznačuje, že pre 
mnohých zosnulých sa osamelosť smrťou nekončí. Podľa aktuálnych údajov sa viac než 
tretina (v Prahe až polovica) pohrebov odohrá bez obradu a až pätina urien s popolom 
ostáva pozostalými nevyzdvihnutá v archíve krematória. Tieto prekvapivo vysoké čísla 
podnietili otázku po príčinách tohto stavu i o dôsledkoch pre hodnotenie stavu českej 



   

spoločnosti. Medzi štrukturálnymi a genetickými príčinami zaznievali heslá ako 
„komunistické dedičstvo“, „odcudzená smrť v nemocnici“ či „hyenizmus pohrebných 
firiem“. Stratu záujmu o prechodový rituál pohrebu, vskutku antropologickú konštantu, 
snáď nebolo možné interpretovať bez morálneho indexu; vysvetľovaná bola ako 
symptóm porušených medziľudských vzťahov, nevyrovnaného vzťahu k minulosti 
(individuálnej i kolektívnej), všeobecnej tendencie neukončovať čokoľvek. Pod úrovňou 
všeobecného, celospoločenského hodnotenia sa krčia príbehy samotných pozostalých: 
ich motivácie k rýchlemu a obradu prostému odbaveniu pohrebu, individuálne 
prežívanie a prekonávanie smrti blízkeho druhého, nezriedkavá trauma z neuzavretého 
vzťahu. 

 

Výskumný problém: 
 
 Tento výskumný projekt, inšpirovaný otázkou po význame citovaných cifier pre 
pochopenie súčasnej českej spoločnosti, si kladie za východiskový bod práve túto 
najnižšiu, individuálnu úroveň. Téza o vytesnení smrti modernou (resp. neskoro 
modernou) spoločnosťou speje k problému, nakoľko ide o jav celospoločenský, 
kultúrny, a nakoľko je naopak lokálny až individuálny, vyplývajúci z jednotlivých 
rozhodnutí a účinný zasa primárne selektívne. Obe perspektívy sa iste navzájom 
dopĺňajú, primárnou perspektívou pre nás ale bude perspektíva jednotlivého 
zmysluplne konajúceho aktéra. Predbežný, východiskový trs otázok sa odvíja takto: Ako 
sa príbuzní mŕtvych pochovaných bez obradu vyrovnávajú s ich smrťou? Ako naratívne 
konštruujú jej široké okolnosti? Aký zmysel tejto smrti a smrti všeobecne prisudzujú 
a ako sa tento zmysel tvorí? K akým zážitkom a motiváciam referujú v súvislosti 
s pohrebom zosnulého? Ako dosahujú koniec života bez viditeľného symbolického 
vyznačenia? 
 

Navrhovaná metóda:  
 

Ťažiskom výskumného zámeru je kvalitatívny výskum medzi pozostalými, ktorí 
z rôznych príčin nevystrojili svojim zosnulým blízkym pohreb. Získanie kontaktov na 
takýchto informátorov pritom predstavuje jedno z najzávážnejších úskalí 
predkladaného projektu. Okrem využitia vlastných sociálnych sietí sa ponúka ešte 
možnosť požiadať o sprostredkovanie kontaktu ľudí angažovaných v hospicovom hnutí 
(OS Cesta domů apod.). V prípade nedostatočného počtu respondentov by 
najpravdepodobnejšie došlo k redefinícii skúmaného problému – buď voľbou iného 
typu príbehu, perspektívy (post)modernej smrti, alebo ešte zásadnejšou odchylkou od 
problematiky „pohrebníctva“. 

Predpokladanou hlavnou výskumnou metódou je pološtrukturovaný rozhovor 
s narativizujúcimi podnetmi s vyššie popísaným typom respondentov.  
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“Podle statistik jsou Češi ve vytěsňování smrti světoví přeborníci. Z úst lékaře 

upřednostňují na sklonku života milosrdnou lež před holou pravdou, třetina 

(venkov) až polovina (Praha) pohřbů u nás proběhne kremací bez obřadu, každá 

pátá urna s popelem zůstává v regále krematoria, protože si ji nikdo z blízkých 

nevyzvedne.”
1
 

“V největších městech jako je Praha, Brno a Plzeň dosahuje míra kremace 

vysokých hodnot. Zároveň se v největších městech vyskytuje vysoké procento 

pohřbů bez obřadu. I tento jev se vyznačuje východo-západním gradientem, v 

Praze je pak procento pohřbů bez obřadu nejvyšší (až 90 %).“
2
 

“Po roce 1989 se pak objevil i nový fenomén, pohřeb bez obřadu. „Počty se 

stabilizovaly někdy kolem roku 2000 a činí asi 30 procent všech pohřbů v Praze,“ 

uvedl J. Mlčoch. „Asi to není tak úplně záležitost finanční, protože počet pohřbů 

bez obřadu nijak neovlivnilo zvýšení cen  pohřbu,“ dodal J. Mlčoch.”
3
  

“A žádají vaši klienti tedy spíše pohřby s obřadem, nebo bez?” 

“Je to tak padesát na padesát. Ale v Praze se třeba koná tři čtvrtě pohřbů bez 

obřadu. Což je zajímavé vzhledem k finanční úrovni Pražanů.”
4
 

“Podle statistik Pražské pohřební služby proběhne 40 % rozloučení v metropoli bez 

obřadu, někteří nebožtíci mají dokonce místo dřevěné rakve náhražku z tvrzeného 

papíru - zdaleka nejen ti, kteří zemřeli bez příbuzných a kterým tedy zařizuje 

pohřeb obecní úřad.”
5
 

  

                                                      
1
 Třešňák 2009 (Respekt) 

2
 Hupková 2010a (Obec a finance) 

3
 Exner 2009 (portál www.praha.eu) 

4
 Horák 2011 (Mladá fronta DNES); rozhovor s majiteľom pohrebnej Jiřím Šauerom z Ústí nad Labem. 

5
 Eisenhammer 2011 (Týden) 
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Úvod 

  Keď som pred troma rokmi narazil v týždenníku Respekt na zmienku o tom, že 

tretina ľudí zosnulých je v Česku pochovaná bez smútočného obradu, nevedel som, čo 

si o tom myslieť. Prostredie, v ktorom som vyrastal, považovalo pohreb za samozrejmú 

vec a školy, ktoré som študoval, za antropologickú konštantu: Ako – „bez obradu“? 

Otázku, ktorú mi neskôr v priebehu výskumu položilo v neformálnych rozhovoroch 

nespočetne veľa priateľov i celkom neznámych ľudí, vtedy Petr Třešňák zodpovedal 

s odkazom na tabuizáciu smrti v modernej spoločnosti, v dôsledku ktorej sa Česi 

nedokážu konfrontovať s realitou smrti (Třešňák 2009). „Bez obradu“ podľa Třešňáka 

znamená, že pozostalí sa zoči-voči perspektíve kontaktu s bezohľadnou pohrebnou 

službou a ňou ponúkaným občianskym obradom rozhodnú pre únik do súkromia. „Bez 

obradu“ znamená nedostatok sily (či odvahy) niesť emocionálnu záťaž straty 

a následnú voľbu jednoduchšieho riešenia. Voľba je to ale krátkozraká, lebo čo je 

neukončené, to človeku len tak pokoj nedá. „Bez obradu“ znamená – problém.  

Aj keď mi od začiatku bolo jasné, že mnohé z argumentov Petra Třešňáka (ako aj 

ďalších publicistov) iste poukazujú na mnohé reálne závažné problémy, s ktorými sa 

ľudia potýkajú, paušálnosť ich slovníka ma začala dráždiť. Už tá ohromujúca závažnosť 

čísla – tretina českých a polovica pražských zosnulých svedčí o vytesňovaní smrti. A 

opakujúce sa vysvetlenia eskapizmom (v tom lepšom prípade) či snahou ušetriť na 

pohrebe peniaze (v tom horšom). Argumentácia pokročilou sekularizáciou (či skôr 

„odcirkevnením“) Česka, dezintegráciou rodinných vzťahov, kolonizáciou terminálnej 

fázy života modernou medicínou či historickým dedičstvom českej pohrebnej kultúry 

iste osvetľuje podmienky vzniku rozhodnutia sa pozostalých pre pohreb bez obradu. 

Ako sa však toto rozhodnutie rodí v živote konkrétneho človeka? Čo v praxi znamená 

takáto smrť pre blízkeho pozostalého? Ako sa s ňou vyrovnáva ako toto vyrovnanie sa 

spätne hodnotí?  

Počiatočným podnetom pre výskum, o ktorom referuje táto diplomová práca, 

bola znepokojená zvedavosť, ako morálne ambivalentný krok pochovať blízkeho bez 

obradu reflektujú jeho aktéri. Mediálne a makrosociologické pokusy vysvetliť tento 

evidentne masovo rozšírený jav (viď čísla na predsádke) ma neuspokojovali – chcel som 

mu rozumieť. Už po niekoľkých rozhovoroch však bolo zjavné, že pohreb bez obradu 
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nie je tak celkom bez obradu a že pod nálepkou „deritualizovanej“ smrti sa skrýva 

množstvo odlišných prístupov a postojov, vedúcich k rozmanitým formám ritualizácie 

smrti nezávislej na oficiálnych „štruktúrach“. Postupne vysvitlo, že pohreb bez obradu 

nielen že neznamená nutne absenciu kolektívneho rozlúčenia, ale že neimplikuje 

automaticky ani úplné vypustenie formalizovaného pohrebného obradu. Hranica medzi 

obradom a neobradom sa rozostrí ešte viac, ak pripustíme, že napríklad v Prahe 

prebehne asi tretina všetkých „obradov“ takmer bez slova, len za zvuku hudby (Maiello 

2005). Na myseľ sa tisne nástojčivá otázka, či jav „pohrebu bez obradu“ – v podobe a 

morálnej závažnosti, akú mu prepožičiavajú „štatistiky“ – nie je tak trochu 

žurnalisticko-pohrebnícko-psychoterapeutickým artefaktom.  

Predkladaná práca vychádza z analýzy desiatich pološtrukturovaných 

narativizujúcich rozhovorov s pozostalými, ktorí svojmu blízkemu zosnulému vystrojili 

pohreb „bez obradu“. Analytická pozornosť sa sústredí na dve rámcové otázky. Prvou – 

chronologicky i analyticky – je otázka, ako pozostalá rodina dospela k rozhodnutiu pre 

pohreb bez obradu. Čo všetko hralo v tomto rozhodovaní podľa respondentov rolu? 

Z akých východísk, očakávaní a z akého pochopenia významu pohrebu vychádza 

legitimita tohto rozhodnutia? Ako reflektuje respondent spätne proces uvažovania o 

pohrebe a akým spôsobom dosahuje jeho morálnu integritu? Druhá otázka na prvú 

nadväzuje a zameriava sa na výsledok tohto rozhodovania: Ako rodina prežívala 

obdobie okolo smrti svojho blízkeho a aký symbolický výraz dala tomuto prežívaniu? 

Prežívali pozostalí zármutok výsostne individuálne a usilovali sa na všetko čo najskôr 

zabudnúť? Usporiadali smútočné zhromaždenie v deň kremácie, alebo pri ukladaní 

urny do rodinného hrobu? Ako prebiehal „pohreb bez obradu“ v ich konkrétnom 

prípade a aký význam mu spätne pripisujú pozostalí?  

Diskusia o organizácii smrti v moderných spoločnostiach sa v sociálnych vedách 

vedie zhruba od počiatku šesťdesiatych rokov. Sociálne kritický diskurz pionierskych 

prác tematizujúcich túto problematiku, podoprený antropologickými a historickými 

prácami venovanými tradičným pohrebným obradom, vyústil do formulácie tézy o 

modernej tabuizácii smrti, ktorá sa na nasledujúce dve desaťročia stala interpretačným 

rámcom nielen v celej rade vedeckých disciplín, ale presiakla i do verejných diskurzov. 

Hneď po nevyhnutnom úvodnom vyjasnení pojmov (predovšetkým ústredného pojmu 

„pohrebu bez obradu“) sa preto zameriam na posúdenie explanačného potenciálu 
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tejto vykladačskej schémy pre empiricky ukotvenú interpretáciu skúmaného problému. 

Po stručnom zhrnutí teoretickej reflexie premien smrti v modernej dobe nasleduje 

základný prehľad vývoja pohrebnej kultúry v Česku. Hlavným dôrazom tohto popisu je 

postupné uplatňovanie sa kremácie ako alternatívy k tradičnému nakladaniu s telom, 

alternatívy, ktorá od počiatku nesie ideologický náboj s dôsledkami pre rámcovanie 

smrti. V druhej kapitole bližšie popisuje priebeh výskumu, poukazujem na jeho limity a 

špecifikujem metodologické východiská, ktoré formovali spôsob analýzy.  

Gro práce predstavujú dve analytické kapitoly venované vyššie popísaným dvom 

výskumným a analytickým otázkam. V prvej z nich (kapitola 3.) systematicky 

analyzujem faktory, ktoré podľa respondentov zohrávali rolu pri rozhodovaní o forme 

pohrebu, objasňujem, akým spôsobom pozostalí tieto rozhodnutia prezentujú ako 

morálne konzistentné. Následne sa štvrtá kapitola podrobne zameriava na formy 

ritualizácie smrti v príbehoch jednotlivých respondentov a na rozbor ich významov a 

súvislostí. Prípady sú usporiadané do troch skupín podľa pomyselného „stupňa 

kolektivity“ pohrebu: najprv pojednávame pohreby bez kolektívneho rozlúčenia, 

následne pohreby zahŕňajúce neformálne stretnutie rodiny, a do tretice pohreby, 

ktorých súčasťou bola nejaká forma oficiálneho, verejného pohrebného obradu (ktorá 

sa však vymykala z kategórie pohrebu „s obradom“). V záverečnej piatej časti 

rozširujem perspektívu interpretácie a v nadväznosti na počiatočnú teoretickú diskusiu 

vzťahu modernej spoločnosti k smrti sa pokúšam aplikovať typológiu prístupov k smrti 

z pera Tonyho Waltera (naznačenú v kapitole 1.1.2) na český prípad.  

Úpadok tradičných rituálov (a formálnych predpisov správania vôbec) v dôsledku 

individualizácie modernej spoločnosti iste zasahuje i tie najodľahlejšie a najskrytejšie 

miesta spoločenského života. Analýza aktérskej roviny pohrebu bez obradu však 

odhaľuje pestrosť prístupov k symbolickej reprezentácii existenciálne zneisťujúcej 

skutočnosti smrti a problematizuje tak predstavu jednoliateho, masívne rozšíreného 

javu „deritualizovanej smrti“. Motívy odmietnutia oficiálneho občianskeho obradu sú 

rôzne, a rovnako sa líšia i prístupy prípadnému ďalšiemu stvárneniu pohrebu. 

Perspektíva zmysluplne konajúceho (lebo neustále rozprávajúceho) aktéra však 

ukazuje, že tu nejde nejde automaticky o zbavenie sa zodpovednosti za smrť blízkeho, 

o akési jej vytesnenie, o dokonanie moderného vyvlastnenia smrti (Giddens 1991) jej 

definitívnym odpísaní; pohrebu bez obradu možno naopak celkom legitímne rozumieť 
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aj ako prejave túžby nájsť si k smrti znovu vlastnú cestu, prevziať za ňu zodpovednosť, 

a tak si ju – hoci čiastočne, hoci s obavou, hoc i len v tichosti vlastnej duše - opätovne 

privlastniť. 
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1. Moderné premeny pohrebnej praxe 

 

Pohrebný rituál je jednou z takzvaných antropologických konštánt. Smrť 

ľudského jedinca je predmetom ritualizácie v každej známej spoločnosti od 

Trobriandských ostrovov po Aljašku, od najstarších prehistorických kultúr až po 

súčasnosť. I v období radikálnych modernizačných zmien, ktorých individualizačný, 

sekularizačný6 a informalizačný (Elias 1998) tlak spôsobil ústup väčšiny prechodových 

rituálov, ostáva pohrebný obrad na Západe samozrejmosťou. V mnohých krajinách 

západnej Európy si kresťanské cirkvi – napriek výraznej miere odcirkevnenia 

spoločnosti – udržujú suverénnu pozíciu „odborníkov“ na rituály smrti (Nešporová 

2007b: 365). Odhadovaných 30 % pohrebov vykonaných „bez obradu“ predstavuje 

celosvetové unikum a jeho interpretáciu je potrebné zasadiť do teoretického 

i historického kontextu. 

Cieľom tejto kapitoly je naznačiť tieto kontexty aspoň v hrubých rysoch, a to tak 

v medzinárodnom, ako i v špecificky českom merítku. Pretým, než tak učiním, 

považujem za nevyhnutné jasne vymedziť význam tohto terminu technicu; o takéto 

vymedzenie sa pokúšam v prvej časti tejto kapitoly.  Následne sa zameriam na 

vyzdvihnutie kľúčových momentov teoretickej reflexie premieňajúceho sa vzťahu 

moderných spoločností k fenoménu smrti. Keďže sa v diskusii o kolektívnom popieraní 

(resp. tabuizácii) smrti modernými spoločnosťami stretli podnety rozličných odborov 

(od histórie cez sociálnu teóriu až po psychoterapeutickú prax), usilujem sa i ja 

o interdisciplinárny pohľad, ktorý by vzájomné vplyvy a súvislosti osvetlil. Druhá 

podkapitola následne stručne predstavuje vývoj českej pohrebnej kultúry so zvláštnym 

dôrazom na postupné uplatňovanie sa kremácie ako štandardného spôsobu nakladania 

s mŕtvym ľudským telom. Rozšírenie pohrebu bez obradu v nej uvádzam do 

historického kontextu a uvádzam prehľad vybraných relevantných údajov o súčasnom 

stave pohrebnej praxe v Česku.  

                                                      
6
 Predovšetkým tu myslím emancipáciu rôznych oblastí sociálneho života od vplyvu náboženských 

inštitúcií; napriek oslabeniu významu cirkví a náboženských predstáv na spoločenský život sa ani jedno, 
ani druhé zo spoločnosti a z individuálnych životov nadobro nevytráca (viac Berger 1999).  
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1.1 K pojmu „pohreb bez obradu“ a jeho použitiu v tejto práci  

Keď sa povie „pohreb bez obradu“ (či už v pohrebnej službe, v novinách alebo v 

akademickom článku), reč je o kremácii tela nebožtíka bez predchádzajúceho 

smútočného obradu zabezpečovaného pohrebnou službou. Pri tejto definícii by som 

rád upozornil na dva zásadné znaky tejto kategórie. Po prvé, pohreb bez obradu 

implikuje, že telo nebožtíka bolo spálené – z diskusie teda automaticky vypadávajú 

prípady, kedy sú ostatky pochované do zeme. Absencia obradu pri inhumácii je síce 

predstaviteľná – a historicky doložená napríklad v prípade vyvrheľov, samovrahov či 

v časoch moru (Ariès 2000: 62 a ďalej)–, prakticky sa však v dnešnom Česku 

nevyskytuje.7 Práve preto sa pri pojednaní vývoja českej pohrebnej kultúry 

obmedzujem výlučne na rozvoj kremácie. Po druhé, pojem „pohreb bez obradu“ 

odkazuje k internej kategorizácii zákaziek evidovaných pohrebnými ústavmi – z ktorej 

sa ostatne do verejného diskurzu dostal. To, ako táto kategória organizuje každodenné 

rutiny pohrebníckeho povolania na základe etnografického pozorovania približuje 

Majda Rajčanová:  

„Pohřební služba přivezla zemřelého, respektive rakev se zemřelým a kobkař ji od 

nich přebírá. Fyzicky i papírově. Na rakvi je nalepený lístek, tzv. rakvenka, se 

jménem pohřební služby, jménem zemřelého, datem jeho narození, odkud byl 

převezen, kdy má být zpopelněn. Převezme LIST O PROHLÍDCE MRTVÉHO a 

zkontroluje, zda údaje souhlasí s údaji na rakvi a zapíše si je do knihy s názvem 

BEZ nebo OBŘAD.“ (Rajčanová 2001: 49) 

Z označenia „bez obradu“ teda možno prísne vzaté odčítať s istotou len to, že okrem 

kremácie tela (a príslušného materiálu, hlavne rakvy) pohrebná služba 

nesprostredkovala nijaké služby súvisiace so smútočným obradom (zvlášť priestory 

a služby obradníkov, rečníkov, prípadne duchovných) – nič viac.  

Kým o nových technológiách pochovávania, o materiálnej kultúre pripomínania 

zosnulých či inovatívnych prístupoch k inscenácii posledného rozlúčenia v krajinách na 

západ od nás existuje pomerne veľa textov8, o praxi „pohrebu bez obradu“ v zahraničí 

                                                      
7
 Pri rešerši mediálnych textov a ponúk pohrebných služieb som nenarazil ani na jeden takýto prípad. 

8
 Z prameňov citovaných v tejto práci pozri napríklad Prendergast, Hockey a Kellaher 2006, Prothero 

2000, Vandendorpe 2000, Fischer 2011. 
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nachádzame v odbornej literatúre len nemnohé zmienky. Stephen Prothero vo svojich 

dejinách kremácie v USA uvádza, že programovo minimalistický pohreb sa objavil 

počiatkom sedemdesiatych rokov na kalifornskom „pohrebnom trhu“. V priamej 

reakcii na spoločenskú diskusiu o pohrebnej kultúre okázalej spotreby a bujnení 

pohrebného biznisu (odštartovanú kritikou Jessicy Mitford v jej slávnej knihe The 

American Way of Death) ponúkla kremačná spoločnosť Telophase klientom jediný 

produkt – prosté spálenie tela nebožtíka bez akýchkoľvek ďalších služieb (Prothero 

2001: 174-175). Teoretickú možnosť kremácie bez predchádzajúceho či následného 

obradu spomína belgická sociologička Florence Vandendorpe, jej rozšírenie však 

komentuje len zhruba: väčšina pozostalých sa podľa nej pred kremáciou zúčastňuje 

obradu (Vandendorpe 2000:25). Informáciu o situácii v susednom Nemecku 

nachádzame u českej autorky Olgy Nešporovej, ktorá s odvolaním na tajomníka 

nemeckého zväzu pohrebníctiev uvádza odhad, že pohreby bez obradu dosahujú 

približne 5% z celkového počtu nemeckých zosnulých (Nešporová 2011: 62). Zdá sa, že 

s výnimkou tohto sporného prípadu9 nemá český odklon od profesionálne 

administrovaných pohrebných obradov vo svete obdobu.10  

V spojení s populárnym obrazom Česka ako „najateistickejšej krajiny na svete“ 

ponúka táto výlučnosť ku kritickým záverom týkajúcim sa úcty k tradíciám, k predkom 

a k vlastnej duši. Vzhľadom na to, z akej praxe pojem vychádza (a tiež na to, ako 

vznikajú číselné odhady podielu „pohrebu bez obradu“ na ročnom úhrne pochovaných; 

viď vyššie), by som rád zdôraznil, že label „pohreb bez obradu“ (v podobe, v akej sa vžil 

                                                      
9
 Na základe vlastných konzultácií s niekoľkými nemeckými odborníkmi sa domnievam, že Nešporovou 

uvádzané číslo neoznačuje pohreby bez obradu, ale skôr to, čomu sa v Nemecku hovorí anonyme 
Bestattung. Ťažisko tejto kategórie (ktorá spolu s tzv. sociálnymi pohrebami patrí v súčasnosti medzi 
hlavné výskumné témy v oblasti smútočnej kultúry (Trauerkultur) v Nemecku) spočíva v rezignácii na 
ustanovenie hrobu ako konkrétneho miesta spomienky. Urna (resp. v ojedinelých prípadoch rakva) je 
uložená „pod trávnik“ na ploche vyhradenej anonymnému pochovávaniu, a to obvykle (pravda, nie 
vždy) bez účasti pozostalých. Norberta Fischera, ktorý sa problematike pochovávania do anonymného 
hrobu bez náhrobného kameňa výskumne zaoberá, zaujíma táto prax predovšetkým z hľadiska premeny 
foriem pripomínania a ich materializácie v krajine (pozri napríklad Fischer 2011). Aj keď určitá časť 
týchto pohrebov prebieha na čisto „technologickej“ úrovni, vo väčšine prípadov sa obrady spojené 
s úmrtím odohrávajú pred kremáciou. Keďže ani jeden z troch oslovených profesorov (historici Prof. 
Reiner Sörries, Prof. Norbert Fischer a religionista Prof. Hartmut Zinser) nepotvrdil, že by sa pohreb bez 
verejného obradu (ako ho konceptualizujú českí pohrebníci a médiá) v Nemecku vyskytoval, považujem 
akurátnosť Nešporovou citovaného päťpercentného podielu pohrebov bez obradu na celonemeckej 
štatistike (sic!) za prinajmenšom spornú.  
10

 Ak by sme perspektívu rešerše rozšírili na nezápadné krajiny, prípady pohrebu bez štandardného 
obradu by sme našli v nejednej krajine sužovanej prírodnými katastrofami či ozbrojenými konfliktami, 
alebo napríklad v najchudobnejších vrstvách indického obyvateľstva. Ide však o extrémne situácie, ktoré 
s českými podmienkami len ťažko možno porovnávať.  
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do verejného jazyka)11 neznamená nutne to, že nebožtík odchádza zo sveta 

nepovšimnutý – bez rituálu, bez symbolickej činnosti pozostalých, akoby bez 

povšimnutia. Vzhľadom na zvolenú metodológiu môj výskum prirodzene nedokáže 

odpovedať na otázku, koľko z odhadovaných 30%12 českých mŕtvych pochovaných „bez 

obradu“ nakoniec predsa len sprevádza viac či menej formalizované posledné 

rozlúčenie. Než však budú k dispozícii spoľahlivejšie kvantitatívne údaje, prihováram sa 

za opatrnosť pri interpretácii informácií mediálnej povahy. Snaha problematizovať 

vnímanie „pohrebu bez obradu“ ako fenoménu, ako označenia akejkoľvek homogénnej 

praxe, je jedným z hlavných cieľov tejto práce. 

 Zostáva vymedziť niekoľko ďalších súvisiacich termínov. S pojmom pohreb sa z 

hľadiska tradície (ako aj z hľadiska tradíciu skúmajúcej antropológie) spája celý 

komplex rituálov, ideových obsahov a materiálnych praktík, ktorými spoločnosť 

pozostalých reaguje na smrť svojho člena. Spojenie „pohreb bez obradu“ pôsobí 

z tohto pohľadu ako contradictio in adiecto – ide o akýsi pohreb-nepohreb. Pojem 

„pohreb bez obradu“ v tejto práci používam výhradne vo význame pohrebu, pri ktorom 

pozostalí nevyužili organizačné služby poskytované etablovanými pohrebnými na 

usporiadanie pohrebného obradu predchádzajúceho kremáciu tela. Nezáujem či 

odmietnutie týchto služieb vyjadruje často veľmi odlišné prístupy k naloženiu so 

smrťou blízkeho. V línii tradičnej definície budem toto „naloženie so stratou“ nazývať 

pohrebom, a to i v prípadoch, kedy sa respondenti proti predstave „pohrebu“ 

(označujúcej konvenčný prístup k nakladaniu so smrťou – teda pohreb s obradom) 

explicitne vymedzovali. Pohrebným obradom v tejto práci myslím obrad ako druh 

činnosti – ak hovorím špecificky o obrade občianskom (teda o tom, ktorý v pohrebe bez 

obradu absentuje), naznačujem to spravidla spresňujúcim prívlastkom (konvenčný, 

delegovaný13 a podobne). Cieľom tohto rozlišovania je zviditeľnenie „nezávislých“ 

                                                      
11

 Odkazujem tu znovu predovšetkým na mediálne správy, ktorých ochutnávku ponúkam v prílohe č. 1., 
resp. na profesné diskurzy pohrebných služieb, z ktorých médiá čerpajú, ako aj na niektoré staršie práce 
Olgy Nešporovej, v ktorých o pohreboch bez obradu hovorí ako o pohreboch bez kolektívneho 
rozlúčenia (napríklad Nešporová 2009). 
12

 Počty obradov sa (na rozdiel od kremácií) centrálne neevidujú. Všetky dostupné údaje o podiele 
pohrebov bez obradu predstavujú odborné odhady pracovníkov pohrebných služieb, vychádzajúce 
z interných štatistíck pohrebných ústavov. Na približný 30% podiel sa spolieham po konzultácii s bývalým 
predsedom Sdružení pohřebnictví v ČR a riaditeľom najväčej pražskej pohrebnej služby Júliom  
Mlčochom. 
13

 Inšpirujem sa tu dôrazom švajčiaskej literárnej historičky Corinny Caduff (sprostredkovaným 
Norbertom Fischerom (2006), ktorá poukazuje na čoraz častejšie miešanie delegovaných 
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rituálnych praktík, ktoré vo väčšej či menšej miere čerpajú z tradičných obradných 

predlôh, pod „korporátnou“ nálepkou bez obradu ich však veľmi ľahko možno 

prehliadnuť. 

1.2  Reflexia smrti v sociálnych vedách druhej polovice 20. storočia 

 Téma smrti na scénu západných spoločenskovedných diskurzov nastupuje po 

období urputných snáh prekonať ekonomické a mentálne následky druhej svetovej 

vojny. Od jej konca uplynulo sotva pätnásť rokov a do virvaru hospodárskej 

konjunktúry západných krajín odrazu zaznieva téza, že táto úspešná, vysoko rozvinutá 

moderná doba má veľký problém – panický strach zo smrti. Sociálni kritici poukazujú 

na to, že modernizačné zmeny si vyžiadali svoju cenu. Pozorovaný ústup náboženstva 

znamenal stratu zdieľaného symbolického univerza, ktoré interpretačne ošetrovalo 

existenciálne destabilizujúcu skúsenosť smrti (Berger a Luckmann 1999 (1966)) Rozvoj 

modernej medicíny ako vedy bojujúcej s poruchami tela viedol k medikalizácii smrti, 

v kontexte ktorej bola redukovaná na „neúspešný prípad“ heroického ťaženia lekárskej 

vedy (Illich 1990). Rozpad tradičných komunít a oslabenie rodinných väzieb v dôsledku 

postupujúcej individualizácie prispelo k izolácii umierajúcich i trúchliacich pozostalých 

(Ariès 2000, Elias 1998). O smrti v modernej dobe nevieme hovoriť, stratili sme 

nástroje na narábanie s ňou, a tak ju vytesňujeme, popierame, tabuizujeme. 

Klasické sociologické a antropologické práce sa smrťou ako spoločenským 

javom zaoberali nanajvýš pri štúdiu pohrebných (a iných) rituálov exotických 

spoločností. Západní bádatelia sa sústredili predovšetkým na popis a rozbor štruktúry 

rituálov (van Gennep 1997, Hertz 2004) a na analýzu integratívnych funkcií vo vzťahu 

k narušenej skupinovej solidarite (Durkheim 2002 (1912)). Nový dôraz na existenciálny 

rozmer rituálov trúchlenia a na ich (na západe zabudnutý) význam pre ľudskú dušu, 

ktorý sa objavuje v šesťdesiatych rokoch, sa na tieto popisy a interpretácie obyčajov 

„prírodných“ národov odkazuje s obdivom k ich funkčnosti (lebo prirodzenosti) 

a evokuje nostalgické uvažovanie o tradičných vzorcoch nakladania so smrťou.  

                                                                                                                                                            
a nedelegovaných elementov pohrebného rituálu ako na znak prechodu od vyčerpanej kresťanskej 
náboženskej formy k niečomu novému. Akt delegovania (charakterizujúci konvenčnú pohrebnú prax) 
spočíva v prenechaní zodpovednosti za podobu a priebeh obradu profesionálom.  
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Keďže sa táto rétorika medzičasom dostala do ľudového povedomia a bola 

jedným z výrazných aspektov tých „sofistikovanejších“ mediálnych komentárov 

k otázke pohrebu bez obradu (viď napríklad Třešňák 2009, Smítalová 2009 či 

Nešporová 2007c), pokladám za potrebné posúdiť jej explanačný potenciál pre 

sociologický výskum. Zhrnutie diskusie o koncepte tabuizácie bude predmetom prvej 

z dvoch nasledujúcich kapitol. V druhej z nich následne naznačím niekoľko 

alternatívnych konceptov, ktoré v neskoršej fáze textu poslúžia na teoretické ukotvenie 

interpretácie analyzovaného materiálu. 

1.2.1 Tabuizácia smrti: príbeh „veľkého príbehu“ 

O problematickom vzťahu moderných spoločností k smrti sa v sociálnych 

vedách hovorí od konca päťdesiatych rokov.14 Jedným z prvých, kto na úpadok 

tradičných zvykov trúchlenia kriticky reagoval, bol britský sociológ Goeffrey Gorer. Na 

miesto ritualizovaných spoločenských foriem nakladania so smrťou podľa neho 

nastúpila bezradnosť a neistota zoči-voči zármutku druhých, ktorá obratom vedie 

k ešte razantnejšiemu vytesňovaniu smrti. V provokatívnom článočku nadpísanom 

Pornografia smrti (1959) pripodobnil prístup vtedajšej západnej spoločnosti k  vzťahu 

viktoriánskej doby k sexualite: smrť, podobne ako kedysi pohlavnosť, je vnímaná ako 

čosi oplzlého – budí rozpaky, znechutenie a rozhodne sa nehodí ukazovať ju deťom. 

Dôsledkom tohto postoja sú podľa Gorera na jednej strane rozličné psychické 

problémy, na druhej chorobná posadnutosť spektakulárnymi výjavmi smrti 

v komiksoch či filmoch (Gorer 1959).  

Základnú osu konceptu tabuizácie smrti – posun od tradičnej usporiadanej a 

funkčnej praxe k súčasnému morálnemu chaosu – výrazne rozvinul a argumentačne 

podoprel francúzsky historik Philippe Ariès. Na základe podrobného štúdia dejín 

zaobchádzania so smrťou v Európe (od antiky až po súčasnosť) vyslovuje tézu, že kým 

v minulosti bola smrť skrotená pomocou komplexných rituálnych praktík, moderná 

smrť oprostená od ohlávky kultúrnych predpisov a interpretačných návodov 

                                                                                                                                                            
 
14

 Nasledujúce zhrnutie poukazuje len na niekoľko kľúčových téz a postáv. Dejiny konceptu tabuizácie 
smrti podrobne spracováva vo svojej stati Proč je moderní smrt tabu? Marie Přídalová (1998). 
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„zdivočela“ a vymkla sa nám z rúk (Ariès 2000). Ariès tvrdí, že smrť  v tradičných 

spoločnostiach bola takpovediac bežnou súčasťou každodenného života a človek sa jej 

v porovnaní s dneškom nedesil, pretože poznal jej tvár. Umierajúci mal jasnú 

predstavu, ako jeho posledná hodina bude vyzerať, aký priebeh bude mať jeho pohreb 

a očakával smrť v pokojnej odovzdanosti. Keď modernizujúca sa spoločnosť rezignovala 

na rituály, stratila vieru v posmrtný život, vykázala chorých a umierajúcich do nemocníc 

a trúchlenie zakázala, človek stratil nástroje, ktorými by mohol existenciálnej hrôze zo 

smrti čeliť.  

Ariésovmu romantickému obrazu stredovekej smrti poslúžil kritickým 

korektívom Norbert Elias, ktorý v útlej knižôčke O osamelosti umierajúcich upozonil na 

univerzialitu strachu zo smrti v ľudských dejinách. Smrť vždy bola hrozná, a ak zásadnú 

časť európskych dejín (až do relatívne nedávnej minulosti) charakterizuje 

všadeprítomné násilie, obdobia tiahnucich sa vojenských konfliktov, hladu či 

nekontrolovateľných epidémií, potom je argument, že človek tradičný si v dôsledku 

všadeprítomnosti smrti na ňu „privykol“ skrátka scestný (Elias 1998: 15 a ďalšie).  Na 

freudovský pojem vytesňovania smrti však Elias napriek kritike úplne nerezignuje a 

popisuje ho perspektívou civilizačného procesu. Moderný človek pociťuje zoči-voči 

umierajúcemu bezradnosť, pretože stratil dôveru v konvenčné formy komunikácie a 

spontánne svoje pocity vyjadriť nedokáže. Vytesnenie smrti pre Eliasa znamená 

odlúčenie živých od mŕtvych, ktorí umierajú izolovaní od zvyšku sveta stenami 

modernej medicínskej inštitúcie. 

Paralelne a v obojstrannom dialógu s touto teoretickou líniou myslenia sa od 

šesťdesiatych rokov rozvíja prakticky zameraná kritika sociálnej organizácie smrti 

vychádzajúca z prostredia psychiatrie a psychoterapie. Jednou z najvýraznejších 

predstaviteľov tohto myšlienkového prúdu bola americká psychiatrička švajčiarskeho 

pôvodu Elizabeth Kübler-Ross, ktorej knihy sa podstatnou mierou pričinili 

o zviditeľnenie problému manažmentu smrti v medicínskom prostredí. Kübler-Ross na 

základe vlastnej praxe v amerických nemocniciach exponovala neschopnosť lekárov 

priznať limity medicíny a pravdivo informovať umierajúcich pacientov o vážnosti ich 

zdravotného stavu. Zo strachu, že by nepríjemná pravda pacientovi ublížila, prípadne 

z toho, že by sa mohol stať terčom útoku pacienta a jeho rodiny, sa zdravotnícky 

personál orientuje výlučne na úspech liečby a možnosť „zlého konca“ si nepripúšťa. 
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Podľa Kübler-Ross sa tu odráža nielen obava zo straty autority a neistota ohľadom 

eticky adekvátneho postupu, ale tiež ich vlastný strach zo smrti, ktorý sa v konfrontácii 

so smrťou iných snažia vytesniť (Kübler-Ross 1993(1969)). Kübler-Ross na základe 

skúseností s umierajúcimi pacientmi popísala proces vyrovnania sa s fatálnou 

diagnózou ako sériu navzájom previazaných vývojových štádií  (šok, popieranie, hnev, 

depresia, vyjednávanie, akceptácia (Kübler-Rossová 1993: 228)). Spolu s neskorším 

komplementárnym modelom trúchlenia sa tento prístup k terapii stal 

v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch normatívnym pre psychoterapeutickú prax.  

V priebehu sedemdesiatych a osemdesiatych rokov sa v nadväznosti na túto 

reflexiu situácie umierajúcich a smrteľných ľudí rozvinula čulá spoločenskovedná 

diskusia o tabuizácii smrti. Simpsonova bibliografia prác venovaných téme smrti už na 

konci sedemdesiatych rokov hlásila, že smrť je „(...) veľmi zle strážené tajomstvo; téma 

je to tak neprístojná, že v súčasnosti existuje už viac než 650 publikácií tvrdiacich, že 

túto tému ignorujeme“ (Walter 1991: 294).15 Súbežne s vedeckou diskusiou sa formuje 

hospicové hnutie, ktoré využíva výsledky historického (napr. Ariès), antropologického 

(o exploatácii „antropologických fikcií“ na podporu agendy hospicového hnutia viac 

Hockey (1996)) a psychologického (Kübler-Ross a iní) výskumu ako zdroj argumentov 

proti etablovaným medicínskym postupom a zároveň legitimizácií vlastných pozícií. 

Čoraz častejšie uplatňovanie psychoterapeutickej praxe v práci s umierajúcimi 

a zakladanie hospicov sprevádza rozvoj poradenstva pozostalým. Na pultoch 

kníhkupectiev pribúdajú príručky radiace pozostalým, ako zvládnuť krušné obdobie 

pálčivej straty, rodinám zosnulých sú čoraz častejšie dostupné individuálne či 

skupinové terapeutické sedenia, ktoré v niektorých krajinách (zvlášť USA) dokonca 

začínajú byť súčasťou štandardného balíčka pohrebných služieb (Prothero 2001).  

V tejto situácii sa koncept tabuizácie smrti, resp. jej popierania – periodicky 

vynachádzaný so vždy novým znepokojením a zápalom – dostáva pod paľbu kritiky. 

Téza o popieraní smrti začala v priebehu sedemdesiatych rokov žiť vlastným životom. 

Z provokatívneho sociálno-kritického hesla prerástla v „metanaratív“ (Malý 2011), 

ktorého vierohodnosť nepochybne čerpala i z toho času uznávaných všeobecných 

                                                      
15

 Walter cituje stranu VII z diela Simpson, M. 1979. Dying, Death and Grief: a critical bibliography. New 
York: Plenum Press. 
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sekularizačných teórií (Walter 1991).16 Základný problém spočíva v antropomorfnom 

psychologizme predstavy popierania, resp. vytesňovania smrti (denial of death), 

v ktorej je spoločnosť vnímaná ako entita na spôsob mysliaceho organizmu. Obraz 

kolektívneho nevedomia akiste silný a inšpiratívny, pre účely sociologickej analýzy 

sociálnej organizácie smrti je však pre svoju „epistemologickú tendenciu personalizovať 

sociálne systémy“, ako i pre svoju neurčitosť skrátka nepoužiteľný (Kellehear 1984: 

714). Nie je to moderná spoločnosť, ktorá má problém vyrovnať sa so smrťou – jej 

kontinuitu a orientáciu na budúcnosť udržuje neotrasiteľná orientácia na mladosť, 

vzdelanie a pokrok; tým, kto smrť snáď nedokáže prežrieť, je nejeden moderný 

jednotlivec (Walter 1991: 306).  

I na tejto rovine sa popieranie smrti sa zďaleka netýka všetkých vrstiev 

a sektorov spoločnosti rovnako. Zvlášť náchylní sú k nemu podľa Tonyho Waltera 

niektoré profesné skupiny, menovite lekári a žurnalisti. Tí síce naše vnímanie smrti 

značným spôsobom formujú, rozhodne však analýzu ich rutín nemožno 

zovšeobecňovať na postoje celej spoločnosti (ako to podľa Waltera urobila Kübler-

Ross). Navyše, sú to práve zástupci týchto profestných skupín, ktorí k 

rozprúdení spoločenskej diskusie o umieraní, trúchlení a rituáloch najviac prispeli. 

Dôležité segmenty spoločnosti – predovšetkým stredné vyššie triedy, ženy 

a predstavitelia rozličných (napríklad environmentálnych) hnutí – „tabu“ smrti 

reflektujú a pestujú vedomý prístup k otázkam trúchlenia a umierania. Walter tu 

pripúšťa, že sme dnes (v Británii počiatkom 90. rokov) možno svedkami dvojitého 

trendu: kým vyššie triedy sa (v neposlednom rade v reakcii na odborné diskurzy) 

prebúdzajú k expresivite a „vykĺzavajú z tabu“, nižšie vrstvy, ktoré zmeny módy 

prijímajú zväčša s fázovým posunom, možno naopak do tabu práve „skĺzavajú“ (Walter 

1991: 299). Ak i v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch pojem „tabu“ výstižne 

vyjadroval prevažujúci princíp verejného prístupu k smrti a poukazoval na 

problematickú organizáciu niektorých oblastí spoločenského života (viď vyššie), 

počiatkom deväťdesiatych rokov ho zďaleka nemožno používať plošne.  

                                                      
16

 Generačný moment je podľa Waltera pravdepodobne tiež v pozadí neustáleho „znovuobjavovania“ 
smrti – ohlasujú ho jednotlivci, ktorí boli socializovaní v dobách doznievajúcej morálky zdržanlivých 
emócií a ktorí pri jej potláčaní čerpajú zo zdieľanej skúsenosti expresivity 60. rokov 20. storočia. 
O podobnom efekte možno s určitou rezervou hovoriť i v Česku, kde po páde komunistického režimu 
opadli dovtedajšie ideologické reglementačné tlaky a otvorili sa možnosti zmeny v prístupe 
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Pokiaľ ide o obžalobu modernej doby (zvlášť jej rozvinutej medicíny), i tu je 

Walter zmierlivejší. S odvolaním na Blaunera17 Walter oponuje arièsovskému 

titulovaniu modernej smrti ako smrti zakázanej. Smrť totiž nie je ani tak zakázanou, 

ako skôr skrytou: zvýšenie veku dožitia, vzájomná ekonomická nezávislosť generácií a 

sociálna izolácia ľudí v starobe spôsobujú, že oproti minulým dobám dnes smrť 

spôsobuje omnoho menší otras spoločenstva (Walter 1991: 300). Aj keď posledný 

z menovaných dôsledkov predstavuje iste spoločenský a morálny problém (na ktorý 

Elias (1997) právom upozorňuje), oslabenie intenzity trúchelnia a redukcia smútočných 

rituálov ešte neznamenajú, že smrť je tabu – v živote súčasného človeka často 

jednoducho nepredstavuje tak zásadnú udalosť (Walter 1991: 301). 

Súbežne s teóriou tabuizácie sa terčom kritiky v období deväťdesiatych rokov 

stáva súdobá psychoterapeutická prax pri práci s umierajúcimi a trúchliacimi. Pôvodne 

deskriptívny model Kübler-Ross sa – napriek opakovaným snahám autorky poprieť jeho 

normativitu – v zľudovelej (a značne zjednodušenej) forme postupne stal základným 

referenčným rámcom tak pre pomáhajúce profesie, ako pre jednotlivcov 

konfrontovaných so smrťou v osobnom živote (pozri Walter 1996b). Od konca 

osemdesiatych rokov čoraz viac autorov upozorňuje na zradnosť vývojových modelov 

trúchlenia. Predstava zdravého vyrovnania sa s faktom smrti ako procesu zloženého 

z jasne definovaných a kauzálne prepojených štádií zavŕšených, po ktorých absolvovaní 

sa človek dopracuje k zmiereniu so smrťou („letting go“) a môže sa posunúť ďalej 

(„move on“), nezodpovedá autentickej skúsenosti mnohých pozostalých,  a vnucovanie 

takéhoto modelu „normálneho“ prežívania (či už umierajúcim, alebo ich pozostalým), 

alebo môže namiesto terapeutického účinku znamenať určité „znásilnenie“ klienta.18 

Počiatkom deväťdesiatich rokov sa objavujú alternatívne modely trúchlenia, 

ktoré túto deterministickú lineárnu logiku prekonávajú, snažia sa zohľadňovať 

variabilitu i častú neusporiadanosť procesu spracovávania straty a ponechávajú 

priestor pre ambivalenciu. Jeden z najvýznamnejších je model trúchlenia ako duálneho 

procesu vytvorený Margaret Stroebe (dual process model), ktorý vo vyrovnávaní sa so 

                                                                                                                                                            
k umierajúcim i pozostalým; tento potenciál zmeny sa, pravda, v medicínskom prostredí podarilo naplniť 
o čosi lepšie, než v sektore pohrebníckom (Nešporová 2007a)).  
17

 Blauner, R. 1966. „Death and Social Structure.“ Psychiatry 29: 378-394. 
18

 K tomu, ako hospicmi administrovaná „dobrá smrť“ (spočívajúca v prijatí smrteľnosti a zmierení sa so 
životom) funguje často skôr ako prostriedok kontroly, než emancipácie pozri napríklad kritiku Hartovej, 
Sainsburyho a Shortovej (1998).  
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smrťou blízkeho identifikuje dve protichodné tendencie: orientáciu na stratu 

a orientáciu na obnovu. Klasickým fázovným modelom zdôrazňovaná „práca 

trúchlenia“ (grief work) je súčasťou prvej, kým snaha pokračovať v živote a jeho 

úlohách je esenciou druhej. Trúchliaci človek podľa Stroebe prepína medzi týmito 

dvoma „registrami“ (niekedy ich dokonca oba vypína), a tak sa postupne a 

neštruktúrovane, spontánne či za pomoci druhých dopracováva k transformácii vzťahu 

k mŕtvemu a k zmysluplnému pokračovaniu bez neho (Stroebe a Schut?? 1999). 

Zaujímavú variáciu na prístup zvolený Stroebe predstavuje Machinovej rámec reakcií 

na stratu (Range of response to loss), v rámci ktorého sú súčasťou trúchlenia prvky 

zahltenia, vyrovnanosti i snahy o kontrolu emócií (Machinová 2007). Pomer týchto 

tendencií a ich prípadné prevládanie v rôznych bodoch v čase sa u konkrétnych 

pozostalých môže líšiť: u niekoho prevažuje jeden z extrémov (zahltenie zdrvujúcou 

stratou, alebo naopak vedomé tlmenie a ovládanie vlastného prežívania), iný môže 

naopak zaujímať predovšetkým postoj vyrovnanosti. Práve túto „strednú polohu“ 

považuje Machinová za optimálny stav rovnováhy a cieľ psychoterapeutickej praxe.  

Koncept tabuizácie smrti v modernej spoločnosti, ktorý vyrástol z kritiky na 

pokrok a konzum zameraného spoločenského života päťdesiatych a šesťdesiatych 

rokov na Západe, nepochybne prispel k tomu, že sa o smrti začalo viac a otvorenejšie 

hovoriť. Pravdepodobne najzásadnejším jeho prínosom bolo rozprúdenie diskusie a 

ustanovenie ideologického rámca,  čo podnietilo rozvinutie nových foriem pomoci 

umierajúcim a pozostalým. Kým na rovine prakticko-ideologickej sa osvedčil ako 

efektívny nástroj, pre sociologickú analýzu je príliž zjednodušujúci. Po prvé 

neadekvátnym spôsobom aplikuje pri popisovaní sociálnych javov psychologizujúcu 

optiku. Po druhé stavia na zjednodušujúcom funkcionálne deterministickom ponímaní 

tradičnej organizácie smrti (vrátane pohrebných rituálov), ktorú má tendenciu účelovo 

idealizovať. Úskalia inštrumentalizácie štrukturujúceho účinku rituálov (odčítaného 

z antropologických analýz mimoeurópskych spoločností) na priebeh a „úspešnosť“ 

trúchlenia ostatne psychoterapeutická teória v posledných dvadsiatich piatich rokoch 

reflektovala. V nasledujúcej kapitole predstavím niekoľko teoretických alternatív, ktoré 

pri interpretácii individuálnej perspektívy pohrebu bez obradu budú užitočnejšou 

oporou. 
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1.2.2 Súčasné prístupy k smrti: reformulácia   

  Odozva na kritiku neschopnosti modernej spoločnosti dôstojne zvládať smrť 

viedla (prinajmenšom v anglosaskom svete) k paradoxnému stavu, kedy sa z diskusie 

o vytesňovaní smrti stal etablovaný spoločenský diskurz. V súvislosti s čulou 

spoločenskou diskusiou o umieraní a trúchlení vyslovuje už spomínaný Tony Walter 

tézu o „znovuoživení“ smrti a v rovnomennej knihe (The Revival of Death, 1994) ho 

vysvetľuje nástupom nového paradigmatického prístupu k smrti (Walter 1994). 

Waltrova reformulácia teórie o modernom tabu smrti má podobu trojčlenky ideálnych 

typov, kde popri arièsovskej tradičnej a profesionalizovanej modernej smrti figuruje 

nový typ smrti postmodernej.19 Tento prístup k smrti zahŕňa uvedomelé nakladanie so 

smrťou, ktorého ústredným princípom je autonómia umierajúceho (resp. pozostalého). 

Základné rysy jednotlivých typov stručne a výstižne naznačuje Tabuľka 1.1.  

 

Tabuľka 1.1: Walterove ideálne typy smrti (Walter 1996b: 195) 

 Tradičná smrť Moderná smrť Postmoderná smrť 

Autorita Tradícia Profesionálna expertíza Osobná voľba 

Zosobnenie autority Kňaz Doktor Self 

Dominantný diskurz Teológia Medicína Psychológia 

Vyrovnanie sa skrze Modlitbu Ticho Vyjadrenie pocitov 

Pútnik Duša Telo Osobnosť 

Telesný kontext Žitie so smrťou Kontrolovaná smrť Žitie s umieraním 

Spoločenský kontext Komunita Nemocnica Rodina 

  

Kým základnými rysmi tradičnej smrti je odovzdanosť plynúca z jej 

nekontrolovateľnosti, silný komunitný rozmer a zastrešujúci náboženský diskurz, v 

modernej smrti osudovosť strieda dôvera v moc profesionálov, preskriptívna (ale 

i podporná) sila spoločenstva v dôsledku individualizácie oslabuje a rovnako klesá 

relevancia transcendentných symbolických univerz. Ústrednými prvkami postmodernej 

smrti sú emancipácia od kontrolnej moci profesionálov a aktivitzácia jednotlivca (práca 

                                                      
19

 V pôvodnom diele The Revival of Death tento tretí typ Walter označuje heslom neo-moderná smrť 
(pozri Walter 1994: 47), v prepracovanej verzii typológie, z ktorej tu vychádzam, už tretí typ nesie názov 
postmoderná smrť. (Walter 1996:  194) 
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s vlastnými emóciami a snaha o autentické prežívanie (a vyjadrovanie) zármutku). 

V tejto kategórii nachádzajú domov tiež všemožné inštitúcie a sociálne hnutia, šíriace 

osvetu o možnosti „zmierenia sa“ so smrťou, ako sú hospice, hnutie prirodzenej smrti 

(Natural Death Movement), hnutie DIY pohrebov (z anglického do it yourself, „urob si 

sám“) a podobne. V rámci postmoderného typu rozlišuje Walter ešte dva prúdy 

myslenia. Expertnú (resp. neskoro modernú) líniu predstavujú psychoterapeuti, 

pracovníci hospicov, „uvedomelí“ lekári a iní profesionáli, ktorí sú presvedčení, že 

„smrť a strata sú inherentne traumatizujúce, zvlášť v modernom svete, ktorý stratil 

kontakt s dávnymi rituálmi“ (Walter 1996: 200). Nositelia expertného vedenia následne 

nahradzujú kňazov a doktorov a napriek proklamovanej snahe „facilitovať“ v klientovi 

rast a spontánne prejavy emócií si udržujú nad ním určitú kontrolu. Pre radikálnu líniu 

je naopak charakteristický otvorený postoj, ktorého základným predpokladom je 

absencia predpokladov o podobách „správneho“ postoja k smrti. Predstavitelia 

radikálnej vetvy typicky nehovoria o „štádiách zdravého umierania či trúchlenia“, ale 

častejšie o spiritualite, ktorá spočíva v hľadaní zmyslu života – a zmyslu smrti (tamže). 

Pokus pomenovať posun vo vnímaní smrti ako príchod novej postmodernej 

logiky si vyslúžil kritku, z ktorej pre dokreslenie zmienim dva podnetné hlasy. 

Heidemarie Winkel Walterov objav odmieta s poukazom na to, že „nové“ prístupy 

k smrti nesú pečať typicky modernej individualizácie a že to, čo sa javí ako emancipácia 

self je v skutočnosti len formou re-inštitucionalizácie trúchlenia. Podľa Winkel je rozvoj 

poradenských služieb, psychologických teórií trúchlenia, ba i programovo nové 

eklektické pohrebné obrady prirodzeným výsledkom modernej psychologizácie 

trúchlenia (ktorej kňazmi nie je nik iní, než experti-terapeuti) (Winkel 2001). Waltrovo 

rozlišovanie dvoch „vláken“ postmoderného myslenia spochybnila autorská dvojica 

Árnason a Hafsteinsson (2003). Rozlišovanie medzi modernou tendenciou kontrolovať 

a postmodernou nedirektívnosťou je v praxi nemožné, čo ilustrujú na výcviku 

dobrovoľníkov poradenskej organizácie Cruse, ktorého hlavným princípom je snaha 

vštepiť im rešpekt k individuálnemu prežívaniu klienta. Orientáciu 

psychoterapeutických prístupov na self a jeho autentické prežívanie, ktorá vo 

Waltrovom chápaní predstavuje posun od moderného prístupu k postmodernému, 

nemožno podľa Árnasona a Hafsteinssona vykladať akýmsi autentickým záujmom 

o skutočné emócie subjektu -  to by bola neopodstatnená naturalizácia emócií, ktoré sú 
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predsa sociálne konštruované. Individualizačný posun autori naproti tomu pripisujú 

nástupu neo-liberálnej guvernmentality – spoločensko-politického étosu, ktorý od 

subjektov vyžaduje schopnosť „seba-aktivácie“ („subjekt je „povinný byť slobodným““ 

(Árnason a Hafsteinsson 2003:59))20; nedirektívne poradenstvo pre trúchliacich svojou 

formou a zameraním odráža neoliberálne princípy organizácie moci. 

I napriek tejto kritike považujem Walterov prístup za podnetný, a to 

z nasledujúcich dôvodov. Za prvé prekovnáva simplicizmus historicko-dejinného 

modelu stojaceho v pozadí klasickej formulácie tabuizačnej tézy. Preznačenie 

modernej smrti z „vývojovej fázy“ na ideálny typ umožňuje jej analytické zúžitkovanie – 

ideály trúchlenia či pohrebná prax tak môžu v rôznej miere obsahovať elementy 

viacerých ideálnych typov. Zriekam sa tu možnosti ďalšieho kritického rozboru 

adekvátnosti Waltrovho postmoderného typu a budem ho vnímať prosto ako užitočnú 

pomôcku pri interpretácii emancipačných momentov v prístupe k ritualizácii smrti.  

1.3 Pohreb „bez obradu“ v kontexte českej pohrebnej kultúry  

Tradičné pohrebné obrady  mŕtvych členov (nielen) dedinských komunít, 

začínajúce bezprostredne po smrti a končiace o niekoľko dní na miestnom cintoríne, 

vypĺňali liminálne medzidobie medzi úmrtím a pohrebom rozmanitými rituálnymi 

praktikami a tým evokovali súdržnosť a kontinuitu pozostalej comunitas (Turner 2004; 

pre základný prehľad tradičnej českej pohrebnej praxe pozri Navrátilová 2004). 

Sekvencia rituálov končiaca zasypaním jamy (v niektorých českých regiónoch kopanej 

zásadne rodinnými príslušníkmi) dávala pozostalým možnosť aktívne sprevádzať telo až 

do bodu jeho definitívneho „zániku“. Moderná inštitucionalizovaná medicína 

a profesionalizovaný pohrebnícky sektor zásadnou mierou prispeli k tomu, čo Mellor 

a Shilling nazvali vyvlastnením (sequestration) smrti (Mellor a Shilling 1993; k pojmu 

sequestration pozri Giddens 1991). Tak ako je chorý - so všetkými svojimi potrebami, 

bezmocnosťou, bolesťou – modernou nemocnicou vytrhnutý z prostredia rodiny i širšej 

komunity, práve tak je po smrti blízkym odňatý, aby sa o jeho telo hygienicky 

a efektívne postarali pohrební odborníci. Zavedenie kremácie rozpojilo udalosť zničenia 

                                                      
20

 Citujú Rose, N. 1989.  Governing the Soul. The Shaping of the Private Self, London: Routledge. 
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tela a rituál(y) symbolického rozlúčenia sa pozostalých s mŕtvym (dovtedy organicky 

zrastené), čím sa v podstate otvorila možnosť konať jedno bez druhého. Kremáciu 

možno s trochou nadsádzky titulovať technologickým predpokladom pohrebu bez 

obradu. 21   

1.3.1 Rozvoj kremácie na českom území 

Podľa súborných štatistík Kremačnej spoločnosti Veľkej Británie patrí Česká 

republika dlhodobo k svetovej špičke v podiele spálených mŕtvych. S aktuálnymi 81 % 

sa v európskom „rebríčku“ umiestňuje na druhom mieste za Švajčiarskom s 88% 

a tesne pred Dánskom so 77%.22 Rozšírenie spaľovania mŕtvol v Česku pritom nebolo 

nijak rapídne: dve dekády po jeho zavedení bolo v Česku spaľovaných sotva 5% 

mŕtvych (pre podrobnejší prehľad pozri prílohu č. 8). České len nedávno pokorené 

európske „prvenstvo“ možno pripísať v prvom rade systematickej ideologickej podpore 

kremácie a občianskeho obradu počas štyroch dekád komunistickej vlády, ktorá 

nadviazala na výraznú predvojnovú tradíciu antiklerikálnych, resp. antikatolíckych 

postojov (ktorých bola kremácia dlho vyjadrením par excellence). Hoci sa propagátori 

kremácie už od 19. storočia snažili nasadzovať v prospech jej zavedenia 

všemožné„racionálne“ argumenty (napríklad hygienickú čistotu kremačného procesu, 

úsporu miesta v rozrastajúcich sa mestách či redukciu výdavkov spojených s údržbou 

hrobov), spaľovanie mŕtvol malo od počiatku ideologický podtext a stalo sa šiboletom 

odlišujúcim človeka pokrokového od ľudí tradičných. Idea kremácie evokovala slobodu 

(od náboženských „povier“), rovnosť (vďaka odbúraniu statusových symbolov 

v podobe náhrobných kameňov a pod.) a prinášala so sebou celkom novú (a predsa tak 

starú) estetiku ohňa odkazujúcu k prírode i antickým koreňom európskej kultúry.  

Prvopočiatky kremačného hnutia v Česku sú spojené s liberálnymi kultúrnymi 

elitami, pre ktoré bolo uprednostňovanie kremácie súčasťou širšieho ideologického 

ťaženia proti spiatočníctvu reprezentovanému predovšetkým katolíckou cirkvou. 

                                                      
21

 Liturgický poriadok moderných smútočných siení pri kremácii síce zväčša nejakým spôsobom onen 
„predel“ vo vzťahu pozostalých k telu symbolizuje (napríklad pomocou výťahu, posuvného pásu či aspoň 
zatvorením opony) telo však evidentne existuje ďalej, akurát pozostalí nemajú možnosť ovplyvňovať 
jeho osud. 
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V radoch ranej českej prokremačnej avantgardy stáli viaceré významné osobnosti 

národného kultúrneho života posledných dekád 19. storočia (ako napríklad Jan Neruda 

či Božena Němcová). Keďže kremácia bola na našom území až do januára 1919 

ilegálna, boli českí priaznivci pokrokového pochovávania odkázaní na služby 

zahraničných krematórií; takúto posmrtnú demonštráciu protináboženského postoja si 

pravda mohol dovoliť málokto.23 Na prelome storočí sa ustanovujú prvé české spolky 

propagujúce myšlienku kremácie24 a napriek pretrvávajúcim neúspechom 

propagátorov kremácie pri presadzovaní jej legalizácie  ponúkajú svojim členom 

„poistenie“ pohrebu ohňom. Podobným prejavom nádeje je i vznik prvého krematória 

na českom území, ktoré v roku 1916 dobudovala v Liberci miestna pobočka 

viedenského prokremačného spolku Die Flamme. Stavba následne svojmu účelu viac 

než dva roky nemôže legálne slúžiť a prvá kremácia sa tu odohráva až tesne po 

vyhlásení ČSR 31. októbra 1918.25  

 Zákon legalizujúci kremáciu schválený v januári 1919 uvoľnil cestu k výstavbe 

ďalších krematórií a v priebehu nasledujúcich dvoch dekád ich bolo v Čechách a na 

Morave programovo vybudovaných celkom dvanásť. Medzivojnovú výstavbu 

krematórií charakterizoval zaprvé silný ideologický podtext, nakoľko nacionalistická 

a antiklerikálna rétorika predvojnových propagátorov kremácie súznela s potrebou 

nového režimu rozžehnať sa s ancien regime, ukotveným autoritou „tmárskej“ 

Rímskokatolíckej cirkvi.26  Za druhé sa v tu prejavovala určitá rivalita medzi česky 

                                                                                                                                                            
22

 Údaje za rok 2009. Zdroj: http://www.srgw.demon.co.uk/CremSoc4/Stats. Pre vizuálne porovnanie 
miery kremácie vo vybraných krajinách za rok 2004 pozri graf v prílohe č. 4. 
23

 Vôbec prvou (známou) Češkou pochovanou kremáciou bola Augusta Braunová. Po spálení jej 
telesných ostatkov v Paríži bol popol za účasti rodiny a známych uložený do rodinnej hrobky na 
Vyšehrade, a to napriek nesúhlasu rímskokatolíckeho kňaza. Ten síce predniesol krátku modlitbu za duše 
mŕtvych už ležiacich v hrobke, zosnulú Augustu Braunovú však do nej nezahrnul a zo spoločnosti 
následne odišiel. Pohrebnej reči sa ujal presvedčený propagátor kremácie Vojta Náprstek, ktorého 
pohreb o niekoľko rokov neskôr sa stal  demonštráciou antiklerikálne (a zároveň národne) zmýšľajúcich 
kruhov. Keďže sa radnému Náprstkovi za života nepodarilo presadiť vybudovanie krematória v Prahe, 
jeho telo bolo po smrti roku 1894 prevezené do nemeckej Gothy ( krematórium tam fungovalo už od 
roku 1878), kde bolo za účasti vyše päťdesiatich účastníkov z Česka spálené. (viac Lenderová 2001) 
24

 Kým nemecké prokremačné spolky vznikajú v Rakúskej časti monarchie už od 70. rokov 19. storočia, 
prvý český spolok s názvom Společnost pro spalování mrtvol sa ustanovil až roku 1889; o osem rokov 
neskôr vznikol ďalší spolok Krematorium (1907). 
25

 Do faktickej legalizácie kremácie v januári 1919 tu v tomto búrlivom období prebehlo asi sto ďalších 
kremácií (Nešpor 2010: 181). 
26

 Rímskokatolícka cirkev kremáciu akceptovala až na Druhom vatikánskom koncile (1962 - 1965). Od 
šesťdesiatych rokov niet zo strany katolíckej cirkvi vieroučných či kanonicko-právnych námietok voči 
spáleniu tela, v ľudovom katolicizme však nechuť ku kremácii opadáva len pozvoľna.  
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a nemecky hovoriacim obyvateľstvom o titul „pokrokovejšieho“ národa.27 Do diania sa 

(nepochybne pre jej protikatolícky charakter) s vervou zapojili i najväčšie protestantské 

cirkvi (unionovaná evanjelická a novovzniknutá husitská); kolumbárium sa stalo 

štandardným inventárom nových husitských kostolov. Masívna výstavba kremačnej 

infraštruktúry v tomto období však zďaleka nezodpovedala záujmu o „pokrokový“ 

spôsob pohrebu – v roku 1937 dosiahla miera kremácie v českej časti republiky 

necelých 5% (Hupková 2008: 54). Pragmatický rozmer kremácie ako finančne 

úspornejšej metódy pohrebu (často zmieňovaný sociálnymi reformátormi ešte 

v 19.storočí) sa v praxi nenaplnil: urny sa naďalej (podľa Nešpora (2010) i zo 

statusových dôvodov) umiestňovali do hrobov, resp. kolumbárií.  

 Zásadnú zmenu pre podobu pohrebnej kultúry v Československu predstavoval 

nástup komunistického režimu v roku 1948, ktorý sa z ideologických dôvodov usiloval 

potláčať vplyv náboženstva medziiným i podporou sekulárnych pohrebných obradov a 

kremácie. Komunistickým režimom presadzovaná forma obradu nadväzovala na už 

existujúcu prax ateistických spolkov (napríklad Volnej myšlenky)28 a zároveň na 

sovietsky protináboženský pohrebný model, ktorý pozostával z redukovaného 

sekulárneho obradu a kremácie tela (Nešporová 2007b). V počiatočnom období (50. 

roky) praktické presadzovanie tejto politiky narážalo na nedostatok vhodných 

priestorov pre usporadúvanie takýchto obradov – civilné pohreby museli byť preto 

často vypravované provizórne zo škôl, požiarnych zbrojníc či železničných staničných 

budov. Vzhľadom na predpokladanú ideologicko výchovnú rolu obradu sa rečníkmi stali 

laickí zástupci „pracujúceho ľudu“ (organizovaní v zboroch pre občianske záležitosti) 

(Nešporová 2011). Počiatočné estetické nedostatky novej formy sa darilo odstrániť len 

                                                      
27

 Toto súperenie (v ktorom podľa Nešpora viedli českí Nemci (Nešpor 2010: 181)) sa odrazilo medzi 
iným i na architektonickom stvárnení krematórií – kým pompézne nemecké návrhy nadväzovali na 
eklektické historizujúce štýly konca 19. storočia, české projekty sa voči habsburskej minulosti 
vymedzovali spravidla i vizuálne uplatnením avantgardných postupov. Prvé „české“ krematórium 
(čerpajúce z postupov Art Deco s prvkami unikátneho českého rondokubizmu) bolo postavené 
v Pardubiciach v roku 1923 . Príkladom architektonickej avantgardy je Mezerovo konštruktivistické 
krematórium v Strašinciach či Šajtarovo funkcionalistické olomoucké krematórium (náhľad krematórií 
v prílohe č. 12). (Nešpor a Nešporová 2012) 
28

 Základným rysom  “úmrtných slávností”, ktoré mali predstavovať antitézu „ponurých“ náboženských 
obradov,  bola koncentrácia pozornosti na oslavu života zosnulého. Príhovor (prednášaný zväčša 
zástupcom spolku Krematorium) však nerámcoval smrť ako „definitívny koniec“, ale skôr ako prechod do 
inej formy bytia v nekonečnom vesmíre, dôraz sa kládol na symbolické pretrvávanie života vo 
vykonanom diele a v potomkoch zosnulého. (Nešporová 2011: 59) 
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postupnou „inštitucionalizáciou“ a výstavbou obecných domov smútku (pozri Nešpor 

2010).  

Občiansky pohreb sa v českej časti Československa nakoniec uchytil paradoxne 

viac, než v samotnom Sovietskom zväze (kde sa mu pozostalí vyhýbali hlavne kvôli 

odmietavému stanovisku pravoslávnej cirkvi (viac Merridale 2000)).29 S odkazom na 

Babičkove30 výpočty vývoja podielu rímskokatolíckych pohrebov v období komunizmu 

uvádza Nešporová (2007b: 371), že kým v roku 1955 boli tri zo štyroch pohrebov 

katolícke, v roku 1987 to už boli len približne dve pätiny. S tým, ako sa „na rad“ 

postupne dostávajú mladšie generácie,  ktoré sa s cirkvou už i formálne rozišli a prišli 

tak o možnosť cirkevného pohrebu, sa občiansky obrad postupne stáva štandardom. 

Súbežne s nárastom miery kremácie teda v priebehu 60. – 80. rokov narastá podiel 

sekulárnych pohrebných obradov. V reakcii na čoraz vyššiu vyťaženosť krematórií 

z medzivojnového obdobia vzniká koncom 60. rokov potreba výstavby ďalších (druhá 

fáza výstavby). I keď potreba je predovšetkým praktická, i teraz sa dbá o to, aby stavby 

predstavovali ideologickú výpoveď. V záujme zatraktívniť občiansky variant pohrebu 

štát dotuje nákladné reprezentatívne stavby, ktoré často odkazujú k medzivojnovým 

predolhám a ktoré nezriedka tvoria pre režim inak neprijateľní architekti (napríklad 

v Šumperku, Jihlave či Klatovách). Krematóriá, postavené koncom osemdesiatych 

rokov, naopak pre nedostatok financií nemajú už nič z veľkoleposti medzivojnovej fázy 

– sú to jednoduché a efektívne „spaľovne“ často bez vlastnej obradnej siene, do ktorej 

sú zvážaní mŕtvi zo širokého okolia (napríklad Jaroměř či Kladno) (Nešpor a Nešporová 

2012).  

1.3.2 Ponovembrový vývoj a charakteristika súčasnej pohrebnej praxe 

Zmena režimu síce umožnila privatizáciu pohrebných služieb, opadnutie 

ideologického tlaku však nenasledovala nijaká zásadná zmena koncepcie sekulárneho 

obradu (pozri Nešporová 2011, Nešpor a Nešporová 2012). V medziach inštitucionálne 

                                                      
29

 V podobnej miere ako v českej časti Československa sa sekulárnemu obradu podarilo etablovať už len 
v Nemeckej demokratickej republike (Nešporová 2011). 
30

 BABIČKA, V. 2005. „Vývoj katolické religiozity v Českých zemích v letech 1949–1989 (na základě 
zjišťování Státního úřadu pro věci církevní a Ministerstva kultury – sekretariátu pro věci církevní).“ 
Sborník archivních prací 55(2): 379–506. 
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nastavených podmienok (predovšetkým priestormi a ich časovým rozvrhom) síce môžu 

pozostalí docieliť variabilitu formy – napríklad dodaním vlastného rečníka, hudby či 

výzdoby. Častejšie než aktívneho pretváranie oficiálnej štruktúry programu 

pozostalými sme však svedkami jej redukcie na prijateľné, resp. nevyhnutné minimum. 

Sledujúc líniu tohoto vývoja pripisuje Nešporová čiastočný podiel na rozšírenií pohrebu 

bez obradu – okrem modernizáciou podmieného poklesu sociálnej súdržnosti či hlboko 

zakoreneného českého antiklerikalizmu – tiež neschopnosti pohrebníckeho sektora 

prispôsobiť svoju ponuku potrebám, preferenciám a vkusu potenciálnych zákazníkov 

(2007a, 2011). V tomto odseku priblížim základné rysy súčasnej pohrebnej praxe 

v Česku, pričom sa zameriam na vykreslenie kontextu (sociálneho i výskumného) 

„problému“ pohrebu bez obradu.   

Základnú predstavu o typickom rozložení jednotlivých typov občianskeho 

obradu ponúkajú prípadové štúdie Giuseppe Maiella (2005) a Olgy Nešporovej 

(2007??). Maiello na základe pozorovaní v jednom z pražských krematórií uvádza, že 

smútočný príhovor (o priemernej dĺžke päť minút) obsahovala len asi tretina obradov. 

V ďalšej tretine zaznelo len krátke (asi minútové) poďakovanie prítomným za účasť na 

obrade, pri ostatnej tretine pozostáva program výlučne z posluchu reprodukovanej 

hudby. Výsledky výskumnej sondy Olgy Nešporovej dávajú naproti tomu viac priestoru 

geografickej rozrôznenosti pohrebnej praxe. Nešporová uvádza podiely rôznych foriem 

pohrebu zistených v dvoch pohrebných službách – jednej v Stredočeskom a jednej 

v Juhomoravskom kraji. Oslovená stredočeská pohrebná služba zaisťovala pohreby bez 

obradu pre zhruba 40% zosnulých, v 30% prípadov poskytovala smútočnú sieň bez 

rečníka (pozostalí si mohli priviesť vlastného rečníka, údaje o jeho prítomnosti nie sú 

však dostupné) a pre zvyšných 30% klientov zabezpečovala buď cirkevného, alebo 

civilného rečníka (s miernou prevahou tých druhých). Juhomoravská pohrebná služba 

evidovala 25% pohrebov bez obradu, väčšina zvyšných pohrebov prebehla za účasti 

rečníka, ktorým bol v takmer polovici prípadov duchovný (Nešporová 2007: 373).   

 Pokiaľ ide o obrady cirkevné, obnovenie náboženskej slobody po roku 1989 

napriek počiatočnému euforickému záujmu o cirkvi a duchovno neprinieslo nárast ich 

počtu. Ak bolo v roku 1987 katolíckym kňazom pochovávaných zhruba 40% zomrelých, 

o desať rokov neskôr to bola už len necelá tretina a v roku 2005 už len štvrtina 

zosnulých (Tichý 2007; pozri graf v prílohe č. 8). Podľa výpočtov Radka Tichého (na 
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základe výsledkov sčítania ľudu, domov a bytov v roku 2001 a  údajov o návštevnosti 

bohoslužieb registrovaných správnymi orgánmi Rímskokatolíckej cirkvi) počet 

katolíckych pohrebov klesá i v pomere k počtu praktikujúcich veriacich, čo autor 

pripisuje celkovému úbytku osôb socializovaných v rímskokatolíckom prostredí. 

Situácia v ostatných cirkevných spoločenstvách sa môže od tohto vývoja viac alebo 

menej líšiť, pre svoju relatívnu nepočetnosť však z hľadiska celospoločenských trendov 

bude mať na celospoločenský vývoj pravdepodobne marginálny vplyv.  

Okrem pokračovania mierneho, no stabilného poklesu záujmu o katolícky 

pohreb sa poprevratová doba vyznačuje tiež prepadom záujmu o obrad sekulárny; 

pozostalí po roku 1989 čoraz častejšie neobjednali u pohrebnej služby svojím mŕtvym 

akýkoľvek obrad. Kvantifikáciu rozsahu tejto praxe (ako aj presnejší popis jej vývoja 

v porevolučnom období) komplikuje absencia akýchkoľvek centrálne akumulovaných 

údajov o počte pohrebnými službami realizovaných zákaziek či spoľahlivých 

kvantitatívnych výskumných šetrení. Určitú základnú orientáciu poskytuje už citovaná 

Nešporovej štúdia v dvoch vybraných pohrebných službách v Čechách a na Morave. 

Podľa odhadu, ktorý mi poskytol v osobnom rozhovore Július Mlčoch, riaditeľ 

Pohrebného ústavu Hlavného mesta Prahy a zároveň predseda Sdružení pohřebnictví 

v ČR, činí podiel pohrebov evidovaných pohrebnými službami ako „bez obradu“ 

približne jednu tretinu z celorepublikového počtu. Na základe vlastnej internej 

databázy (Pohrebný ústav má údajne asi štvrtinový podiel na pražskom trhu) odhadol, 

že v Prahe sa bude tento podiel pohybovať v rozmedzí 40-45%. V rozpore s častou 

tendenciou médií prezentovať jav ako rastúcu tendenciu Mlčoch potvrdil, že prudký 

nárast prebiehal zhruba do roku 1998, odkedy ostáva zhruba na rovnakej úrovni.  

Príčiny vzniku tohto javu sú iste komplexné a o ich hlbšie porozumenie sa 

usilujem i v tejto práci. Jedným zo základných faktorov je prirodzene vysoká miera 

„odcirkevnenia“ českej spoločnosti. Kým moderné sekularizačné procesy v iných 

západných krajinách neviedli k masovému opúšťaniu tradičných náboženských 

pohrebných rituálov, štyri desaťročia neoblomného komunistického 

protináboženského tlaku v Česku relatívne rozšírenú antipatiu voči náboženským 

inštitúciám prakticky „doviedli do dôsledkov“. Pri poslednom sčítaní ľudu roku 2011 sa 

k príslušnosti k niektorej z cirkví prihlásilo len asi 13% osôb; prevažná väčšina z nich 
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(približne 10%) sa označila za katolíkov.31 Vo vyšších vekových skupinách je toto číslo 

tradične vyššie a podľa nedávneho výskumu Detradicionalizace a individualizace 

náboženství si až dve pätiny ľudí starších než šesťdesiat rokov želajú náboženský 

pohrebný obrad (Nešporová 2008). Splnenie želania „náboženského obradu“ 

pozostalými paradoxne nemusí znamenať, že tento pohreb bude pohrebnými službami 

evidovaný ako pohreb s obradom; dvaja z mojich respondentov cirkevný pohreb 

usporiadali za neprítomnosti tela a ocitli sa tak v štatistickej kategórii „bez obradu“.  

Predmetom mojej práce je odkrytie rôznosti praxí, skrytých pod touto 

jednotiacou nálepkou. Ako ukazujú vyššie citované prípadové štúdie, ani oná väčšia 

skupina pohrebov „s obradom“ zďaleka nie je homogénna. Pluralita foriem 

pohrebného obradu na druhej strane zďaleka nie je tak vysoká ako v krajinách na 

Západ od nás. Kým pohrebné slubžy v západnej Európe a v USA v reakcii na stúpajúci 

dopyt po nových pohrebných rituáloch rozvinuli od osemdesiatych rokov celý rad 

personalizovaných služieb (pozri napríklad Wouters 2002, Vandendorpe 2000), české 

pohrebné firmy zatiaľ svojim klientom veľký výber neponúkajú. Pokiaľ pozostalí 

nezvolia náboženský obrad, jedinou zvyšnou možnosťou je štandardný občiansky 

pohreb. V priemere dvadsaťpäťminútový smútočný obrad sa častejšie odbaví bez 

smútočnej reči než s príhovorom niekoho z rodiny; reprodukovaná hudba je tak často 

jedinou „personalizovanou“ zložkou celého podujatia.  

Pasivita aktérov trhu s pohrebnými službami je obojstranná a vyplýva z 

nekompatibilných vzájomných očakávaní pozostalých a pracovníkov pohrebných 

služieb. Pozostalí – často vnútorne nepripravení, utlmení váhou novej situácie a bez 

skúseností – majú všeobecne tendenciu spoliehať sa na know-how profesionálov 

a vyberať z dostupných možností. Pohrebné služby (a ich individuálni pracovníci) sa 

naopak nevysloveným (či nereflektovaným) predstavám pozostalých v ústrety 

iniciatívne nevychádzajú (Nešporová 2007a). Dôvodom je skutočnosť, že pohrební 

profesionáli svoju rolu vidia častejšie v púhom zabezpečovaní „technických“ záležitostí, 

než že by sa vnímali ako znalí sprievodcovia svojich klientov v ťažkej životnej situácii 

(ako je to zvykom v mnohých západných krajinách; pozri napríklad Prothero 2010). 

V prípade, že má klient svoju vlastnú predstavu o forme pohrebu, sú mu pohrebné 

                                                      
31

 V predošlom sčítaní ľudu z roku 2001 sa s cirkvami asociovalo 32% obyvateľov, pričom najväčší 26% 
podiel mali príslušníci cirkvi Rímskokatolíckej. (ČSÚ) 
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služby v rámci určitých medzí schopné umožniť mu jej realizáciu; pozostalí však často 

premožení váhou situácie nie sú schopní aktivizovať sa či vyvinúť dostatočný 

spotrebiteľský tlak.  

Konvenčný prístup poskytovateľov pohrebných služieb pretrváva medziiným 

i vďaka personálnej kontinuite odvetvia: väčšina profesionálov pracujúcich 

v pohrebníctve doň vstupovala ešte za minulého režimu (Nešporová 2007a). Vtelená 

(embodied) inštitucionálna pamäť je tak pravdepodobne jedným z hlavných faktorov 

konzervácie prednovembrovej praxe. Občiansky obrad s pádom komunistického 

režimu síce stratil svoju pôvodnú ideologickú funkciu (antitéza proti náboženským 

tradíciám) a  ideologické kulisy boli z jeho scenára demontované. Výsledná (a dodnes 

pretrvávajúca) forma však nové obsahy nekomunikuje a ani po vyše dvadsiatich rokoch 

od politického prevratu neexistuje nová koncepcia smútočného obradu, adekvátna 

dnešnej situácii a jej potrebám. Občiansky obrad tak v princípe pozostalým neponúka 

ani zmysluplný rámec pre bolestivú udalosť straty blízkeho, ani emocionálnu satisfakciu 

(Nešporová 2011). Príbuzní zosnulého síce môžu iniciatívne vyplniť časo-priestor 

obradu vlastným príhovorom či v podstate čímkoľvek podľa vlastných predstáv. Po 

tejto možnosti však siaha len malá časť pozostalých; ostatní buď realizujú svoje 

predstavy a tvorivosť mimo inštitucionálny rámec pohrebnej služby, alebo namiesto 

„obradu“ redukovaného na sekvenciu reprodukovaných hudobných čísel na formálnu 

zložku pohrebu rezignujú úplne. 

Podľa nedávneho reprezentatívneho výberového šetrenia agentúry 

STEM/MARK považuje deväť z desiatich Čechov pohreb za symbolické uzavretie 

životného príbehu zosnulého a za príležitosť posledný krát sa s ním rozlúčiť. Za dôležitú 

životnú udalosť ho pritom označila iba polovica respondentov, za spoločenskú udalosť 

púhych 23% (Večerková a Beranová 2011). S ohľadom na relatívne nízku frekvenciu 

„plnohodnotného“ obradu s rečníkom v niektorých regiónoch (Nešporová ju v 

Stredočeskom kraji konštatuje u tretiny, Maiello v prahe u asi pätiny zosnulých; 

Nešporová 2007:373, Maiello 2005) možno tieto výsledky interpretovať tak, že veľká 

časť pozostalých je ochotná pohreb – napriek jeho vnímanej symbolickej funkcii – 

vypustiť. Akým spôsobom sa so zosnulým následne rozlúčia a v ako vnímajú svoju 

úlohu pri symbolickom uzavretí jeho života je otázkou hodnou podrobnejšej analytickej 

pozornosti.  
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2. Metodológia výskumu 

 

 Východiskom môjho výskumného záujmu o „fenomén pohrebu bez obradu“ 

bolo presvedčenie, že to, čo mediálne správy rámcujú ako kolektívnym nevedomím 

determinovanú neschopnosť „českej spoločnosti“ čeliť vlastnej smrteľnosti, sa 

z perspektívy jednotlivca môže – ba priam musí – javiť ako zmysluplné konanie. 

Freudovská diagnóza celospoločenského trendu ako dôsledku kolektívnej neurózy síce 

láka svojou zrozumiteľnosťou – a celkom pochopiteľne sa preto ujala v publicistickom 

žánri –, seriózna  sociologická interpretácia vývoja pohrebnej praxe by sa mala 

podobných antropomorfných psychologizmov vyvarovať (ku kritike organicistického 

uvažovania viac Kellehear 1984). V kontraste s doterajším prevažujúcim prístupom 

k interpretácii „problému“ pohrebu bez obradu (Nešporová 2011, Nešpor a Nešporová 

2012) som sa rozhodol zamerať na aktérsku rovinu pochovávania blízkeho. Sľuboval 

som si od toho nielen podrobnejší a priliehavejší popis toho, čo sa skutočne v období 

smrti zosnulého v rodine dialo, ale najmä porozumenie týmto rozhodnutiam a činom 

ako produktom symbolického univerza aktérov (Berger a Luckmann 1999 (1966)). 

Celospoločenské a kultúrne súvislosti, výdatne popísané na iných miestach (najnovšie 

Nešporová 2011), som chcel skonfrontovať (a tým oživiť) zohľadnením (auto)-

biografického kontextu konkrétnych ľudí, ktorí sa v rámci pochovávania svojich blízkych 

pre „pohreb bez obradu“ rozhodli.  

Strata významného druhého, ktorý zásadným spôsobom spoluformoval 

jednotlivcovo self, znamená nevyhnutný otras základov ľudskej osobnej identity. Keďže 

identita má naratívnu povahu a jej koherencia (súdržnosť) si vyžaduje údržbu, aktér 

pohrebu bez obradu ako autobiografický rozprávač musí i čo ako problematickú 

udalosť zmysluplne integrovať do príbehu, ktorý o sebe rozpráva (Holstein a Gubrium 

2000). Znepokojený vyjadreniami pohrebných profesionálov, pracovníkov z prostredia 

hospicového hnutia a komentármi žurnalistov, ktorí aktérom „pohrebu bez obradu“ 

spravidla pripisovali morálne pochybné charakteristiky (v lepšom prípade nedostatok 

odvahy a naivitu, v horšom nedostatok citu a vypočítavosť; ukážky viď príloha č. 1), 

som si kládol otázku: A čo teda o pohrebe bez obradu vypovedajú jeho aktéri? Čo 

znamenal pohreb bez obradu pre nich samotných? Aké hodnoty, postoje, skúsenosti a 
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situačné faktory ich viedli k rozhodnutiu neorganizovať obrad? Ako sa pri absencii vždy 

znovu pripomínaného „terapeutického efektu“ (či funkcie?) rituálu dokázali vyrovnať 

so stratou blízkeho? A ostatne, ako títo „pešiaci vytesňovania smrti“ legitimizovali 

existenciálny fakt – aký význam niesol v ich  súkromných symbolických univerzách 

(Berger a Luckmann 1966)? Rámcová výskumná otázka, ktorá stála na počiatku 

výskumu, teda znela asi takto: Ako konštruujú aktéri pohrebu bez obradu stratu svojho 

blízkeho a svoje rozhodnutie usporiadať pohreb bez obradu ako zmysluplné súčasti 

vlastnej biografickej skúsenosti straty blízkeho?  

2.1 Charakteristika skúmanej vzorky 

Rozhodol som sa teda vyhľadať ľudí, ktorí sa z akéhokoľvek dôvodu rozhodli 

svojmu blízkemu neusporiadať pohrebný obrad. Zamerať som sa chcel predovšetkým 

na pozostalých, ktorí o podobe pohrebu rozhodovali a mohli mi tak dôkladne osvetliť 

okolnosti vedúce k takejto voľbe. Význam pojmu „pohreb bez obradu“ sa však 

v priebehu výskumu podstatne zmenil. Počiatočná predstava, že na základe hĺbkovej 

analýzy výpovedí respondentov popíšem jav pohrebov bez obradu, sa rozplynula po 

tom, čo som si uvedomil rôznosť prístupov skrývajúcich sa v tejto štatistickej kategórii. 

Po niekoľkých rozhovoroch, svedčiacich o komplexnom procese symbolického 

spracovávania straty, som bol pôvodný zámer skúmať „de-ritualizovanú smrť“ nútený 

preformulovať a z ústredného problému sa následne stalo púhe výberové kritérium. 

Základným kvalifikátorom pre rekrutáciu respondentov následne nie je faktická 

absencia obradu, ale pohrebnícky label „bez obradu“, ktorý sa administratívne 

prideľuje každému, kto pri kremácii nebožtíka neplatí ani prenájom sály, ani 

sprostredkovanie obradu vykonaného treťou stranou (napríklad duchovným vo 

vlastnom bohoslužobnom priestore).  

Získavanie respondentov ochotných podeliť sa so mnou o skúsenosť 

s „neritualizovanou smrťou“ bolo prvou a azda najväčšou skúškou výskumného 

projektu. Rozprávať o smrti a pohrebe blízkeho člena rodiny často znamená ponoriť sa 

do citlivých, často bolestivých spomienok. Vyťahovať ich pod svetlo výskumného 

reflektoru, kde ich kritický pohľad výskumníka zo všetkých strán ohmatá, vyžaduje 

odvahu a poriadnu dávku dôvery. Situácia bola o to komplikovanejšia, že tu nešlo 
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o hocijaký pohreb. Hovoriť o pohreboch bez obradu znamená ukázať prstom – už sám 

termín totiž naznačuje nedostatočnosť, neúplnosť, podradnosť. Pojem skrátka ťažko 

očistiť od konotácii, ktoré mu pohrebnícke prostredie (ústami novín a časopisov) dalo 

do vienka. Alternatívou k priznaniu záujmu o morálne problematickú kategóriu by bolo 

bývalo skúmať pohrebnú prax  „bez prívlastkov“ a dúfať, že vzhľadom na reportovaný 

podiel „pohrebov bez obradu“ (dlhodobo jedna tretina až polovica zomrelých) 

nakoniec nazbieram dostatočne veľký súbor; táto alternatíva však bola pre svoju 

náročnosť a nákladnosť v tej dobe pre mňa nerealizovateľná.  

V súvislosti s morálnym podtextom takto definovaného výskumu vzniká prvé zo 

série „vychýlení“ mnou skúmaného súboru. Ak je tu teoretická možnosť, že určitá časť 

ľudí moje „ukázanie prstom“ pochopí ako označenie za (morálneho) exota, znamená 

to, že tí z oslovených, ktorí sa nemajú chuť obhajovať (nie sú si svojím rozhodnutím istí, 

v minulosti sa stretli s negatívnou reakciou okolia a pod.), pravdepodobne nebudú 

s účasťou na výskume súhlasiť. Na základe niekoľkých odmietnutí si dovoľujem 

odhadnúť, že takáto pravdepodobnosť je vyššia u pozostalých, traumatizovaných 

náhlym, tragickým úmrtím, u ktorých mohlo byť rozhodnutie nekonať obrad výsledkom 

šoku a neschopnosti niesť emočnú ťarchu pohrebu.  

Takmer všetkých respondentov som získal mobilizáciou svojich sociálnych sietí. 

Predpokladal som, že s využitím delegovaného „kapitálu dôvery“ sa mi najskôr podarí 

preklenúť počiatočnú ostražitosť a prípadnú nechuť. Z desiatich respondentov, ktorých 

výpovede analyzujem, boli štyria rodičmi mojich kamarátov a štyria ďalší dobrými 

známymi mojich dobrých známych. Keď som približne v polčase obdobia vyhradeného 

na zber dát mal pocit, že potenciál sietí sa vyčerpal, pokúsil som sa osloviť neznámych 

ľudí prostredníctvom letáku, v ktorom som ako svoj výskumný záujem (v záujme 

morálne prijateľného zjednodušenia) prezentoval odmietnutie tradičného občianskeho 

pohrebu v krematóriu (pozri prílohu č. 2). Inzerát som pri krátkej návšteve Prahy 

(zimný semester 2010/2011 som strávil štúdiom na univerzite v Nemecku) stihol 

zavesiť v jedinej kaviarni a na troch fakultách Univerzity Karlovej; ozvali sa mi naň 

iniciatívne dve ženy, obe z prostredia Fakulty sociálnych vied. Jednou z nich je 

študentka Denisa, rozhovor s druhou som do analýzy nakoniec nezaradil (týkal sa 

skúseností zo širšej rodiny). Jednou z desiatich respondentov je novinárka Hana 

Michopulu, ktorú som kontaktoval na základe rozhovoru s ňou uverejnenom v časopise 
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Respekt (Třešnák 2010). Zaujímavým poznatkom bolo, že pôvodný plán uplatniť 

metódu snehovej guľe zlyhal: napriek údajnej masívnej rozšírenosti pohrebov bez 

obradu väčšina respondentov tvrdila, že vo svojom okolí nevie o nikom, kto by mal 

podobnú skúsenosť. 

Celkovo som v období od septembra 2010 do júna 2011 s pomocou vyššie 

popísaných metód identifikoval približne 28 potenciálnych respondentov. Súhlas 

respondenta s rozhovorom sa mi podarilo získať v trinástich prípadoch, rozhovorov 

som nakoniec uskutočnil jedenásť. V deviatich prípadoch naopak moja žiadosť 

o kontakt narazila u respondenta na neochotu, alebo stroskotala už u samotnej 

kontaktnej osoby. Dôvody odmietnutia na strane (potenciálnych) kontaktných osôb 

boli rôzne: od zlých vzťahov s bývalým priateľom, cez neschopnosť otvárať roky 

tabuizovanú tému, až po otvorený nesúhlas so zameraním výskumu. Kým v prvom 

prípade šlo o pohreb babičky, a teda relatívne neproblematický typ straty (i keď 

zaujímavým faktorom sa javila byť jej psychicky chorá dcéra), v ostatných dvoch šlo 

o samovraždu tínejdžra a o tragickú smrť asi tridsaťročného mladíka pri autonehode. 

Tu chcem poukázať na druhé zásadné odchýlenie výberu od „priemeru": ani jednu zo 

smrtí popisovaných mojimi respondentmi ako smrť prostá tradičného obradu nemožno 

nazvať traumatickou v tom zmysle, že by prišla „predčasne“ či v dôsledku nehody. 

Práve u takýchto úmrtí sa dá predpokladať väčšia tendencia pozostalých vyhýbať sa 

obradu v dôsledku traumy či šokovej reakcie a stavu „popretia“, ako o ňom hovorí 

Kübler-Rossová (1993 (1969)). Na strane pozostalých bolo odmietnutie rozhovoru 

viackrát odôvodnené prostou nechuťou. Ťažko odhadovať, či táto autoselekcia skrýva 

nejaký štrukturálny výpadok; ak pripustíme, že určitá časť spoločnosti myšlienky na 

smrť skutočne systematicky vytesňuje, pravdepodobne by z výskumnej vzorky vypadli 

najčastejšie takýmto spôsobom.32  

Skúmaná vzorka obsahuje respondentov a respondentky z rozličných vekových 

skupín a aj ich skúsenosti straty majú rôzny „vek“. Desiatku respondentov tvoria štyria 

muži vo veku 30 až 58 rokov a šesť žien vo veku 28 až 62 rokov. Väčšina úmrtí, 

o ktorých referovali ich príbehy, sa udiala v priebehu posledných dvoch rokov (6), 

                                                      
32

 Ak sa čitateľ pokúšal počty komentovaných prípadov spätne spočítať a dospel k číslu odlišnému od 28, 
nie je to chyba. Šesť z potenciálnych respondentov som nekontaktoval prevažne z dôvodov uzavretia 
výskumnej fázy. Dva ďalšie rozhovory, ktoré sa mali uskutočniť mimo Prahy, som nakoniec napriek 
dohovoru s respondentmi uskutočniť nestihol. 
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z toho dve v poslednom polroku. Od dvoch z úmrtí uplynulo naopak asi dvadsať rokov, 

o zvyšných štyroch mi respondenti referovali s odstupom štyroch až siedmich rokov.  

Pokiaľ ide o vzťah k zosnulému a príčinu jeho smrti, tu je vzorka pre zmenu trochu 

monotónna. Všetky popisované prípady úmrtia s pohrebom bez obradu sa týkali 

rodičov, prípadne starej matky respondentov; iné typy vzťahov (úmrtie partnera, 

dieťaťa alebo naopak vzdialenejšieho príbuzného) sa v analyzovanej vzorke 

nevyskytujú. Štyri úmrtia u troch respondentov boli následkami mozgovej mŕtvice, 

zvyšných sedem (s výnimkou jedného nezisteného) bolo vyústením dlhšej nemoci, 

spravidla rakoviny. (Prehľadnú tabuľku základných údajov o respondentoch a ich 

zosnulých blízkych uvádzam v prílohe č. 3.) 

Pri výpočte systematických deformácií skúmanej vzorky je na dôvažok nutné 

podotknúť, že väčšina respondentov bola vysokoškolsky vzdelaná (osem z desiatich), 

pôvodom či bydliskom z Prahy a bezprostredného okolia (šesť z desiatich) a ani 

jedného nemožno označiť za zástupcu nižších (robotníckych) vrstiev. Allen (2007) 

v úvode ku svojej štúdii roli straty blízkeho v biografiách užívateľov heroínu žijúcich 

v tradične robotníckych štvrtiach britských miest poukazuje na nedostatok analytickej 

pozornosti venovanej rozdiely v kultúre trúchlenia33 medzi strednou a robotníckou 

triedou. Z nepočetnej skupiny analýz venovaných tomuto problému podľa neho 

vyplýva, že práve ľudia z nižších vrstiev majú tendenciu zaujímať voči smrti „stoický 

postoj v zmysle ‚život ide ďalej’“ 34 (Allen 2007: 80), v rámci ktorého sa zármutku 

vyhýbajú, potláčajú ho. V tejto súvislosti nastoľuje otázku, ako sa jednotlivec s takýmto 

neriešeným, potlačeným zármutkom vyrovnáva a svojou analýzou dáva na ňu 

čiastkovú odpoveď: viac než tretina jeho respondentov uvádzala smrť blízkej osoby ako 

podnet k začiatku či návratu k užívaniu heroínu. Podobne ako Waltrovmu 

teoretizovaniu postmoderného posunu  kultúry trúchlenia smerom k „expresívnemu 

individualizmu“ (Walter 1999; Walter 2007) (založenému na využívaní poradenských 

služieb a svojpomocných terapeutických skupín) možno teda i mojej práci vytknúť 

nevyváženosť, vyplývajúcu z prevažnej orientácie na výpovede predstaviteľov vyššiích 

sociálnych vrstiev.  

                                                      
33

 Slovné spojenie kultúra trúchlenia je nie príliš podareným pokusom o preklad nemeckého pojmu 
Trauerkultur. Pre nedostatok českého ekvivalentu ním voľne označujem súbor smútočných praxí a im 
prikladaných významov charakteristických pre určité spoločenstvo ľudí.  
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Zmyslom kvalitatívneho skúmania však nie je ani tak reprezentácia (hoc i ťažko 

prístupných) skupín, ako skôr rozkrytie symbolických štruktúr a porozumenie sieti 

kultúrne zdieľaných významov. Reč (sieť významov), ktorou respondenti hovoria, iste 

nesie pečať sociálneho prostredia, ktoré ich formuje, a ak nechceme rezignovať na 

biografický kontext jednotlivých výrokov, nemôžeme od socio-kultúrnych charakteristík 

respondentov úplne abstrahovať. Primárnou ambíciou prezentovaného výskumu však 

nie je reprezentovať nejaký segment sociálnej štruktúry (napr. strednú vyššiu triedu 

v Čechách), ale skôr nasvietiť českú pohrebnú kultúru (ako takú) z nového uhla, 

poukázať na dostupné kultúrne vzorce (uvažovania, konania, narácie) a prispieť tak 

k plastickejšiemu obrazu súčasnej pohrebnej praxe v Česku. Heterogenitu skúmaných 

„svedectiev zármutku“ (čo do veku rozprávačov a odstupu od smrti zosnulého) 

možno z tohto pohľadu vnímať ako obohatenie perspektívy. Ide o pomyselnú mozaiku, 

ktorá sa skladá z úlomkov odlišných farieb a tvarov zdanlivo nesúrodých, pri 

poodstúpení však z mozaiky vystúpi obraz. 

2.2 Priebeh výskumu 

Klásť neznámemu otázky o smrti blízkeho človeka je ako vydať sa tanečným 

krokom na tenký ľad. U väčšiny respondentov som pri začiatku rozhovoru nevedel 

vôbec nič o okolnostiach úmrtia či vzťahovej klíme v rodine a respondenti naoplátku 

netušili, s akou skúsenosťou (a prípadnou skrytou agendou) k nim prichádzam ja. Na 

výskumné pole som vstupoval bez akejkoľvek profesionálnej (terapeutickej) či osobnej 

(na obdobnej skúsenosti založenej) výbavy. Hneď s prvým rozhovorom som sa teda 

zahryzol do metodologicko-etickej dilemy: nakoľko smiem byť (hoci ako cudzinec 

s autoritou vedca) v kladení otázok vecný? Nakoľko smiem odvážne vstupovať do 

intimity druhého - kde sú hranice, ktoré nesmiem narušiť? A ktorý z týchto dvoch 

prístupov je momentálne strategicky vhodnejší s ohľadom na kvalitu a spoľahlivosť 

vznikajúceho materiálu? Tento morálny rozmer pôsobenia v teréne ostal dejiskom 

pálčivého sebaspytovania až do konca výskumu a to napriek postupnému miernemu 

otupeniu „strachu z dotyku“. Detailnejšie reflexívne poznámky k priebehu interakcie 

                                                                                                                                                            
34

 Slovné spojenie „getting on with things“použité v origináli by bolo možné preložiť aj ako „naučiť sa 
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medzi respondentmi a výskumníkom, ako aj k mojej vlastnej roli pri vzniku 

analyzovaného materiálu, ponúkam v prílohe č. 4. 

Základným predpokladom pre vytvorenie morálne neutrálnej atmosféry bolo 

úvodné zarámovanie rozhovoru v kontexte výskumného projektu. Rozhovor som 

spravidla rámcoval explicitným odkazom na žurnalistický text, ktorý ma k úvahám o 

„pohreboch bez obradu“ priviedol (Třešňák 2009).35 Vzhľadom na potenciálne vysoký 

emocionálny náboj rozhovoru bolo nevyhnutné záujem o „neobvyklý“ pohreb nejak 

odôvodniť; v tomto bode mi pripadalo strategicky vhodné byť od začiatku otvorený 

a priznať pôvodné prekvapenie a zvedavosť – úprimnosť som predsa očakával aj od 

svojich respondentov. Pre prípad, že by label „bez obradu“ pôsobil stigmatizujúco, som 

takisto hneď v úvode spomenul, že ide o prax veľmi rozšírenú (čím som zároveň 

odôvodnil „objektívnu potrebu“ túto vec skúmať) a že sa usilujem porozumieť ako 

takéto rozhodnutie vzniká a ako je proces vyrovnávania sa so stratou v takomto 

prípade  spätne hodnotený. Považoval som teda za potrebné explicitne sa vymedziť 

voči v médiách bežným interpretáciam (založeným na fázových modeloch trúchlenia 

a funkcionalistickom poňatí prechodových rituálov) a uviesť, že ma zaujíma, ako je to 

„naozaj“. Nešlo pritom o lesť ani o pretvárku: záujem o skutočné príbehy a túžba 

pochopiť ich súvislosti boli osou výskumného projektu od začiatku.   

S respondentmi som viedol v zásade len voľne štrukturované rozhovory, 

ktorých priebežným záujom bolo podnecovať respondentov k rozprávaniu. 

V niektorých prípadoch respondent viac-menej spontánne reagoval na moje 

odôvodnenie výskumného záujmu a o svojej skúsenosti sám začal rozprávať. Tých 

z respondentov, ktorí očakávali z mojej strany otázky, som na úvod ponúkol k voľnému 

rozprávaniu o okolnostiach smrti a o pohrebe dotyčného zosnulého. Dôležitou úlohou 

tohto narativizujúceho úvodu bolo jednak otvorenie podstatných tém, ktoré bude 

možné v ďalšom priebehu rohovoru ďalej rozvinúť, jednak oslabenie prípadnej obavy 

z rozhovoru na citlivú tému tým, že sa respondentovi prenechá suverenita nad 

                                                                                                                                                            
s tým žiť“.  
35

 U prvých pár respondentov som predmet výskumu ohraničil žurnalistickou kategóriou „bez obradu“, 
u ďalších som výskum rámcoval spočiatku všeobecnejšie a hovoril som o výskume pochovávania v Česku 
– zvláštne zameranie na prax pohrebu bez obradu som však deklaroval vždy. niektorých prípadoch som v 
úvode hovoril o „odmietnutí tradičného obradu“, čím som chcel (i za cenu určitej naostrujúcej pred-
intepretácie) zdôrazniť možnú pozitívnu stránku skúmanej praxe (keďže občianske obrady sú vo 
všeobecnosti neobľúbené) a zahnať prípadné obavy z morálneho súdu.  
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vlastným príbehom. V snahe upozadiť výskumný charakter rozhovoru pred 

respondentom som sa často usiloval simulovať bežnú interakciu pomerne častými 

vstupmi a upresňujúcimi otázkami, a to i za cenu, že občas preruším autentický tok 

myšlienok respondenta (KAUFMANN 2010). Scenár rozhovoru (pozri prílohu č.3) som 

po prvých dvoch-troch rozhovoroch upravoval len minimálne, v konečnom dôsledku mi 

však slúžil kontrolný zoznam otázok, ku ktorej som sa vracal v prípade, že rozhovor 

viazol či spel ku koncu. Priemerná dĺžka rozhovoru bola približne 90 minút. 36  

2.3 Metodológia analýzy  

 Postupy a prístupy uplatnené pri obstarávaní, analýze a interpretácii materiálu 

vychádzajú z rozličných metodologických inšpirácií. Ako už som naznačil v úvode, 

východiskovým bodom pre zber dát bola snaha učiniť zadosť biograficite výpovedí. 

Znamená to, že primárnym vodítkom pre porozumenie tejto výpovedi je kontext 

životného príbehu, životnej skúsenosti, ktorej prípadnú (na mieru šitú) verziu mi 

respondent-rozprávať odhaľuje. Naratologický prístup skúmajúci tvorbu identít 

prostredníctvom biografického rozprávania (pre dôkladný rozbor metodológie pozri 

napríklad Hamar 2008) by bol skúmanie danej problematiky legitímnym a iste veľmi 

podnetným metodologickým rámcom. Keďže však prioritou výskumnej situácie nebolo 

získať ucelený, neprerušovaný tok rozprávania, ale udržať atmosféru dôvery a v rámci 

rozhovoru pokryť niekoľko čiastkových tém, výsledné výpovede pozostávajú 

z kolísavého podielu naratívnych, opisných a argumentatívnych úsekov s výrazným 

aktívnym vkladom výskumínka. Vzhľadom na heterogenitu výsledného textu som od 

podrobného, systematického naratologického rozboru upustil; ak teda v tejto práci 

hovorím o príbehoch, ide predovšetkým o pripomenutie (si) naratívneho charakteru 

analyzovanej skúsenosti a jeho (auto)biografickej povahy.  

                                                      
36

 Tri z rozhovorov sa vymykali z obvyklej formy. Respondentka Hana Michopulou (Hana) na rozhovor 
pristúpila pod podmienkou, že pôjde o púhe doplnenie interview uverejneného v Respekte (Třešňák 
2010). Rozhovor sa teda odvíjal v prvom rade od upresňujúcich otázok k tomu, čo už som vedel z článku; 
pre porovnateľnosť dát som sa však pritom snažil formulovať ich ako podnety k rozprávaniu. Rozhovor 
s Liborom obsahoval minimum naratívnych úsekov a jeho ťažiskom bola argumentácia Liborovho postoja 
k rituálom, náboženstvu, spoločnosti. Tento rozhovor je tiež jediný, ktorý som – na výslovné želanie 
respondenta – nenahrával, ale robil si z neho priebežné poznámky. Nízky naratívny potenciál Martinovej 
skúsenosti – babičku pochovávala Martinova matka, s ktorou Martin neudržuje vzťah – si zasa vyžiadal 
relatívne zásadnejšie smerovanie otázkami; rozhovor trval sotva pol hodiny. 
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 Základný analytický postup uplatnený pri spracovaní zhromaždeného materiálu 

vychádza zo zakotvenej teórie (Strauss a Corbin 1999). Výpovede respondentov, ich 

argumentácie a rétorické prostriedky, som považoval v prvom pláne za nástroje 

konštrukcie významov a pristupoval k nim ako k textom vytvoreným v kontexte 

výskumného rozhovoru a pre daný okamih. Métou analýzy však nebola len kritická 

rekonštrukcia „logiky konštrukcie významov“, ale rozumejúca interpretácia výpovedi 

v širšom kontexte rozhovoru. Za aktívnu snahu porozumieť sa prihovára i Kathy 

Charmaz,37 ktorá ťažisko konštruktivistickej zakotvenej teórie umiestňuje práve do 

vzájomnej konfrontácie významov medzi respondentom a výskumníkom: 

„Pri skúmaní respondentových významov musíme ísť za povrchové či 

predpokladané významy. Musíme hľadať náhľady a hodnoty, rovnako ako činy 

a fakty. Je potrebné pátrať po názoroch a ideológiách a tiež  situáciách 

a štruktúrach. Štúdiom nevyslovených významov objasňujeme, skôr než 

spochybňujeme, pohľady respondentov na skutočnosť.“ (Charmaz 2003: 275) 

Respondentmi konštruované obrazy ich vlastnej skúsenosti, vnútorných logík ich 

príbehov a základných východísk ich postojov pre mňa teda neboli len predmetom 

spochybnenia, ale rovnako výzvou k porozumeniu. Osvetlenie, či objasnenie, o ktorom 

hovorí Charmaz, je faktickým vyjednávaním medzi kritickým prístupom ku 

kolaboratívne vytvorenému textu a prístupom zainteresovaným na veci respondenta, 

prístupom angažovaného porozumenia.  

Zakotvenú teóriu teda chápem (a v tejto práci využívam) ako „metodickú 

hermeneutiku“ (Rennie 2000). Induktívne postupy, ktorými z analyzovaných textov 

čerpám porozumenie skúmaných javov (pomocou kódov a kategórií, dichotómií, škál, 

atď.), sú totiž v pravom zmysle slova interpretačnou praxou. Čím abstraktnejšími 

a všeobecnejšími sú kódy a integrujúce kategórie, tým väčšmi sa prejavuje autorský 

vklad výskumníka-analytika do výsledných nálezov (či už majú formu vysvetlení, 

modelov, či typológií). Spôsob, ktorým sa výskumník dopracováva od popisnej roviny 

k vyšším úrovniam abstrakcie, spočíva v priebežnom, konštantnom porovnávaní 

jednotlivých úsekov textu (textov) medzi sebou; myslenie výskumníka tak mimovoľne 

opisuje hermeneutický kruh – od jednotlivosti k celku a zasa späť. Kódovanie 
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 S odkazom na Blumerovu výzvu k „dôvernej oboznámenosti“ s respondentmi a ich svetmi; Blumer, H. 
1969. Symbolic Interactionism: Perspective and method. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. 
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a konštrukcia kategórií je teda metodickým prostriedkom k dosiahnutiu hlbšieho 

porozumenia.  

  Vo svojej programovej metodologickej práci Reflexive Methodology vytyčujú 

Alvesson a Sköldberg (2000) pre spoločenskovedný výskum štyri oblasti reflexie. Prvý 

okruh predstavujú používané výskumné techniky a procedúry, prostredníctvom 

ktorých výskumník interaguje s empirickým materiálom. Druhá oblasť sa týka zdrojov a 

spôsobov interpretácie ako neodmysliteľnej súčasti každého výskumu, vrátane roly 

predporozumenia výskumníka, teórie a interakcie s objektmi výskumu. Tretia skupina 

problémov sa týka politicko-ideologického kontextu výskumu,  súvisiacich záujmov 

sociálnych skupín a role výskumných aktivít v procese reprodukcie, resp. podkopávania 

štruktúr moci. Poslednou, štvrtou rovinou reflexie je otázka reprezentácie reality 

prostredníctvom výskumných metód a autority výskumníka vzhľadom k výskumom 

produkovanému textu. Tieto okruhy odvodzujú Alvesson a Sköldberg od štyroch 

zavedených metodologicko-epistemologických prúdov: prvý nadväzuje na trs prístupov 

zameraných na analýzu materiálu (ako napríklad zakotvená teória či etnometodológia), 

druhý na hermeneutické prístupy, tretí na odkaz kritickej teórie, štvrtý na perspektívy 

rozvinuté postštrukturalizmom a postmodernou filozofiou. V protiklade s obvyklým 

prístupom považujú Alvesson a Sköldberg voľbu jedného z prístupov za obmedzenie 

perspektívy skúmaného problému a prihovárajú sa za „štvoritú hermeneutiku“ (tamže: 

271), ktorá by štyri spomenuté (alebo aj akokoľvek inak vymedzené) roviny reflexie 

uviedla do vzájomného rozhovoru; podstatným je pre nich pohyb medzi rôznymi 

rovinami interpretácie.  

Hlavný cieľ práce – rozkrytie významových štruktúr na úrovni jednotlivých 

aktérov pohrebnej kultúry – sledujem intuitívne s pomocou rôznorodých 

metodologických inšpirácií. K ich kombinovaniu ma vedie presvedčenie, že ich 

synergické pôsobenie obohacuje a vyvažuje výsledky interpretačného procesu, ktorým 

by inak hrozila jednostrannosť.  K naplneniu princípov reflexívnej metodológie môjmu 

prístupu síce chýba poctivejšie prepojenie s reflexiou pôsobenia v teréne (veľmi 

stručne ju naznačujem v prílohe č.4) a väčšie zohľadnenie politických a mocenských 

aspektov (analýza mediálnych textov či fungovania prostredí „profesionálov smrti“ 

ďaleko presahuje možnosti tejto práce). V zmysle propozícií reflexívnej metodológie sa 
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v tejto práci usilujem kombinovať predovšetkým analytické postupy zakovenej teórie 

s hermeneutickým záujmom o „skutočný význam“ komunikovaného.  
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3. Cesta k „pohrebu bez obradu“: retrospektívny pohľad aktérov  

 

Ústrednou otázkou tejto kapitoly je analýza odôvodnení a legitimizácií, ktorými 

respondenti vysvetľovali odmietnutie konvenčných variantov pohrebného obradu. Aké 

motivácie, situačné faktory či postoje jednotlivých členov rodiny viedli podľa 

respondentov k rozhodnutiu pre pohreb bez obradu? Odpovede na túto otázku 

budeme postupne hľadať v piatich tematických odsekoch. Tie zodpovedajú 

metakategóriám, ktoré vyplynuli z axiálneho kódovania prepisov rozhovorov 

a predstavujú najdôležitejšie roviny problému, ktoré pri vysvetľovaní uvažovania 

o forme pohrebu respondenti tematizovali.  

V prvej podkapitole preberieme otázku náboženského presvedčenia zosnulého 

a jeho pozostalých a spôsobu, ako sa v prístupe k občianskym i náboženským obradom 

odráža vzťah k cirkvám. Následne rozoberieme prípady, v ktorých si pohreb bez obradu 

želal sám zosnulý a budeme sledovať nielen to, ako pozostalí túto poslednú vôľu 

naplnili, ale aj to, ako s ňou museli v určitých momentoch zjednať kompromis. Treťou 

analyzovanou rovinou rozhodovania o forme pohrebu je otázka očakávanej a žiaducej 

účasti na trúchlení (a prípadnom pietnom zhromaždení), a to v nadväznosti na stav 

rodinných vzťahov a momentálne situačné faktory. Ďalším výrazným momentom je 

obava z toho, že by zážitok pohrebného obradu spôsobil niektorému z pozostalých 

psychickú újmu; tejto rovine sa venuje štvrtá podkapitola. Posledný zvažovaný aspekt 

súvisí s komerčnou stránkou vybavovania pohrebu: responenti tu vystupujú ako 

spotrebitelia, ktorí za svoje peniaze očakávajú protihodnotu. V záverečnom zhrnutí sa 

pokúsim zistenia predošlej analýzy vzájomne prepojiť, uviesť ich do teoretických 

súvislostí a posilniť tak ich interpretáciu.  

3.1 Otázka viery? Postoj k cirkvi, náboženské presvedčenie a obrady 

Pohrebné rituály tradične podliehali organizačnej a ideologickej réžii 

náboženských autorít. Hoci je vplyv náboženských inštitúcií na život väčšiny 
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odcirkevnenej českej spoločnosti dnes minimálny,38 v pamäti jednotlivcov pretrváva 

kultúrny obraz pohrebu ako náboženského obradu. Je preto pochopiteľné, že 

náboženské presvedčenie a postoje k cirkvám boli obvykle jednou z prvých 

významových rovín pohrebu, ktorú respondenti v rozhovore tematizovali. 

V prípadoch, kedy sa zosnulý jednoznačne identifikoval s nejakou kresťanskou 

cirkvou (prípadne bol i jej praktizujúcim členom), je pre pozostalých prirodzené 

usporiadať mu pohreb s obradom príslušnej cirkvi. Ukazuje to výpoveď respondenta 

Pavla, aktívneho člena baptistického zboru, ktorý tvrdí, že prioritou v uvažovaní 

o pohrebe otca (dlhoročného člena toho istého spoločenstva) bolo to, aby bol súčasťou 

zborového bohoslužobného života: 

„(...) bylo nám jasný, že prostě to uděláme takhle, (...) ani ne jakoby mimo 

bohoslužbu jsme nechtěli, (...) aby to byl jakoby pohřeb, nebo vzpomínka, která 

je... součástí tý bohoslužby... my jsme takhle měli i s Aničkou svatbu (...) – my (...) 

jako bychom (...) vrátili, nebo – dali... prostě do toho společenství i (...) tu událost 

smrti (...)“ (Pavel) 

U ostatných respondentov sa postoj pozostalých a zosnulého k cirkevným obradom 

nezhodoval a väčšina z nich sa následne s nárokom tradície (založenej na kresťanských 

konfesnijných tradíciách) snažila v rozhovore nejak vyrovnať. Kým niektorí sa obmedzili 

na poznámku, že zosnulý nebol veriaci (Martin, Denisa), časť z nich odkazovala na 

nedôveru zosnulých v cirkevné inštitúcie (Dušan, Alexandra, Zora).  

Odmietavý postoj k cirkvi býval najčastejšie ilustrovaný „príbehmi sklamania“ 

z detstva zosnulého:  

„Ale prostě (...) to narození bylo nemanželský a ... a proto ona vlastně nebyla 

pokřtěná, moje maminka, jo. (...) vím, že mi říkala, že ona je to nekřtěňátko a že 

jako jí hlavně strašně mrzelo, že ona nemohla chodit na to Boží tělo, protože ty 

holky měli ty nový šatičky bílý a házeli ty kytičky po tý zemi a tak... (smiech) (... ) 

ale myslím si, že ona byla celý život vlastně věřící (...), ovšem takovým tím svým 

způsobem, protože asi zrejme to tam někde bylo zakořeněný, že prostě nesmí do 

toho chrámu. Jako jo, že prostě, ... takže ona si to transformovala myslím tak, že 

ona nepotřebuje okolo toho tu, ten chrám, že ona prostě má svoji víru a že prostě 
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 Podľa nedávno publikovaných predbežných výsledkov sčítania ľudu z roku 2011 sa k príslušnosti k 
najväčšej z kresťanských cirkví prihlásilo len približne 10% obyvateľov, podiel prívržencov ostatných 
registrovaných náboženských spoločností činil spolu ďalšie cca 3%. 
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Bůh ji jako .. přijímá a rozumí, i když do toho kostela nechodí a nezúčastní se 

jakýchkoliv ceremonií (...)“ (Zora) 

„Můj otec (...) chodil dělat ministranta a otec mu to nezakazoval, i když byl bez 

vyznání, pak z nějakých důvodů otec přestal, protože načapal faráře, jak upíjí 

mešní víno, že jo... v sachristii... (...) tak mu něco na to řek, no v tu ránu dostal 

jednu po pali- – v tu ránu otec vystřízlivěl (...)“ (Dušan) 

Epizódy detských zážitkov krivdy, odmietnutia či dezilúzie z cirkvi a jej predstaviteľov 

lokalizujú na biografickej mape príčiny odklonu zosnulého (a následne celej rodiny) od 

cirkvi, z ktorého nezáujem o cirkevný pohreb automaticky vyplýva. Citovaný úryvok 

z rozhovoru s Dušanom zapadá do širšieho rozprávania o pokrokovom myslení v rodine 

(charakterizovanom predovšetkým opustením cirkvi): to sa začína už u deda, ktorý ešte 

v medzivojnovom období obstaral dodnes používanú rodinnú schránku v kolumbáriu 

pri husitskom kostole a pokračuje otcom, členom komunistickej strany. Zorou líčený 

príbeh naproti tomu nesmeruje k jednoznačnému odmietnutiu náboženského 

rámcovania smrti, dotýka sa predovšetkým jeho inštitucionálnej stránky. Matka sa síce 

(na základe negatívnej skúsenosti z detstva) celoživotne vyhýba cirkevnému prostrediu 

a pre jeho obradnosť nenachádza nič než jedovaté slová, v hĺbke srdca však podľa Zory 

ostáva veriacou – akousi pútničkou bez domova. Práve táto ambivalencia (ktorú 

podrobnejšie rozoberieme v nasledujúcej kapitole) otvorila Zore možnosť s matkiným 

postojom k cirkvi posmrtne vyjednávať kompromis a napriek matkinmu výslovnému 

zákazu akéhokoľvek pohrebu nechať za ňu (s ohľadom na otcovu potrebu formálneho 

rozlúčenia) slúžiť zádušnú omšu.   

V niektorých (skôr okrajových) prípadoch môže pri uvažovaní o forme pohrebu 

„do hry“ cirkevný obrad vstúpiť i napriek celoživotnému ateistickému postoju 

zosnulého. Svedčí o tom príbeh Hany, ktorej otec („zapřisáhlý ateista“ (rozhovor 

s Petrom Třešňákom (Třešňák 2010))) síce pohreb v kostole nechcel, ktorú však jej 

odpor prostrediu krematória a myšlienke občianskeho obradu prinútil hľadať 

kompromisné riešenie: 

„Já jsem věděla, že nechci krematorium (...), takže logicky alternativou proto by 

(...) mohl být kostel, to znamená církevní pohřeb, ovšem můj otec byl... ateista,... 

takže jsme objevili ješte jednu skulinu, tehdy když jsme se bavili nad tim tělem, co 
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a jak uděláme, (...) jeden z nejlepších (otcových; pozn. AG) kamarádů v mládí byl 

Sváťa Karásek, farář, s kterým můj otec pracoval na šachtě. ... Byl to člověk, 

kterého ctil, to znamená, že pohřeb v kostele u Salvátora na (...) Starým Městě by 

býval byl připadal v úvahu.“ (Hana) 

Odhodlanie rodiny hľadať v prekérnej situácii skulinu vyplývali  zo silnej motivácie 

zveriť organizáciu pohrebu spoľahlivému človeku. Skutočnosť, že je sama členkou 

Českobratrskej církvi evangelickej, v rozprávaní o rozhodovaní nehrá rolu – primárny 

záujem rodiny je nájsť formu prijateľnú tak pre pozostalých, ako i pre otca. S otcom, 

ktorý umieral na zdĺhavú Alzheimerovu nemoc, rodina mala možnosť o forme pohrebu 

hovoriť a podľa svedectva Haninej sestry otec krátko pred smrťou pohrebu v kostole 

„přestal říkat ne“. Skulinu, ktorá sa týmto ústupkom z otcovej strany otvorila, však 

rodina nakoniec využiť nemohla (úryvok bezprostredne nadväzuje na predošlú citáciu):  

„Takže jsme... ještě tam... z toho místa (...) volali Sváťově ženě, která ... nám 

řekla, že Sváťa leží v nemocnici a... (...) byl vlastně čerstvě po mrtvici (...). A řekla 

nám, že se vlastně učí chodit a učí se mluvit. (...)“ (Hana) 

 K využitiu cirkevného obradu (zádušnej omše)39 sa môže rodina rozhodnúť 

i dlhší čas po úmrtí v prípade, že napĺňa nejakú jej potrebu. Bezmála pätnásť rokov po 

úmrití matky a manželky k takémuto kroku pristúpila Denisina rodina. 

S Rímskokatolíckou cirkvou sa síce nikto z rodiny neidentifikuje, je tu však jasný 

všeobecnejší záujem o duchovno: Denisa je praktizujúcou budhistkou a otec práve 

v čase rozhodnutia nechať za zosnulú sláviť zádušnú omšu navštevoval kvôli vlastnej 

postupujúcej rakovine rôznych liečiteľov. O matke Denisa hovorí podobne:  

 „(...) určitě maminka nebyla materialistka typická, ateista-materialista nebyla, 

byla taková (...), že se zajímala (...) o duchovní věci, nebo nějakej vnitřní život... 

No, a během tý nemoci se takhle obrátila jakoby na tu... jakoby křesťanskou víru, 

                                                      
39

 Zádušná omša nie je povinnou súčasťou rímskokatolíckej pohrebnej liturgie. Jej konanie nie je nutne 
zviazané s „obradom nad telom“ – môže mu bezprostredne predchádzať, či odohrávať sa so značným 
odstupom po ňom. Rovnako je možné konať ju samostatne a ľubovoľne ju (napríklad na výročia) 
opakovať. Rímskokatolícky krst či prihlásenie sa k viere nie je podmienkou zádušnej intencie, zádušnú 
omšu možno v súlade s jej teologickým významom (modlitba za dušu, ktorej osud pozná len Boh) slúžiť 
prakticky za kohokoľvek. Kvantifikovať, v akom rozsahu zádušná omša supluje katolícky či iný pohrebný 
obrad asi nie je možné, vzhľadom na jej otvorenosť a časovú variabilitu možno nanajvýš poznamenať jej 
„atraktivitu“, zvlášť pokiaľ ide o nepraktikujúcich. Zádušnú omšu napriek jej „hraničnému statusu“ 
považujem za formu obradu do tej miery, do akej ju respondenti zaň považujú. V Denisinom prípade to 
tak jednoznačné nie je, u Zory o tom naopak niet pochýb.  
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nebo něco... co si myslim, že pro ty lidi... je určitě dobrý (...), že se chytnou něčeho, 

co jakoby má nějakou trvalou hodnotu.“ (Denisa) 

Motívy rozhodnutia pre zádušnú omšu Denisa jasne nekonkretizuje. Rozhodujúci vplyv 

zhoršujúceho sa otcovho zdravotného stavu v dobe, keď k rozhodnutiu došlo, Denisa 

vylučuje a rovnako popiera, že by tým rodina riešila pocit absencie obradu. V jej 

vysvetlení zo všetkého najviac presvitá jej vlastné náboženské presvedčenie:  

„(...) tohle jsme nedělali ani jako náhražku pohřbu, ale to jsme dělali spíš (...) 

proto, že to bylo jako těžký, že ta situace byla těžká, že hodně trpěla, že byla 

nemocná rok a půl... že to pro ní bylo těžký hlavně, i pro nás – jako takový fakt 

jako rozpad tý rodiny... tak spíš pro takový jako – i pro ní i pro takový jako 

uklidnění... i když to bylo fakt jako... (...;vypočítava dátum) tak po patnácti 

letech.” (Denisa)  

Zdá sa, akoby rímskokatolícky obrad (rámcovo odkazujúci na matkinu konverziu ku 

kresťanstvu) Denisa reinterpretovala a naplnila ho vlastným významom: obrad je 

odpoveďou na utrpenie, ktorému bola matka vystavená a na osud rodiny, ktorý jej 

nemoc a smrť zásadne poznamenala. Rímskokatolícky obrad podľa Denisy účinkoval 

ako nástroj upokojenia a rodina ho využíva ako prostriedok vedúci k tomuto cieľu.   

  Kresťanský obsah naopak možno vniesť i do obradu, ktorý sa odohráva mimo 

rámec cirkevných intštitúcií. Barborina babka síce pôvodne vyrastala v slovenskej 

evanjelickej cirkvi, dlhodobo však aktívne v cirkvi nežila a Barbora bola presvedčená, že 

by si cirkevný obrad nevybrala. Rodina pomerne rýchlo zavrhla možnosť občianskeho 

obradu a rozhodla sa pre pohreb vo vlastnej réžii. Vedenia obradu sa zhostil Barborin 

brat, ktorý mal ako presbyteriánsky pastor s takouto rolou skúsenosť z prostredia 

amerických zborov. Barbora – sama pokrstená, no nepraktikujúca katolíčka s vlastným 

pochopením a cestou k Bohu – vysvetľuje kresťanské rámcovanie babičkinej smrti 

takto:  

„Jo, tak pro nás to bylo takový – myslím to čtení z Bible – úplně přirozený, ničím se 

to... ne- jako... mm, jak to mám říct... I kvůli nám, i kvůli těm dětem, prostě, 

malejm a všem... jako v tom je nějaká naděje, jo, nebo prostě museli jsme si to 

něčím zarámovat vlastně, takže tohle bylo úplně přirozený, že to... (...) se nedá 

skoro ničím jiným rámovat, (...) ... než čtením z Bible (...)“ (Barbora) 



   

 

43 

  

Smútočné zhromaždenie, zamerané na spoločné spomínanie na zosnulú, vedené 

skúseným pastorom a rámcované úryvkami z Biblie síce malo kresťanský obsah (a 

pravdepodobne vychádzalo z nejakej konkrétnej cirkevnej praxe, aj keď skôr 

pastorálneho než bohoslužobného charakteru), o cirkevný pohreb však očividne nešlo. 

Výsledná forma nebola dôsledkom antiklerikálnych postojov (o katolíckom pohrebe 

matky hovorí Barbora kriticky predovšetkým preto, že kňaz matku nepoznal), absencia 

väzby na konkrétnu cirkevnú tradíciu a inštitúciu ale umožnila pozostalým upraviť si 

obrad podľa vlastných predstáv a potrieb.  

  Dosiaľ sme hovorili o vzťahu pozostalých rodín k určitej rituálnej praxi ako 

prejavu náboženského presvedčenia. Vyskytnú sa však i prípady, kedy náboženské 

presvedčenie naopak implikuje odmietnutie akéhokoľvek obradu. Alexandra želanie 

vlastnej babičky, aby sa v súvislosti s jej smrťou nekonal obrad, vysvetľuje postupne:  

„(...) tam je to... otázka víry, u mý babičky (...), ona se zajímala hodně... o 

indickou filosofii (...), tak ta určitě si přála zpopelnění, protože věřila tomu, že... 

jakmile se tělo zpálí, tak se může tím dřív narodit.“ (Alexandra) 

Babičkin postoj k obradom Alexandra približuje o čosi neskôr:  

„(...) vždycky říkala, víš, radši si doma zapal svíčku a intenzivně na toho člověka 

mysli, aby (...) se tam měl dobře nahoře, a možná pro něj uděláš víc, jako. Takže 

ono...(...) jsem se naučila, že na gestech nezáleží, že záleží fakticky na tom, co má 

člověk v nitru (...)“ (Alexandra)  

Prioritou pohrebu bola podľa Alexandry pre babičku skutočnosť čo najrýchlejšieho 

zničenia telesnej schránky, ktorá väzní dušu (zavŕšené rozptylom popola). Pokiaľ ide o 

obrad, „byla pro tichou vzpomínku.“ (e-mail z 26.7.2011). Obrad nebol pre ňu 

podstatný – vnímala ho ako postrádateľné, potenciálne prázdne gesto a bazírovala (v 

protiklade k riziku vyprázdnenia) hlavne na úprimnom vnútornom postoji pozostalých, 

ktorí na mŕtveho myslia.  

 Uvedené príklady ukazujú, že náboženský rozmer pohrebu môže byť 

predmetom zložitého vyjednávania medzi často ťažko zmieriteľnými predstavami 

zainteresovaných osôb. Na príklade baptistického pohrebu sme videli, že plnohodnotný 
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náboženský pohreb je možné zorganizovať i nezávisle na pohrebných službách.40 

Rozhodnutie sa pre cirkevný obrad (či už ide o obrad pred spálením tela, alebo o 

zádušnú omšu svätenú po kremácii) býva niekedy skôr výsledkom hľadania 

najprijateľnejšej (resp. akejkoľvek prípustnej) alternatívy, než otázkou jasného 

náboženského presvedčenia či cirkevnej príslušnosti. V krajnom prípade môžu 

pozostalí náboženský obrad poňať ako rituálne vehikulum, ktoré naplnia vlastným 

obsahom viac či menej vzdialeným oficiálnemu významu obradu. V iných, zrejme veľmi 

ojedinelých prípadoch môžu pozostalí naopak usporiadať pohreb s kresťanským 

obsahom mimo rámec etablovanej cirkvi. Konečne, pre určitú skupinu (skupiny) je 

myšlienka pohrebného obradu z náboženských príčin neprijateľná, pretože sa 

nezhoduje s ich porozumením smrti ako súčasti ľudského života.41   

3.2 Chci spálit a hotovo! Pohreb bez obradu na želanie zosnulého 

„(...) on byl takový hodně – brutál, brutál trošku, a on říkal, že... (...) to chce prostě 

spálit a – a on dokonce i takhle řekl (trošku parodujúci nazlostený tón): Chci spálit 

a hotovo!“ (Alexandra) 

Jedným z nemnohých spoločných rysov všetkých rozhovorov bola 

proklamovaná snaha respondentov (a ich rodín) usporiadať zosnulým pohreb podľa ich 

gusta. Zosnulí blízki im v tom pritom často pomáhali: približne každý druhý z  mŕtvych, 

o ktorých bola v rozhovoroch reč, sa ešte za života explicitne vyslovili proti 

pohrebnému obradu.42 Vo väčšine zo siedmich  takýchto prípadov želanie rodina bez 

výhrad akceptovala a naplnila ako svätú povinnosť (Dušan). Vyskytli sa ale i prípady, 

                                                      
40

 Z rozhovorov so známymi viem o niekoľkých, zhodou okolností rímskokatolíckych pohreboch, na 
ktorých sa rola pohrebnej služby obmedzila na zabezpečenie prevozu truhly z a do kostola, kde obrad 
prebiehal.   
41

 K upozaďovaniu smútočného obradu (ústiacemu k voľbe „pohrebu bez obradu“) a jeho substitúcii 
slávnosťou na počesť života zosnulého u Svedkov Jehovových viac Nešporová (2007a). 
42

 Mediálne správy, čerpajúce odborné pohľady na smrť a pochovávanie predovšektým od pohrebných 
služieb, odôvodnenie pohrebu bez obradu želaním zosnulého spravidla spochybňujú s odkazom na 
údajnú snahu pozostalých celú veci si zjednodušiť. Ak sa im práve nepodsúva, že chcú na pohrebe 
skrátka ušetriť – peniaze (napríklad Knapová 2011) či vlastné emócie (Smítalová 2009) –, naznačuje sa, 
že si zosnulý želal pohreb bez obradu iba naoko (Krupka 2010, Smítalová 2009). Podobný názor 
v rozhovore so mnou vyjadrili viacerí „profesionáli“. Riaditeľ Pohrebného ústavu hl.m. Prahy neverí, že 
by niekto z tých osamelých ľudí v domovoch dôchodcov myslel takéto želanie vážne, baptistický kazateľ 
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v ktorých respondenti museli  s poslednou vôľou svojich blízkych vyjednávať. Predtým, 

než tieto (už v predošlej kapitole naznačené) kompromisné riešenia bližšie rozoberiem, 

zameriam sa na aktérske interpretácie želaní pohrebu bez obradu. 

3.2.1 Vždycky říkala, že nechce pohřeb. Aktérske interpretácie želaní zosnulých 

Postoje a motivácie, ktorými respondenti vysvetľovali, prečo si otec či babička 

pohrebný obrad neželali, boli rôzne. Pri troche zjednodušenia môžeme vo 

vysvetleniach pozorovať štyri motívy: pragmatizmus, výraz vzdoru, manažment emócií 

pozostalých a náboženské presvedčenie. Všetky štyri sa pritom môžu v jednotlivých 

príbehoch kombinovať a prelínať. 

Pragmatizmus, reprezentovaný typicky úvahou o užitočnosti finančnej 

investície do konvenčného verejného pohrebu, sa vo vysvetleniach nikdy nevyskytoval 

ako dôvod jediný. Ilustruje to úryvok zo samého začiatok rozhovoru s Kamilou: 

„Co se týče toho obřadu, mamka vyslovila a vyslovovala svoje přání už jako 

strašně let dopředu (...) ona vždycky jako říkala, že nechce... pohřeb klasický, 

nechce, aby jsme se, (...) zabývali obřadem, ale ... (...) (nádych) Takhle: u ní 

zásadní bylo podle mě jakoby finance. Ona nikdy prostě neměla jakoby moc peněz 

a nechtěla nás tím zatěžovat... (...) tím, že nás měla hrozně ráda, tak nás nečhtela 

jako zatěžovat... ničím, jako: starostma, financema, až jakoby – potom, co 

odejde.“ (Kamila)  

Mama si pohreb bez obradu poručila podľa Kamily preto, aby nebola deťom na obtiaž. 

v prvom pláne vidíme milujúcu matku, ktorá sa upozaďuje – ide o akt lásky. V pasáži, 

ktorá bezprostredne nasleduje, však Kamila rozohráva druhý plán obrazu: 

„Ale když i, jsem (...) o tom přemejšlela, nebo přemejšlím zpětně, tak já myslím, že 

i v tom bylo i její něco jako osobního (...) – a možná do toho vkládám jako – nebo 

určitě – teď něco svýho, ale jakoby mě se to zdá, jako on- její život byl jako de 

facto takovej obyčejnej a... možná i v tom bylo něco prostě takovýho jako, já 

vlastně nechci někde tady bejt, jako všichni prostě někde nějak jako... (...) v hrobě 

někde jako, kde prostě za mnou budou chodit a tak. (...) vlastně i vyslovila přání, 

                                                                                                                                                            
Jáchym Gondáš zo skúsenosti vo vlastnej rodine odhadol, že ide v podstate o citové vydieranie, ktorého 
cieľom je vyprovokovať u príbuzných uistenie o tom, že ho majú radi.  
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(...) že bysme jí rozsypali, její popel – někde. (...) nevím, jesli v tom i třeba nebyla i 

ňáká výjímečnost (...)... pocit jakože mít jako jednou něco jako jinýho (…) – 

a možná i nějakej vnitřní (…) pocit, že taky (…) zažít tu volnost – jednou jako, ale 

to si do toho strašně vkládám svoje a to, jaká jsem já, ale a jak třeba jako - by 

zpětně vnímám mamku…“ (Kamila) 

Okrem reflexie vlastného podielu na formulácii významu matkinho želania (ku ktorému 

sa ešte vrátime) tu Kamila odhaľuje širší biografický kontext matkinho rozhodnutia, 

ktoré interpretuje ako akt emancipácie. Kamilina skromná matka, ktorá dlhé roky 

znášala neveru a všemožné iné príkoria od necitlivého muža, žena, ktorá prežila 

obyčajný život, dosahuje prostredníctvom zrieknutia sa konvenčných foriem úcty 

konečne voľnosť. Popretie konvencie tak vyznieva ako prejav vzdoru proti osudu: 

Kamilina matka si na imaginárnom prahu smrti uzurpuje autonómiu (něco osobního) 

a autenticitu (něco jinýho), ktorých sa jej za života nedostávalo. 

 Časť respondentov hovorila o želaní pohrebu bez obradu u svojich blízkych ako 

o forme spoločenskej kritiky. Jedným z opakovaných motívov predstavoval vzdor proti 

ľudskej neúprimnosti:  

„(...) bol to výraz vzdoru – nie proti cirkvi (s ktorou ešte babička mala skúsenosť), 

ale proti „systému“ vôbec. (...) Libor si myslí, že išlo o to, aby sa na ňu nepozerali 

ako na mŕtvolu, aby neležala kdesi „v bedně před lidma“. (poznámky z rozhovoru 

s Liborom) 

„(...) myslím si, že otec zastával názor, že... pohřeb je pro některý lidi (...) jakoby 

divadlo... že lidi chodí na pohřby proto... ne proto, že toho (...) mrtvého měli nějak 

v srdci, ale prostě chodili tam jen, že šli (...) (Dušan) 

Mŕtvy „v bedně před lidma“ je bezbranný – pred prípadným útokom už sa neobháji. 

Pozostalí sú, podobne ako on, na pospas čumilom a klebetníkom, ktorí na pohrebe nie 

sú kvôli pamiatke mŕtveho, ale aby sa pobavili (divadlo). Do extrému sú tu dovedené 

ony neblahé stránky „systému“ medziľudských vzťahov a vylúčením verejnosti z obradu 

(prípadne jeho zrušením) sa stavu ohrozenia bezpečne predíde. 

O čosi špecifickejším typom (ktorý sa bude ešte objavovať u respondentov 

samotných) bol odpor ku komerčnému charakteru pohrebných služieb, resp. 

nedôvera voči nim:  
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 „(...) jak jste říkal na začátku, že jste použil slovo „pohřební byznys“ tak můj 

tatínek, protože byl takovej velkej... nespokojenec do všeho... tak ten zase 

opravdu měl skutečně na to takovejhle náhled, žé proč má dávat desítky tisíc... 

za... za to, aby teda jeho mrtvý tělo, ve kterým už stejně není žádná duše (...) že 

v tom nevidí žádnej důvod, že to radši ať to ta rodina využije jinak.“ (Alexandra) 

Úvaha o nezmyselnosti výdavkov za vzdávanie úcty púhemu „biologickému materiálu“ 

na prvý pohľad môže budiť dojem čistej pragmatickosti, i tu však ide zároveň o vzdor 

proti komodifikácii vlastnej smrti, na ktorej pohrebný biznis zvrátene zarába. 

Alexandrin otec – večný nespokojenec – skrátka nechce byť terčom komerčného 

záujmu pohrebných firiem. V Alexandrinom podaní otcovho myšlienkového pochodu 

splýva vzdor proti komercii a odmietnutie spoločnenskej konvencie (trójskeho koňa 

pohrebných firiem) v jedno gesto. 

 Želanie minimalistického pohrebu bez ceremoniálnej „nadstavby“ bolo podľa 

viacerých respondentov motivované ohľaduplnou snahou minimalizovať negatívne 

emócie u pozostalých. Takáto snaha manažovať emócie druhých sa často vzťahovala 

na deti, implicitne preto, lebo boli považované za zvlášť zraniteľné. Takto si želanie 

matky, ktorú stratila vo veku trinásť rokov, vysvetľuje Denisa: 

„(...) ona byla nemocná a vědela, že zemře... takže ona vyloženě jako – s náma s 

dětma ne, ale s mým tatínkem tenkrát – mu to prostě vyloženě řekla, že ten 

pohřeb nechce. Aby jsme se netrápily... jo. Vyloženě prostě ho nechtěla... a i nám 

(...) napsala dopisy. Jakoby na rozloučenou... že vona vlastně se s náma rozloučila 

těma dopisama...“ (Denisa) 

Denisina mama chcela svoje deti ušetriť negatívnej skúsenosti. Vie, že jej pohreb by bol 

pre deti prvým v ich živote a namiesto emocionálne stresujúceho obradu volí 

alternatívnu formu rozlúčenia – dopis. Nie že by sa deti takto netrápili, ale matka má 

v tomto prípade situáciu aspoň čiastočne pod kontrolou: osobný dopis píše sama, 

môže v ňom vysloviť slová útechy (každému podľa toho, čo podľa nej potrebuje počuť) 

a navyše bude deťom daný dlhší čas na to, aby celú záležitosť spracovali.   

 Niekedy je proklamovaná snaha chrániť deti zjavne priamym dôsledkom 

vlastnej traumy z bolestivej straty blízkeho človeka. Dušan, ktorý stratil matku, keď mal 

trinásť rokov a ktorý si dodnes jasne pamätá pohreb matky (konal sa dva dni po jeho 

narodeninách), reprodukuje rozhovor s otcom dotýkajúci sa ich zdieľanej spomienky:   
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 „No a v době, kdy vlastně já jsem měl malý děti – aj Pavla aj Pepu – a on tenkrát 

říká, víš... já když... bych měl umřít... tak pohřeb - a když si představím, že tam ti 

tví kluci... budou v tom samém věku, jakos byl ty, když ti zemřela máma... já 

nechci, aby měli poslední památku na mě... z funusu. Aby měli jako památku jako 

živýho člověka...“ (Dušan) 

Obraz živého deda sa iste skrytím pohrebu pred deťmi udržať nedá (domnievam sa, že 

tu nešlo o výjav mŕtveho tela v truhle, ale o situáciu, v ktorej sa smrť deda priznáva a 

rozohráva). Podstatné je uchrániť deti zážitku emocionálne vyostrenej atmosféry 

obradu, ktorá by im spôsobila trvalú újmu – podobnú, akú osud uštedril Dušanovi a 

jeho otcovi. 

 Podobný motív nachádzame i v rozprávaní Zory, ktorej matka (podobne ako 

Dušan) stratila vlastnú matku v detskom veku. Manažment emócií tu však už nemá tak 

jednoznačnú ochrannú funkciu: 

„(...) a když bylo mamince deset, tak ta maminka zemřela jí. A myslím, že to pro ní 

bylo velikej, veliká rána (...), že to nějak potlačovala, jako vůbec ty myšlenky na tu 

smrt a na nějaký loučení se a nějaký srdceryvný jako scény (...) A takže moje 

maminka odjakživa tvrdila (...), že ona v žádným případě nechce žádnej pohřeb! 

Ani náhodou, jako prostě ... Že chce jako spálit a tím to jako končí. A absolutně že 

nám to zakazuje! Nikdy mi to (...) úplně nevysvětlila, ale já jsem si to vždycky 

vysvětlovala tak, (...) že prostě nechtěla, abysme se jako ještě prostě všichni 

někde sešli a všichni znova hromadně plakali ... (smiech) (...) a jestli nějak 

opakovala to, co udělal ten její tatínek, protože prostě ona na tom pohřbu nebyla 

(...) a vlastně na několik měsíců ji někam odvezl k příbuznejm (...)“ (Zora) 

Zora naznačuje, že matka odmietala emocionálne prejavy v súvislosti s vlastnou smrťou 

čiastočne preto, lebo jej samotnej takáto možnosť v detstve nebola dopriata. Slabosti a 

zúfalstvu, ktoré sa jej spájali s predstavou pohrebu, čelila po vzore otca stávkou na 

rozhodnú racionalitu. Nejde však primárne o ochranu pozostalých; principiálne 

potlačenie negatívnych emócií je podľa Zorinho vysvetlenia v prvom rade matkin 

komentár k vlastnému životu, poznačenému neoplakanou  stratou milovanej matky.43 

                                                      
43

 Analytická kategória manažment emócií sa výrazne prelína s predošlou diskutovanou kategóriou 
vzdoru: Tak ako možno protest proti neúprimnému „publiku“ na pohrebe (Libor, Dušan) vnímať ako 
potrebu regulovať emócie účastníkov pohrebu, tak by sa naopak odmientutie prejavov trúchlenia 
u Zorinej mamy dalo pripodobniť výrazu vzdoru proti osudu, ktorý nachádzame u mamy Kamilinej. 
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 Popri všetkých negatívnych pohnútkach pre želanie si pohrebu bez obradu 

ostáva ešte jeden (čiastočne) „pozitívny“ dôvod: náboženské presvedčenie.  

„(...) tam je to... otázka víry, u mý babičky (...) – ona se zajímala hodně... o 

indickou filosofii, (...), celej ten svůj život (...), tak ta určitě si přála zpopelnění, 

protože věřila tomu, že (...) jakmile se tělo spálí, tak se může tím dřív narodit.“ 

(Alexandra) 

Pozitívnym tento motív nazývam preto, lebo Alexandra, ktorá ako jediná záležitosti 

poskytla náboženský rámec, formulovala želanie ako primárne ako rozhodnutie sa pre 

kremáciu, a nie ako rozhodnutie proti obradu. Negatívny moment odmietnutia obradu 

tu ale inak prítomný je: voľba kremácie ako spôsobu pochovania išla podľa Alexandry 

ruka v ruke s implicitnou indiferentnosťou k obradnosti (viď citácia v kapitole 3.1). Obe 

vychádzali z presvedčenia, že tento život prechádza do ďalšieho, že trúchlenie je 

zosnulému skôr príťažou a že telo si nezasluhuje nijakú zvláštnu pozornosť (okrem čo 

najrýchlejšieho zničenia). Pohreb chápe Alexandra v úzkom zmysle slova ako spôsob 

naloženia s mŕtvym telom; obradnosť je až jeho sekundárnou funkciou. 

3.2.2 Aspoň se to nějak sešlo. Vyjednávanie s poslednou vôľou zosnulého 

 Väčšina respondentov sa so želaniami svojich zosnulých (resp. ich motiváciami) 

stotožňovala a toto želanie bez výhrady rešpektovala. Alexandra to pripisuje babičkinej 

výchove, v ktorej nie gestá, ale jedine ľudské vnútro a jeho život predstavovali 

hodnotu. O matiknom pohrebe síce Denisa ešte  nerozhodovala, spätne však jej 

rozhodnutie prijíma ako správne („(...) myslím, že bych to ani nevydržela psychicky, že 

bych se tam musela zhroutit ňák úplně hrozně jako...“). Dušan zdieľa s otcom nechuť 

k teátru  pre ľudí („(...) my jsme s tátou o tom debatovali- Tak von vlastně se rozhodl k 

tomuto a... a já jako mám názor stejnej, že prostě – člověk odejde, odejde v tichosti...“) 

a na základe zdieľanej skúsenosti chápe i jeho snahu chrániť vnukov pred 

traumatizujúcim zážitkom. Na provokatívnu otázku, či nejak zohľadňoval prípadné 

potreby širšieho okruhu pozostalých, mi rezolútne dáva najavo, že splniť posledné 

prianie rodičom je pre dieťa morálna povinnosť: „(...) dali mu první poslední, co mu dát 

mohli – a nesplnit to... – (potichu ale dôrazne) to né! To by se mnou šlo celej život.“ 
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 Medzi príbehmi o realizácii pohrebných predstáv zosnulých sa však vyskytli i 

také, kde bolo s ohľadom na potreby pozostalých potrebné s vôľou zosnulého 

vyjednávať. Prekérnu situáciu kolidujúcich nárokov zosnulej matky a preživšieho otca 

opisuje Zora:  

„... a teď matka si nepřála obřad a otec zase se s ní chtěl rozloučit, že jo. (...) 

Tohlecto to tam pro něj byla ta tečka. No tak jsme z toho byli úplně vyděšení, co 

budem dělat (...)“ (Zora) 

Kompromisné riešenie, ktoré Zora navrhla, sa javí vzhľadom na nedávno vylíčené 

postoje oboch rodičov k cirkvi ako nepravdepodobné, ono však fungovalo (úryvok 

bezprostredne nadväzuje): 

„(...) a mě právě pak napadlo, že jsme teda nechali sloužit zádušní mši, protože 

jsem si řekla, že to by jako mamince vyhovovalo a pro tatínka, i když to bylo teda 

v tom kostele teda, no ale dobře, (...) – a tatínek měl pocit ... (A: Niečo...) 

nějakého jako rozloučení, nějakýho obřadu.“ (Zora) 

Otec síce omši veľmi nerozumel, dokonca ani nepočul, kedy zaznelo meno jeho 

manželky, ale i vďaka účasti známych a rodiny, ktorí sa v zápätí po omši zišli na 

pohrebnom pohostení u Zory, boli podľa nej jeho očakávania dostatočne uspokojené. 

Pokiaľ ide o matku, ktorá sa cirkevným rituálom i kostolom programovo vyhýbala, Zora 

jej odpor k cirkevným inštitúciám stavia do kontrastu k jej latentnej viere. Zora svoju 

istotu nevie doložiť jednoznačným dôkazom, skôr ju skladá z čriepkov: z matkinho 

záujmu o duchovný rozmer literatúry, z krížika, ktorý robila deťom na čelo, zo 

svedectiev matkiných kamarátiek. Svoj podiel na matkinom postoji ostatne podľa Zory 

mohli zohrať i spoločenské podmienky komunizmu: „(...) maminka určitě jako to tam 

bylo, jako to, že ona nemá přístup do toho kostela,... ale myslím si, (...) že kdyby byla 

jiná doba, že se třeba i... dala pokřtít.“ Výsledný kompromis je tak prijateľný pre obe 

strany; „(...) ani pro jednoho to asi nebylo úplně ideální, ale aspoň se to nějak sešlo, 

no.“ 

 Podobný moment sa objavuje v rozprávaní Kamily o tom, ako naložila 

s ostatkami matky. Tá si želala, aby jej popol bol rozptýlený (podľa Kamily to bol pre 

matku znak oslobodenia od ťažkého osudu), rozptyl však Kamila z dôvodu pasivity 

brata a otca odkladala. Postupne vycítila, že dve z jej tiet (ktoré sa jej na plány s urnou 
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priebežne vypytovali), by asi potrebovali miesto, kam by mohli chodiť na zosnulú 

sestru, resp. švagrinú zaspomínať. Keď jej to potvrdili, rozhodla sa Kamila urnu 

v rozpore s pôvodným plánom uložiť do rodinného hrobu k maminej matke a sestre. 

Zmenu plánu vysvetľuje takto: 

„(...) já prostě mám pocit, že jsme s mamkou i měli takovej vztah a takhle to u nás 

fungovalo: že jsme se třeba na něčem dohodli i jakoby si vyslechli přání, ale pak 

třeba jsme s něčím přišli a – co kdyby jsme to udělali nakonec takhle. A uměli 

jsme si vyhovět. A uměli jsme si porozumět. (...) ...ta teta, když tam pojde, že bude 

vědět, že tam prostě má všechny tři najednou, a že ta mamka tam taky tu urnu 

má a jakoby ten pro ni ten pocit jakoby, kdyby tam byla na tu chvilku s ní... 

takže... že by to mamka pochopila a že by mě nevodsoudila, že jí nerespektuju 

(...)“ (Kamila) 

Kamila z pozície hlavnej ochrankyne matkinej pamiatky (otec i brat sa o urnu 

nezaujímali, čo odrážalo aj ich predošlý vzťah k matke) nakladá v rozpore s pôvodnou 

dohodou, jej úzky vzťah s matkou však dodáva jej konaniu legitimitu. Želanie Kamilinej 

matky nevyznieva tak kategoricky, ako napríklad u Dušanovho otca a Kamila sa necíti 

zaviazaná k jeho bezpodmienečnému naplneniu. Nejedná svojvoľne, ale v prospech 

druhých – a to by jej mama pochopila.  

3.3 Nikdo by moc nepřišel. Rodinné vzťahy a politika účasti na pohrebe 

Motivácia pozostalých poriadať zosnulému obrad klesá s veľkosťou súdržného 

jadra rodiny a okruhu známych. Poriadať obrad v situácii, keď počet zosnulého 

najbližších vyjadruje jednociferné číslo (či už preto, že sami už umreli, preto, že žil  

osamelým životom, alebo pre rozbroje v rodine), sa môže niektorým rodinám zdať 

samoúčelné, a preto nezmyselné. Príklad takejto úvahy nachádzame u Martina, ktorý 

pri odôvodňovaní absencie pohrebného obradu po smrti svojej babičky postupne 

odpisuje tradičné skupiny pozostalých:  

 „(...) nebo vůbec, vztahy v tý naší rodině jsou zvláštní, pro-to-že já... jsem se 

s mámou několik let vlastně neviděl, s babičkou taky.. á, prakticky ona celej život 

žila tak, že se jako s nikým moc nestýkala, přátel měla... já nevím... se dají 

spočítat – tak dva možná, jo... á, takže vlastně- děda, děda už nežije... „(...) takže 
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když babička umřela tak v podstatě (...)jedinej, kdo by se zajímal vlastně o ní (...), 

tak byla vlastně máma a strejda (...)... Takže vlastně, (...) kdyby byl (...) nějaký 

obřad, tak vlastně by na něj aní nikdo moc nepřišel, protože prostě by tam bylo... 

do deset lidí třeba. Takže se rozhodli... to určitě nebylo z finančních důvodů (...)“ 

(Martin) 

Vzťahy v Martinovej rodine sú už desaťročia chladné; kdesi v podloží je spomienka na 

to, ako Martinovu mamu rodičia vyhodili z domu (načo s rodičmi až do smrti otca 

v podstate nekomunikovala) a tiež na konfliktný vzťah matky so synom (Martinom). Po 

tom, čo Martinov otec začiatkom deväťdesiatych rokov umrel (Martin mal v tedy 

jedenásť rokov), matka definitívne prerušila už i tak narušené kontakty s rodinou 

manžela. Syn a matka sa dlhé roky nestýkali; na Martinovu svadbu matka neprišla, 

ostatne podobne, ako na jej svadbu neprišli jej rodičia. Keď Martinova babička 

umierala, jediný, kto jej ešte ostal, bola Martinova mama, ktorá si k nej po smrti 

vlastného otca znovu našla cestu. Martin uvádza, že na pohrebe by sa zišlo do desať 

ľudí (a i to je otázne: Martin sám sa o babičkinej smrti vraj dozvedel v vlastne náhodou 

vďaka tomu, že sa po narodení dcéry odhodlal po rokoch kontaktovať matku) – čo nie 

je nič moc. Pre tak malý počet sa obrad poriadať neoplatí – samoúčelnosť obradu 

organizovaného rodinou pre seba samú bije do očí a je azda pochopiteľné, že nechcú 

niesť ťarchu legitimizácie takéhoto počinu na vlastných pleciach. Je to ako sedieť 

v prázdnom javisku. Alebo – ako hrať pred prázdnou sálou. Atmosféra vyššie 

popísaných rodinných vzťahov by pravdepodobne iba eskalovala emocionálnu 

náročnosť celého podujatia.  

 Tu sa nám odkrýva jeden dôležitý aspekt problému: Pohreb bez obradu dáva 

najbližším pozostalým úplnú kontrolu nad tým, kto do prípadného smútočného 

zhromaždenia bude zahrnutý a kto naopak nie. Nekonaním pohrebného obradu (ktorý 

je z povahy veci verejný) môžu pozostalí predísť nežiaducim stretnutiam, a to tak 

všeobecne s ľuďmi, ako i s konkrétnymi jednotlivcami. U Martina táto téma presvitá iba 

medzi riadkami: z účasti na babičkinom pohrebe boli implicitne vylúčení jeho starí 

rodičia z otcovej strany, ktorí už pri pohrebe dedka niekoľko rokov predtým prejavili 

rozčarovanie nad tým, že ich o ňom nevesta neinformovala. Explicitne túto rovinu 

priznáva Alexandra. Jej rodina sa – na rozdiel od Martinovej – v súvislosti so smrťou 
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Alexandrinho otca zišla, ale iba v najužšom kruhu a v súkromí domova. Najprv tiež 

hovorí o tom, že pozostalých bolo skrátka na obrad primálo:  

„(...) uděláte všechno. Akorát teda si nevobjednáte tu nějakou velkou... protože 

říkám, důvod může být ten, že tam nemá kdo přijít. Nebo pět lidí naopak může 

působit opravdu - depresivně, ještě daleko víc, takže... (...) a říkám, my jsme 

udělali to samý, akorát jsme to neudělali v nějaký obřadní síni, kde můžete být 

jenom půlhodiny, ale udělali jsme si to doma, kde jsme byli pět hodin jako, mě to 

nepřijde jako zase, že by to bylo jiný, možná to bylo ... já si myslím, že to možná 

bylo i trošku lepší (...)“ (Alexandra) 

Alexandra podporuje svoju obhajobu pohrebu bez obradu ako plnohodnotnej 

alternatívy pragmatickou logikou. Pohreb bez obradu je v konečnom dôsledku to isté 

(urobíte všetko) ako pohreb s konvečným obradom – ba snáď dokonca i čosi lepšie. 

Alexandra s matkou na jednej strane zabezpečili zosnulému drevenú rakvu i veniec, 

a to napriek tomu, že tieto znaky úcty nik okrem personálu krematória nevidel. Pre 

piatich ľudí je však je i tá najmenšia pražská smútočná sieň veľká (a vôbec, ide skôr 

o „veľkosť“, odosobnenosť inštitúcie). Stretnúť sa namiesto v priestoroch poskytnutých 

pohrebnou službou radšej doma je niekoľkonásobne výhodnejšie. Nedajme sa však 

touto jednoduchou matematikou zviesť, pragmatická úvaha má totiž skôr legitimizačnú 

než motivačnú funkciu. V nasledujúcom úryvku (bezprostredne nadväzujúcom na 

predošlý) Alexandra uvádza predošlé výpočty do kontextu rodinných vzťahov: 

„(...) ale, zase, kdyby byl tatínek známá osobnost, měli jsme spoustu- Máme 

příbuzných, ale – to je zajímavej okamžik: Příbuzný jsou, ale maminka je 

nepozvala, teda jako, sice napsala jakoby- (...) to parte, ale jakoby... nepozvala, 

protož- No vlastně jasně, nepozvala, protože teď si to uvědomuju, na parte už 

bylo přímo napsáno: rozloučení v nejužší rodině. Takže už rovnou dala najevo: 

Nejezděte (smiech), nebo přijeďte, ale... prostě nebude to takhlenc, no. Takže 

všichni se ozvali jenom že poslali tu kondolenci...“ (Alexandra) 

Veľká miestnosť, symbol vzdialenej, odťažitej pohrebnej praxe, je šitá na mieru 

verejnému obradu – tu však niet verejnosti, ktorá by sa obradu zúčastnila. Alexandrini 

rodičia žili uzavretý život vo dvojici, otec mal vraj jediného kamaráta (aj o ňom sa 

rodina dozvedela až pohrebe) a otcova rodina (s ktorou bolo podľa Alexandry odjakživa 

velké tření) dostáva parte bez informácie o dátume či mieste konania posledného 
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rozlúčenia. Odkaz je jasný: pohreb je súkromná záležitosť najbližších pozostalých.44 

Príbuzní z otcovej strany následne nemajú kam prísť, rodina im nedáva k tomu priestor 

– za ich trúchlenie nenesie zodpovednosť („(...) nebo přijeďte, ale...“). Podobne ako 

u Martina, i tu sledujeme redukciu tradičného okruhu pozostalých v dôsledku 

narušených vzťahov – ktoré sa v momente pohrebu „iba“ dôsledne priznajú.  

 Potreba regulovať účasť nežiaducich osôb nemusí byť vždy namierená proti 

konkrétnym jednotlivcom, môže byť motivovaná všeobecnou nedôverou 

v opravdovosť pohnútok svedkov pohrebu z radov širšej verejnosti. Na tento moment 

sme narazili už pri diskusii o poslednej vôli – Dušan vtedy citoval otcov názor, že 

pohreb (jeho verejná stránka) je len divadlo pre ľudí. Účasť verejnosti predstavuje 

podľa Dušan zásadné riziko: namiesto úprimného záujmu často bezočivá zvedavosť 

(„(...) a buď úpřimně, nebo ze zvědavosti šli na ten pohřeb... Víte, jak je to na 

vesnici...“), namiesto dôstojnej tichej spomienky exaltovaný nárek („(...) neříkám, když 

je to nejbližší příbuzný, ale to – já jim říkám jako plačky, kteří chodí z pohřbu na pohřeb 

a všude brečéj (...)“). Neúprimnosti davu, ktorá hrozí narušiť dôstojnosť spomienky na 

zosnulého, je najefektívnejšie vyhnúť sa tým, že sa verejnosť zo smrti vylúči úplne.  

Úbytok potenciálnych účastníkov pohrebov starších zosnulých, ktorý je 

predovšetkým dôsledkom ich sociálnej izolácie súvisiacej s individualizačnými 

a demografickými procesmi moderny (starnutie populácie, oslabenie vzájomnej 

závislosti jednotlivých generácií, oslabovanie rodinných i komunitných väzieb a pod.) 

pôsobí pri úvahách o poriadaní pohrebného obradu na pozostalých demotivačne. Do 

vzorca pre výpočet veľkosti okruhu smútiacich vstupuje ale aj premenná rodinných 

vzťahov, ktorá v prípade odumretia rodinných vzťahov, či naopak ich výbušnosti, 

odfiltruje z celkového počtu účastníkov personae non gratae. Po tom, čo sa takto 

verejný charakter smrti úplne zredukuje a okruh smútiacich sa obmedzí na najužšiu 

rodinu (ktorá sa už i tak pravidelne stretáva, napríklad na Vianoce), pozostalí necítia 

nijakú potrebu či spoločenský tlak na konanie oficiálneho pohrebu. V príbehoch časti 

respondentov možno sledovať tendenciu vnímať smrť človeka ako výsostne súkromnú 

záležitosť pozostalých, ktorí suverénne rozhodujú o jej sociálnom stvárnení. Ak 

pozostalí predídu spoločensky nevhodným, nedôstojným situáciám na prípadnom 

                                                      
44

 Parte ako prostriedok dávkovania informácií využil pri pohrebe otca i Dušan: „(...) a... taky jsem poslal 
parte trošku pozdějc a když už to bylo vlastně všetko hotový, aby mně nikdo nemohl .. bombardovat 
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obrade tým, že ho vypustia (čím odpadne povinnosť pozývať širšiu rodinu či verejnosť, 

prípadne povinnosť odôvodňovať to, že niekto pozvaný nebol), nechránia tak len seba 

a svoju osobnú „pohodu“, ale zároveň i dôstojnosť pamiatky zosnulého, ktorej by 

napätá atmosféra či fraškovité momenty rozhodne ublížili.  

3.4 On by to nezvládl. Problém emocionálnej záťaže pozostalých  

 Potrebu chrániť zraniteľných pozostalých pred potenciálne škodlivými dopadmi 

účasti na pohrebe tematizovali v rozhovoroch viacerí respondenti. Zhruba každý druhý 

z nich pri rekapitulácii pohrebov, ktoré v živote zažil, spomenul, že ho rodičia v detstve 

na nejaký pohreb nevzali. Vlastnú snahu chrániť pred traumatickým zážitkom deti 

deklaroval ako jeden z motívov neorganizovania pohrebu explicitne iba Dušan (v súlade 

s vôľou otca), implicitne bola prítomná tiež v rozprávaní Alexandry o vsype babičkinho 

popola na rozptylovú lúčku krematória, na ktorý svoje deti nevzala. Strach s nadmernej 

emocionálnej záťaže (ponímanej v najširšom zymsle) sa však objavil ešte v dvoch 

navzájom veľmi odlišných prípadoch. Kým v prvom šlo o citovo nestabilného Denisinho 

brata, ktorý sa so stratou otca vyrovnával mimoriadne ťažko a myšlienku na pohreb 

odmietal, druhým prípadom bola Pavlova matka trpiaca Alzheimerom, pre ktorú smrť 

manžela znamenala nielen stratu životného partnera, ale prakticky stratu domova.  

 Denisa v rozhovore o otcovom pohrebe, ktorý vybavovala sama asi rok pred 

naším stretnutím, identifikovala ako určujúci faktor rozhodovania psychický stav brata. 

Uzavretý tridsaťštyriročný muž, „takový trochu samotář“ sa po bolestivej strate matky, 

na ktorú bol silne naviazaný, upol na otca. Po smrti otca znovu stratil pevný bod: 

„(...)jako když máš jedinýho člověka a ten ti dycky umře, tak jako... to je prostě mazec.“ 

Denisa popisuje komunikáciu s bratom ohľadom praktických záležitostí pohrebu takto: 

“On jako... je mnohem citlivější a já (...) nenápadně, jemně jsem se ptala, jestli 

ten pohřeb budeme dělat, (...) a von – pšft (zvuk perami, naznačujúci únik) a – 

bylo to jako... dyž se ptáš někoho na něco a ten člověk ti uniká, vodjede do 

místnosti, nebo začne mluvit vo něčem jinym... Dyž jsem se zeptala přímo, tak – 

že eště neví... jó? A pak už vyloženě řikal, že nechce, že by to nezvládl, prostě. Je 

                                                                                                                                                            
(...)“. 
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možný, že by to zvlád, a taky je možný, že by ho to straumatizovalo ještě víc...“ 

(Denisa) 

Denisa nekonala v domýšľavej obave: mala od brata jasné stanovisko. V citovanej 

pasáži plasticky popisuje vývoj bratovho šoku z otcovej smrti (ktorá vzhľadom na 

charakter jeho nemoci nebola ani náhla, ani prekvapivá). Brat Denise najprv uniká, 

nedokáže o pohrebe hovoriť, neskôr ho otvorene odmieta s tým, že „se na to absolutně 

necítí“. Denisa toto konanie komentuje s pochopením – vysvetľuje to tým, že jej brat je 

skrátka oveľa citlivejší, „skoro jako malý dítě v něčem“ – a jeho obavy plne rešpektuje. 

Pohreb sa teda uskutočnil bez obradu hlavne kvôli nemu:  

„Von to navrh, no. (...) Já bych třeba ten pohřeb i udělala... klidně... já jsem to 

jako měla v hlavě, že ten pohřeb udělám, a i ti příbuzní a známí tátovi chtěli přijet, 

všichni se ptali právě... (..) Tak asi by to pro mně taky bylo těžký, ale právě už 

jsem ve věku, kdy... kdy si myslím, že bych to (...) jako snesla... (...) ale... no, tak 

hlavně kvůli tomu bráchovi se to jako rozhodlo, že to neuděláme, no.“ (Denisa) 

Podľa „zákona“ najslabšieho článku reťaze sa teda pohreb otca nakoniec prispôsobil 

Denisinmu bratovi, ktorý na verejnú konfrontáciu s faktom otcovej smrti nenachádzal 

silu. 

 Riziko spojené s účasťou Pavlovej mamy na pohrebe jej muža bolo naproti tomu 

podopreté odborným zhodnotením jej zdravotného stavu. Pavel mamu, ktorej po 

manželovej mŕtvici chýbal láskyplný dozor a usmernenie, čo najrýchlejšie presťahoval 

do domova s ošetrovateľskou službou; táto zmena prostredia však vyžadovala určitú 

aklimatizačnú dobu a rodina preto s obradom otáľala. Načasovanie a podoba obradu 

podliehalo podľa Pavla do poslednej chvíle pretrvávajúcej nádeji, že Pavlova matka, 

trpiaca Alzheimerovou chorobou, sa bude môcť zúčastniť obradu:  

„(...) tatínek zemřel, že jo, a ona tam nastoupila a (...) ten obřad byl až jakoby 

třináct kalendářních dní po tom, protože my jsme pořád... čekali, jestli (...) ta 

zvykací, nebo aklimatizační doba v tom... domově (...) to dovolí, aby zase (...) jí to 

nenarušilo (...) to zvykání. (...) I z toho důvodu jsme byli jakoby rádi, že to bude ve 

zboru, (...) v prostředí, který... jako je mamince, že jo, známý a... no nicméně jako 

oni nám to... tam nedoporučili (...)“ (Pavel) 
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Rezignácia na občiansky obrad, ktorý normálne predchádza spáleniu tela, vyplývala zo 

snahy nevylučovať matku z pohrebu, ale počkať s tým na ňu. Ústredným princípom, 

ktorý určil podobu, čas i priestor obradu teda nebola potreba prítomnosti otcovho tela 

– s ním sa rodina podľa Pavla lúčila počas celých troch týždňov jeho umierania. 

Kľúčovou potrebou bolo zasadiť udalosť do kontextu zborového života, čo malo 

i celkom pragmatický rozmer – pre scitlivenú matku predstavovalo známe prostredie 

bezpečný priestor, ktorý mal minimalizovať prípadný šok.  

 Prípad Denisinho brata svojím spôsobom spadá do rovnakej skupiny ako 

v úvode citované „krehké deti“ – i Denisa sama brata ostatne nazýva dieťaťom. Deti sú 

chránené iniciatívnymi rodičmi, ktorí ich nechcú vystavovať náročnej situácii, s ktorou 

by si emocionálne a kognitívne nevedeli poradiť – môže to byť, pravda, vlastne 

maskovaná nechuť (či neschopnosť) samotných rodičov odpovedať deťom na otázky 

a cez pohreb ich previesť. Denisin dospelý brat naproti tomu pred konfrontáciou 

s úmrtím utiekol – i kvôli jasnému vyjadreniu ohľadom pohrebu ho Denisa musela 

„naháňať“. U Pavlovej mamy ide o čosi iné – nejde o to, smútočný obrad zrušiť, ale len 

odložiť (z dôvodu rizikového zdravotného stavu) pre prípad, že by sa ho neskôr mohla 

zúčastniť. Oba prípady môžu za určitých okolností predstavovať extrémne body 

kontinua predstavujúceho prechod od „objektívnych“ k „subjektívnym“ príčinám 

zvýšenej emocionálnej zraniteľnosti. 

3.5 Humus za třicet. Komerčný charakter pohrebných služieb a rola 
peňazí v plánovaní pohrebu 

 Dilemu nad finančnou investíciou do rozlúčenia sa s mŕtvym či problém jeho 

finančnej nedostupnosti neuviedol vo svojom odôvodnení rozhodnutia o pohrebe ani 

jeden z respondentov. Vzhľadom na morálnu citlivosť témy by sa k šetreniu na pohrebe 

svojho blízkeho, pravda, priznal asi málokto. Peniaze, výhodnosť pohrebu i obchodné 

aspekty pochovávania však respondenti tematizovali relatívne často, a to 

predovšetkým s kritickým podtónom. V tejto kapitole sa na rozhodovanie o pohrebe 

pozrieme retrospektívou pozostalého-spotrebiteľa, ktorý za peniaze nakupuje služby 

a ktorý si na základe určitých skúseností robí názor na to, či ponúkaná služba má pre 

neho stanovenú cenu, alebo nie. 
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Predmetom kritiky sa u niektorých respondentov stal už samotný komerčný 

charakter pohrebných služieb. Kým Pavel bez najmenšej známky nevôle hovorí o styku 

s pohrebnou službou ako o zmluvnom vzťahu, v ktorom je normálne rozprávať sa 

o taxe za služby, iní respondenti k pohrebným firmám chovajú otvorenú nedôveru. 

Najradikálnejší postoj v tomto ohľade zastával Libor, ktorý platby za výkony pohrebnej 

služby odmietal z princípu:  

 „Libor podotýka, že v rodine jeho manželky je obvyklý „komerč-...“, hneď však sa 

opravuje („nechtěl jsem to tak“) a hľadá slovo, ktoré používam ja – občiansky 

obrad. Vzápätí vysvetľuje: Platiť niekomu za to, aby na pohrebe rečnil, to sa 

Liborovi nezdá – to nie je ono.“ (Libor, poznámky z rozhovoru) 

Prerieknutie naznačuje primárnu Liborovu asociáciu: sekulárny obrad je obrad 

komerčný, čo ho automaticky diskredituje. Vierohodné vzdanie cti (prostredníctvom 

príhovoru či pohrebu vôbec) sa predsa nedá kúpiť za peniaze. Podobne, ako pohrebný 

príhovor za úplatu, nesúhlasí Libor s platením za uskladnenie popola na cintoríne (keď 

tam (v tom popole; pozn. AG) človek vlastne ani nie je). Predĺžiac túto líniu uvažovania 

súdim, že spájanie zištného uvažovania s poslednými vecami človeka je pre Libora 

v zásade neprijateľné a že na myšlienku pohrebu ako obchodu nie je ochotný pristúpiť.  

Inokedy odmietnutie nebolo tak principiálne a zakladalo sa skôr na podozrení, 

že pohrebné služby sú za ziskom ochotné zájsť ďaleko za morálne prípustnú hranicu. Za 

fasádou Alexandrinej skepsy k spoľahlivosti pohrebných služieb hlodá neústupná 

pochybnosť:  

„(...) pozůstalí se rozejdou a nebožtík... odjíždí, většinou teda někam, kde ho... kde 

ho prostě spálej, no. Tvrdí, že i s rakví – (odhodlane a zároveň pochybovačne) chci 

tomu tak věřit! N-ne, ne, dál to opravdu – stejně, ani bych to nedopátrala, takže 

to jakoby nevím (...) – a ani to nechci vědět. Jo? To zas byl můj tatínek, kterej 

tvrdil, stejně ty kytice znovu otočej, ale to jsou nepodložené věci (...)“ (Alexandra) 

Strata dohľadu (a následne kontroly) nad dôstojnosťou posledného úseku cesty 

blízkeho zosnulého vyvoláva obavy. Hoci by recyklované vence boli čerstvé a 

nepoškodené, skutočnosť, že sa na pozostalých deje podvod, pošpiňuje pamiatku 

zosnulého. Alexandra otázku dôveryhodnosti pohrebnej služby vykázala do svedomia 

pohrebných profesionálov – ona sama je bezmocná a nechce radšej o veci nič vedieť, 
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lebo by s ňou i tak nevedela pohnúť. Pochybnosť následne pripisuje primárne otcovi (o 

ktorého smrti je reč v prvom rade), čím sa zbavuje nutnosti ďalej podozrenie 

rozoberať. Pri celkovom pohľade vidno základný motív: pohrebná služba má vždy 

navrch, pozostalý-zákazník do jej fungovania totiž nemá prístup, ba ani len vhľad. 

V zákulisí tak pokojne môže prebiehať recyklácia truhiel, kvety môžu byť predané 

niekoľkokrát, zákazník si skrátka nikdy nebude istý („ani to nechci vědět“). 

 Proti komercionalizácii pohrebu na strane zosnulých, resp.pozostalých sa 

vyjadril Dušan. V odpovedi na moju otázku, či zažil už nejaký vyslovene dobrý pohreb, 

Dušan najprv glosuje služby pohrebných firiem a následne kritizuje okázalú spotrebu 

spojenú s pohrebom: 

 „(...)co na pohřbu, že je pěknej? Já na něm nevidím nic pěknýho. (...) co by na 

něm mělo být – kytičky? (...) to dyž to pak člověk vidí, co voni s tím dělaj, ... jak to 

potom prodávají dál... (A: Je to komercia, no...) – Je to obrovská komerce, pohřeb 

je dneska údajně prej obrovsky finančně náročná záležitost a já si říkám – kvůli 

čemu? ... Dneska spousta lidí má hrob – a není v něm! ... Už mají připravený 

pomníky, (s tónom, ako že nechápe a je šokovaný) jen tam dopsat datum úmrtí...“ 

(Dušan) 

Pohreb je skrátka pochybný podnik: kvety sú pominuteľné, len čo pre ne pohrebná 

služba na pozostalých nekalým spôsobom zarobí. Dušan sa v závere diví ľuďom, ktorí 

do obstarávania pomníkov a hrobov investujú, lebo takúto investíciu považuje za 

zbytočnú. Kvůli čemu by mal človek hrať túto hru? Dušanova rečnícka otázka uštedruje 

ranu konvenčnému zmýšľaniu a ostáva len dodať, že sa mu azda vyslovuje o to ľahšie, 

že sám disponuje rodinnou urnovou schránkou (zakúpenou dedom) a o miesto svojho 

posledného odpočinku sa teda nijak zvlášť starať nemusí. V širšom kontexte jeho 

výpovedi však treba podotknúť, že tento programovo minimalistický postoj súznie 

s jeho predstavou odchodu v tichosti, ktorá oproti okázalej obradnosti a spotrebe 

kladie ideál skromnosti a jednoduchosti.  

 Kým obchodná stránka pohrebného „biznisu“ bola problematická len pre 

menšinu, voči občianskej variante obradu, ako aj voči celkovému prístupu pracovníkov 

pohrebných služieb, mala nejaké výhrady väčšina respondentov. Opakovaná kritika 

dopadala na kulisy a celkovú réžiu občianskeho obradu. Vysvetľujúc mi, Slovákovi, ako 
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fungujú v Česku pohreby, predstavuje mi Alexandra krematórium ako kvázi-

priemyselnú prevádzku: 

„(...) a potom je v Motole krematorium, kde bych řekla, že to běží jak teda na 

běžícím pásu. Tak ono – ono to zase jinak nelze, to je po půl hodině, opravdu 

jako–“ (Alexandra) 

Metafora fabriky, v ktorej je pozostalému – objektu spracovania – vyhradený určitý čas 

na linke, podtrháva bezmocnosť jednotlivca: nejde to inak. Barbora zas poukazuje na 

neslávnostnosť zážitku v krematóriu:  

„A tam stojí prostě skupinky, že jo, už čekají na svůj čas, máte na to dvacet minut 

(...) To je moc organizovaný, no. To je jako prostě fronty někde... v obchodech 

(...)“ (Barbora) 

V dôsledku racionalizácie prevádzky pozostalým nie je dopriate súkromie, čím sa 

oslabuje ich priestor pre spontánne konanie a prežívanie. Všednosť a banalita výjavu 

odkazujú mimo to, čo človek prežíva, ba čo viac, urážajú (podobne ako u radikálneho 

Libora) opravdový žiaľ pozostalých.45 A nemusí ostať len pri urážke:  

„(...) já jsem tam byla vlastně (...) pred dvema lety na pohřbu strýce, (...) nijak 

zvlášť jsem (jej; pozn. AG) v těch posledních dvaceti letech nevídala (...)... á... byl 

to jako hluboce (...) devastující zážitek. A já jsem si uvědomila, že ačkoliv moje 

city k tomu člověku nejsou nějak hluboký... že mně to vlastně ubližuje, to místo, že 

mi paradoxne přitěžuje a dělá mi hůř, misto toho, aby mi pomohlo se s tím 

vypořádat (...)“ (Hana) 

                                                      
45

 V podstate zhodnú poznámku učinila i Hana v rozhovore s Petrom Třešňákom – akurát uviedla ešte 
o čosi nelichotivejšie prirovnania: „Vycházíte a potřebujete si vydechnout, a proti vám už jdou další 
pozůstalí. Je to jako střídání na záchodě nebo v hodinovém hotelu.“ (Třešňák 2010: 72) Moderné 
krematóriá pripomínajú svojím fungovaním racionálne organizovanú továreň. Douglas Davies v tejto 
súvislosti pripomína, že predstava optimálnej “rýchlosť toku” (flow) rituálov je kultúrne špecifická a mení 
sa i podľa typu rituálnych činnosti. Snaha o racionalizáciu chodu krematórií, ktorá riadi ich priestorové 
usporiadanie aj ich časový harmonogram, podľa Douglasa Daviesa koliduje s potrebou pozostalých 
zastaviť tok času. Ak sa občas v súvislosti s krematóriami o dopravnom páse, alebo o unáhlenosti 
obradov, nejde podľa Daviesa ani tak o reálnu dobu ich trvania, ako skôr o vnímanie tohto “toku”, ktorý 
značí ““splynutie činnosti a vedomia” v rituálnom kontexte” (Davies 1996: 25; Davies tu odkazuje na 
pojem flow použitý Victorom Turnerom v knihe Image and Pilgrimage in Christian Culture (1978; New 
York : Columbia University Press). Vedomie ojedinelého životného momentu koliduje s vedomím 
„mechanického toku“ tiel a pozostalých ustanovizňou; práve z tohto dôvodu majú smútočné siene 
krematórií dvojo dverí – v momente skončenia jedného obradu pred vstupnou bránou už čaká ďalšia 
„zákazka“.  
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Strašnické krematórium, o ktoré tu ide, nazýva nehostinným, anonymným, neľudským. 

Haninu požiadavku, aby pohrebný obrad pôsobil upokojujúco a terapeuticky, jeho 

obvyklá, konvenčná forma v pompéznej budove prvorepublikového krematória 

nenapĺňa – v tomto zmysle funguje skôr kontraproduktívne. Do krematória sa po 

poslednej skúsenosti s pred dvoch rokov hana nechcela nikdy vrátiť. 

Keď som sa na pravdepodobné príčiny relatívne vysokého podielu pohrebov bez 

obradu pýtal riaditeľa pražského Pohrebného ústavu, hovoril medziiným o 

porevolučnej zmene mentality, ktorej novým rysom bola tendencia pozostalých 

kalkulovať úžitkovú hodnotu pohrebu v porovnaní s inými „statkami“. Vyjadril vtedy 

názor, že nejedna rodina si dnes za svoje peniaze kúpi radšej dovolenku, než 

emocionálne namáhavé rozlúčenie s blízkym. Hana o „spotrebiteľskom kalkule“ hovorí 

tiež, jeho ťažisko však presúva inam: 

 „Já si myslím, že si prostě lidi (...) spočítaj: dvacet tisíc, jo, třicet – mám si za ně 

koupit... krematorium? Mě to příjde jako, že logický „ne“. (...) myslím si, že 

kdybyste lidem nabízel... (uvažuje)... pohřeb u jezírka za... deset (smiech) – teď si 

vymejšlim úplný blbosti – tak- tak si myslím, že by to bylo všechno mnohem 

schůdnější, než když prodáváte... humus (vyslovené ako „hhhumus“) v krematoriu 

za třicet.“ (Hana) 

Nenechajme sa zmiasť zdanlivo vypočítavou racionalitou Haninej úvahy, ani 

vyostreným rozdielom v cene medzi humusom v krematóriu a pohrebom pri jazierku. 

Odmietnutie krematória je primárne súdom estetickým (zvlášť u Hany, ktorá 

opakovane s odporom hovorí o krematóriách ako o nepekných, skľučujúcich miestach); 

háv účelovej racionality má iba podpornú funkciu. Označiť pohreb za „tovar“ znamená 

oslobodiť sa od nároku kultúrnej konvencie, ktorá považuje verejne zastrešený obrad 

za samozrejmý a otvoriť si možnosť „nekúpiť si ho“. Pomer „ceny a výkonu“, ktorý si tu 

Hana vymýšľa, je trochu mätúci; rozdielom cien chce Hana zrejme predovšetkým 

ilustrovať absurditu pohrebného trhu. Trojnásobná cena pohrebu s konvenčným 

obradom len zdôrazňuje, nakoľko takýto „tovar“ uráža cítenie pozostalých. O peniaze 

pritom podľa Hany nejde – sama  by za prijateľnú variantu bola bývala ochotná zaplatiť 

i dvojnásobok bežnej ceny, na trhu ju však nenašla. 

 Prijateľná forma posledného rozlúčenia je samozrejme vec osobného názoru 

pozostalých a k spokojnosti by podľa všetkého najviac prispela schopnosť 
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poskytovateľov služieb prispôsobiť sa predstavám svojich klientov. Sklamanie a naň 

nadväzujúcu rýdzo spotrebiteľskú úvahu v tejto súvislosti sledujeme v rozprávaní 

Barbory, ktorá možnosť nechať babičkin popol vysypať obradníkom síce pôvodne 

zvažovala, no veľmi rýchlo ju zavrhla:  

„(...)Babička zemřela... mmm dvacátýho listopadu a voni ten rozptyl, nebo vsyp, 

nebo jak tomu říkají voni... (...) prostě nedělají na jaře a na podzim... Voni řekli, že 

už by jsme museli jako tu urnu nechat buďto u nich, nebo si ji nechat doma... až 

do jara, nebo já nevím do kdy. (...) A to jsem si říkala, že teda doma... mmm – to 

bych nechtěla. To mi připadá dost (...) ... z ňákýho důvodu nesympatický. A 

nechávat urnu někde prostě... půlroku... (...) Mně to prostě připadalo, že to je... 

jako neuvěřitelně neflexibilní způsob a že to nebudeme podporovat, jako – 

přijímat (...) nějaký výmysly někoho (...)“ (Barbora) 

Pri snahe naplniť svoju (nijak zvlášť komplikovanú) predstavu o naložení s babičkiným 

popolom naráža Barbora na mantinely zaužívaných praktík, o ktorých sa nedá 

diskutovať. Absurdné pravidlá byrokratickej organizácie neladia s jej predstavou 

úctivého nakladania s ostatkami babičky a optimálneho načasovania pohrebných 

rituálov. Neflexibilný prístup, nesympatické návrhy a nepochopenie pre jej predstavu 

o pohrebe Barboru presvedčila, že takéto spôsoby nebude podporovať, a keďže jej 

zákon umožňoval naložiť s urnou podľa vlastného uváženia, vzala si ju so sebou a šla 

vlastnou cestou.  

Aj keď  svoj krok Barbora prezentuje ako akt slobodnej spotrebiteľskej voľby 

(ktorou navyše vyjadruje jasný postoj), nemá takýto postup šancu prakticky ovplyvniť 

uvažovanie pohrebných firiem. Aj keď priemerných tridsať percent nie je zanedbateľný 

pokles záujmu o služby pohrebných ustanovizní, dôvody nezáujmu bývajú rôzne 

a pohrební profesionáli ich príliž neskúmajú. Na kľúčový situačný faktor v závere 

rozhovoru poukázala Hana: 

 „Vy tam nejste v tu chvíli schopen vytvořit (...) ten samý ekonomický tlak (...), jak 

jste toho schopen, když si jdete koupit biokuře, a oni ho nemají. Tak řeknete, a jak 

to, že ho nemáte? A mohl bych si ho objednat na zatýden... Přijdete tam 

a připadá vám všechno absurdní (...)“ (Hana) 

V danom psychickom rozpoložení pozostalý-klient spravidla nemá silu vyjednávať 

s poskytovateľom služby, či využiť tlak konkurenčného prostredia, rovnako ako nemôže 
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s pohrebom jednoducho počkať, kým služba podľa jeho gusta bude k dispozícii. 

V pohrebníckom odvetví takisto neexistujú mechanizmy spätnej väzby o spokojnosti so 

službami, firmy a ich pracovníci sú následne odkázaní na vlastnú domýšľavosť.  

 Spoločným menovateľom všetkej citovanej kritiky na adresu pohrebných služieb 

je snaha respondentov uchrániť výnimočnú udalosť straty blízkeho pred znesväcujúcou 

pragmatikou biznisu. Ak aj za služby spojené s posledným rozlúčením neodmietajú 

platiť principiálne, nedôverujú pohrebným službám, že implicitný morálny záväzok 

vzájomnej čestnosti a citlivosti budú ochotné rešpektovať. Prispievajú k tomu neraz 

neblahé predošlé zážitky z občianskych pohrebov, ktoré niektorým z respondentov 

vštepili odpor proti zaužívanej obradnej praxi – jej prostrediu i priebehu. Nezáujem 

o obrad následne často vyplýva okrem iného i z pocitu, že ponúkaná služba nie je pre 

pozostalých (ani pre zosnulého) prínosom, prípadne, že by im mohla dokonca uškodiť. 

Prístup pohrebných firiem (ktorý je čiastočne súčasťou ich „produktu“) nie je 

dostatočne pružný na to, aby dokázal formu služieb vyladiť podľa potrieb pozostalých, 

čo len prehlbuje ich nechuť riešiť otázky uctenia pamiatky prostredníctvom obradov 

s profesionálmi.  

3.6 Zhrnutie a diskusia 

 Cieľom tejto kapitoly bolo sledovať v rozprávaní respondentov cestu k pohrebu 

bez obradu, spolu s nimi rekonštruovať logiku ich uvažovania o forme pohrebu 

a porozumieť východiskám, ktoré ich uvažovanie formovali. Analýzou kľúčových 

aktérskych kategórií sme ukázali, ako sa z hľadiska zjednodušeného administratívneho 

pohľadu deficientný pohreb v podaní aktérov prezentuje ako morálne solídna voľba. 

V tomto zhrnutí najprv stručne rekapitulujem vyššie analyzované motívy a následne 

podrobnejšie diskutujem dva znich. Prvým z nich je rola finančného aspektu pohrebu 

pre rozhodovanie o jeho forme. Druhým je želanie zosnulých, aby boli pochovaní bez 

obradu, ktoré interpretujem ako súčasť vyjednávania jeho postself (Kammerman 

2003). V oboch prípadoch čiastočne reagujem na mediálne prezentované vyjadrenia 

pohrebných profesionálov, ktoré prezentovali voľbu pohrebu bez obradu ako morálne 

stigmatizujúcu.  
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Respondenti, vydávajúci autobiografický počet z organizácie pohrebu bez 

obradu, sa typicky vyrovnávali s tradičným nárokom náboženských inštitúcií. Väčšina 

z nich vysvetľovala neaktuálnosť cirkevného variantu nereligiozitou zosnulých, pričom 

u časti z nich šlo o explicitne antiklerikálne postoje, vychádzajúce z reprodukcie zážitku, 

ktorý v očiach dotyčných zosnulých cirkev diskreditoval. Tento vzorec však nefunguje 

univerzálne; v niektorých prípadoch sa úvahy o cirkevnom obrade objavili navzdory 

antiklerikálnym postojom zosnulého, čo od rozprávačov vyžadovalo, aby takéto úvahy 

patrične legitimizovali (napríklad „latentnou“ vierou či projikovaným súhlasom kvôli 

vzťahu k liturgovi obradu). V ojedinelých prípadoch sa môže vyslovené odmietanie 

pohrebného obradu zakladať na náboženskom presvedčení zosnulého.  

Pohreb bez obradu si relatívne často želajú sami zosnulí. V ich motiváciách (tak 

ako ich videli respondenti) sme identifikovali štyri typy motívov: pragmatizmus, gesto 

vzdoru, snahu regulovať emócie pozostalých a prejav náboženského presvedčenia. 

Vyslovením konkrétneho želania, ako má odísť zo sveta, má budúci zosnulý možnosť 

komunikovať so svetom po svojej smrti: pohreb ako výrečné gesto prehovára 

k pozostalým o tom, ako si mŕtveho uctiť a akého si ho pamätať. Ak pozostalí konajú pri 

zariaďovaní pohrebu na popud zosnulých, stávajú sa nielen vykonávateľmi ich 

poslednej vôle, ale svojím spôsobom i „hovorcami“ zosnulého, tlmočiacimi jeho 

posolstvo svetu.  V prípadoch, kedy nemožno naplniť vôľu zosnulých úplne a treba 

hľadať kompromisné riešenia, je kľúčovou schopnosť odhadnúť názor zosnulého, ktorý 

už sám neprehovorí.   

Pohreb bez obradu môže byť v niektorých prípadoch strategickým ťahom, ktorý 

odráža určitú politiku účasti vychádzajúcu z veľkosti okruhu pozostalých a vzťahov 

medzi nimi. Starí či roky samotárski žijúci ľudia niekedy nemajú priateľov a okruh tých, 

ktorí za nimi trúchlia, sa obmedzuje len na najbližších príbuzných. Tí často nevidia 

v oficiálnom stretnutí pre seba samých zmysel a rozhodnú sa pre pohreb bez obradu. 

V ohraničení skupiny potenciálnych účastníkov obradu sa však nezriedka premietajú i 

porušené rodinné vzťahy. V takejto situácii je pohreb bez obradu efektívnou 

pomôckou, ako sa vyhnúť nepríjemným stretnutiam (Martin, Alexandra), či zamedziť 

účasti detí (Dušan).  

Štvrtou analyzovanou kategóriou motívov bola obava, že by pohrebný obrad 

mohol spôsobiť pozostalým (resp. jednému z nich) psychickú újmu. V tejto kategórii sa 
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zišli dva radikálne odlišné príklady emocionálnej zraniteľnosti. V prvom prípade šlo 

o zavrhnutie myšlienky na obrad a kardinálnym argumentom tu bola snaha chrániť 

emocionálne labilného, traumatizovaného brata. V druhom naopak rodina potrebovala 

obrad odložiť a čo najviac prispôsobiť podmienkam, v ktorých by pohreb 

nepredstavoval pre vážne chorú manželku zosnulého zdravotné riziko. Do tretice tu 

treba pripomenúť ochranu detí, ktorú sme tématizovali v odseku 

venovanom poslednej vôli.  Aj keď sa tieto prípady zdajú neporovnateľné, je potrebné 

si uvedomiť, že hranica psychického zdravia (a pružnosti) nie je vo všetkých prípadoch 

jasná (zvlášť s ohľadom na to, že väčšina pozostalých nevyužíva služby terapeutov).  

Zodpovední organizátori pohrebu sa logicky snažia predísť prípadným „škodám na 

duši“ a táto opatrnosť je dôležitejšia, než rozlúčka za prítomnosti symbolikou 

predchnutého tela zosnulého.  

Značná časť mediálnych textov, venovaných téme pohrebníctva, sa zameriava 

na jeho finančnú stránku, čo prístup pozostalých k obchodnej stránke problému 

splošťuje na problém ceny. Z výpovedí mojich respondentov vyplýva, že časť z nich len 

nerada pristupuje na predstavu pohrebu ako tovaru a u tých, ktorí pohreb ako tovar 

prezentujú, býva toto poňatie spojené s jeho odmietnutím. Obchodné princípy niektorí 

z nich konštruujú ako ťažko zlúčiteľné s etikou úcty k zosnulému (Libor, Dušan), iní so 

spotrebiteľskou racionalitou poukazujú na neprijateľnosť formy (Hana, Alexandra), či 

na nesympatický prístup poskytovateľa služieb (Barbora). U časti respondentov hrala 

otázka obchodného vzťah s pohrebnou službou len okrajovú (Pavel, Kamila), prípadne 

žiadnu úlohu (Zora, Denisa, Martin). Nezáujem o „tovar“ pohrebných služieb vo vyššie 

analyzovaných príbehoch nie je indikátorom snahy odbúraním smútočného obradu 

ušetriť, ale skôr dôsledkom odporu k ponúkanému sortimentu „produktov“, ktoré 

nevytvárajú adekvátny priestor pre uctenie si pamiatky zosnulého, ba priam mu stoja 

v ceste. 

Rola peňazí a ekonomického kalkulu zasluhuje podrobnejší rozbor. 

Spotrebiteľské diskurzy médií vysvetľujú rozšírenosť pohrebu bez obradu poukazom na 

jeho finančnú výhodnosť. Kritika je dvojsmerná: pohrebnícky sektor a štát sú vinní 

zvyšovaním cien (ktoré štát prakticky ovplyvnil zrušením pohrebného či nedávnym 

zvýšením DPH; pozri Tramba a Štindl 2011), o pozostalých sa naopak súdi, že sú vo 

veciach poslednej úcty vypočítaví. Vplyvy finančnej dostupnosti pohrebu s obradom či 
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komplementárnej ľudskej šetrnosti (či priamo lakomosti?) na podiel pohrebu bez 

obradu považujem za sporný; nezanedbateľný podiel na ich mediálnej popularite je 

zjavne ich mediálne pohoršujúci potenciál. Hoci sa reálne ceny služieb súvisiacich 

s pohrebom od roku 1989 neustále zvyšujú (ako ostatne ceny služieb všeobecne), ich 

úroveň vztiahnutá k priemernému mesačnému príjmu je stále niekoľkonásobne nižšia 

než vo väčšine západných krajín (pozri Nešporová 2007a). Finančná náročnosť 

prechodových rituálov, zvlášť tých pohrebných, pritom nie je zďaleka výdobytkom 

modernej kapitalistickej spoločnosti, ale charakterizuje už tradičné spoločnosti (čo 

medziiným dokladajú antropologické štúdie z rôznych kútov sveta (pozri napríklad van 

Gennep 1997). Je teda odôvodnené predpokladať, že pre človeka, pre ktorého je 

pohreb dôležitá vec, nehrajú peniaze rozhodujúcu úlohu, a to aj keď má hlboko do 

vrecka.  

 Otázna nie ani tak reálna drahota či dostupnosť pohrebu, ako jeho morálna 

hodnota pre pozostalých. Rozdiel jednotlivých variantov pohrebu totiž nie je tak 

výrazný, ako by sa mohol zdať. Keď sa pred niekoľkými rokmi na trhu s pohrebmi 

objavil nízkonákladový variant46, (v sortimente niektorých pohrebných služieb figuruje 

pod príznačným názvom „Ekonomický pohřeb“), rozdiel medzi prostou kremáciou 

a pohrebom s minimalistickým pohrebom (s najjednoduchšou výzdobou a prenájmom 

smútočnej siene) klesol na niekoľko tisíc korún.47 I kremácia „bez všetkého“ totiž čosi 

stojí: pozostalí platia paušálne náklady súvisiace s prevozom, uskladnením 

a spopolnením tela mŕtveho. Vplyv zavedenia ekonomickej varianty na podiel 

pohrebov „bez obradu“ som bližšie neskúmal, pravdepodobne však nebol zásadný.  

Finančné výdavky na pohreb samozrejme nespočívajú len v základných službách 

pohrebnej služby. Výška celkových nákladov na pohreb sa odvíja od ideálnych predstáv 

o výzdobe obradnej siene, prípadného hudobného programu, dôstojného odevu (ktorý 

niekedy pozostalí musia napochytre kupovať), množstva hostí a ich pohostenia. Okrem 

                                                      
46

 V cene Ekonomického pohrebu ponúkaného napríklad pražskou pohrebnou službou Tranquillitas je 
prejednanie pohrebu, smútočné oznámenie, kremačná rakva, prenájom obradnej siene, zapožičanie 
výzdoby, preprava tela, uloženie a úprava zosnulého, kremácia a úradná urna. Zdroj: 
http://www.tranquillitas.cz/pohreb-ekonomicky (prístup 30.7.2011)  
47

 Alexandra spomína rozdiel približne troch tisíc korún, denník Aha! („Pohřeb bez obřadu - Vydělá na 
něm pohřební služba!“; denník Aha! zo dňa 16.06.2008) v porovnaní cien pohrebov bez obradu 
a pohrebov s najjednoduchším obradom uvádza rozmedzia 8700 – 12 000 korún pre prvý a 11 500 až 
14 000 korún pre druhý druh. Nešporová (2007bel:1179) uvádza orientačnú cenu pohrebu bez obradu 
v výške 8 tísíc korún, kým pre pohreb s obradom odhaduje rozpätie cien od 12 do 25 tisíc.  
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spotrebiteľského naostrenia prostredníctvom mediálnych agiend môže určitú 

psychologickú úlohu zohrávať i relatívne nedávne zrušenie tzv. pohrebného v roku 

2008, v dôsledku ktorého cena pohrebu de facto stúpla skokom o 5000 korún. Je 

možné, že pre rodiny s nízkym príjmom môže (za absencie podporných sociálnych sietí) 

byť cena pohrebu s obradom veľkým finančným bremenom; o týchto prípadoch na 

základe nazhromaždeného materiálu žiaľ nedokážem vypovedať. Ako však naznačuje 

vyjadrenie riaditeľa pražského Pohrebného ústavu Júlia Mlčocha pre denník Aha!, 

snaha minimalizovať náklady môže byť pre značnú časť len rétorickou figúrou, ktorou 

sa zastiera iný cieľ:  „Přijdou a říkají: chceme levný pohřeb, slyšeli jsme o bezobřadém. 

Přitom chtějí pohřeb, u kterého budou jen oni sami, bez sousedů a kolegů.“48 

Neinformovanosť o rozličných variantách, a nepripravenosť na rozhodovanie 

v niektorých prípadoch zrejme zohráva väčšiu rolu, než ekonomický kalkul. Ak 

vystupuje v legitimizácii pohrebu (ako sme to videli u Dušana a Alexandry), vyznieva 

skôr ako doplňujúca späťná racionalizácia – ťažisko rozhodovania leží vo sfére 

hodnotovo-racionálneho konania.  

Druhým motívom, ktorý zasluhuje podrobnejšiu diskusiu a interpretáciu, je 

posledná vôľa zosnulého. Morálnu validitu takéhoto odôvodnenia pohrebu bez obradu 

predstavitelia pohrebných ústavov spravidla spochybňujú a naznačujú, že ide zo strany 

pozostalých o výhovorku. V tomto zmysle sa vyjadril pri osobnom stretnutí i riaditeľ 

Pohrebného ústavu Hlavného mesta Prahy Július Mlčoch: 

„Oni Vám budou vyprávět: Ona si to babička nepřála. Proč si to babička nepřála? 

Když půjdete do domova důchodců a budete dělat anketu (...), tak prostě nikdo 

z těch lidí Vám neřekne, že se- že nechce, aby se s ním někdo rozloučil.“ (Július 

Mlčoch) 

Ak sa na snahu ovplyvniť podobu vlastného pohrebu a spôsob naloženia 

s vlastnými telesnými ostatkami pozrieme ako na súčasť komplexnej  vlastnej 

posmrtnej identity, je takéto želanie pochopiteľné. Americký suicidológ Shneidman v 

súvislosti so správou posmrtnej identity používa termín postself, ktorý sa vzťahuje na 

„záujem živých jednotlivcov o ich povesť, pôsobenie, vplyv po smrti – o tie stránky 

osobnosti, ktoré žijú i vtedy, keď on sám už nie“ (Shneidman 1973: 4549; citované 

                                                      
48

 „Pohřeb bez obřadu - Vydělá na něm pohřební služba!“; denník Aha! zo dňa 16.06.2008   
49

 SHNEIDMAN, E. S. 1973. „The postself.“ In: Deaths of man. New York: Quadrangle. 
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z Kammerman 2003:2. Wojtkowiak (2009) s odkazom na rovnakú prácu Shneidmana 

uvádza, že postself „môže mať rozličné rozmery, ako napríklad identita uchovaná 

v pamäti druhých, tvorivý rozmer v podobe práce vyprodukovanej pred smrťou či gény 

odovzdané potomkom.“ (Wojtkowiak 2009: 149). V práci, ktorá analyzuje fenomén 

domácich oltárčekov ako reprezentácií postself (tamže), vychádza z úvahy o jeho 

dvojakej povahe: na jednej strane označuje postself predstavu jednotlivca o vlastnej 

želanej posmrtnej identite, na druhej strane identitu (identity), ktorú (ktoré) mu jeho 

pozostalí vo svojich predstavách a spomienkovej praxi po smrti reálne vytvárajú. 

Praktické inštrukcie, čo s telom a aký má byť pohreb preto môžeme vnímať ako súčasť 

úsilia preklenúť vzdialenosť medzi týmito dvoma stránkami. Forma pohrebu je pre 

umierajúceho možnosťou vysloviť k svojmu postself posledné rozhodujúce slovo – 

alebo aj veľavýznamne mlčať.  

V dobe, keď sa v dôsledku poklesu významu náboženstva toto chápanie zmyslu 

pohrebu zo spoločnosti takmer úplne vytratilo (k rozboru Nešporová 2007a) a keď sa 

i v rímskokatolíckej teológii dôraz v chápaní pohrebného obradu presúva z osudu duše 

zosnulého na spoločenstvo pozostalých a cirkvi (pozri Tichý 2007), je interpersonálny 

rozmer komunikácie self kľúčovým interpretačným rámcom pri diskusii o pohrebe bez 

obradu ako poslednej vôli. V niektorých príbehoch hrá snaha regulovať doznievajúce 

self rolu explicitnú: sú to prípady vzdoru proti spoločnosti (Liborova babka, Dušanov 

otec), proti komerčným záujmom (Alexandrin otec), proti vlastnému osudu (Zorina 

mama a Kamilina mama). Pohreb bez obradu ako prostriedok vzdoru tak akoby ex-post 

a s konečnou platnosťou preznačuje údel mŕtveho. Do sféry manažmentu obrazu 

posmrtnej identity patria i nesebecké motívy zosnulých, ktoré majú za cieľ pozostalých 

chrániť a pomôcť im; spôsob sociálneho spracovania jednotlivcovej smrti významnými 

druhými je vecou jeho cti – práve preto do neho mimovoľne zasahuje. Denisina mama 

(rovnako ako Kamilina mama a Dušanov otec) chce ostať dobrou, milujúcou matkou 

i po vlastnej smrti, preto svojich blízkych chráni pred náročnými emóciami či starosťami 

súvisiacimi s pohrebom. Management postself má pritom kľúčový význam pre self stále 

živého človeka, ktorý inscenáciou vlastného odchodu zo sveta dosahuje satisfakciu 

z moci nad významom vlastného života.50  

                                                      
50

 Na význam autonómie a agency pre niektorých umierajúcich upozorňuje Kellehear (2009), ktorý 
v rozpore s dominantným diskurzom paliatívnej starostlivosti interpretuje rozhodnutie umierať sám ako 
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Asistencia pri výkone tejto moci (naplnením posledných prianí vrátane formy 

pohrebu) sú pre najbližších pozostalých skúškou vo vzťahu k zosnulému. Snažia sa 

obstáť, pretože zachovanie cti zosnulého je otázkou ich vlastnej cti – snaha 

o koherentné (koherentne prezentované) self to vyžaduje. Od momentu smrti je 

postself zosnulého v rukách pozostalých, ktorí aktívny podiel na jeho tvorbe 

a udržiavaní často reflektujú („(...) ale to si do toho strašně vkládám svoje a to, jaká 

jsem já, a jak (...) zpětně vnímám mamku...“ (Kamila)). Situácia niekedy vyžaduje od 

pozostalých kompromisné riešenia (viď napríklad Kamila, Zora alebo Hana), ktorých 

súlad so zosnulého projektom vlastného postself je potrebné vytvoriť intenzívnou 

interpretačnou prácou. Koľko z naratívne (re)prezentovaného postself je odrazom 

tohto projektu, čo z neho je adaptáciou z núdze či vynaliezavosti jeho realizátora a do 

akej miery sa v nej odrážajú jeho skryté seba-prezentačné účely vzhľadom k jeho 

vlastnému self – ostane (napriek možnostiam podrobnejšieho rozboru) 

nezodpovedateľnou otázkou.  

 

                                                                                                                                                            
prejav túžby po samourčení a kontrole nad situáciou, v ktorej (chorému a na pomoci druhých závislému) 
človeku už veľa moci nad vlastným životom nezostalo. Rétorika kódujúca osamelé úmrtia ako 
poľutovaniahodné prípady osamelých a bezmocných je podľa Kelleheara absurdná, keďže vôľa po 
samourčení sa u starých či ťažko chorých ľudí považuje všeobecne za zdravú a želateľnú.  



   

 

70 

  

4. Ritualizácia smrti mŕtvych pochovaných bez obradu 

Po rozbore aktérskych popisov rozhodovania o podobe pohrebu, ktoré bolo 

predmetom predošlej kapitoly, zameriame sa v tejto kapitole na jeho výsledky. 

Ústrednú otázku, na ktorú budeme v priebehu nasledujúcej analýzy hľadať odpoveďe, 

možno naznačiť takto: O akých formách ritualizácie smrti referujú respondenti pri 

popise pohrebu a aký význam im pripisujú? Čo pre respondentov pohreb znamená 

a ako o tomto ich pochopení vypovedajú symbolické činy bezprostredne spojené so 

smrťou blízkeho? Kým v predchádzajúcej kapitole sme postupovali predovšetkým 

tématicky, organizácia tejto kapitoly vyplýva z už avizovaného záujmu na biograficky 

ukotvenom výklade výpovedí respondentov – rozprávaniami respondentov sa teda 

budeme zaoberať postupne.   

Keďže považujem pojem pohreb bez obradu za nedostatočný analytický nástroj 

na analýzu alternatívnej, na oficiálnych pohrebných organizáciách nezávislej pohrebnej 

praxe, hľadal som pojem, ktorý by mi pomohol jej rozmanité rituálne podoby zachytiť. 

Hoci u niektorých respondentov možno vzhľadom na štrukturovanosť či inštitucionálne 

zastrešenie pohrebu právom hovoriť o alternatívnom obrade, označovať týmto 

pojmom všetky pokusy symbolicky reprezentovať smrť by bolo zavádzajúce. Kľúčovým 

pojmom nasledujúcej analýzy bude teda pojem ritualizácie, ktorého cieľom je zastrešiť 

všetky aktivity pozostalých, smerujúce k významovému zarámovaniu smrti zosnulého, 

odohrávajúce sa v časovej a významovej väzbe na pohreb. Vďaka časopriestorovému 

oddeleniu technickej stránky pohrebu od pohrebného obradu, vyplývajúcemu 

z v Česku bežnej organizácie prevádzky krematórií, vstupuje do aktu posledného 

rozlúčenia nejednoznačnosť. Pohreb sa rozdvojuje: s telom – symbolom 

sprítomňujúcim pomedzný charakter situácie – sa možno rozlúčiť pred kremáciou, 

alebo až po nej pri uložení či rozptyle popola. 51 Je len na rodine (resp. jednotlivcovi), 

do ktorého z týchto časových bodov umiestni ťažisko „pohrebu“, či spraví udalosť 

                                                      
51

 Časopriestorové oddelenie „konca tela“ od symbolického ukončenia života pohrebným obradom 
samozrejme nie je pri kremácii nutné. Nielen pri tradičných indických obradoch, ale i v niektorých 
inovatívne riešených krematóriách v Nemecku môžu pozostalí byť prítomní počas kremácie tela. Fázový 
posun charakteristický pre tuzemskú prax vyplýva z organizačných princípov krematórií; v Belgicku je 
naopak bežnou praxou, že rodina zotrváva v krematóriu po dobu nutnú na spálenie telesných ostatkov 
zosnulého (približne dve hodiny, počas ktorých môžu prijímať kondolencie a občerstviť sa kávou 
a sendvičmi v recepčnej miestnosti) a po jeho uplynutí sa zúčastní rozptylu či uloženia urny. 
(Vandendorpe 2000: 24-25) 
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z oboch, alebo či si určí tretí bod včase, úplne nezávislý na osude tela. S ohľadom na 

túto časovú variabilitu symbolického aktu uzavretia vzťahu s mŕtvym sa budem 

pomocou pojmu ritualizácia snažiť popísať formy symbolickej reprezentácie smrti ako 

konca vzťahu. Kategória ritualizácie smrti zahŕňa predovšetkým pohrebné obrady (v 

zmysle popísanom v predošlom odstavci), „sekundárne pohreby“ (Hertz 2004 (1907)) 

spočívajúce v manipulácii s popolom, smútočné stretnutia pozostalých a individuálne 

rituálne praktiky. Keďže tradične pri pohrebe vznikal mŕtvemu hrob ako miesto 

spomienky a úcty, zahŕňam do diskusie ritualizácií aj stratégie pripomínania si 

zosnulého, aj keď tu stricto sensu nejde o pohrebnú ritualizáciu.   

V sociologickej a antropologickej literatúre zaužívaný pojem rituálu 

charakterizuje dôraz na kultúrny predpis, opakovanie, štandardizáciu (Durkheim 2002 

(1912), Goffmann 1959). Rituál odkazuje ku komunitou zdieľanému symbolickému 

univerzu ukotvujúcemu jeho transcendentné či celkom pragmatické významy. V bežnej 

reči sa naopak slovo „rituál“ používa voľne, a to buď na označenie rutinného konania, 

alebo pri popise konania nesúceho znaky obradu – má slávnostnú či niečím iným 

významnú atmosféru, je predchnutý symbolmi a jeho zmysel presahuje danú chvíľu. 

Ritualizácie, ktoré budeme sledovať v tejto kapitole, v rôznej miere: a) čerpajú z 

kultúrne zdieľanej pohrebnej praxe (poskytujúcej vzory rituálov v klasickom 

sociologickom zmysle), b) odrážajú individuálne predstavy o primeranej forme pohrebu 

(na spôsob rituálu vymedzeného voľne ako symbolický akt). Obe tieto roviny sú 

samozrejme kultúrne podmienené, ich odlíšením chcem iba naznačiť, že sa 

v ritualizáciách miešajú prvky predpisu (resp. čítania z predlohy), a pokusy „ísť vlastnou 

cestou“ – hoci cestou radikálnej neformálnosti. Inými slovami, nezaujíma ma ani tak 

rozbor kritérií rituálnosti, smerujúci ku kvalifikácii jednotlivých prípadov na základe 

vopred stanovenej sady indikátorov, ako skôr analýza spôsobov, akým sa určitá prax 

pre respondenta stáva rituálom – funkčným ekvivalentom pohrebu. Nechcem tu 

rozlišovať, čo je rituál a čo už nie, ale pozorovať formy ritualizácie smrti ako procesu 

hľadania adekvátneho symbolického vyjadrenia straty blízkeho a snahu dať jej 

významu určitý výraz, formu. 

Základným organizačným kritériom, podľa ktorého sú prípady v tejto kapitole 

zoradené, je miera otvorenosti a kolektivity ritualizácií smrti. Ako prvé budú 

analyzované ritualizácie tých pohrebov, ktoré prebehli úplne bez akéhokoľvek 
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stretnutia pozostalých. V druhej časti sa budeme venovať pohrebom, ktoré sa odohrali 

v úzkom rodinnom kruhu; treťou analyzovanou skupinou sú pohreby, ktorých súčasťou 

bol nejaký verejný obrad, organizovaný nezávisle na oficiálnych „pohrebníckych 

štruktúrach“. Okrem tejto základnej líne (metakategórie) budeme v priebehu analýzy 

sledovať tri ďalšie dimenzie ritualizácií. Prvou z nich je rola spirituality, náboženských 

inštitúcií a prípadných transcendentných predstáv o posmrtnom živote pre inscenáciu 

rituálov a formuláciu symbolov ako nositeľov významu. Popri duchovnom rozmere 

uvažovania o význame a forme pohrebu sa budeme pýtať, či rozprávači odkazujú k 

nejakým tradičným (resp. iným) kultúrnym predlohám pohrebu a do akej miery s nimi 

nakladajú inovatívne. Do tretice budeme sledovať, ako sa v jednotlivých scenároch 

pohrebných ritualizácií premieňa rola tela  - či už v jeho pôvodnej prirodzenej forme, 

alebo trasformovaného  do podoby urny naplnenej popolom.  

4.1 V tichosti srdca. Pohreb bez kolektívneho rozlúčenia 

Prípady analyzované v tejto kapitole sú v pravom zmysle slova pohrebmi bez 

obradu. Pohreb – kremáciu – nesprevádzalo (časovo či symbolicky) nijaké stretnutie 

pozostalých, a to ani v najužšom kruhu rodiny. Takisto sa neodohral nijaký 

štrukturovaný či aspoň kolektívne vyjednaný neformálny obrad v súvislosti s uložením 

popola. Extrémny príklad ústupu symbolického spracovania smrti pozostalými 

predstavuje svedectvo Martina, podľa ktorého osamelú babičku pochovala bez obradu 

Martinova matka s bratom a širšia rodina sa o udalosti dozvedela len akoby 

mimochodom. Nakoľko Martin k organizácii pohrebu nemal prístup a nevedel mi o nej 

v podstate nič bližšieho povedať, nebudem jeho výpoveď ďalej analyzovať. Za 

pozornosť tu stojí preto, lebo zastupuje typ pohrebu v tejto práci v podstate 

nereprezentovaný. Radikálna „de-ritualizácia“ smrti by si zasluhovala podrobnú 

analytickú pozornosť v samostatnej práci. V každom z ostatných prípadov tu 

rozoberaných sa napriek absencii kolektívneho rozlúčenia vyskytli prvky ritualizácie 

smrti, ktoré teraz bližšie rozoberieme. 
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4.1.1 Je to vynucený (Libor) 

Liborova babička umrela pred niekoľkými rokmi vo vysokom veku po období 

zdravotných komplikácií. Peniaze na pohreb mala našetrené, želala si však byť 

pochovaná bez obradu. Libor jej prianie vysvetľoval ako výraz vzdoru proti „systému“, 

ľudskej falši a spoločenským konvenciám. Babičkino telo bolo spálené, popol však 

rodina neuložila do hrobu či kolumbária, ale ho rozptýlila na vlastnom pozemku.  

Asi najsilnejším dojmom z rozhovoru s Liborom bol jeho opakovaný návrat 

k motívu prirodzenosti. V protiklade k prázdnemu formalizmu, k nárokom tradícií 

a spoločenských konvencií staval Libor suverénnu autoritu spontánnosti, ktorá jediná 

dáva priestor opravdovým pohnútkam a pocitom. Skutočne hodnotné je podľa neho 

to, čo človek robí sám od seba a nie preto, že sa to očakáva; platí to pre oslavy 

narodenín (tie zásadne neslávi – veď ani on sám si na narodeniny druhých prirodzene 

nespomenie) rovnako ako pre pohrebné obrady. Základný problém pohrebu pre Libora 

spočíva v tom, že „je to vynucený”: účasť na pohrebe je pre príbuzných a okruh 

známych povinná, ba očakáva sa aj od ľudí, ktorí sa so zosnulým desať-pätnásť rokov 

nestýkali. Liborovi to pripadá neprirodzené, a preto nezmyselné. Rovnako odmietavo sa 

stavia k tradičnej úcte k pamiatke zosnulého: Nosiť kvetiny na cintorín nie je dôvod. 

Ako príklad vyprádznenosti konvenčnej praxe uvádza, že ľudia na dedine sa dokážu 

hodiny baviť o dátumoch a výročiach smrti – prečo sa nebavia radšej o skutkoch 

zosnulých – či už dobrých, alebo zlých? Posmrtné lamentovanie či komunikácia úcty 

k pamiatke zosnulého prostredníctvom údržby hrobu a oslavy výročí považuje Libor za 

nezmyselné. Dôležité je zaujímať sa o človeka pred jeho smrťou a po smrti si na neho 

spomenúť v každodennej prirodzenej situácii.  

Kategória “prirodzeného“, indikujúca v Liborovom slovníku autenticitu a 

vierohodnosť, spravidla stojí v protiklade ku kultúre (pohrebným obradom), ľudským 

zvyklostiam (chodeniu na hroby), technológiám (kremačná pec)52 a ľudským výmyslom 

vôbec. Po odbúraní „kultúrnych nánosov“ ostávajú nespochybniteľnými jedine mŕtve 

telo a vzťah pozostalých k zosnulému. I keď pohreb bez obradu bol vlastne babičkiným 

                                                      
52

 Kategória prirodzeného nachádza uplatnenie i v Liborovej predstave o tom, ako by malo byť po jeho 
smrti naložené s jeho vlastným telom: želal by si, aby namiesto ľudského technologického vynálezu 
krematória bolo jeho telo vydané radšej moru – nech si príroda poradí sama. Technológia pritom 
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prianím, na základe Liborovej vehementnej argumentácie by ho bolo možné 

interpretovať ako svojho druhu prejav úcty – práve skrze absenciu vonkajších prejavov 

úcty. Stále tu však ostáva ono telo, ktoré v Liborovom príbehu hrá pozoruhodnú rolu.  

Libor od počiatku vehementne odmieta akýkoľvek (hoc i potenciálny) 

formalizmus a rovnako prejavuje nepochopenie pre náboženské pochopenie smrti: 

Smrťou sa „todle“ končí, obrad nemá zmysel – tam sa príbuzní „sejdou se až po smrti 

a lamentujou“ – komunikovať a starať sa mali za života. Prejavy smútku bežné na 

pohreboch sú podľa neho reflexom zlého svedomia. Slová smrťou sa “todle” končí sú 

dvojsečný meč: kvôli duši zosnulého obrady robiť netreba (život nepokračuje) a kvôli 

prejavom lásky k nemu a ľútosti nad jeho smrťou tiež nie (vzťah – interakčný priestor 

pre tieto prejavy – sa smrťou uzavrel). A platiť miesto na uloženie urny – keď tam ten 

človek vlastne ani nie je – už vôbec žiadny zmysel nemá.  

Vzhľadom na tieto postoje je ale pozoruhodné, aký osud stihol urnu 

s babičkiným popolom: dôraz na zvnútornené spontánne spomínanie Liborovi a jeho 

sestre nebránil v tom, aby popol rozptýlili u sestry na záhrade: 

Babičku vraj rozptýlili u sestry na záhrade (ani toto by údajne nechcel nahrávať; 

tvrdím, že to nie je protizákonné, Libor namieta, že aj tak by to nechcel na 

zázname) Dodáva, že tým vlastne docielili, že babička je tam, kde sú oni. Je tam 

na záhrade, keď tam prídu... Platiť za uskladnenie popola (keď tam ten človek 

vlastne ani nie je) – to nie. (poľné poznámky z rozhovoru s Liborom)   

Rozptýliť babičkine kremované ostatky na záhrade je vskutku elegantným 

riešením. Rodina sa na jednej strane vyhla nutnosti platiť hrobové za miesto, na druhej 

zároveň docielili to, že babička už ostane tam, kde sú oni. V druhej polovici úryvku 

Libor odkrýva ambivalentnú povahu tela: Za určitých okolností je nositeľom identity 

mŕtveho (a to i po transformácii žiarou krematória), svoju symbolickú potenciu však 

v kontexte komerciou pošpinenej kultúry cintorína stráca (babka v popole nie je). Telo, 

resp. jeho ostatky, je teda pre Libora akousi „nikou“, do ktorej (len a len) kompetentné 

ruky pozostalých môžu vložiť obraz zosnulého a výslednému „ansámblu“ dať význam 

pamätníka.  

                                                                                                                                                            
nezahŕňa iba stroje, ale i ľudí – ako neskôr Libor dopĺňa, nechce aby nad ním pohrebáci ohŕňali nos – sú 
to hrubí ľudia.  
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Je celkom možné, že rozsypanie popola v záhrade53 bolo výsledkom napoly 

pragmatickej úvahy. Ak človek nie je dôsledný materialista (alebo cynik), nemôže 

ignorovať kontinuitu symbolu tela udržanú v popole (aj napriek jeho totálnej 

premene). Rozptýliť popol na mieste s určitým jednoznačným významom pre rodinu 

môže byť teda skrátka rozumným (a jednoduchým) spôsobom, ako záležitosť uzavrieť 

a nemusieť sa podrobovať konvenčným očakávaniam. „My si to klidně spravíme jinak“, 

vraví Libor a znamená to: Spravíme si to po svojom a pre seba a nenecháme si diktovať, 

ako na to. O čase a spôsobe pripomínania si babičky si takto môžu rozhodnúť sami, bez 

väzby na zväzujúce tradície. Záhrada-pamätník má kolektívny rozmer, ale na nikoho 

nevyvíja nátlak (je to v prvom rade záhrada), čím pôsobí „spontánne“ a „prirodzene“ 

(záhrada navyše znamená zeleň). 

Zvláštny komentár si zasluhuje Liborova poznámka (vo vyššie citovanom 

úryvku), že to, čo práve povedal, je citlivá informácia a že by si ju nebol želal na 

nahrávke.54 Aj keď mi sprvu nebolo jasné, čo by nahrávanie zmenilo, neskôr som si 

uvedomil, že tým Libor zrejme vyznačuje krehkosť vysloveného. Zaznamenaním by sa 

ligotavá bublina prepichla a sila nesamozrejmého, nevysvetliteľného, by sa rozplynula 

v oceľovej mriežke záväznosti (lebo reprodukovateľnosti) výpovede. Podobne ako sa 

symbolická váha babičkinho popola – jej prítomnosť skrze popol – stráca s vstupom 

peňazí na scénu.  

4.1.2 Kdyby byly pohřby rozumný (Dušan) 

Keď Dušan dostal správu o otcovom úmrtí – písal sa september roku 1991 –, 

odcestoval na niekoľko dní do svojho rodiska, aby tam zariadil všetky náležitosti. 

Rodinu, ženu a dvoch synov okolo desať rokov, zanechal doma; cestoval sám. V súlade 

s želaním otca, ktoré mu ešte na mieste potvrdila otcova družka, zariadil, aby jeho 

ostatky boli kremované bez obradu. Keď sa vrátil domov, bolo „po všetkom“. Vlastne 

skoro po všetkom: o nejaký čas odcestoval znovu, aby z pohrebného ústavu vyzdvihol 

urnu a uložil ju do rodinnej schránky v kolumbáriu miestneho husitského kostola. 

                                                      
53

 O samotnom akte rozptylu sa mi ex post od Libora žiaľ nepodarilo zistiť viac podrobností. 
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Spôsob, akým o tom referuje, napovedá, čo je pre neho pri pohrebe dôležité: 

„Voni ho spálili někde v krematoriu, myslím, že v Pardubicích, po určitý době mně 

oznámili, že tam mám... schránku, já jsem si ji vyzvednul a šel jsem ji v klidu, 

tichosti zavízt do toho kolumbária, do Nového Města, byl jsem u toho sám, dali 

jsme, (so zastretým, vlhkým hlasom) dal jsem ho tam (...)“ (Dušan) 

Dušan šiel sám a čo konal, vykonal v pokoji a tichosti. Krematórium splnilo svoju 

technickú úlohu, jediný syn naopak svoju povinnosť voči rodinnej tradícii. Verejnosť, 

vrátane najbližšieho okruhu (otcova družka, Dušanova rodina), je z diania vylúčená 

a zdá sa, akoby i sám Dušan plnil skôr nevyhnutnú služobnú úlohu akéhosi 

doručovateľa urny. Popisný charakter Dušanovho rozprávania narúšajú len slová 

„v klidu a tichosti“ a práve ony sú kľúčom k pochopeniu Dušanovej predstavy 

o dôstojnom pohrebe.  

Podobne ako Libor i Dušan sa na adresu tradičnej kultúry pochovávania 

a trúchlenia vyjadruje kriticky.  Zdôvodňujúc otcovo želanie byť pochovaný bez obradu 

vyslovuje myšlienku, že pre niektorých ľudí je pohreb púhe divadlo, a nie potrebou 

vyplývajúcou z opravdového vzťahu so zosnulým (pozri citáciu v kapitole 3.2.1). Dušan 

túto myšlienku ďalej rozvíja spomienkou na pohreb kolegu, ktorý si vzal život a ktorého 

pochovali s tradičným dedinským katolíckym obradom do zeme: 

„No bylo to strašný, a nejhorší na tom bylo, že on měl dva malý kluky a... a ty 

kluky postavili k tý zdi toho kostela a teď tam všichni ti lidi z tý vesnice, kteří byli 

strašne zvědaví, jakej to bude pohřeb, když si vzal život, žejo, a všechny ty lidi 

chodili k těm malejm a tam byl takovej malej chlapec, kolik mu mohlo být – šest 

roků? ... Všichni mu chodili kondolovat, já jsem si říkal, šak to je strašný!“ (Dušan) 

Tieto slová zaznievajú v nadväznosti na argument, že otec (a Dušan takisto) nechceli, 

aby sa Dušanove malí synovia zúčastnili pohrebu, čo bol jeden z dôvodov nekonania 

obradu. Extrémny prípad detí samovraha na dedinskom pohrebe však okrem tohto 

plánu skrýva ešte jeden: bezbranný chlapec postavený k stene (ako na popravu) 

predstavuje akýsi univerzálny obraz pozostalého vystaveného necitlivým, zvedavým 

pohľadom všetkých tých ľudí. Na myseľ sa mimovoľne derie iný obraz chlapca na 

                                                                                                                                                            
54

 Nebol to jediný moment, kedy Libor naznačil, že nahrávanie by ho nútilo k „auto-cenzúre“: tesne pred 
touto výpoveďou prejavil podobnú opatrnosť, keď hovoril o vrhnutí jeho mŕtveho tela do mora ako 
„prirodzenejšom“ spôsobe pohrebu. 
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pohrebe, ktorý v rozhovore zaznie o čosi neskôr, a to fotografia trinásťročného Dušana 

stojaceho v prvej rade na pohrebe vlastnej matky v pardubickom krematóriu. Verejný 

obrad znamená potenciálne ohrozenie pozostalých (najmä tých najmenších a 

najzraniteľnejších) ničivým pohľadom neúprimných návštevníkov. Obrad predsa nie je 

žiadne predstavenie pre nezainteresované publikum. 

Verejný pohreb poňatý ako divadlo má, pravda, i opačné riziko– hrozí, že sa 

morálne nehodní (lebo neúprimní) účastníci pokúsia vyliezť priamo na pódium a 

narušia krehkú rovnováhu emocionálnych prejavov. Nasledujúci úryvok ukazuje, ako 

podozrenie z predstierania emócií spätne vplýva na Dušanovu predstavu o miere 

prijateľných prejavov u samotných najbližších:  

„(...) člověk odejde, ty lidi, kteří na něj chtějí vzpomínat a měli ho rádi, tak ho mají 

v srdci,... (A: Mhm..)... a  nemusejí mít poslední obraz ten,... že někdo na tom 

pohřbu bre-čí, vyváádíí – já vím, že to jsou – nervy... ale někdy to je dovopravdy až 

nepřirozený... Neříkám, když je to nejbližší příbuzný, ale to – já jim říkám jako 

plačky, kteří chodí z pohřbu na pohřeb a všude brečéj (...) ... já si myslím, že (...) 

s tím by se člověk měl vyrovnat nějak vnitřně... i když tím, že brečí, tak uvolní 

určitý emoce, a ty dou z těla ven, žejo (...) – Je to druhá věc, nó, ale jako... (...) 

Prostě buď v klidu a tichosti, ale né žádnej tyátr (...)“ (Dušan) 

Na jednej strane Dušan z odsudku vyníma „oprávnené prípady“ hystérie najbližších 

príbuzných a kritiku smeruje na rutinné herecké výkony plačiek (v podstate cudzincov). 

Teátro tu značí viac, než prosté „predstavenie“; tyátr je fraška – žáner komický, 

zosmiešňujúci a rozvracajúci akúkoľvek vážnosť, znesväcujúci úprimný zármutok 

najbližších. Dušan však na druhej strane – v opozícii proti týmto teatrálnym excesom – 

vytyčuje ideál vnútorného vyrovnania, ktorý platí i pre najbližších pozostalých. Áno, 

uznáva sa, že je to náročné (sú to nervy), áno, je pravda, že vyjadrenie emócií pôsobí 

očistne, napriek tomu však Dušan uzatvára, že ideálom je rozlúčenie v klidu a tichosti. 

Pripadá mi, že Dušanom obhajovaný ústup do vnútra je vlastne demonštratívnym 

neadresným odmietnutím verejnosti a zvrátenej pohrebnej konvencii, ktorú 

reprezentuje.55 Slová v pokoji a tichosti znamenajú „bez publika“ – pre istotu. 

                                                      
55

 O tom, že ani v radoch vlastnej rodiny si človek nemôže byť opravdovosťou vzťahu vždy istý, vypovedá 
Dušanova spomienka na to, ako sa pri pohrebej jeho matky zachovala babička: „(...) její vlastní matka jí 
nešla na pohřeb... (...) že ze zdravotních důvodů, i když tam jel tenkrát do Pardubic autobus z tý firmy, 
kde tatínek i maminka dělali (...), ale co bylo zajímavý, že si došla říct o kabát. Jó, než mamka (...) měla 
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Deklaratívny rozmer tohto dištancu od verejného rozmeru pohrebu sa 

nevzťahuje len na ošemetné emócie a motívy účastníkov, ale aj na očakávania od 

pozostalých. V klidu a tichosti je antitézou voči tradičnej okázalej spotrebe spojenej 

s pohrebným obradom a zdobením miesta posledného odpočinku. Archetypálny obraz 

„pompézneho obradu“ nadhodil v rozhovore aj Libor, ktorý s jemne opovržlivým 

tónom hovoril o niektorých ľuďoch, podľa ktorých „to musí být něco“, aby všetci vedeli, 

že „to byl ktosi“. Dušanov ideál jednoduchého odchodu („(...) prostě: člověk odejde, 

odejde v tichosti“) svoju príťažlivosť a akoby automatickú legitimitu čerpá z okruhu 

každodenných cností: skromnosti a slušnosti. Pri odchode z miestnosti má človek 

zavrieť za sebou dvere čo možno najtichšie (zvlášť, ak v nej prebieha hovor iných osôb). 

Odísť v tichosti je slušnosť, rovnako ako človek na seba nemá príliš upozorňovať, ani 

sám seba chváliť; ak to niekto robí, považuje sa to za nedôstojné. Odísť v tichosti 

znamená zanechať za sebou veľavýznamné ticho, v ktorom pozostalí pochopia, že 

posledné slovo musia povedať oni („(...) prostě, člověk odejde, ty lidi, kteří na něj chtějí 

vzpomínat a měli ho rádi, tak ho mají v srdci...“). 

Naproti Liborovej principiálne anti-formalistickej rétorike spočíva Dušanovo 

vysvetlenie vlastného postupu predovšetkým na rozličných negatívnych skúsenostiach 

z pohrebov.  Svoj postoj Dušan formuluje skôr ako „opatrnosť“ či „triezvosť“ s ohľadom 

na to, čo všetko zlé obrad môže človeku priniesť:  

„Á nevim, já si myslím, že... když by se... já (...) neříkám, že pohřeb (...) v žádnym 

případě ne, ale kdyby byli dovopravdy to- takové pohřby – rozumný. ... No a to se 

nedá zařídit, aby,... Pohřeb je věc veřejná, pokud není v tichosti udělaná, žejo ...“ 

(Dušan) 

Usporiadať rozumný verejný pohreb sa podľa Dušana prakticky nedá. Možnosť 

pohrebu v tichosti (teda s občianskym obradom za účasti výlučne najbližšej rodiny) 

Dušan využil po smrti svokra, ktorý umrel v psychiatrickej liečebni, situácia však vtedy 

vraj bola iná, pretože jeho synovia boli už starší. O tom, že by v tichosti mohol 

pochovať vlastného otca ale zjavne nemohla byť reč: otec si obrad skrátka neprial 

a Dušan nemal dôvod (a nedovolil by si) s týmto prianím vyjednávať.  

                                                                                                                                                            
po pohřbu, tak vlastně co budeme dělat s jejím kabátem, a takový věci.” Túto epizódu uvádza Dušan 
medzi dôvodmi, prečo sa jeho otec prikláňal k pohrebu bez obradu.  
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Uloženie otcových ostatkov v kolumbáriu k ostatkom pokrokových starých 

rodičov bolo pre Dušana jasnou voľbou a v myšlienkach tam smeruje i on sám. 

V rozprávaní o priebehu uloženia (viď citáciu na začiatku podkapitoly) vystupuje 

v podstate sám ako hlavný aktér, ktorý ťarchu situácie nesie na vlastných pleciach. 

Moment vkladania urny do schránky Dušan nevykresľuje detailne, ale z pohnutia v jeho 

hlase možno vytušiť, že tú chvíľu asi vnímal (a stále vníma) ako jasný predel vo vzťahu 

k otcovi. Pokiaľ ide o prípadný spirituálny význam takéhoto predelu (ktorý, prirodzene, 

visí vo vzduchu) Dušan sa vyjadruje neurčito: 

 „Já vím, že něco mezi nebem a zemí existuje... neumím to popsat, vím, že zákon 

energií je takovej, že energie se nedá zničit, energie se změní z ňáky na ňákou, 

žejo. A vždycky tělo má energii... (...) Moje žena vidí auru! Jó, takže jako – ty 

energetický dráhy v těle jsou... takže jako asi ta energie lidská musí někam odejít, 

... což to já asi vím, ale nechápu kam (...) Vím, že něco je, ale... ale já neberu ten... 

pohřeb jakoby – cesta. Někdo říká, že to je vlastně jakoby nová cesta, nebo něco 

takovýho, já to spíš beru tak, jak jsem říkal, prostě, člověk odejde, ty lidi, kteří na 

něj chtějí vzpomínat a měli ho rádi, tak ho mají v srdci...“ (Dušan) 

Základné povedomie o existencii ezoterických (mimo bežný svet ležiacich) 

skutočností Dušanovi nedáva dostatočne jasnú odpoveď na to, čo sa deje s dušou 

človeka – a práve takáto informácia by eventuálnemu pohrebnému obradu dávala 

zmysel. To jediné, čo Dušan vie naisto, leží vo sfére jeho vlastného vnútorného života 

a ten nepotrebuje vonajšie, verejné obrady. Podľa Dušanovho syna Josefa, s ktorým 

som sa mal možnosť rozprávať nezávisle na rozhovore s otcom, chodila rodina do 

kolumbária s dedovou urnou viac-menej pravidelne. Pred schránkou otec vždy zahlásil 

niečo ako: „Tak tady je děda.“ Ticho, ktoré sa rozprestiera okolo uloženia popola 

a rovnako tak okolo spomienkových návštev, poukazuje na jednej strane k  Dušanovej 

neurčitej predstave o ďalšom osude ľudskej energie, na druhej strane však odráža 

Dušanov koncept ctenia pamiatky ako „vernosti srdca“. Úcta k zosnulému 

v Dušanovom rozprávaní o vlastnej smútočnej praxi tak pripomína akúsi rozšírenú 

aplikáciu obvyklej „minúty ticha“, skupinového rituálu osobnej reflexie krehkosti 

života, ktorej jediným sudcom je vnútorná integrita jednotlivca. 

Koncept hrobu Dušan úplne nezavrhol a schránku svojho otca dosť pravidelne 

navštevuje (svojho času i s rodinou). K úložiskám ostatkov však vyslovuje rozhodné 
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výhrady. O cintorínoch hovorí ako o miestach s prevažujúcimi negatívnymi energiami 

a v protiklade k nim predstavuje „pozitívny model“, ktorý je pre pozostalého 

o poznanie užitočnejší. Uprostred smutného príbehu o tom, ako uložil otcov popol do 

kolumbária, sa zrazu zasekne a z ničoho nič žoviálnym hlasom obráti pozornosť 

k prítomným predmetom (úryvok bezprostredne nadväzuje na prvý citovaný v tejto 

podkapitole): 

„(...) dal jsem ho tam a... vobčas tam jedeme, čili zavzpomíná- (z ničoho nič 

prepne do veselého, hlasného hlasu) Já vidím támhle jeho trezor... – jeho 

majstrštich – a vidím tátu! ... A to si myslím, že je lepší, než koukat... v tom 

kolembáriu na ty skříňky, kde jsou uložený ty ostatky dalších a dalších lidí – ať 

dobrejch, nebo špatnejch. Ne?... (...) A v tom je pozitivní energie, ale tam v těch, 

v schránce určitě těch pozitivních energií moc není...“ (Dušan) 

4.1.3 Já v tom nevidím rozdíl (Denisa) 

Ako už sme mali možnosť vidieť v kapitole 3.4, hlavným faktorom, ktorý 

ovplyvnil plánovanie pohrebu Denisinho otca v prospech „pohrebu bez obradu“, bola 

citlivosť a zraniteľnosť jej brata. V porovnaní s Dušanom, ktorý vyjadril podobné obavy 

z dopadov smútočného obradu na psychiku svojich synov, však Denisa rozhodovanie 

neprezentuje ako priamočiare či „kategorické“. Úplne v závere rozhovoru sa Denisa 

zasní a vraví, že ak by existoval nejaký iný model (budova zasadená do prírodného 

prostredia napríklad s jazierkom, príjemný ratanový nábytok, obrad bez hudby jatriacej 

city), o obrade by uvažovali ináč. Vo svojich očakávaniach od pohrebnej služby sa však 

Denisa sklamala v omnoho triviálnejších veciach. Vzhľadom na bratov evidentný strach 

z klasickej formy obradu Denisa hľadala nejaké prijateľné riešenie: 

„A třeba, já jsem si totižto hledala ještě na internetu a našla jsem, že existuje 

pohřeb v kruhu rodinném a v době, (...) kdy je ta kremace bez obřadu, tak lidi se 

setkají doma, a řeknou to třeba i příbuzným, kteří tam nemůžou bejt, a třeba si 

zapálí svíčku, nebo něco udělaj, a v tu chvíli se soustředí na toho člověka a jakoby 

– jsou při tom a nejsou. A to jsme chtěli udělat s bráchou, tohle.“ 
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Stretnúť sa v bezpečí domova s bratom, prípadne s rodinou v čase kremácie by 

nakoniec bolo bývalo prijateľné; príbuzní a rodinní priatelia navyše o možnosť prejaviť 

solidaritu pozostalým deťom javili záujem. Nejasná predstava súkromného 

pohrebného stretnutia odtušená z internetu však stroskotala na neochote inštitúcie 

spolupracovať a oznámiť pozostalým termín spálenia tela: 

„(...) Jenomže jak jsem z Hradce Králové, tak jsem se tam na to ptala, když jsem 

ten pohřeb zařizovala, a oni mi řekli, že nic takovýho nedělaj a neznaj. A že mi 

nemůžou říct přesnou dobu, kdy ta kremace bude a že to prostě nedělaj a... a to 

nám bylo líto, to jsme chtěli a na (...) tohle by brácha i přistoupil.“ (Denisa) 

Pre Denisu je dôležité, aby spomienkové posedenie časovo nadväzovalo na 

pohreb tela jej otca – na kremáciu. Pohrebná služba jej v tomto však nevie výjsť 

v ústrety, pravdepodobne preto, lebo na prevádzku krematória nemá nijaký dosah. 

Z Denisinej formulácie cítiť sklamanie: nič také nerobia znamená, že za individuálne 

aktivity pozostalých nenesie pohrebná služba nijakú zodpovednosť.  Bez väzby na osud 

tela pre Denisu stretnutie stráca význam, čo nijak ďalej nekomentuje. Podobne ako po 

smrti matky ostalo súrodencom jediné: vyrovnať sa so stratou individuálne – každý vo 

svojom vnútri. 

 Navonok by sa zdalo, že smrť Denisinho otca sa zaobišla bez akéhokoľvek 

rituálu. Telo bolo spálené bez obradu a urna s  popolom v čase rozhovoru už pol roka 

čakala na vyzdvihnutie v krematóriu. Nadväzujúc na stroskotanie spoločných úvah 

o súkromnom posedení pri sviečkach však Denisa rozpráva o tom, ako si ona osobne 

urobila „takový svoje vnitřní rozloučení“. Deň po otcovej smrti Denisa s bratom 

prichádzajú do sanatória vyzdvihnúť otcove veci a práve tu sa symbolicky naposledy 

stretá s otcom: 

„(...) to je prostě sanatorium úplně v klidu v blickejch lesích, jo, v parku... taký jako 

neskutečný... (...) protože jsem vědela, že tam teda táta umřel a že tam někde to 

tělo jakoby je, tak jsem... Je to třeba zajímavý, když jsem přebírala ty věci, tak mi 

to ani tolik nevadilo, když jsem jakoby ci- jako cítila tu energii toho táty, nebo jak 

bych to řekla, nebo prostě... vlastně to nebyl jako až tak špatnej zážitek. Nevím, 

jak bych to jako popsala.“ (Denisa) 

Sanatórium pôsobí neskutočne pokojným dojmom, prostredie akoby stelesňovalo 

ticho, ktoré po otcovej smrti zostalo. Sestry Denise odovzdávajú predmety, ktoré otec 
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denne bral do ruky, a Denisin strach z tohto momentu (pamätala si ešte emocionálny 

náboj týchto „svedkov“ každodennosti u matky) prekvapivo ustúpil pocitu otcovej 

blízkosti. Otec je prítomný: „Jsem přebírala ty věci, tak jsem cítila úplně ňákou takovou 

vnitřní energii, takovou jako... mi to přišlo hrozně takový duchovní jako, ve svý 

podstatě.“  

Neurčitá, no nespochybniteľná prítomnosť otcovho tela (niekde v areáli) 

a zjednotenie sa s jeho vecami spravili zo sanatória, zasadeného v neskutočnom 

prírodnom prostredí, posvätný časopriestor posledného stretnutia-rozlúčky. Pravda, 

iba pre Denisu: 

 „Tak pak (...) jsme (...) byli v parku, tak jsme seděli a nevím, co brácha prožíval 

přesně, (...) jsem se ho úplně neptala, protože třeba on pro ty věci nedokázal jít, 

tam jsem jako musela jakoby to... (...) No tak jsem jakoby tam seděla a... udělala 

jsem si vlastně takový jako svoje vnitřní prostě rozloučení. I jsem tam jakoby si 

udělala, že jsem prostě... třeba jako poprosila tátu, aby – třeba – aby von mi 

odpustil, co já jsem mu někdy prostě udělala – protože tam vždycky máš nějaký 

věci, (...) já že mu odpouštím, to, co někdy von nám prostě udělal, což  vždycky 

máš, žejo, prostě nějaký neshody, nebo to, tak to jsem tam měla takovej jako 

silnej moment, prostě takový jako vyrovnání, jsem mu třeba poděkovala za 

všechno – tak vnitřně jako... (Denisa) 

Hoci Denisa na lavičke sedí spolu s bratom, medzi ich individuálnym prežívaním 

sa roztvára hlboká priepasť. Denisa za neho nevypovedá, jeho neúčasť na jej prežívaní 

vysvetľuje precitlivelosťou a celkovou pasivitou (i v pri organizácii pohrebu), ktoré sa 

ona neodvažuje spochybniť. Denisa, s otcovými vecami v rukách a neprítomným 

bratom po boku, prežíva na mieste „posledného stretnutia“ silný moment vyrovnania. 

Viesť rozhovor s blízkym mŕtvym cez hranicu smrti nie je nič neobvyklého (zvlášť ak ide 

o tak blízkeho človeka, akým je rodič), v jedinečnom kontexte meditatívneho miesta 

však ide o čosi viac než len o hlas vyslaný do ticha. Denisino odprosovanie otca 

a odpúšťanie, to definitívne vyrovnávanie účtov – je svojho druhu modlitbou. Denisa 

pri vysvetľovaní toho, čo prežívala, neodkazuje na nijakú vonkajšiu inšpiráciu; možno sa 

iba domnievať, že na formu práce s vlastnými emóciami mala v plyv meditačná rutina 

praktizujúcej budhistky, ktorou Denisa je. Z opisu dlhoročného spracovávania prvej 

veľkej straty (po smrti matky v ranej puberte) sa zdá, že Denisa vedela, čo je pre ňu 

dôležité: svoje myšlienky nevenovala vlastnej bolesti, ale orientovala ich na zosnulého. 
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V zmysle vlastného presvedčenia, že smrť je vlastne „(...) přechod vědomí z ňákýho 

prostoru do jinýho prostoru“, a že energia človeka smrťou nezaniká, iba mení podobu, 

sa Denisa vnútorne spojila s otcom a vedome sa s ním pokonala. „A to jsem ještě 

nevěděla, jestli pohřeb budem dělat, nebo nebudem, ale to jsem si stejně vnitřně já pro 

sebe chtěla udělat. Nebo to tak spontánně přišlo.“ 

 Rozlúčka s otcom je v Denisinom podaní dialógom duší a ten nie je 

zďaleka jednostranný. Nielen ona sa rozlúčila s ním – po tom, čo opustil svet živých – 

ale i on sa v predstihu rozlúčil s ňou. Urobil to akosi pre istotu, ešte v čase, keď mal 

nádej na vyliečenie, a Denisa až spätne vníma hlbší (skutočný) význam vtedajších slov:  

„(...) to jsme si volali, a(...) mi řekl: „Tak ať se ti všechno daří.“ A nebylo to „ať se ti 

všechno zejtra daří“, ale bylo to opravdu rozloučení, ať v tom živote se mi všechno 

jako daří. I když, on pak jako si myslel, že bude žít. (...) A (...) vím, že jak mi řek 

prostě „tak ať se ti všechno daří“ že to bylo vlastně i rozloučení, že to já beru jako 

i rozloučení jako takový celkový prostě. Zpětně. (...) I když to bylo jako půl roku 

předtím.“ (Denisa) 

Slová vyslovené ešte v dobe, keď operácia nádoru a ďalšia liečba ponúkala 

nádej zlepšenia, sa v spätnom spracovaní stávajú slovami „poslednými“: majú konečnú 

platnosť a sprevádzajú Denisu ďalším životom. Denisa svoj interpretatívny prínos 

k tomuto ich účinku reflektuje, čo tento ich účinok neoslabuje, ale možno naopak 

posilňuje. V uvedomení si trvalej platnosti otcovho dobrého priania je moment 

symbolického spojenia s mŕtvym i napriek bariére smrti.  

Za zmienku stoja ostatne Denisine plány s urnami rodičov. Otcov popol dosiaľ 

nevyzdvihla, vraj kvôli bratovi, ktorý zrejme stále nedokáže smrť otca prijať. 

V budúcnosti by však rada zjdenotila otcovu urnu s urnou matky, dosiaľ uloženú na 

dedinskom cintoríne v mieste, kde má rodina chalupu a kam sa už dnes len zriedka 

kedy dostane. Oboch by rada uložila v kolumbáriu v Prahe, do schránky v blízkosti 

ostatkov otcových predkov, ktorú ešte za života kúpil otec. Pri tejto príležitosti by rada 

zvolala rodinu a usporiadala krátky obrad (s kvetinami a pohrebným zriadencom, tak 

ako to kedysi videla u príbuzných bývalého priateľa). Ak to ovšem nezablokuje brat – 

ale, koniec-koncov, nemusí sa zúčastniť. Mimovoľne sa tu pripomenie Denisin výrok 

z prvej polovice rozhovoru, v ktorom porovnáva vplyv občianskeho obradu na 

vyrovnanie sa so stratou u pozostalých: 
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"(...) já tam ale nevidím žádnej velkej rozdíl – ve vnímání tý smrti. Nevidím, jako... 

(...) že ta smrt toho člověka by pro mně byla jiná, kdyz jsem na tom pohřbu byla, 

a když jsem na tom pohřbu nebyla a ten obřad se nedělal, tak ja v tom nevidím 

právě rozdíl... vůbec." (Denisa) 

Občiansky obrad pri kremácii z už popísaných príčin (psychická náročnosť, 

nevábne prostredie, tradícia v rodine) Denisa nezvažovala. Prečo zrazu uvažuje 

o obrade pri uložení urny? Ide samozrejme o iný typ obradu – iný čas, iný priestor 

a hlavne vychádza z voľby pozostalých. I keď Denisa z počutia vie o psychologických 

funkciách pohrebného obradu, jej najbytostnejšia potreba spočíva vo vnútornom, 

individuálnom spracovaní straty otca, pre ktorú v čase jeho úmrtia nenašla vhodnú 

formu. „Obrad“ pri uložení urny jej trúchlenie či psychiku sám neštrukturuje; naopak, 

ona sama ním štrukturuje svet – vyjadruje ním to, čo už je v jej vnútri hotové.  

4.1.4 Zhrnutie 

Spoločným menovateľom práve analyzovaných prístupov je uprednostňovanie 

neformálnych prejavov úcty a spôsobov udržiavania pamäti. Tie sa riadia jedine 

spontánnym tokom života a ich podobu a význam utvárajú respondenti sami vo 

vlastnom vnútri. Respondenti v rôznej miere prejavovali averziu voči konvenčným 

smútočným zvyklostiam a spoločenským normám úcty, ktoré vnímali ako vyprázdnené. 

Odmietnutie pohrebného obradu v prípade Dušana a Libora komunikuje rezolútny 

dištanc od toho, čo na spoločenskom úze vnímajú ako morálne odpudivé. Denise a jej 

bratovi obvyklá verejná forma nevyhovovala a iná z jej pohľadu nebola k dispozícii.  

Ritualizácie, o ktorých respondenti referovali, boli dvojakého druhu. Buď 

súviseli s definitívnym uložením popola, pri ktorom akt a (alebo) miesto uloženia 

evokovalo rodinnú pospolitosť, alebo sa sústredili na intenzívny individuálny moment 

reflexie, v ktorom si pozostalý sprítomňuje zážitky či charakteristiky späté so zosnulým. 

Oba tieto typy boli svojím spôsobom viazané na manipuláciu s telesnými ostatkami – 

v prvom prípade fyzickú, v druhom naopak mentálnu (Denisa prítomnosť otcovho 

mŕtveho tela v areáli reflektuje ako významný kontext kontemplatívneho stíšenia). 

Kolektívny aspekt týchto rituálov bol pomerne nevýznamný. Kým u Denisy sa 

obmedzuje na tichý moment s bratom na lavičke v areáli sanatória, u Dušana je 
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jediným spoločný podujatím až návšteva rodiny v kolumbáriu. Liborov prípad je trochu 

nejasný – akt rozptýlenia popola implicitne interpretuje ako základ priebežného 

pripomínania babičky skrze spontánne rodinné stretnutia v areáli rozptylu (sestrina 

záhrada); samotný rozptyl však Libor ako rodinnú akciu neopisuje. Prevažujúci prístup 

teda pracuje skôr s akousi „odloženou“ ritualizáciou, ktorá sa týka predovšetkým 

pripomínania si pamiatky zosnulého – či už na hrobe (Denisa), v kolumbáriu, alebo na 

vlastnom dvore.  

Náboženská, resp. spirituálna dimenzia hrala rolu predovšetkým v Denisinej 

výpovedi o meditácii v parku, ktorá súznie s jej budhistickou spiritualitou. Naproti tomu 

Dušan o duchovnom rozmere smrti hovoril len vágne a neisto, Libor ho vehementne 

odmietol. Pokiaľ ide o inovatívny prínos pozostalých, nezávislosť na konvenčných 

inštitúciách sa prejavila predovšetkým odmietnutím občianskeho obradu. Určitú mieru 

aktívneho formovania vidíme u Denisy (individuálny rozlúčkový rituál bez jasnej väzby 

na konkrétnu predlohu), o čosi výraznejšiu u Libora (rozptyl popola na súkromnom 

pozemku); prístup Dušana možno charakterizovať ako „pasívnu rezistenciu“ voči 

zavedeným inštitúciám.  

4.2 V úzkom kruhu rodinnom. Privatizovaný pohreb 

Druhú skupinu prístupov k pohrebu charakterizuje odbúranie verejného obradu 

pri súčasnom zachovaní smútočného zhromaždenia pozostalej rodiny. Cirkevný obrad 

neprichádza do úvahy a klasický občiansky obrad zosnulým či ich pozostalým 

nevyhovuje, rodina však napriek tomu stojí o to zísť sa. Naskýtajú dve možné cesty: 

buď sa spoločenská stránka pohrebu redukuje na neformálne smútočné stretnutie pri 

káve a spomienkach, alebo sa občiansky pohrebný obrad nahradí inovatívnou rituálnou 

formou podľa predstáv pozostalých o vhodnej forme rozlúčenia s ich blízkym. V prvom 

prípade obrad nie je dôležitý – dôležité je byť spolu. V tom druhom respondenti 

naopak hovoria o potrebe obradu ako štrukturovaného času vyhradeného myšlienkam 

a slovám o zosnulom, ktorú napĺňajú z vlastných zdrojov – organizáciou alternatívneho 
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(autonómneho56) obradu vo vlastnej réžii. Každú z týchto ciest ilustrujú dve 

rozprávania, ktoré teraz bližšie rozoberieme. 

4.2.1 Stretnúť sa a nehovoriť o ňom (Alexandra) 

Pohreb Alexandrinho otca prebehol bez oficiálneho verejného obradu, avšak za 

myšlienkovej účasti najbližšej rodiny zhromaždenej na privátnom smútočnom 

posedení. Rozmanité formy ritualizácie smrti vznikali jednak v dialógu  s rodinnou 

tradíciou, jednak s otcovým výslovným želaním byť kremovaný bez obradu („Chci spálit 

a hotovo!“) a následne rozptýlený na konkrétnom mieste.  

Podobne ako už sme to počuli u Dušana a Libora, i Alexandra zastáva vo vzťahu 

k pohrebnej kultúre morálny anti-formalizmus. Konvenčné verejné prejavy úcty 

k zosnulému podľa nej často vedú k povrchnosti, k samoúčelnej vyprázdnenej 

reprezentativite: 

„(...) mám i zkušenost, že třeba lidi udělali bombastickej pohřeb (parodujúc) „Co 

by tomu řekli lidi“. Nikdy to nebylo o tom „My ho chceme... My se s ním chceme 

rozloučit. Chceme, aby to bylo důstojný.“ (...) a potom třeba opravdu na toho 

nebožtíka... Já nevim tak, třeba (...) nechci jim křivdit, ale (...) v tomdle (...) aktu to 

podle mně není. (...) je to o tom, jak ste... se k tomu člověku chovali, jak se choval 

on k vám za života a potom, když on vodejde, tak jako... prostě ho máte v srdíčku 

a každej den s ním můžete promlouvat.“ (Alexandra) 

Okázalosť ide ruka v ruke s pretvárkou a takmer nikdy (aspoň to Alexandra nezažila) nie 

je motivovaná autentickou úctou. Alexandra odmieta bombastický ideál a proti nemu 

stavia strohú, „očistenú“ etiku zvnútornenej úcty, ktorá nepotrebuje nutne verejné 

akty, ktorá svoju platnosť nečerpá z toho, že sa ukazuje.   

Na kritiku nespoľahlivých vonkajších prejavov úcty u Alexandry nadväzuje aj 

opakovaná obhajoba kremácie: na spôsobe zničenia tela predsa nezáleží, rovnako ako 

nezáleží na vonkajších gestách. Demonštratívna benevolencia s ohľadom na naloženie 

s telesnými ostatkami akoby bola preneseným bojom proti pokryteckému lipnutiu na 

konvenciách pohrebnej kultúry. Extrémny príklad uvádza Alexandra z Tibetu: 

                                                      
56

 „Autonómnym“ nazývam taký pohreb, ktorého súčasťou je štrukturovaný smútočný obrad 
inscenovaný a realizovaný nezávisle na klasických profesionálnych pohrebných organizáciách.   
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„(...) tak tam nebožtíky dávaj vlastně na skálu, rozsekaj je a přivolaj vlastně vorly 

a – já s tím nemám problém, mně to přijde... zase, prach jsem, v prach se obrátim 

a – co se děje opravu s tím, kde už (...) není ta energie, nebo duše, nebo jak to 

nazveme... jako ne- nemám s tím, žádnej problém, prostě cejtim, že to není 

podstatný.“ (Alexandra) 

Exotický obraz vtákov trhajúcich rozsekané telá tibetských nebožtíkov má názorne 

ilustrovať, ako to Alexandra v tomto úseku s mŕtvymi (ich telami a ceremóniami okolo) 

myslí. To podstatné nie je ošetrovať telo zomrelého – to je márnosť nad márnosť; 

podstatné je mať ho „v srdíčku“.  

Keď však príde reč na to, ako vypravili na poslednú cestu do kremačnej pece 

telo otcovo, Alexandrin postoj sa trochu mení:  

„(...) normálně třeba tatínkovi jsme objednali normálně kytky, objednali jsme mu 

rakev, já nevim, všechno, co je k tomu potřeba, úprava oblečení, to všechno 

dejme tomu (...) ale nebyl tam jedinej akt teda v našem případě, že nebyl – nesešli 

jsme se teda v jejich ňáký místnosti, ale sešli jsme se u nás doma.“ (Alexandra) 

Verejný akt rozlúčky je síce dôsledne potlačený, avšak prejavy úcty v podobe 

kvetín a ostatného sevisu zostávajú. Alexandre nie je jedno, v akom stave bude otcovo 

telo spálené a na moje udivené poznámky podráždene vysvetľuje: „To zas máte v sobě, 

aby jste pro to udělal všechno. Aby (...) jste si... právě třeba nic nevyčítal.“ Kvetiny 

a vence sú gestom prijateľným preto, lebo nemôžu byť považované za exhibíciu; to, čo 

je spravené v skrytosti pred svetom, je záležitosťou rodiny a spôsobom komunikácie – 

či už s mŕtvym a s jeho stále živou prítomnosťou vo vedomí pozostalých, alebo aspoň 

s vlastným svedomím. Telo teda v konečnom dôsledku predsa je dôležitou „lokalitou“ 

prejavu úcty – normálny človek („doufám, že to tak mají všichni“) predsa svojho otca 

nepošle do pece v papierovej truhle a bez kytičky – ale stáva sa ňou až vtedy, keď je 

interpretácia i vnímanie týchto prejavov plne v rukách pozostalého. 

Kremáciu tela Alexandrinho otca sprevádzalo paralelné zhromaždenie najbližšej 

rodiny. Pozostalí sa v deň spálenia otcovho tela zišli u Alexandry doma (z pôvodného 

plánu stretnúť sa v reštaurácii zišlo kvôli psovi Alexandrinho brata) v neformálnej 

atmosfére. Formát čerpal z kultúrnych predlôh dedinských smútočných hostín, ktoré 

otvárajú štamprle a kde sa po rozlúčke so zosnulým zajedlo, zapilo a bolo dobre. 
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Alexandra tu vraj pochopila, že pohreb nemusí byť nutne plačlivou udalosťou, ale môže 

byť naopak prostriedkom prekonania straty: 

 „A přiznám se, že se mně tenhle způsob líbil. (...) já jsem vždycky myslela, že... (...) 

se musí truchlit a taky brala jsem to hrozně jako-, ale pak (...) tady při tom jsem si 

nějak uvědomila zase, že (...) to není to, o co tam jde, (...) takže i vlastně u nás to 

probíhalo tak, že (...) jsme si (...) sedli, dali jsme si... jídlo, pak jsme si dali nějakou 

svačinu a prostě jsme si povídali vo všem možnym, jenom ne o tatínkovi, no. 

Protože jsme se báli, že (s ľútostivým úsmevom) začneme brečet.“ (Alexandra) 

Odbúranie pôvodného pocitu, že sa na pohrebe treba povinne utápať v smútku, 

pôsobilo na Alexandru oslobodzujúco. Z tradície si teda vzala to pozitívne – predstavu 

neformálneho stretnutia, kde človek môže byť sám sebou. V rozhovoroch sa (v rozpore 

s tradičnými predlohami) usilujú vyhýbať pripomínaniu zosnulého, zrejme zo strachu, 

že krehká kolektívne udržiavaná rovnováha emócií skolabuje. Zmysel stretnutia i jeho 

načasovania je síce všetkým jasný, stôl je predsa vyzdobený a miestnosť zdobí 

fotografia zosnulého. Akoby však ďalšie, explicitné odkazy neboli už užitočné: pre to, 

o čo tam ide, teda priateľský rozhovor, pocit spolupatričnosti v strate a kontrolu 

vlastných emócií, je práve takýto režim akurátny. Stretnutie vraj dopadlo dobre – 

„nebuleli“. Nie že by neplakali predtým a potom, ale stretnutie sa podarilo udržať 

v duchu vyrovnanosti so stratou.  

Alexandrin otec si prial, aby jeho popol príbuzní vysypali do riečky na jeho 

obľúbenom mieste na Šumave, a práve naplnenie tohto želania bolo podľa Alexandry 

symbolickou  bodkou za otcovou smrťou. Zosnulý si vybral konkrétny meander prítoku 

Vltavy v blízkosti chalupy, kde s manželkou strávili polovicu dôchodku. Na mieste činu 

sa zišli (na žiadosť Alexandrinej matky) už len traja najbližší zosnulého (manželka, syn 

a dcéra), ku ktorým sa iniciatívne prifaril Alexandrin muž. Priebeh akcie komentuje 

Alexandra s láskavým sarkazmom a prirovnáva ju k scéne z filmu Výlet (Alice Nellis, rok 

2002), v ktorej hlavná postava stvárnená Ivou Janžurovou spolu s dcérami omylom 

vysype manželov popol na poli. Bizarná scéna (podľa Alexandry vlastne strašne krásna 

a odľahčujúca) sa takmer zopakovala: 

„(...) takže nám se stalo něco... ne úplně podobnýho, ale taky ono mu to nějak 

nešlo otevřít bráškovi, takže taky se to tak... (...) trošičku se vysypalo někam 

jinam, než mělo, ale... prostě, najednou to berete tak, že – tak to má bejt, tak to 
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má bejt. Jako - proč, proč se kvůli tom u rozčilovat, prostě, tak to-... tak to na tom 

světě je, no. Takže tatínek je – kousek ve vodě a kousíček je na břehu a – (smiech) 

...“ (Alexandra) 

Zápas so zatavenou urnou popisujú viacerí respondenti – i Kamila a Barbora. Urna 

z krematória nevychádza prispôsobená na laické rozptyľovanie popola, ale je bezpečne 

uzavretá, aby sa ostatky nevysypali tam, kam sa nemajú. Keď sa tak stane (paradoxne 

práve vďaka zataveniu obalu), Alexandra si nepatričnosť situácie interpretuje ako 

prelomenie sa „prirodzeného behu sveta“ do ľudských predstáv o poriadku a úcte. Tak 

to má byť, život ide ďalej, svet sa nezastavil a človek sa nemá nad tým trápiť – naopak 

mu to môže pomôcť smútok prekonať a ísť ďalej („najednou to berete tak (...)“). 

Uvedomenie si, že formálne požiadavky kultúry nie sú absolútnou morálnou normou, 

že nie sú nadradené požiadavke úprimnosti srdca, pôsobí na Alexandru odľahčujúco 

a umožňuje sa od ťarchy zvyklostí a „systému“ s čistým svedomím odpútať.  

Keď sa v závere rozhovoru pýtam, či si otca nejako pripomínajú, Alexandra 

priznáva, že na jeho narodeniny chodievajú na pražský Karlov most (kam by otcov 

popol hypoteticky mal po prúde doplávať) a hádžu do Vltavy nejaký kvet či halúzku. 

Paradoxnosť tohto prístupu zoči-voči „tradícii rodiny“, ako ju dosiaľ prezentovala, si 

Alexandra na konci uvedomuje a poznamenáva, že potreba nejak spomienku 

materializovať je prirodzenou ľudskou potrebou: 

„(...) maminka teda vždycky utrhne někde nějakou větvičku a jakoby hodí tam 

kytičku, no. Takže to jo... Ano. Ano, přeci jenom se tomu nikdo nevyhne, je to 

prostě v nás zakořeněny, no... (...) a i když teda řeknu, mami, je to... to nemusí 

bejt, o tom to není, tak se dozvím, (s dôrazom, reprodukujúc matku) že ale... ale! 

(smiech)“ (Alexandra) 

Podstatným rysom tohto „návratu ku konvencii“ je jeho súkromná povaha: Vltava nie 

je hrob na verejnom cintoríne, za ktorý správca účtuje nájomné a ktorého údržbu 

kontroluje pospolitosť. Za úctu si Alexandra a jej rodina zodpovedá sama pred sebou 

a jej prejavom môže dať (alebo i nedať) zmysel podľa vlastnej potreby či uváženia. 
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4.2.2 Ze skříní lezli kostlivci (Kamila) 

Kamilina mama umrela vo veku päťdesiattri rokov na rakovinu. Vývoj ochorenia 

bol rapídny a posledné dva týždne strávila Kamila s umierajúcou mamou v nemocnici. 

V reakcii na matkinu smrť a situáciu v rodine sa Kamila rozhodla takpovediac okamžite 

presťahovať z Británie do Česka (a to i so svojím manželom, Britom), aby sa tu 

postarala sa o matkine záležitosti. Smútočné stretnutie rodiny Kamila zorganizovala 

trinásť dní po jej úmrtí v rodičovskom dome; po asi roku váhania, čo s matkiným 

popolom, sa Kamila spolu s príbuzními odhodlala uložiť urnu do spoločného hrobu k jej 

matke a sestre.   

Hoci priebeh matkinho umierania Kamila vylíčila relatívne podrobne, oveľa 

výraznejším motívom než strata matky bola v našom rozhovore kríza vzťahov v rodine, 

ktorá na ňu nadviazala. Situáciu, ako mi ju Kamila líči, charakterizovala pasivita mužov 

– apatický brat sa o nič nezaujímal a otec (ktorý celý spoločný život matku podvádzal 

a rozlične jej ubližoval) pre zmenu viedol iba sebaľútostivé reči. Kamila cítila, že 

zodpovednosť leží na jej pleciach a že v rodinnej konštelácii v podstate prevzala rolu 

zosnulej mamy: „Prostě o všechno se starala mamka a najednou já tam jakoby jenom 

přebrala nějakou štafetu (...)“. Táto rodinná mikroklíma zásadným spôsobom 

ovplyvnila podobu i vyznenie ritualizácií smrti Kamilinej mamy. 

Druhú sobotu po matkinej smrti – po tom, čo už sa presťahovala späť do Česka, 

usporiadala Kamila doma stretnutie pre širšiu rodinu, lebo mala dojem, že to rodina 

potrebuje: 

„(...) jasný bylo,(...) že pohřeb klasickej ne... jediný teda, co jsem udělala pro 

rodinu, protože prostě mi přišlo, že (...) vo to ... stojej, že to (...) svým způsobem 

potřebujou prostě se (...) setkat – to, co bývá vlastně po... obřadu (...)“ (Kamila)  

Stretnutiu síce obrad ani nijaký kontakt s telom nepredchádza, Kamila ho však i tak 

(podobne ako Alexandra) pripodobňuje k pohrebnej hostine. Na príchodzích čaká 

občerstvenie, veľkoformátové fotografie zosnulej príbuznej nasnímané krátko pred 

smrťou („ještě v září, (...) když jí bylo dobře“), atmosféru dotvárajú sviečky a hudba. Na 

rozdiel od stretnutia pri príležitosti úmrtia Alexandrinho otca sa termín Kamilinho 
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stretnutia nijakým spôsobom neviaže na kremáciu. O kremácii sa nič bližšieho 

nedozvedám: termín jej konania pre Kamilu zjavne nie je podstatný.  

 Aj keď z Kamilinho opisu vyplýva úprimný záujem rodiny (predovšetkým sestier 

a švagrín) o stretnutie, samotná udalosť je poznačená problematickým vzťahom 

zosnulej i detí k otcovi:  

Kamila: „(...) asi by to bylo i jakoby ... jiný – pro mně prostě rušivej element byl ten 

táta a myslím si, že i pro víc lidí, třeba někdo z rodiny prostě nepřijel. Jenom mi 

dali peníze sestřenice prostě na to jako, ať uděláme to pohoštění, ale že prostě 

jakoby nemůžou, že to... (...) Oni měli taky hroznýho otce a teta zemřela dese- 

devět let předtím. (...) v tom jsou třeba tvrdší, (...) já jsem tomu tátovi dala 

poslední šanci (....)“  

Hrozní otcovia v rodine boli viacerí a Kamila tomu svojmu celkom otvorene 

pripisuje rozhodujúci podiel viny za matkinu smrť. Oná časť rodiny, ktorá sa odmieta 

zúčastniť rodinnej akcie, má podobnú skúsenosť ako Kamila – aj ich otec podľa Kamily 

manželku v podstate utrápil. V porovnaní s Alexandrou tu vidíme model stretnutia 

s o čosi širšou účasťou príbuzenstva (čo súvisí určite s veľkosťou rodiny a nižším vekom 

zosnulej). Zároveň však do atmosféry a vyznenia udalosti presakuje konflikt 

s problematickým otcom. Podľa Kamily by stretnutie vyznelo inak, ak by tam otec 

nebol: „(...) jako bych nebyla sama sebou... že bych si to prožila jako jinak.“ 

Posledná šanca spamätať sa, ktorú Kamila otcovi dala (viď predošlý citovaný 

úsek), vyšla nazmar. Otec síce deklaroval akúsi vôľu urovnať vzťahy v rodine, na druhej 

strane pokračuje v živote záletníka, vo svojej necitlivosti uráža Kamilin žiaľ za matkou 

(napríklad tým, že si domov, kde ešte viseli fotografie z pohrebu, priviedol priateľku 

a pred Kamilou jej začal prejavovať nežnosti). Kamila pomerne podrobne líči niekoľko 

epizód, v ktorých vychádzajú na povrch otcove výčiny: „Prostě úplně lezli jako... hrozní 

kostlivci jako, tátovi kostlivci ze skříní. Já když jsem se s někým jako náhodně setkala, 

tak vždycky mi někdo něco řek, kde zase ňáká jako – ...“ Psychický tlak, ktorý táto 

situácia na Kamilu vyvíjala, sa podľa nej podpísal na tom, že svojho prvého syna 

porodila s dvojmesačným predstihom.  

Význam tohto vývoja Kamilinho vnímania vzťahu s otcom rekapitulujem preto, 

lebo zásadným spôsobom ovplyvnil Kamiline úvahy o naložení s urnou. Pôvodné 

matkino želanie bolo byť rozptýlená v prírode (konečne raz zažiť tú volnosť) a Kamila už 
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mala vybrané miesto, kde by sa dalo realizovať. K vrchu sa viazala historka 

z posledných chvíľ matkinho života: bezmocná a ubolená matka dcére vraví, že by si 

potrebovala zakričať, a ona jej odpovedá, nech si predstaví, že stojí na vrchu Jelen a 

v duchu z neho zakričí. Kamilina rada nezafungovala (mama si sarkasticky povzdychla, 

že nemá tak bujnú predstavivosť, ako Kamila), keď však mama krátko na to umrela, 

vrch Jelen nadobudol potenciálny význam pamätníku. V rámci vyjednávania poslednej 

šance však Kamila vyčkávala na iniciatívu otca: 

„Já jsem si říkala, tak byla to jeho - žena. (...) a to by mu nikdy nedošlo, že i jako 

dítě respektuju – jo, i po tom všem, prostě, že to byla jeho žena, jo. A že teda 

(...),dejme tomu, má právo nějaký jako manžel udělat nějakej první krok a 

rozhodnout se: Tak a teď a – a to, pojďme něco s tím udělat...“ (Kamila) 

Postoj k matkiným ostatkom sa stal lakmusovým papierikom, ktorým Kamila testovala 

otcov vzťah k rodine: priznať sa k zodpovednosti za uloženie popola znamená prejaviť 

úctu zosnulej, bez ktorej medzi Kamilou a otcom nemôže byť mier. 

 Kamila však vyčkávala márne. Urna, ktorú Kamila z pohrebnej služby vyzdvihla 

údajne dva mesiace po smrti mamky, stála najprv v obývačke, neskôr ju Kamila vyniesla 

do svojej časti domu na poschodí a nakoniec ju pri sťahovaní (kvôli zhoršujúcim sa 

vzťahom s otcom) z domu vysťahovala úplne. Ani to však otázku urny nevyriešilo. 

Neuzavretosť vzťahu s otcom korešponduje s neuzavretosťou pohrebu – jedno 

podmieňuje druhé:  

„Je fakt, že jak potom to, co jsem prožívala s tátou, že byl okamžik... Kdybych 

mohla tu urnu otevřít, ona prostě byla (...) zatavená. A já, ale kdybych to mohla 

udělat, (...)tak už prostě někde je, protože já už jsem (...) v jednu chvíli si říkala, 

tak já furt na tu urnu koukám, (...) táta vo to zájem nemá, něco řešit... (...) tak co? 

Tak to udělám, dyť von si toho ani nevšimne...“ (Kamila) 

Kamila zápasí s otcom a následne so zatavenou urnou. Pílkou ju rezať vraj nechcela, 

pripadalo jej to nepatričné, a tak záležitosť nedoriešila. Postupne však svoj predošlý 

postoj prehodnotila a rozhodla sa vec uzavrieť. V tomto bode už vedela, že sa s rodinou 

presťahuje naspäť do Británie.  

 Kľúčovú rolu v ďalšom osude urny zohrali dve Kamiline tety. Tie sa podchvíľou 

pýtali, čo bude s urnou, a Kamila pochopila, že je pre ne dôležité mať miesto, kam by 
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mohli chodiť na sestru, resp. švagrinú spomínať. V rozpore s pôvodným plánom 

a maminou vôľou sa Kamila zhruba rok po matkinej smrti rozhodla uložiť urnu do 

rodinného hrobu k babičke a tete:  

...ta teta, když tam pojde, že bude vědět, že tam prostě má všechny tři najednou, 

a že ta mamka tam taky tu urnu má a (...) ten pocit jakoby (...) tam byla na tu 

chvilku s ní... takže... že by to mamka pochopila a že by mě nevodsoudila, že jí 

nerespektuju (...)“ (Kamila) 

Čiastočné nesplnenie svätej povinnosti (Dušan) si Kamila vie dostatočne odôvodniť: 

spolieha sa na svoj vzťah s matkou a na to, že si vedeli vyhovieť (tento moment už sme 

diskutovali v kapitole 3.2.2). Úžitok tety vyhodnotila ako dostatočný dôvod, ktorý by 

mama pravdepodobne uznala.  

Samotné uloženie urny na dedinskom cintoríne prebiehalo v skupinke 

niekoľkých matkiných blízkych z okruhu rodiny: dvoch žijúcich sestier, manžela jednej 

z nich a otcovho staršieho brata (strýca Kamile veľmi blízkeho). Brat ani otec sa ho 

nezúčastnili. Pôvodne mala Kamila predstavu väčšieho stretnutia a pripravila si aj pár 

slov, ktoré by predniesla, keďže sa ich však nakoniec zišlo len zopár, rozhodla sa 

nerečniť. Samotné ukladanie prebehlo bez asistencie správcu cintorína, mlčky, a Kamila 

opisuje, ako sa prozaická situácia otvárania a čistenia hrobu stala zároveň čímsi 

obradnou:  

„(...) to proběhlo hrozně jako... (...) to uložení v tichosti. Ale myslím si, že vnitřně, 

i jsem to viděla jako na tetě, (...) že se jako něco děje, (...) Jakoby ten malej ... 

obřadíček jako byl. (...) Ešte jsme vlastně... jakoby uklidili i. (...) vevnitř byla voda, 

tak jsme to vybrali, votřeli jsme ty urny, prostě tu babičinu, tu tety, prostě jsme to 

tak jakože (...)uspořádali a... a... no i to tady tak jako cejtim. (...) A, tak jak to řikaj 

– to snad řekli obě ty tety: Tak a teď jsou jakoby spolu(...)“ (Kamila) 

Obradnosť nikto slovne ani gestami cielene nevytvára – rituálnosť diania akosi 

automaticky vyplýva z narábania s hrobom a urnami. Upratanie hrobu, utretie urien 

a ich usporiadanie symbolizuje, že sa veci dostávajú na svoje miesto – že mŕtvi sú tam, 

kde majú byť. Dve nešťastne vydaté a v produktívnom veku zomrelé dcéry sa navrátili 

k matke a spočinuli „doma“. Kamila vo vzťahu k urne asi prvýkrát nemusí jednať ako 

jediný iniciátor a sledujúc činy jednej z tiet (ktorá, zdá sa, mala pri „obrade“ hlavné 

slovo) dospieva k pocitu závažnosti diania a tá ju sama nesie.   
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Z uloženia urny do hrobu mala Kamila pocit satisfakcie a ukončenia. Znovu sa 

dostávame k paralele nedoriešenosti vzťahu s otcom a k neuzavretiu pohrebu – oboje 

sa nakoniec naplnilo takpovediac v jednom momente. Podľa Kamily by obdobný efekt 

mal i rozptyl: “(...) problém byl to, že my jsme i jako měli plán, jo, rozsypeme ten popel, 

ale prostě neudělalo se to.“ Hoci pôvodne bolo uloženie urny na cintoríne zo strany 

Kamily ústupkom voči potrebám tety, Kamila nakoniec vraj pri hrobe uznala, že to je 

príjemné položiť tam kvetiny a zapáliť sviečky: 

“(...) (teta; pozn. AG) to měla srovnaný, že to je pro ní- že jí to dělá dobře (...), že 

tam přijde někde k tomu místu, který není doma... Protože přece jenom, jak já 

říkam doma, tak zapálim si svíčku a tak, ale to není- je fakt, že... tam furt děláš 

takový obyčejný věci. Takhle přijdeš někam jako jednou za čas, viď, na to místo, 

kde je ticho a to... (...) něco to do sebe má.“ (Kamila) 

Ak aj Kamila, podobne ako Alexandra, tvrdí, že so svojím zosnulým môže byť v duchu 

a nepotrebuje hrob, nie je v jeho odmietaní zďaleka tak principiálna. Starostlivosť o 

hrob nevníma ako prejav pokryteckého materializmu (Libor, Dušan), ani ako 

nepotrebný návyk (Alexandra). Prax tety, ktorá to mala „srovnaný“, ju vlastne takto 

obohatila a dala jej dokonca možnosť prostredníctvom malého venčeka symbolicky 

zdieľať radosť z vlastného materstva s matkou, ktorá sa ho už nedožila.  

Uzavretie pohrebu zároveň znamená definitívne uzavretie vzťahu s otcom. Na 

otázku, či sa bude na náhrobný kameň dopisovať matkino meno, odpovedá Kamila 

negatívne s tým, že nechce, aby otec vedel, kde je matka pochovaná. Zodpovednosť za 

obranu matkinej cti (postself) Kamila nesie dôsledne i v ukončení vzťahu s otcom. Otec 

preukázal, že úctu k pamiatke manželky nemá, možnosť prísť jej na hrob si teda 

nezaslúži:  

„No jako... jakoby proč, jo? Já (...) nevidim důvod. Jako, on ani neví, že tam je 

pochovaná (...) On mi jako ani nenapsal (…), kde je ta urna nebo tak, on se 

nezajímá, on se zajímal jenom o prodej baráku (...) já nemám důvod prostě proč, 

proč jemu dávat vědět...“ 

Čas milosti vypršal, nastal čas spravodlivosti; Otec sa odsúdil sám a Kamila len 

vykonáva rozsudok. Rozhovor s Kamilou sa uskutočnil približne rok a pol po pohrebe, 

práve vo chvíli, keď po období emocionálneho vypätia definitívne balila veci na odchod 
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späť do Anglicka. Uloženie urny ukončilo prechodné obdobie spracovávania matkinej 

smrti, ktoré znamenalo viac než prijatie jej odchodu zo sveta: 

„(...) proto pro mě je teď konec, jako, otec je už prostě- Jsem ztratila oba dva 

rodiče, ale jakoby neztratila, (...) tu mamku jsem prostě neztratila, jako, ten otec, 

to už je fakt jako pasé." (Kamila) 

4.2.3 Člověk se trošku třese (Hana) 

Smrť otca Haninu rodinu nezaskočila. Umieral postupne na Alzeimerovu 

chorobu, na jeho odchod sa rodina teda mala čas pripraviť. Averziu voči občianskemu 

obradu a zároveň nemožnosť oprieť sa o cirkevnú inštitúciu (otec bol ateista) rodina 

plánovala vyriešiť šalamúnsky tak, že o zastrešenie pohrebu požiada otcovho 

dlhoročného priateľa, evanjelického farára. Plán však stroskotal – v čase smrti Haninho 

otca bol tento farár sám po mŕtvici neschopný viesť liturgiu. Keďže rodina sa pohrebu 

vzdať nechcela, odhodlala sa zorganizovať ho u seba doma. Rakvu s otcovým telom 

umiestnili na záhradu pod prístrešok a spoločne na neho dlhú chvíľu spomínali. 

Pohrebná služba následne telo odviezla na spálenie a rodinné stretnutie pokračovalo 

v intímnej, no uvoľnenej atmosfére až do neskorého večera.   

Aj keď by sa z Třešňákovho interview s Hanou (Třešňák 2009) mohlo zdať, že 

rozhodnutie usporiadať pohreb svojpomocne akosi prirodzene vyplynulo jej postojov a 

danej situácie, cesta k rituálnej improvizácii nebola zďaleka tak priamočiara 

a jednoduchá. Keď vysvitlo, že alternatívny plán angažovať Svatopluka Karáska ako 

obradníka na spomienkovom večierku je neschodný, Hanina matka v momente 

zneistenia bezradne zahlásila, že pohreb teda zrušia. Hane, presvedčenej 

o nevyhnutnosti prechodových rituálov pre ľudskú psychiku, takýto scenár pripadal ako 

„popření toho, co chceme“ a tam, na mieste docielila dohodu, že spoločnými silami 

obrad zvládnu i sami. Rozhodnutie ísť neprešlapanou cestou síce vyžadovalo odvahu, 

Hana však spätne nerobí ramená: 

„(...) v tu chvíli jsme zjistili, že opravdu budeme asi muset (...) opustit to pole (...) 

tý zažitý praxe a že se budeme muset sběrat někam úplně sami, kde nikdy nikdo 
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nebyl (...)... z čeho... se člověk trošku... jako třese, protože nevíte... co a jak...“ 

(Hana)  

Opustiť známu krajinu a ostať sám – nevediac kam – je nechcené 

dobrodružstvo. Bol to  skok do neznáma, ktorý je možné učiniť len spolu s druhým: 

„Jsem jí (sestru; pozn. AG) jako chytla za ruku a říkám (...), půjdem do toho, bylo jako 

úplně stejný, jako když jsme někde skákali ze stohu (...)“  

Hana so sestrou mali určitú predstavu o prijateľnej podobe pohrebu a celkom 

konkrétne predstavy o tom, čo by rozhodne nechceli. V prvom rade nechceli dávať 

priestor paralyzujúcej beznádeji, ale sústrediť sa na pozitívne posolstvo:  

„(...) shodli jsme se se ségrou, že jedna věc se právě nesmí stát, že tam budeme 

prostě – padání, a klácení, a prostě štkání, a rvání si vlasů, že k tomu to není (...) u 

nás je to... jakoby štkaní a naříkání, ale (...) venku (v zahraničí; pozn. AG) hodně 

na těch pohřbech vidíte, že ty lidi... znaj úctu – a to je (...) základní rozdíl. Takže 

my jsme si řekli, že se budem prostě... ovládat... že ano, můžeme si plakat (...)ale 

to, k čemu je (...) ten samotnej rituál je rozloučení a vzdání úcty.“ (Hana) 

Bezmocný nárek a nekontrolovateľné emócie, hyperbolicky vyznačujúce typickú 

polohu kultúry trúchlenia, sú pre Hanu a jej sestru bodom vymedzenia. Zahraničné 

predlohy (odpozorované z anglickej, francúzskej či americkej literatúry a filmov) 

naopak predstavujú pozitívny vzor: udalosť pohrebu môže mať i vznešený priebeh a 

pozitívny prínos. Kľúčové je preniesť dôraz udalosti z pozostalých a ich emócií na osobu 

zosnulého – on je hlavným „hrdinom“ večera. Účelom pohrebu je vzdanie úcty, 

v záujme ktorého treba držať emócie pod kontrolou. 

Druhým výrazným zdrojom inšpirácie bola domáca tradícia pohrebných hostín. 

Práve z nej vychádzala Hanina pôvodná predstava pohrebu ako večierka. Keď Hana 

ešte ako tínejdžerka zažila prvý kar, profánnosť výjavu jej pripadala zvrátená; neskôr 

však pochopila, že práve tu sa nachádza ťažisko rituálu lúčenia:  

„(...) vlastně časem jsem si uvědomila, že teprve tam se začal odehrávat ten rituál 

toho loučení s tím člověkem. Že tam o něm začali vlastně lidi mluvit... začali o 

něm mluvit hezky... a začali se připravovat jakoby na svoji cestu zpátky do života 

bez něj.“ (Hana) 
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V neformálnej atmosfére, pri jedle, pití a rozhovoroch – tu sa deje to podstatné. 

Zmyslom pohrebu je pre Hanu rozlúčenie so zosnulým, a to sa dosahuje rozprávaním 

s druhými. Úspešné zvládnutie otrasu spôsobeného smrťou blízkeho vyžaduje 

reinterpretovať príbehy o mŕtvom, a to práve tu a teraz, na pohrebe.  

Prítomnosť rakvy s telom zosnulého bola od začiatku samozrejmá. Hana sa 

odvoláva na inšpiráciu pohrebnými tradíciami, o ktorých má sprostredkovanú 

predstavu („V nějakejch slovenskejch filmech jsem to viděla, že ta babička (...) leží ňáký 

vzadu místnosti, tam svítí nějáká svíce...“).57 V kľúčovom momente rozhodovania však 

Hana dostala strach:  

„Já jsem ale poprvý v životě viděla mrtvolu... (...) a dostala jsem prostě st-... úplně 

normálně... prachobyčejnej, sprostej strach si tu mrtvolu přinést domů. ... To mně 

přišlo (...) v tu chvíli... nevkusn- nebo- nevkusný je blbý slovo... přišlo mi to 

nemožný. Jako že mám doma děti, kterým je deset a teď tam přinesu otce (...) – 

to už mi prostě přišlo jako fakt trochu... (...) moc velká síla. (...) prostě jsem si to 

neuměla představit, (...) že ho tam budu mít v pokoji. 

Hana hovorí v prvej osobe a (ako bude ešte zjavné z jej popisu priebehu 

pohrebu) je to preto, lebo práve ona mala hlavné slovo. Telo bolo v jej predstave 

pohrebu (podobne ako oná babička v miestnosti vzadu) umiestnené v interiéri, odrazu 

však kontrast medzi svetom rodinnej každodennosti (s deťmi a ich naivitou) a smrťou 

zhmotnenou v otcovej mŕtvole nedokáže preklenúť. Z predstavy pohrebu doma však 

predsa neustúpila, spoločne s matkou a sestrou nápad pootáčali a poprevracali, až sa 

ustálili na tom, že rakvu umiestnia do záhrady. Jeseň bola síce v plnom prúde, ale bol 

to predstaviteľný kompromis.  

 Smútočný „obrad“ prebehol u Hany na záhrade. Rakvu položili na stôl 

nadklenutý bielym záhradným prístreškom, kúpeným zvlášť na túto príležitosť. 

Prístrešok uprostred jesennej záhrady vytvára provizórny „sakrálny“ priestor – 

vyznačuje priestor obradu vzdávania úcty („Manžel mi říkal jako... (...) nemá pršet; já 

jsem řikala, dyť jo, jako, to není prostě... aby nezmoknul (...) oni říkají, aha, to je pocta. 

A já jsem říkala, jó přesně – to je pocta (...)“). Na verande stojí plazmová obrazovka, na 
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 Na moju otázku či zvažovala obrad bez rakvy, Hana reaguje zarazene: „To mi nepřišlo jako možný... (...) 
To by mi přišlo jakože... – podvod, no. (...) Pohřeb vůbec jako bez toho důkazu je... Dělaj to lidi?“ 
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ktorej sa zobrazuje niekoľko fotografií otca. Priebeh obradu Hana výstižne 

prerozprávala v už citovanom interview:58  

„Říkali jsme si fajn, popřeli jsme to staré, ale rituál nějakou formu mít musí. Na 

zahradě stála rakev, lidé přijížděli a bylo vidět, že jsou nervózní, co je čeká. Já 

jsem takový rodinný organizátor, tak jsem navrhla pravidla. Sedneme si do 

půlkruhu a každý řekne, co měl na tátovi rád. Nebudeme pít, kouřit a odcházet. 

Řekla jsem, že pokud to někdo cítí jinak, pojďme se o tom bavit. Ale všem se tak 

ulevilo, že jsem se toho chopila, takže nikdo nic nenamítal. Začali jsme a ze 

začátku to trošku drhlo. Za chvíli se však obřad rozjel, všechny to začalo bavit, 

každý chtěl říct svoje. Začali jsme cítit, že to máme pod kontrolou, že je to dobrý, 

tak jak jsme chtěli. Smích a slzy dohromady.“ (Třešňák 2010:72) 

Hana sa ujíma vedenia, prekonáva bezradnosť prvotného okamihu a nastavuje 

základné pravidlá hry – a či skôr pravidlá úcty: nejesť, nepiť, neodchádzať. Toto je 

zásadný moment: všetci sa nachádzajú v novej situácii, improvizujú a je to „naostro“. 

Definíciou situácie – jej pravidiel a zmyslu – sa napätie dostáva pod kontrolu a po 

počiatočných rozpakoch sa obrad rozbieha:  

„A pak se to tak jako rozjelo, že... jsme se nemohli vůbec zastavit a ešt- a ještě já 

chci říct, a ještě todle, a děti se hlásili (...) ... Protože pochopíte, že... že to je jako 

balení, že to je jako když (...) vypravujete ho a potřebujete mu tam dát všechny ty 

hezký věci, na ktorý jste si chtěl zavzpomínat (...)“.  

Pohreb ako symbolické kolektívne balenie spomienok. Členovia v rámci neho hovoria 

prekvapivo veľké slová: Hanin bývalý švagor a následne i dve z detí napríklad označili 

mŕtveho za najväčšieho chlapa, akého kedy poznali. Rituál zrazu funguje sám, zrazu je 

samohybný a svojou živelnosťou trochu pripomína idealizovaný „prirodzený pôrod“, 

ktorý funguje najlepšie, ak sa do neho príliš nezasahuje.59  

Otvorenie truhly, ktorým sa obrad na záhrade zavŕšil, zvládli všetci vrátane detí 

(s výnimkou bývalého Haninho švagra, ktorý však podľa nej vždy bol mužom 

predčasných odchodov). „V tu chvíli jako by nebylo nic přirozenějšího,“ vraví Hana 
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 V rozhovore so mnou o ňom takto plynule nehovorila – súčasťou dohody o rozhovore bolo, že sa 
nebude musieť opakovať. 
59

 Od nálepky „alternatívy“ sa Hana hneď počiatkom rozhovoru dištancuje (úsmevne práve s poukazom 
na to, že nerodí do vody) s vysvetlením, že sa svojím prístupom nechce vydeľovať zo spoločnosti – 
nechce stáť na okraji. Podobne ako to bolo v prípade farmárskych trhov (ktoré Hana spoluzakladala) si 
i pri pochovávaní otca Hana jednoducho razí vlastnú cestu tam, kam iné cesty nevedú. 
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v interview s Petrom Třešňákom. (2010:72) Nasledovalo lúčenie so zosnulým – 

dotykom, pozdravom. Hanin muž dal svokrovi na cestu nôž, ktorý mu kedysi bol svokor 

daroval. Záver slávnosti vzdávania pocty sa niesol v tragikomickom duchu: Hanine 

dcéry nacvičili country šláger Ruty-šuty Arizona Texas, ktorú si dedko želal zahrať na 

pohrebe, keď ju však mali pri otvorenej truhle zahrať na piáne v dome, dopadla na ne 

ťaživosť straty a dali sa do plaču. Hana mi s úškrnom názorne predvádza ako deti kvílili 

a dodáva, že ich po chvíli vyvolali od klavíra naspäť na záhradu: „(...) to sme jako úplně 

nezvládli...“.  

 Pri tejto príležitosti sa hodí poukázať na to, že Hanina etika odvahy, ktorá sa 

stavia smrti čelom, sa vzťahuje na deti rovnako ako na dospelých. Keď Hana rozpráva o 

okamihu zviklania nad otcovým mŕtvym telom, spomína, že myslela práve na svoje 

dcéry: 

„Pak jsme tam seděli a já jsem si říkala, no tohle prostě nemůžu ukázat dětem (…) 

sádrovej děda (...)A pak jsem si říkala – (...) a proč ne? (...) Před čím je vlastně 

jako chráním, před tím (...) jak to v životě chodí (…)? Co je to za nesmysl, já se je 

přece snažím postavit do života... aby ho zvládali co nejlíp, ne je jako chránit před 

tím, jak život jde... Takže... jsem říkala, holky, jestli tady nechcete bejt, tak bude 

se votvírat potom rakev, tak... (…) – ale voni tam zůstaly, no. Nejdřív říkali, 

jéžišmaria, to nezvládnem, ale... pak zůstali.“ (Hana) 

Vylúčiť deti by pre Hanu bolo poprením základného princípu, že útek nie je trvalým 

riešením a že človek vlastne nemá na výber – keď smrť príde, musí ju prijať ako súčasť 

života. Hana prioritu svojej materskej role vidí vo výchove dcér k samostatnosti – dáva 

im samým na výber, či sa cítia na konfrontáciu s mŕtvym telom dosť silné. V pozadí 

dialógu, ktorý tu Hana sama so sebou vedie, tuším, že v ňom Hana sama so sebou 

vyjednáva odvahu dcéry nechrániť; smrť otca vyžaduje od nej statočnosť a tá sa týka 

i zodpovednosti za blaho detí. 

Bilancia stretnutia bola dobrá pre všetkých. Keď pohrebná služba odviezla 

rakvu, stretnutie plynulo prešlo do onoho pôvodne plánovaného večierku (i keď bez 

účasti otcových kamarátov trampov): 

„(...) voni přijeli, naložili... vodvezli, no a my jsme měli večírek. Až do noci. (...) 

jsme tam snědli chlebíčky... sestra (zaodŕha) vypila lahev kořalky a... zvracela, pak 

si skočila do bazénu, prostě normální (...) – párty, no. (...)Ale povídali jsme si dál a 
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v podstatě vo tom samým. (...) Pořád dokola. (...) A nikdo nechtěl jít domů, všichni 

jsme chtěli být spolu, protože ti vostatní vám pomáhaj (...) překročit ty další 

schůdky (...) jakoby se navzájem podepíráte. No rozhodně to nebylo nic plačtivýho 

(...)“ (Hana) 

Z improvizácie a prešliapavania nových ciest podľa cudzojazyčných máp prechádza 

obrad v druhej fáze do neformálnej udalosti, ktorej pravidlá sú všetkým dobre známe. 

Trivialita chlebíčkov a sestrinho alkoholového excesu pripomína, že život ide ďalej 

(normální párty), žáner večierka však s čerstvým zážitkom predchádzajúceho obradu 

dostáva predsa nový, hlbší rozmer. Pohrebná hostina (ktorej je večierok ozvenou) je v 

podstate pokračovaním obradu iným spôsobom – pozostalí si „rituálne“ (stále dookola) 

pripomínajú zosnulého a tým pomáhajú jeden druhému kráčať vpred, hoci kolená sa im 

podlamujú. Aj napriek slzám, ktoré kde-tu iste niekomu vyhŕkli, pohreb nebol plačlivý 

(orientovaný do minulosti), ale plný nádeje (vykročenie do budúcnosti).  

4.2.4 Udělat si to po svým (Barbora) 

Barborina babička umrela vo veľmi vysokom veku na následky infarktu, ani nie pol roka 

pred naším výskumným rozhovorom. Pohreb ako najbližší pozostalí organizovali 

Barbora a jej brat Lukáš. Keďže ponuka pohrebných služieb (priestory, forma obradu, 

časový harmonogram) ich neoslovovala, rozhodli usporiadať si pohreb sami. Kľúčovú 

rolu v jeho vedení zohral Lukáš, ktorý mal skúsenosti s vedením smútočných 

zhromaždení ako americký presbyteriánsky pastor. Z Ameriky odpozorovaný model 

neformálneho posedenia, na ktorom si pozostalí rozprávajú príbehy o zosnulom, sa 

rodine osvedčil pri pohrebe Barborinej matky (sedem rokov predtým) – vtedy, pravda, 

iba dopĺňal oficiálny cirkevný obrad. Nadväzujúc na túto skúsenosť a Lukášovu 

„expertízu“ sa rozlúčenie s babičkou odohralo v poloformálnej atmosfére 

s nedelegovaným „obradom“, na ktorý vzápätí nadväzovalo uloženie popola.  

Pri vysvetľovaní uvažovania o pohrebe Barbora postupne vylučuje jednotlivé 

inštitucionalizované možnosti. Babička nebola praktikujúcou kresťankou, jej pôvodný 

konfesijný domov bol v slovenskej evanjelickej cirkvi60 a podľa Barbory by si skrátka 

                                                      
60

 Slovenský evanjelický zbor v Prahe, pravda, je, babička ho však nenavštevovala a z rozhovoru sa zdá, 
že Barbora o jeho existencii nevie.  
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cirkevný pohreb babička nevybrala. S občianskym obradom mala Barbora pre zmenu 

čerstvú skúsenosť a skonštatovala, že je neosobný a nedôstojný (skupiny pozostalých 

sa tam striedajú ako v obchode). Pri uvažovaní nad vhodnou variantou narazila na 

internete na variantu „bez obradu“: 

„A viděla jsem tam různé (...) online objednávky pohřbu a pohřeb bez obřadu a 

takový, tak jsem si říkala, vlastně... Jo. Pohřeb bez obřadu je zajímavej tím, že 

nám to dává vlastně možnost si to... udělat po svým. No a... A to vím, že Lukáš to 

má taky rád (...), v Americe pracoval tímhle způsobem, tak (...) jsem říkala, že se 

mu to taky bude vlastně líbit, ten nápad.“ (Barbora) 

K Lukášovej skúsenosti s vedením smútočných zhromaždení sa pridala aj rodinná 

skúsenosť z matkinho pohrebu (kde Lukáš na kare prítomných vyzval k rozprávaniu 

o zosnulej a všetkým sa to páčilo), ako aj niekoľkých ďalších skúseností.61 Barbora 

s partnerkou a s Barboriným bratom Lukášom usúdili, že pohreb najlepšie zorganizujú 

sami a poňali to ako výzvu k tvorivosti (udělat si to po svým). Spomienkové stretnutie, 

ktoré naplánovali na dobu po kremácii tela, sa uskutočnilo v zapožičaných priestoroch 

školy poblíž Barborinho domova (Barbore ich poskytli známi, ktorí v škole pracovali) 

a okrem najbližšej rodiny naň prišli i Barborin otec a dvaja v z posledných žijúcich 

vzdialenejších príbuzných babičky so sprievodom.  

Priebeh stretnutia Barbora rozpráva nasledovne: 

„No tak nejdřív... my jsme přicházeli, tak všichni brečeli, protože to bylo strašně 

prostě dojemný, strašně to bylo... (A: Mhm...) ... tákový... No a tak jsme si sedli do 

takovýho... kroužku, Lukáš vzal Bibli a – a něco četl a něco řikal... (...) No a pak 

(...) chtěl, aby jsme si o tý babičce povídali, jako kdo co zažil milýho a pěknýho a 

srandovního... (...) A tak (...) kdo chtěl, tak... tak prostě vo tý babičce něco řek... 

někdy vopravdu docela to bylo takový legrační... a někdy, někdy spíš takový něco, 

co se trefovalo do těch jejich vlastností takovejch... No, to trvalo třeba... hodinu? 

... Pak Lukáš to ukončil zase nějakou... četl prostě... z Bible (...), podle toho, jak to 

měl připravený...“ (Barbora) 

                                                      
61

 Pristúpiť k organizácii prechodového rituálu na vlastnú päsť nebola pre Barboru a jej rodinu až tak 
nová skúsenosť. Barbora medzi rečou spomína, že s bratom svojho času usporiadali spomienkovú 
slávnosť susedke, ktorá Lukášovi a Barbore zvykla varovať deti. Využili vtedy miestnosť, ktorú mal Lukáš 
k dispozícii pre svoje vlastné komunitne orientované náboženské programy (nedeľné bohoslužby, 
biblické hodiny a podobne). Za zmienku stojí i neoficiálne a mimo akékoľvek cirkevné spoločenstvá 
zorganizovaný „krst“ Barboriných dvojičiek. Ten sa pred štyrmi rokmi odohral pri studni na záhrade 
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Lukáš sa s pozície odborníka ujíma koordinácie podujatia a do rozjatrených emócií 

vnáša poriadok. Jeho rola liturga zhromaždenia vyplýva prirodzene z jeho pastorských 

skúseností – kto iný než pastor by sa mal vedenia v takejto situácii zhostiť? Barbora 

neupresňuje, akými slovami či biblickým textom Lukáš stretnutie uvádza, podstatné je, 

že niečo hovorí a že je to k veci. Hlavný bod programu je priestor na spontánne 

spomínanie, v ktorom si pozostalí môžu navzájom sprítomniť babičku a to, aká bola. 

Stretnutie je demokratické a každý k nemu môže prispieť. 

Prekvapivá je samozrejmosť, s akou mi Barbora hovorí o kľúčovej role Biblie 

a kresťanských obsahov v obrade poriadanom mimo cirkevné inštitúcie. Biblický text 

zaznieva za načiatku i na konci spomienkového „obradu“ v budove školy. Keď sa 

podivujem nad prítomnosťou Biblie, Barbora vysvetľuje: 

„Jo, tak pro nás to bylo takový – myslím to čtení z Bible – úplně přirozený, ničím se 

to... ne- (...) mmm, jak to mám říct... (...) I kvůli nám, i kvůli těm dětem prostě 

malejm a všem... (...) v tom je nějaká naděje, jo, nebo prostě museli jsme si to 

něčím zarámovat vlastně, takže todle bylo úplně přirozený, (...) že to... se nedá 

skoro ničím jiným rámovat, než... než čtením z Bible, no...“ (Barbora) 

Barbora sama je síce pokrstenou, no nepraktikujúcou katolíčkou (sama o sebe vraví, že 

si našla vlastnú cestu k Bohu); tradícia bratovej rodiny je presbyteriánska. Použitie 

Biblie je prirodzené – je spoločnou pôdou pre rôzne kresťanské tradície, pre ľudí 

rôznych spiritualít, a teda spoločnou pôdou i pre Barboru a jej brata Lukáša (s rodinou). 

Lukášova pastorská kvalifikácia navyše s použitím Biblie úzko súvisí – je naň „expert“. 

S babičkiným svetonázorom sa kresťanský rámec nevylučuje – síce nebola aktívnou 

cirkevníčkou, Barbora spomína jej uvedomelú protestantskú identitu (babička bola 

pôvodom slovenská luteránka). Biblia však stretnutie nerámcuje len akosi „mimovoľne“ 

– Barbora poukazuje na jej celkom konkrétnu nezastupiteľnú rolu. Kresťanská nádej 

(ktorej obsah sa tu bližšie neupresňuje) je podľa Barbory pomôckou, ktorá pomáha 

dospelým i deťom smrť zarámovať – pochopiť a prijať ju ako zmysluplnú ľudskú 

skúsenosť. Kresťanské rámcovanie pohrebu je zo strany rodiny vedomou 

interpretačnou stratégiou a Barbora po chvíľke uvažovania uzatvára, že bolo jedinou, 

ktorá bola k dispozícii.  

                                                                                                                                                            
u kamarátov a deti v rámci neho dostali (v prítomnosti prizvaných priateľov ako svedkov) od Lukáša 
požehnanie.  
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 Priebeh druhej polovice pohrebu, v ktorej rodina uložila popol zosnulej, 

inscenuje Barbora vo svojom rozprávaní ako „výpravu“:  

„Tak jsme tam celá ta výprava prostě – s tim rejčem a (...) s těma dětma, (...) 

nějakýma kytkama – jsme tam prostě... našli todle místo, tam Lukáš četl, 

vysvětloval... aby děti vědeli... (...) že pocházíme z prachu a zase (...) se v něho... 

vrátíme..., vykopala se taková... jáma... do tý jámy postupně každej z nás, kdo 

chtěl, rozsypal trošku toho popela, pak jsme to přikryli, dali jsme tam kameny 

nějaký a... kytky... – byli jsme u toho celí zmrzlí...“ (Barbora) 

Pohreb je „misia“ a rodinná pospolitosť (realizačný tím) je vystrojená všetkými 

potrebnými nástrojmi. Priebeh uloženia vo svojej prostote odkazuje na tradičný pohreb 

do zeme: zem je rozrušená, ostatky sú odovzdané do jej priehlbne, na vrch „hrobu“ sú 

uložené (náhrobné) kamene a kvety. Lukáš nad týmto dianím rozprestiera jednoznačnú 

symboliku prachu/popola/zeme.  

Pohreb je od začiatku do konca spoločný rodinný projekt, na ktorom má každý 

svoju aktívnu rolu. Barbora vyzdvihuje skutočnosť, že rodina si užila pospolitosť 

a vzápätí dodáva: 

„Jenom mně napadlo, že vlastně (...), že to je takový tvůrčí, jo? Že když jsme si 

půjčovali ten rejč vod toho kluka, co pracuje ve škole jako... (...) školník, pak jsme 

tam hledali to místo... bylo několik tipů kolem toho bráchovýho statku... Pak jsme 

našli teda tu... tu zíďku nějakou, teď jsme hledali kameny – že do toho byl každej 

zapojenej nějak, jo?“ (Barbora 

Pohreb babičky je príležitosťou pre tvorivosť a ku koncu sa (aspoň v Barborinom 

podaní) blíži skautskej bojovej hre – je to dobrodružstvo, utužujúce „kolektív“, 

vyžadujúce improvizáciu, aktivizujúce i tých najmenších. Nikto nestojí bokom. Deti sú 

neodmysliteľnou súčasťou udalosti a Barbora tvrdí, že účasť mala pre štvorročné 

dvojičky veľký význam. Na pospolitosti rodiny sa podieľajú od začiatku až do konca: 

prítomné sú od zoznamu pozostalých na parte, počas spomienkovej slávnosti 

i občerstvenia po nej (kde pobiehajú po miestnosti a hrajú sa), až po moment 

„pochovania“ popola do jamky, zhľadúvanie kameňov a kladenie kvetov na prababičkin 

hrob.  

 V súvislosti s kvetmi sa mimochodom znovu objavuje téma, ktorú sme 

podrobnejšie rozoberali v kapitole 4.1.1, keď sme analyzovali postoj Libora – téma 
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prirodzenosti. Barbora síce sama túto kategóriu nepoužíva, ona sa však z jej slov sama 

vynára práve pri hodnotení účinku kvetín ako symbolu: 

„(...) vono to asi hezky vlastně vypadá (…) – hlavně (...) pro ty nejbližší příbuzný, že 

proste lidi... kupojou kytky a dávají je tam, je to (…) takový gesto (...), ale mně 

připadalo(...), že když jsme potom ty kytky mohli dát (…) na tu zem, (…) na ty 

kameny, jo... že se to tam jako víc... (...) – pak to tam zetlí a nějak se to tam 

rozpadne všechno... Tady to prostě posbíraj, frknou to jako k tý, k tý rakvi, 

všechno se to spálí v mihu, tak – ...“ (Barbora) 

Barbora uznáva význam kvetov v klasickom zmysle, pragmaticky však ukazuje na 

pominuteľnosť takéhoto gesta. V protiklade k tomu spontánne vyzdvihuje dlhotrvajúci 

účinok kvetov položených na improvizovaný hrob babičke. Kvety tam ostanú, aj keď 

rodina odíde, a to až kým nezhnijú a nesplynú s hrobom. Nejde však len o to, že kvety 

dlhšie trvajú. Pozostalí ich položili na tú zem, na tie kamene. Prirodzený proces hnitia je 

hodnotný sám osebe, symbolizuje totiž prirodzenosť smrti, ľudskú krehkosť 

a pominuteľnosť života. ´ 

Barbora nebrojí tak zásadovo ako Libor proti neprirodzeným ľudským zásahom, 

nechat veci vyvíjať sa spontánne však predstavuje pre ňu dôležitú hodnotu.62 Zásadný 

rozdiel medzi Barboriným a Liborovým postojom je však v tom, že kým Libor 

sprofanovanú (pohrebné služby), preorganizovanú (oslavy) a čo do zmyslu 

vyprázdnenú (hrob) inštitúciu odvrhne takmer bez náhrady, pre Barboru je 

nespokojnosť podnetom k tvorivému hľadaniu vlastného riešenia. Pohrebné služby 

a ich priestory jej nevyhovujú, zorganizuje teda posledné rozlúčenie svojpomocne. 

Rodinný hrob chátra a Barbora nemá k jeho údržbe vzťah, a tak nájde s rodinou miesto, 

ktoré je rodine blízke a kde za sprievodu symbolických činov a slov popol uloží.63 Pojem 

prirodzenosti, ktorý Liborovi káže vzdať sa „kultúry“ a svet nechať plynúť, u Barbory 

dopĺňa záujem o sebavyjadrenie, ktoré existujúce formy (kresťanskú symboliku, model 

karu, pochovanie do zeme) inovatívne prepojí, reinterpretuje a pozliepa do novej 

koláže. Pozoruhodnou (a iste nie náhodnou) paralelou k Barborinmu prístupu k podobe 

pohrebu a k úlohe pozostalých v jeho rámci nachádzam v jej predstave o posmrtnom 

                                                      
62

 Barbora si podobne ako Libor nepripomína narodeniny, nerada chodí na rodinné oslavy a pred 
organizovanými stretnutiami (inštitúciami) uprednostňuje spontánne stretnutia, o ktoré v jej rodine 
ostatne nie je núdza. 
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živote. Barbora vyslovuje domnienku, že putovanie duše po smrti pokračuje a že pred 

ňou v rámci tohto putovania stoja určité úlohy. Predstavu neba ako stavu večnej 

blazeovanej nečinnosti odmieta a prihovára sa za dynamický model: „A myslím si, že to 

je normálně akční (...), že to potom je stejně akční, jako to bylo teď.“   

4.2.5 Zhrnutie 

 Stretnutie pozostalej rodiny bolo pre prípady „pohrebu bez obradu“, 

analyzované v tejto kapitole, nespochybňovanou potrebou. Ak  bol pohreb bez obradu 

výslovným želaním zosnulého, bolo toto želanie interpretované ako odmietnutie 

oficiálnej, spoločenskej roviny pohrebu; odbúranie obradu však neznamenalo, že 

rodina rezignuje na posilnenie rodinnej súdržnosti pri smútočnom zhromaždení. 

Popísali a rozobrali sme dva možné prístupy k inscenácii takého zhromaždenia. 

V prvom z nich bola charakteristickým posunom redukcia pôvodnej tradičnej štruktúry 

pohrebných zvyklostí na neformálne stretnutie s občerstvením; takýto postup bol 

uplatnený pri sociálnom vyznačení smrti Alexandrinho otca a Kamilinej mamy. 

Stretnutie rodiny (rôzneho rozsahu) sa odohralo v domácom prostredí, vyzdobenom 

v oboch prípadoch fotografiami a sviečkami. Po určitom čase nadviazala na toto 

pohrebné zhromaždenie v oboch prípadoch „druhá fáza“ ritualizácií, ktorého osou bola 

urna s popolom. Definitívne uloženie, resp. rozptýlenie popola označili obe 

respondentky za symbolickú bodku za smrťou dotyčného.  

Dvojfázový priebeh ritualizácií pri týchto dvoch pohreboch pripomína prax 

sekundárneho pohrebu, typickú pre mnohé mimoeurópske tradičné spoločnosti. Podľa 

Roberta Hertza, ktorý túto prax popísal a interpretoval vo svojej klasickej práci 

venovanej rituálom smrti u indonézskych kmeňov, (Hertz 2004 (1907)) vytvára 

sekundárny pohreb akési medziobdobie, v ktorom sa narušený sociálny systém, 

pozostalí i duša zosnulého môžu adaptovať na novovzniknutú situáciu. Druhý pohreb, 

pri ktorom je telo často v značnom štádiu rozkladu, následne mení status zosnulého 

(ten sa stáva regulérnym predkom) a pozostalých vyslobodzuje z povinností a tabu 

súvisiacich s trúchlením. Ako upozorňuje Prendergast, Hockey a Kellaher (2006) 
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 Barbora dokonca začala uvažovať nad presunom urien zvyšných príbuzných z rodinného hrobu do 
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moderná kremácia vytvára podmienky pre mimovoľné oživenie takejto praxe 

v súčasných západných krajinách. Podobnosť je viac než letmá: nebezpečná „mokrá“ 

mŕtvola (podliehajúca rozkladu a pôsobeniu zlých duchov; Hertz 2004 (1907)) je 

v medzidobí transformovaná v  definitívne „suché“ ostatky; agentom transformácie, 

pravda, nie je prirodzený proces tlenia, ale žiara kremačnej pece. Prendergast , Hockey 

a Kellaher vo svojej  diskusii nových trendov pri nakladaní s kremovanými ostatkami 

mŕtvych vo Veľkej Británii poukazujú na kreatívny potenciál popola, ktorý sa pre svoju 

variabilitu ľahko stáva médiom rozličných nových rituálov. Popol je nielen 

praktický, kompaktný a hygienicky (a teda legálne) nezávadný, vďaka svojej suchosti 

(spojenej s totálnou absenciou zápachu) názorne symbolicky sprostredkuje pozostalým 

ukončenie obdobia trúchlenia, tradične zviazaného s pomalým rozpadom mŕtveho tela. 

V oboch tu analyzovaných prípadoch symbolizuje popol smrť zosnulého, ktorej 

uzavretie sa dosahuje práve skrze správnu manipuláciu s urnou. 

Druhý prístup analyzovaný v tejto kapitole, nazvime ho inovatívny, hľadá za 

odmietnutý oficiálny obrad náhradu a pri tomto hľadaní sa nebojí ísť neprešliapanou 

cestou. Podobne ako Kamila či Alexandra, i Hana a Barbora stavajú na tradícii 

pohrebnej hostiny (ktorá je pre svoj neformálny priebeh relatívne nenáročná na 

prípravu), čerpajú však aj z rôznych iných kultúrnych a populárnych vzorov (Hana 

napríklad spomína populárny americký televízny seriál Odpočívej v pokoji, v originále 

Six feet under), a to už v „prvej fáze“ pohrebu. Kľúčovou pre hladký a uspokojivý 

priebeh vznikajúceho svojpomocného rituálu bola odvaha a schopnosť improvizovať, 

silnou devízou (ako ukazuje prípad Barbory) je predošlá skúsenosť s  „autonómnym“ 

obradom, prípadne prítomnosť skúseného „liturga“. Neprehliadnuteľnou a iste 

podstatnou podmienkou, ktorá pravdepodobne formovala rozhodovanie o obradoch, 

organizovaných „na vlastnú päsť“, ako aj ich vyznenie, bolo bezpečné prostredie 

harmonickej rodiny. Bez nej by riziko zlyhania bolo nielen neúnosne veľké, ale 

pravdepodobne i – zbytočné. 

Telo (resp. telo transformované v popol) hralo v oboch tu analyzovaných 

obradoch dôležitú úlohu dôkazu či významovej „kotvy“; práve manipuláciou s ním 

dávala obradu spád a pomáhala ho štrukturovať. Za pozornosť stojí, že fáza 

sekundárneho pohrebu v nami skúmaných prípadoch nebola vnímaná ako dôležitá. 

                                                                                                                                                            
akéhosi „rodinného kolumbária“ pri múriku kdesi na Lukášovom statku. 
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Toto iste nemusí byť pre svojpomocné obrady univerzálnym pravidlom, ak sa však 

zameriame na aktivitu pozostalých v priebehu ritualizácií, môžeme oprávnene 

predpokladať, že vyšší význam prikladaný sekundárnej fáze v prípadoch, kedy je 

primárna fáza pohrebu „redukovaná“, môže súvisieť práve s potrebu pozostalých 

rozlúčiť sa so zosnulým aktívne, konkrétnym činom. Agency – možnosť konať – sa do 

rúk pozostalých vracia spolu s urnou a priamo súvisí s variabilnou povahou popola ako 

materiálu (Prendergast et. al. 2006). 

Rola náboženských predstáv rozprávačov či ich zosnulých v jednotlivých 

príbehoch bola rôzna. Kamila a Hana nijaké symboly či spirituálne významy 

netematizovali, Alexandra a Barbora naopak pomerne jasne vytýčili, akým spôsobom 

daná forma pohrebu zodpovedala ich náboženskému presvedčeniu´. Kým však toto pre 

Barboru a jej rodinu znamenalo explicitné náboženské rámcovanie obradu, 

Alexandrina budhizmom ovplyvnená individualistická spiritualita sa na podobe 

pohrebných ritualizácií viditeľne naopak neodrazila. Pokiaľ ide o preferencie či 

náboženské identity zosnulých, tie v rámci tu analyzovaných prípadov nemali na 

podobu ritualizácií ich smrti – okrem vylúčenia možnosti cirkevného obradu – nijaký 

vplyv.   

4.3 Verejné obrady bez účasti tela 

V kategórii „pohreb bez obradu“ sa prekvapivo skryjú i prípady, v ktorých 

posledné rozlúčenie prebehne verejne a pod patronátom niektorej z tradičných 

„pohrebných inštitúcií“. Ide predovšetkým o pohreby cirkevné, zorganizované 

pozostalými bez asistencie pohrebnej služby; zvláštnu kategóriu tu tvorí pohreb, 

ktorého ústredným „obradom“ je zádušná omša, pôvodne len jeden zo série rituálov 

smrti v rímskokatolíckej liturgickej praxi. V nasledujúcej, poslednej analytickej časti sa 

zameriame na ritualizácie s puncom verejne „certifikovaného“ obradu. Popri dvoch 

variáciách na cirkevný pohreb tu rozoberieme oficiálny rozptyl popola Alexandrinej 

babičky, ktorý považujem za funkčný ekvivalent pohrebného obradu preto, lebo sa pri 

jeho príležitosti zišla na pôde cintorína časť pozostalej rodiny.  
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4.3.1 Jakobychom vrátili tu událost smrti do společenství (Pavel) 

 Pavlovo svedectvo o pohrebe jeho otca je v porovnaní s ostatnými tu 

analyzovanými príbehmi výnimočné. Pavel pri formulovaní svojej predstavy ako jediný 

zo všetkých respondentov vychádzal primárne z cirkevnej liturgickej praxe, na ktorej sa 

dlhodobo podieľa.64 Bezvýhradným príklonom k preddefinovanej forme náboženského 

pohrebného obradu a širokým poňatím komunity pozostalých pripomína jeho prístup 

ideál tradičného pohrebu „arièsovskej“ minulosti. Netradičným na pohrebe Pavlovho 

otca bolo predovšetkým časopriestorové oddelenie kremácie tela a pohrebného 

obradu – fázový posun troch týždňov súvisel s nádejou pozostalej rodiny, že manželke 

zosnulého nakoniec zdravotný stav predsa len dovolí obradu sa zúčastniť.   

Samozrejmosti, s akou Pavel pristupoval k rozlúčeniu s otcom ako organickej 

súčasti bohoslužobného života zboru (ktorého členom bol desaťročia aj jeho otec, aj on 

sám), sme sa dotkli už v kapitole 3.1. Hoci z hľadiska matkinej nemoci bolo prostredie 

zboru výhodnejšie, pragmatická rovina nebola hlavným kritériom rozhodovania:  

„(...) bylo nám jasný, že prostě to uděláme takhle, (...) ani ne jakoby mimo 

bohoslužbu jsme nechtěli, (...) aby to byl jakoby pohřeb, nebo vzpomínka, která 

je... součástí tý bohoslužby... my jsme takhle měli i s Aničkou svatbu nebo resp- za 

komunizmu to ještě nebylo žejo jakoby obřad, ale taková ta prosba za požehnání 

(...) – my (...) jako bychom (...) vrátili, nebo – dali... prostě do toho společenství i 

(...) tu událost smrti (...)“ (Pavel) 

Spoločenstvo zboru je svedkom životov jeho členov, zaujíma sa o ne a vyprosuje pre 

nich v kľúčových obdobiach života požehnanie. Zbor a jeho bohoslužobný život je pre 

Pavla žriedlom zmyslu pre jeho život, čo tvárou v tvár smrti platí dvojnásobne. Pri 

porovnaní s Pavlovou svadbou vychádza najavo, že vlastne ani tak nejde o ten obrad: 

                                                      
64

 Česká baptistická tradícia, pravda, neponúka nijaký normatívny model pohrebného obradu, čo je 
s ohľadom na baptistickú kongregačnú ekleziológu a z nej vyplývajúce anti-centralistické myslenie 
ostatne pochopiteľné. Pohrebné zvyklosti sa lokálne od seba dosť odlišujú a v dnešnej dobe ich podoba 
závisí v podstate od dohody medzi pozostalou rodinou a kazateľom miestneho zboru. Najčastejšou je 
kombinácia jednoduchého občianskeho obradu, na ktorom sa rodina rozlúči s telom, a následnej 
spomienkovej bohoslužby v spoločenstve zboru. V niektorých zboroch je však bežná i pohrebná 
bohoslužba s truhlou v modlitebni (zvlášť na dedinách) či občiansky obrad, na ktorom reční rečník 
z radov zboru. Priebeh bohoslužobných stretnutí sa pre absenciu univerzálne záväznej liturgickej 
predlohy môže zbor od zboru veľmi líšiť. Spomienkové slávnosti v rámci bohoslužieb (na rozdiel od 
rímskokatolíckych svätých omší) bývajú za normálnych okolností venované iba zosnulým z radov členov 
zboru. 
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dôležité je vyprosenie požehnania. To, že sa zhromaždenie bratov a sestier spolu pred 

Božou tvárou modlí, je pre Pavla dôkazom účasti spoločenstva na jeho živote. 

Jednotlivý člen tak prekonáva vlastnú individuálnu perspektívu (v trúchlení často tak 

bolestivú) a dostáva sa mu vysvetlenia, usmernenia od spoločenstva. Pohreb, 

respektíve spomienka, je včlenená do života zborovej komunity: Pavlov otec, člen 

baptistického spoločenstva, je i so svojou smrťou – práve v hodine vlastnej smrti – 

vrátený do stredu tohto spoločenstva.   

Individuálny rozmer spomienkovej bohoslužby pritom liturgickej udalosti 

nedominuje, je nanajvýš podchvíľou jemne pripomínaný:  

„(...) bylo tam že jo – pár explicitních výroků o tom, že... (...) vo co se jedná... a i 

teda... zmínky v tom kázání, že jo... o smrti a tak, ale... (...) pořád, pořád to bylo 

jako součást... tý bohoslužebný liturgie, (...) že to jakoby neznělo (...) úplně 

naplno, žejo, byla i Večeře Páně a... všechno jakoby...“ (Pavel) 

Bohoslužba nie je prostriedkom vzdávania úcty, ale skôr miestom spomienky pred 

tvárou Božou (modlitby, kázanie, Večera Pánova). Práve to, že z liturgie nič nechýba 

a že pohrebné kulisy (kvetiny, fotografia, hostia v čiernom odeve, niekoľko verbálnych 

zmienok) neprehlušujú „bežný program“, napomáha Pavlovi a jeho rodine včleniť 

otcovu smrť do okruhu zdieľanej životnej skúsenosti zborového života a kresťanskej 

nádeje.  

S týmto čiastočným potlačením individuality (zosnulého, pozostalých) 

a vyzdvihnutím kolektivity smútočného zhromaždenia korešponduje i Pavlov postoj k 

ucteniu otcových telesných ostatkov. Prítomnosť tela v modlitebni nebola vraj nijak 

zásadná – s otcovým prakticky len dýchajúcim telom sa rodina intenzívne lúčila počas 

predošlých troch týždňov návštev v nemocnici. Deň kremácie Pavel nijak nepotreboval 

tematizovať, pravdepodobne ho rodina nijak zvlášť neprežívala. A pokiaľ ide o urnu, jej 

uloženie do rodinného hrobu sa odohralo za účasti Pavlovej najužšej rodiny; z rodiny 

po bratovi, ktorá nežije v Prahe, nemohol prísť nikto a Pavlova mama sa samozrejme 

tiež nezúčastnila. Tento moment, zdá sa, mal pre rodinu svoj symbolický význam, 

v porovnaní s rozlúčkou v zbore nebol však zďaleka tak dôležitým predelom.   

Konečný termín spomienkovej bohoslužby vyšiel akurát na Veľkonočnú nedeľu, 

v ktorú si kresťania pripomínajú vzkriesenie Krista. Okrem zjavného symbolického 
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významu tejto zhody okolností65 to znamená, že zhromaždené plénum (ako obvykle po 

sviatočných bohoslužbách) plynule pokračuje spoločným obedom v priestoroch zboru, 

na ktoré nadväzuje dlhé popoludnie vyplnené neformálnymi rozhovormi. Podobne ale 

pokračujú všetky liturgické významné udalosti v zbore a je pravdepodobné, že 

spoločné jedlo a spoločenský ruch by po pohrebne ladenej bohoslužbe nasledovali 

i keby práve nebola Veľká noc. Osobná rovina straty a komunitný život zboru sa tak 

úplne premiesili; smrť „brata v Kristu“ neznie naplno, no rozhodne v ruchu 

spoločenstva nezaniká. 

4.3.2 Omša pre pocit nejakého obradu 

Zora siahla po rímskokatolíckej pohrebnej liturgii z pozície diametrálne odlišnej 

od Pavovej. Zora sama nie je nábožensky založená, v katolíckej viere vychovaná nebola 

a o posmrtnom živote nemá nijakú bližšiu predstavu. Tak ako ona, ani jej matka nebola 

praktikujúcou katolíčkou, práve naopak: celý život zastávala trpko anti-klerikálny postoj 

a cirkevným inštitúciám a obradom sa demonštratívne vyhýbala. Ak bola pre Pavlovho 

otca spomienková bohoslužba akýmsi definitívnym „návratom“ do duchovného 

domova zboru, pre Zoru to tak rozhodne nebolo. Alebo – žeby predsa?  

Najprv dôležitá poznámka: v Zorinom rozprávaní márne hľadám jasnejšie 

vyjadrenie vlastných pohrebných priorít a predstáv. Na otázku, čo pre Zoru znamená 

pohreb, nie je jednoduché odpovedať preto, lebo v jej vlastnom rozprávaní Zora 

zohráva rolu akéhosi služobníka, riešiteľa problémov. Zora obrad neorganizuje podľa 

vlastného gusta, ale dbá v prvom rade na požiadavky okolia, ku ktorým nevyjadruje ani 

súhlas ani odpor. Túto polohu ilustruje napríklad táto expozícia zápletky: 

„Když zemřela moje maminka, která byla o sedm let mladší, než otec, takže 

vlastně vždycky se všichni starali o tatínka, aby neumřel, aby byl zdravej a tak, no 

tak - stalo se to přesně opačně a .. a teď matka si nepřála obřad a otec zase se s 

nechtěl rozloučit, že jo. (...) Tohlecto to tam pro něj byla ta tečka. No tak jsme z 

toho byli úplně vyděšení, co budem dělat, a mě právě pak napadlo...“ (Zora) 

                                                      
65

 Pavel sám na symboliku vzkriesenia nepoukazjue a ani nenaznačuje, že by dátum bol býval zvolený 
úmyselne. 
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Zoru napadlo riešenie problému, ktoré už z predošlej analýzy poznáme: zádušná omša. 

Smrťou matky vzniká nečakaná situácia, v ktorej Zora stojí medzi mlynskými kameňmi 

kolidujúcich lojalít.  

Doplnenie matkinej obraduprostej kremáciie rímskokatolíckou zádušnou omšou 

bolo pre Zoru východiskom z tejto ošemetnej polohy. Dilemu, ako vyhovieť matkinmu 

želaniu a zároveň uspokojiť otcovu potrebu formálneho rozlúčenia sa so zosnulou 

manželkou, ako i Zorinu cestu k legitímnemu kompromisnému riešeniu sme už 

rozoberali v kapitole 3.2.2. Zora si dovoľuje matkinu smrť zarámovať omšovou liturgiou 

na základe vlastného odhadu maminho „vnútorného postoja“ viery: 

“(...) myslím si, že ona byla celý život vlastně věřící (...), ovšem takovým tím svým 

způsobem, protože asi zřejmě to tam někde bylo zakořeněný, že prostě nesmí do 

toho chrámu.“ (Zora) 

Podľa Zorinej interpretácie to nie matka odmietla cirkev, ale cirkev najprv 

odvrhla matku (v detskom veku, ako nekřtěňátko) a matkina nechuť k rímskokatolíckej 

obradnosti bola púhym prejavom urazenej hrdosti. Omša bola podľa Zory prijateľnou 

formou rozlúčenia pre oboch rodičov („jsem si řekla, že to by jako mamince vyhovovalo 

(...) tatínek měl pocit ... nějakého jako rozloučení, nějakýho obřadu.“) a s trochou 

interpretačnej nadsádzky možno povedať, že pre matku bola zároveň (práve) 

symbolickým návratom do cirkvi, ktorá ju za života odmietla.  

Omša s následným občerstvením pre smútočných hostí u Zory doma ako 

náhrada za bežný pohrebný obrad účinkovala. A to nielen u otca, ale aj u širšieho 

okruhu známych. Otec síce z obradu samotného podľa Zory veľa nemal („On byl skoro 

hluchej už po tom, takže on chudák vůbec (...) tomu duchovnímu nerozuměl, (...) ani to 

jméno neslyšel, tak no ale to už jsme mu řekli, že to jako fakt proběhlo.“), ale ako 

spoločenský človek bol rád, že sa zišla pospolitosť. Podobne sa z toho, že sa čosi 

usporiadalo, tešila i ona pospolitosť: mali možnosť rozlúčiť sa, vyjadriť účasť a priazeň 

rodine. A hoci symbolické univerzum, ku ktorému odkazoval duchovný rozmer omše, 

síce nezdieľali všetci, našli sa i takí (napríklad Zorina dcéra s rodinou), ktorým i táto 

„externalita“ kompromisného riešenia bola blízka a príjemná. 

Dilema, ktorú Zora dômyselným (organizačným a interpretačným) ťahom 

vyriešila, sa po rokoch opakuje; tentokrát v úvahách o ďalšom osude kremovaných 
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ostatkov rodičov. Otec by iste rád spočinul v rodinnom hrobe, mama by to ale určite 

nechcela. V maminej rodine sa ukladanie urien do hrobu od čias dedka nepraktizovalo, 

o tejto téme sa nikdy otvorene nehovorilo a všetci jej predkovia sú uskladnení na 

chalupe v skrini. Možnosti sú rôzne, s ohľadom na charaktery a želania rodičov však 

Zore napadá jediné prijateľné riešenie:   

„(...) oni byli prostě strašně šťastný na tý chalupě, tak jsem si prostě myslela, že 

tam uděláme takovej nějakej... jakoby hrobeček a... že bych je fakt jako nejradši 

dala tam (...). Nevodvažuju se, (...) jako řada lidí to dneska dělá (...), udělat ten 

rozptyl - tam třeba... (...) máme takovou hezkou rozhlednu a vždycky jsme tam 

chodili jako na vejlety, (...) tak tam třeba sousedi (...) taky svýho dědečka jako 

rozprášili z tý rozhledy a myslím, že to bylo docela hezký a tak, ale myslím si, že 

jakó... mýmu tatínkovi by se to nelíbilo.“ (Zora)  

4.3.3 Trochu si k tomu přikleknul a „vžžž“ (Alexandra) 

Vlastnú kremáciu Alexandrinej babičky nesprevádzal nijaký rituál – ani oficiálny, 

ani neformálny v kruhu rodiny, ba nepadá ani zmienka o individuálnom vyznačení 

a prežívaní tohto momentu. Babičkina smrť sa však predsa neobišla bez obradu. Po 

kremácii tela, ktorú si babička sama želala a ktorá sama osebe plne vyjadrovala jej 

postoj k smrti a životu (pozri kapitolu 3.2), nechala rodina jej popol rozptýliť na 

rozptylovej lúčke krematória. Išlo o obrad delegovaný, riadne zaplatený a jeho priebeh 

sa nevymykal bežným zvyklostiam. Hlavným dôvodom, prečo rodina k nemu pristúpila, 

bolo podľa Alexandry znovu explicitné želanie babičky byť rozptýlená na oficiálnej pôde 

cintorína, na ktorej rozptyl bez oficiálneho zastrešenia skrátka vykonať nešlo.  

Alexandrino líčenie priebehu obradu vsypu66 má nádych grotesky: 

„Šli jsme za panem zřízencem a pan zřízenec nás dovedl k takový tý loučce a řekl 

(lakonicky) „Tak kam to chcete?“ (smiech) – jako, a já jsem jako – protože jsem 

tam viděla strom, tak jako říkám, babička milovala přírodu – jsem tak na něj 

zkusila, jakože jestli by pod tem strom a ukázala jsem mu místečko a on jako řek 

(stroho) „No tak, ano,“ a teď se tvářil z nás nej- – voni maj fakt profesionální 

                                                      
66

 Ide o svetové unikum, ktoré spočíva vo vysypaní obsahu urny na voľné priestranstvo lúčky. V česku 
táto prax vznikla v šesťdesiatych rokoch 20. storočia. 
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ksichtík, protože ten se tvářil z nás asi nejzoufalejc, jak kdyby to byla jeho fakt asi 

maminka, ne naše (smiech) (...) a tak jako, dal jí teda trošku na jiný místo a 

vysype to normálně na povrch. A pak jsme se tam byli podívat, protože jsme tam 

pak chodili, a už tam byl někdo jinej hodzenej, čili jako...“ (Alexandra) 

Obrad, ktorý tu Alexandra popisuje, vyznieva ako fraška: Zriadencovo správanie, v 

„kľúčových“ momentoch presiaknuté nedôveryhodným pátosom, pôsobí v celku 

banálne a neúctivo. Obradník najprv kladie hrubú otázku, ktorá akoby vypadla z úst 

kuriérovi doručovateľskej služby. Želanie pozostalých následne nerešpektuje 

a namiesto elegantného rozptýlenia popol vyklopí len tak na povrch trávnika („(...) 

takhle si k tomu trošku přikleknul a „vžž“, takhle to jako asi na třikrát to vyklepl (...)“). 

Romantický (a navýsosť symbolický) moment premiesenia popola so živlami (vetrom 

a pôdou) sa nekoná a namiesto vznešeného exitu babička končí hodená na hromádke 

s množstvom iných cudzích ľudí.  

Neúctu k zosnulému, ktorú takto inscenovaný obrad u pozostalých evokuje, 

prekonáva Alexandra jedine vďaka vedomiu, že na viditeľných veciach „tohto sveta“ 

nezáleží: 

„(...) zase zachránilo člověka asi to, že prostě... (...), že věřím trošku- že to mám 

nějak - jinak dejme tomu, takže to, že ta duše, že vo to nejde, tak to mě asi 

zachránilo, jinak bych asi z toho měla nadosmrti splíny, z tady z těch pohřbů.“ 

(Alexandra) 

Oficiálny obrad Alexandru síce nenecháva úplne chladnou (v predošlom úryvku vidíme 

pokus ovplyvniť miesto vsypu a dať mu nejaký zmysel), nič zvláštne však od neho 

neočakáva. Jeho absurditou je síce pohoršená, ale nijak zvlášť sa jej nedotýka – 

v konečnom dôsledku predsa o to (obrad) nejde. Na blaho zosnulého duše obrad nemá 

vplyv („(...) radši si doma zapal svíčku a intenzivně na toho člověka mysli, aby (...) se 

tam měl dobře nahoře, a možná pro něj uděláš víc(...)“) a i samotné prejavy trúchlenia 

sú podľa Alexandry pre dušu skôr príťažou (pretože dušu pútajú k zemi).  

Tým jediným, na čom podľa Alexandry skutočne záleží, je úprimný vzťah so 

zosnulým. Prežívanie trúchlenia sa následne neodvíja od toho či a aký pohrebný obrad 

sa mŕtvemu vystrojí, ale od toho, ako sa pozostalému darí dostáť nárokom tohto 

vzťahu. V tomto zmysle sa Alexandra vyjadruje, keď spomínajúc na posledné babičkine 
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dni žehrá na doktorov, ktorí rodinu nepripravili na blízky koniec, hoci ho podľa nej 

museli vidieť: 

 „Jak se poperete s tím doktorem, když Vám řeknou – jo, prostě, to je- (...) – ano: 

Já mám trauma tady z toho. Já nemám trauma z toho, že nebyl pohřeb, ale (s 

dojatím) já mám trauma z toho, že tam člověk měl sedět dvacetčtyři hodin denně 

– v tý nemocnici.“ (Alexandra) 

Aj keď Alexandra nie je vinná tým, že babičku nemohla sprevádzať v jej posledných 

chvíľach, predsa v jej odôvodnení vzniknutej traumy cítiť náznak výčitky namierenej 

proti sebe. Pre babičku „sa“ neurobilo na sklonku jej života dosť, a to žiadny obrad 

nenapraví. Dopad tohto deficitu popisuje Alexandra v momente rozčúlenia ako 

traumu, a to v priamej antitéze k zľudovelým psychologickým teóriám trúchlenia, ktoré 

riziko traumy vidia práve v absencii rituálu (túto rovinu tematizovala sama). 

Z Alexandrinho pohľadu to nebola „dobrá smrť“: nemala sa možnosť náležite sa s jej 

príchodom vyrovnať, nemohla sa o babičku postarať, nemala ani štipku kontroly nad 

situáciou. Symbolické úkony okolo telesných ostatkov po smrti pre Alexandru 

v porovnaní s touto bezmocnosťou nič neznamenajú. Ide predsa o postoj srdca, o dušu 

– to, čo je viditeľné (telo, kvetiny, kôpka popola...) je nepodstatné.   

 Obrad vsypu sa okrem svojej symbolickej roviny stal príležitosťou pre rodinné 

smútočné stretnutie. Alexandra tu poukazuje na problém legitímneho 

časopriestorového ukotvenia rodinného stretnutia:  

 „(...) víte je opravdu těžké, kdy vlastně udělat ono smuteční setkání, většinou je 

určeno dnem kremace, vložení do země, ale zde bylo jinak. Vlastně jsme se jako 

zbytek rodiny, ti kteří jsou v Čechách a ještě nezemřeli, setkali jen při onom 

rozptylu na loučce na hřbitově (...). Střetnutí nebylo, myslím, že jsme se pak 

rozešli každý domů.“ (Alexandra, e-mail zo dňa 26.7.2011)  

Ak rodina rezignuje na obrad s telom zosnulého, vzniká problém, o čo sa pri organizácii 

oprieť, aby to nevyznelo arbitrárne, samoúčelne. Oporou v prípade Alexandrinej 

babičky sa stal ten posledný „objektívny“ fakt – urna a rozptyl jej obsahu. Pri 

nasledujúcej smrti v rodine už bolo stretnutie naplánované na deň kremácie a rodina 

tak mala priebeh i vyznenie stretnutia v súkromí viac pod kontrolou. Pri babičke sa 

odohráva na oficiálnej pôde, v súkromí ďalej nepokračuje. Paušálne sú z neho vylúčené 
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všetky deti, a to aj napriek ich blízkemu vzťahu k prababičke. Prečo deti neboli 

prizvané, ani to, prečo sa po obrade vsypu rodina nezišla v neformálnejšom prostredí, 

Alexandra nekonkretizovala. 

 Pozoruhodným momentom v tomto príbehu je zvrat vo vývoji posmrtnej úcty 

k babičke u Alexandrinej mamy. Ak sme už v prípade Alexandrinho otca pozorovali 

poľavovanie pôvodného zásadového dištancu od tradičných foriem pestovania 

pamiatky zosnulých, pri babičke ho Alexandra exponuje ešte otvorenejšie. Robí to na 

jednej strane s citeľnou iróniou, na druhej strane chápavo a zmierlivo: 

„Ale to by jste se divil, jak moje maminka, která todle celej život zastávala, jak 

teďkon na ten hřbitov, kde je babička rozptýlená, nosí pořád kytičky – na zíďku. 

(...) celej život proti tomu brojila a teď taky obrátila a říká „No ale tradice se 

musej dodržovat,“ a „To je jako dyž na ně nemyslíš.“ A jsem říkala: „Mami, ale dyť 

jste mě celej život učili, že když zapálím svíčku a budu vzpomínat u toho... si 

v klidu sednu, tak že to je ono. (napodobňujúc mamu) „No, to ale, to – to ne, to 

ne. To musíš chodit na ten hřbitov, jseš nehodná dcera...“ (...) Takže přeci jenom 

to v člověku je, no. I když dělá celej život frajera.“ (Alexandra) 

I celkom privatizované trúchlenie podoprené anti-formalistickou rétorikou sa nakoniec 

môže zvrtnúť v nejakú variáciu na motívy konvenčnej ritualizácie. Alexandra 

o autenticite matkiných citov nepochybuje a dráždi ju len opustenie pôvodných 

princípov, čo pripisuje akémusi stareckému „zmäknutiu“. Aj ono je nakoniec podľa 

Alexandry legitímne, ale len dovtedy, kým si nenárokuje na univerzálnu platnosť 

a neposudzuje emócie.   

4.3.4 Zhrnutie 

 Prípady, analyzované v tejto kapitole, asi najjasnejšie exponujú paradoxnosť 

morálne „nabitého“ pojmu „pohreb bez obradu“. Kým optikou firemnej databázy 

pohrebného ústavu sa javia ako „bezobradné“, ich reálny priebeh sa odvíja okolo 

obradu vedeného profesionálnym liturgom a zastrešený inštitúciou s patričným 

rituálnym „know-how“. S ohľadom na už spomínané rozštiepenie symboliky pohrebu 

na dve, prípadne tri fázy – obrad, kremácia, uloženie ostatkov – sú mysliteľné 
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ľubovoľné kombinácie ritualizácií pred, počas a po spálení tela67. V tejto kapitole sme 

sledovali jeden prípad ex-post ritualizácie pri rozpytle popola na cintoríne a dva 

pohreby zahŕňajúce cirkevný obrad, pri ktorých naopak čas kremácie ani prítomnosť 

ostatkov nehrali nijakú rolu.68  

 Cirkevný obrad pozostalí volia logicky vtedy, ak sám zosnulý za života jasne 

inklinoval k niektorej náboženskej či konfesijnej tradícii. Ako naznačuje Zorino 

interpretačné úsilie (ale aj Hanino vyjednávanie o možnosti pohrebu v kostole pre 

otca-ateistu (viď kapitolu 3.2.2) a Denisino neskoré rozhodnutie pre rituálny dodatok 

(pozri 3.1)), hranice zosnulého postself sú pružné a viera či neviera za života ešte 

nemusí znamenať definitívne vylúčenie náboženských obradov – ak sú im otvorení 

pozostalí. Ak pohreb Pavlovho otca prirodzene vyplýval z jeho celoživotného zapojenia 

sa do života konkrétneho konfesijne vymedzeného spoločenstva, pohreb Zorinej mamy 

naopak odrážal v podstate pragmatické úvahy o prijateľnej a dostupnej obradnej 

forme. Náboženské presvedčenie zosnulej malo svoj vyplv i na pohreb Alexandrinej 

babičky, ktorá odmietla trúchlivý obrad a ktorej prioritou bol čo najrýchlejší rozptyl 

(aby splynutím so živlami získala jej duša slobodu); prečo si želala byť rozptýlená na 

cintoríne, žiaľ spätne nie je jasné. Tento pohreb – sústrediaci sa okolo banálne 

vyznievajúceho „vsypu“ – bol tiež jediný v tejto skupine, pre ktorú bola podstatná 

prítomnosť popola uprostred obradu.  

Dôvody, prečo pozostalí pohrebnú službu pri organizácii cirkevného obradu 

obídu, môžu byť rôzne: niektorí radšej komunikujú s duchovným sami (napríklad 

v prípade, že sa s ním poznajú), iní potrebujú naplánovať pohrebný obrad na neskorší 

termín a nechcú otáľať s kremáciou tela (napríklad kvôli poplatkom za uskladnenie 

tela).69 Kým oboje platilo u Pavla, Zora pohreb nevybavovala s pohrebnou službou 

najskôr preto, že pri plánovaní a zjednávaní zádušnej omše (bez prítomnosti rakvy) jej 

asistenciu nepotrebovala. Prístup zvonku, ktorý by bol v malých a relatívne úzko 

                                                      
67

 Učasť na priebehu kremácie zatiaľ v Česku nie je pozostalým prístupný, často sa nedozvedia ani jej 
presný čas.   
68

 Pavel (reagujúc na moju doplňujúcu otázku) uvádza, že urnu spolu jeho najbližšou rodinou uložili do 
rodinného hrobu. Zora, v ktorej rozprávaní mala prax skladovania urien v domácnosti inak významné 
miesto, dodáva ako perličku na záver, že v tejto praxi pokračuje – urny zatiaľ pre nedoriešenú dilemu 
ohľadom ich konečného osudu opatruje doma. Skutočnosť, že oba pohreby s cirkevným obradom 
prebehli bez účasti tela či urny, je nepochybne  kontingenciou skúmanej vzorky. 
69

 V Prahe činií tento poplatok približne 500 Kč za každý započatý deň, v menších mestách i o polovicu 
menej. 
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zomknutých baptistických spoločenstvách nemysliteľný, v Zorinom prípade umožňuje 

ľudový charakter českej Rímskokatolíckej cirkvi, ktorý prepožičiava mestským 

farnostiam značnú mieru anonymity. Kým pre Pavla je zvolená forma prirodzená (sám 

je praktizujúcim baptistom), Zora k nej dospieva na základe úvahy ako k jedinému 

schodnému riešeniu. 

 Pokiaľ ide o mieru tvorivosti, s ktorou pozostalí pristupovali k priebehu obradu, 

možno konštatovať prevažujúcu tendenciu k pasívnemu podrobeniu sa 

inštitucionalizovanej forme. Nekonvenčnosť pohrebu Pavlovho otca sa obmedzuje len 

na rezignáciu na tradičný obrad rozlúčky s telom; vo všetkých ostatných ohľadoch sa 

Pavel odovzdáva do rúk spoločenstva, jeho tradícií – a jeho kazateľa. Výsledná forma 

Zorou organizovaného pohrebu („využitie“ dostupného katolíckeho obradu 

v kombinácii s neformálnym stretnutím doma) vyžaduje o čosi viac tvorivého vkladu 

predovšetkým na rovine vyjednávania s požiadavkami rodičov (o požiadavkách 

katolíckeho duchovného zmienka nepadla) a (re)interpretácie matkinej biografie.  

 Pokiaľ ide vyznenie krátkeho obradného momentu, ktorým sa zavŕšila 

pozemská púť Alexandrinej babičky, ide o hraničný prípad. Rodina túto cestu volí ako 

„z núdze cnosť“ – s rozptylom v rodine nie sú skúsenosti a snaha splniť babičkino 

želanie byť rozptýlená na oficiálnej pôde si vynucuje túto cestu. Zhromaždený kruh 

rodiny (dospelí, i to len tí, ktorí boli práve v Česku) sa stávajú svedkami bizarne 

banálneho úkonu, po ktorom sa zase rozchádzajú. Priebeh udalosti je pod kontrolou 

obradníka (rodina iba skusmo vyberá miesto vyspu), pozostalí sa na forme obradu nijak 

aktívne nepodieľajú. Len vďaka presvedčeniu, že o tom to není a že duša babičky už je 

slobodná, Alexandra dokáže absurdnosť výjavu preklenúť; ako to bolo u ostatných z 

jej rozprávania nepoznať.  

4.4 Zhrnutie a diskusia  

Zhrnúť rozmanitosť obsiahnutú v predchádzajúcich troch kapitolách nie je 

jednoduché. Aj keď logika usporiadania prípadov do „úrovní“ kolektivity ritualizácií 

vytvorila tri pomerne jednoznačné zhluky, tieto však boli vnútorne značne 

heterogénne. Predstaviteľné sú aj iné spôsoby triedenia (napríklad podľa miery 

dôležitosti spirituálnej roviny smrti či podľa významu telesných ostatkov pre ritualizácie 
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smrti), všetky by však pravdepodobne produkovali nejednoznačné „typy“. Skôr než 

o typológiu teda ide o usporiadaný popis mnohosti, v ktorej sa spletá a križuje niekoľko 

tendencií. V nasledujúcom zhrnutí sa pokúsim najdôležitejšie z nich rekapitulovať.  

Jednou z týchto tendencií je kritika konvenčnej pohrebnej praxe. Tá má v 

zásade dve úrovne. Prvú predstavuje odpor k pohrebníckym organizáciám, ich 

„produktom“, ich priestorom, ich organizačným harmonogramom, ich komerčnému 

charakteru; tento odpor možno odôvodniť respondentmi vnímanou neosobnosťou 

pohrebných inštitúcií a ich obradov, ktorá je v zásadnom rozpore s imperatívom úcty 

k zosnulého individualite. Druhá „úroveň“ kritiky sa obracia proti kultúrnym normám, 

ľudskej pretvárke, vyprázdnenému formalizmu. Rezervovanosť, ba priam až odstup od 

formálnych vyjadrovacích prostriedkov, považuje Elias za sprievodný jav civilizačného 

procesu: Informalizácia je výsledkom narastajúcej reflexie individuálnych emócií, ktoré 

v tradičných rituálnych postupoch a jazykových floskulách nenachádzajú dosť priestoru 

pre autenticitu (Elias 1998:25-8). Informalizujúci sa človek sa obracia do seba, k svojim 

emóciám, ktoré jediné sú dôveryhodnou oporou (sic!) v časoch neistoty. Správcom 

vlastných emócií je indivíduum, ktoré vo vlastnom záujme má právo ohradiť sa proti 

emocionálnemu preťaženiu, prípadne chrániť pred ním slabých.  

Naprieč temer všetkými analyzovanými výpoveďami bola citeľná tendencia ku 

privatizácii smrti. Strata blízkeho je súkromnou záležitosťou jednotlivca, prípadne 

rodiny. Pre väčšinu z úmrtí tu bližšie rozoberaných platí, že zosnulý bol vo vysokom 

veku (okrem troch úmrtí na rakovinu), čo v praxi spravidla znamená vysokú mieru 

sociálnej izolácie a minimálne kontakty so širším okruhom rodiny či známych. Len dva 

pohreby z našej vzorky prebehli za účasti širšej „verejnosti“ – oba z nich sprevádzal 

cirkevný smútočný (nie však špecificky pohrebný) obrad. Väčšina pohrebov obsahovala 

stretnutie pozostalej rodiny pri občerstvení a neformálnom rozhovore. Pretrvávajúcim 

predobrazom takéhoto stretnutia je tradičný obraz karu; ten by bolo možné nazvať 

laickým rituálom na hranici každodennosti – možno ho prirovnať k zásobovacej 

dodávke, ktorá sa v prípade potreby dá niekoľkými ťahmi premeniť na pohrebný voz. 

Menšia časť respondentov naopak na obrad i stretnutie rodiny rezignovala 

s vysvetlením, že je každého osobnou záležitosťou sa s úmrtím blízkeho vyrovnať. Iba 

jeden pohreb dopĺňal oficiálny rozptyl, rozhodnutie pre túto formu „mikro-obradu“ ale 

súviselo skôr so želaným spôsobom uloženia ostatkov, než s formou obradu ako takou.   
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Ak pozostalí rezignovali na oficiálny obrad, často sa usilovali naplniť potrebu 

symbolického uzavretia života zosnulého prostredníctvom manipulácie s urnou. 

Tendencia vnímať popol zosnulého ako ohnisko symbolického konania 

charakterizovala ritualizácie smrti v asi polovici analyzovaných prípadov. Význam 

popola pri ritualizácii smrti bol zväčša výraznejší v tých z nich, v ktorých neprebehol 

nijaký iný (cirkevný či improvizovaný) pohrebný obrad. Ritualizované narábanie s urnou 

hlásili temer všetci respondenti. Vyskytovali sa viaceré „konvenčné formy“ naloženia 

s popolom: Niektorí volili v súlade s českým folklórom a uložili urnu na cintorín, iní urnu 

uložili do kolumbária. Možnosť určitej variability získali pozostalí rozhodnutím popol 

rozptýliť: dialo sa tak na cintoríne, v prírode nad riekou; dvaja z respondentov 

odovzdali popol pôde na rodinnom pozemku. O vyloženom konflikte referovala Zora, 

ktorá protichodné predstavy rodičov o funkcii hrobu nedokázala zmieriť kompromisom 

a ich urny preto mala schované na chalupe už niekoľko rokov. Na jej príklade sa 

zároveň ukazuje, že rozhodnutie o mieste uloženia popola neraz hráva rovnako 

dôležitú, ak nie dôležitejšiu rolu v projektoch ritualizácií smrti, než spôsob, ako toto 

uloženie prebehne.70 Viacerí respondenti sa nachádzali v medzifáze medzi 

vyzdvihnutím urny a jej uložením. S ohľadom na „mieru kolektivity“ ritualizácií (ktorá 

štrukturovala súbor do kapitol) nemožno vysledovať nijaké pravidelnosti.  

Tradičná kresťanská forma pohrebu bežná v Česku sa sústredila okolo pohrebu 

tela, tento ústredný moment však príchod modernej kremácie potlačil. Pohreb teda 

dostáva potenciál dvojfázovej štruktúry: z hľadiska telesných ostatkov bude uloženie, 

resp. rozptyl popola vždy druhou fázou pohrebu, nasledujúcou po prvej fáze – 

kremácii. Hertz o kremácii hovorí, že sama osebe nemôže byť konečným aktom a „volá 

po ďalšom a komplementárnom ríte“ (Prendergast, Hockey a Kellaher 2006: 886).71 

Práve pre svoje senzorické vlastnosti (suchosť, absencia zápachu), ako aj vďaka 

neexistencii legislatívnej regulácie (tak v Česku, ako vo Veľkej Británii), sa podľa 

Prendergasta, Hockey a Kellaher (2006) toto transformované, nové telo stáva ideálnym 

médiom pre inovatívne ritualizácie. Podobne ako druhotný pohreb vysušených kostí 

má ritualizácia pracujúca s popolom nádych definitívnosti – popol už nijakej zmene 

                                                      
70

 Miesto uloženia sa totiž následne stáva miestom spomienky, a teda následnej priebežnej ritualizácie v 
ďalšom živote pozostalých. Moment odovzdania popola zemi, vode či vzduchu je prchavý, ľahko sa 
nadeň možno povzniesť, miesto spočinutia urny či popola sa však (vo väčšej či menšej miere) stáva 
“materiálnou kotvou” ritualizovanej úcty k zosnulému. 
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nepodlieha, je to „konečná zastávka“. Ak je tento aspekt jednoznačný pri rozptyle, 

výsype či pochovaní popola, uloženie urny naopak so sebou nesie skrytý potenciál 

zmeny (urna sa dá preniesť). I napriek tomu sám akt uloženia čítam ako symbol 

ukončenia (pozor, nie nutne ako bod, v ktorom sa uzavrie obdobie trúchlenia) – 

hovorili o ňom ostatne tak i sami respondenti. Napriek civilnému charakteru 

samotných udalostí – ba možno práve vďaka nemu – môžu účastníci týchto 

neštruktúrovaných, spontánne sa odvíjajúcich „rituálov“ pocítiť symbolický náboj 

vlastných činov. Ich správanie nenormuje nijaký záväzok; azda sa cítia neisto v tom, ako 

postupujú, ale popol – onen samonosný prvok celého diania – akémukoľvek činu dáva 

punc obradu.  

Tento presun ťažiska časového rozvrhu ritualizácií súvisí s ďalšou citeľnou 

tendenciou (silnou vo väčšine prípadov, hoci nie platnou univerzálne), a tou je relatívna 

nedôležitosť prítomnosti tela na pohrebe ako sociálnej udalosti. Kým pre Hanu bolo 

otcovo telo nepostrádateľným dôkazom, bez ktorého by pohreb nebol možný, väčšina 

respondentov s jeho ďalším osudom v osnovaní ritualizácií veľmi nepočítala. Treba 

priznať, že „virtuálna“ prítomnosť mŕtveho tela hrala pre niektorých ďalších 

respondentov podstatnú rolu (či už išlo o „termín spálenia“, na ktorý naplánovali 

stretnutie, alebo o vedomie prítomnosti tela zosnulého „niekde v areáli sanatória“, kde 

si Denisa urobila vnútorné rozlúčenie s otcom). Vo väčšine skúmaných príbehov je však 

mŕtve telo ponechané v rukách profesionálov, ktorí s ním nakladajú z poverenia 

zákona; pozostalým sa do rúk dostáva až transformované – v podobe urny. Tá sa 

následne stáva „symbolickým“ telom – to, čo sme zhľadiska tela popísali ako 

sekundárny pohreb, je vlastne z hľadiska kontaktu pozostalých s ostatkami mŕtveho 

pohreb prvý. Fyzická neprítomnosť tela či jeho kremovaných ostatkov nevylučovala 

pohreb s obradom cirkevného strihu: obidva cirkevné obrady, ktoré som zaznamenal, 

prebehli bez tela či urny. Kým baptistický pohreb, integrovaný do bohoslužobnej 

liturgie, zvolil aktívny člen baptistického zboru pre svojho  času rovnako aktívneho 

otca, zádušná omša bola rodine „v núdzi“ o rituál dostupná napriek tomu, že zosnulá 

ani jej priami pozostalí neboli praktizujúcimi katolíkmi. Odhadujem, že variant zádušnej 

omše bez ďalších občianskych obradov môže byť vďaka svojej relatívnej dostupnosti (a 
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 Cituje s. 42 v Hertz,R. 1960 (1907). Death and the right hand. Aberdeen: Cohen & West. 
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nenáročnosti na legitimizáciu) celkom rozšírenou praxou a zaslúžil by si iste 

podrobnejšiu analytickú pozornosť.  

Okrem poriadania neformálnych smútočných stretnutí a cirkevných obradov sa 

medzi skúmanými prípadmi vyskytuje i vskutku výrazná (aj keď zaiste okrajová) 

tendencia nahradzovať oficiálny obrad obradmi alternatívnymi. Hľadanie novej formy 

je podnik riskantný, neraz vyžaduje schopnosť improvizácie a nie každý si naň trúfne. 

Wouters pri diskusii prekérnosti vynachádzania nových rituálov cituje výstižný postreh 

holandského doktora a spisovateľa Berta Keizera: „(P)roblém je, že čosi také sa skrátka 

nedá vymyslieť. Ak si človek zaumieni niečo vynájsť, výsledkom je nejaká mašinka, ako 

napríklad trojčepieľkový holiaci strojček, nie rituál.“ (Wouters 2002: 3)72 Skúsenosť 

pracovníkov holandských pohrebných služieb podľa Woutersa hovorí o tom, že pokusy 

vymyslieť funkčný rituál niekedy ústia do trápnych, ba až burleskných situácií (tamže). 

Autonómne obrady, obyčajne veľmi krehké a improvizáciou predchnuté interakčné 

situácie, sa odohrávajú v zásade podľa vopred pripraveného scenára. Tieto scenáre ale 

nevznikajú z ničoho, naopak sú vytvárané na základe rozličných tradičných, ale 

i novodobých predlôh (zväčša importovaných zo zahraničia prostredníctvom filmov, 

literatúry, zriedkavejšie priameho vteleného „know-how“). Autorita, legitimizujúca 

takýto rituál, v každom prípade leží vo vnútri smútočného zhromaždenia – je akousi 

jeho emergentnou funkciou. V nami skúmaných dvoch prípadoch bola základnou 

referenčnou komunitou rodina, nie je to však nutný predpoklad; kým pre Hanu bola 

uzavretosť skupiny nutnou podmienkou pocitu „bezpečia“ (ako východiska pre 

improvizáciu), u Barbory vychádzala relatívna uzavretosť z malého rozsahu komunity 

pozostalých. Tento inovatívny, svojím spôsobom sociálne angažovaný inovatívny 

prístup k pohrebu ako sociálnej udalosti býva sprevádzaný vedomým odmietnutím 

dostupných delegovaných variantov pohrebu, ktoré sú vnímané ako esteticky 

nevyhovujúce a emocionálne neuspokojivé.  

Keďže práve ono prevzatie zodpovednosti za podobu smrti a jej ritualizácie, 

ktoré tieto pionierske autonómne počiny sprevádza, je podľa Waltra (1996) ústredným 

pilierom postmoderného ideálneho typu, pokúsme sa jeho typológiu v 

nasledujúcej záverečnej diskusii skusmo aplikovať na české prostredie. 
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 Citujúc: Keizer, B. 1994. Het refrein is Hein. Dagen uit een verpleeghuis. Nijmegen: SUN literair. 
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Záver. Pohrebná prax medzi modernou a postmodernou?  

  V priebehu predošlých dvoch kapitol sme videli pohreb bez obradu 

v najrôznejších jeho polohách. Pozorné naslúchanie príbehom o strate blízkeho 

a o vyrovnaní sa s touto stratou ukázalo, že pohreb bez obradu (teda odmietnutie 

cirkevného i občianskeho variantu pohrebného obradu) neznamená jednoducho 

nezáujem o mŕtveho, slabosť pri nesení a sociálnom vyjednávaní ťaživých pocitov či 

vypočítavosť. Zdá sa že pre veľkú časť pozostalých je minimalistický pohreb otázkou 

morálnej povinnosti – plnia ním posledné želanie svojich najbližších. Pokiaľ okruh 

pozostalých tvorí iba úzky kruh rodiny, tá často v usporadúvaní formálnych obradov 

pre seba samú nevidí zmysel – obrad nevyžaduje ani náboženské presvedčenie, ani 

komunita, ani štát. Zrušenie obradu v prípade niektorých rodín zjavne súvisí i s hlboko 

narušenými vzťahmi, ktoré by znemožnili harmonický priebeh slávnosti. 

V neposlednom rade sa k motivácii pozostalých rezignovať na obrad pridáva i to, že 

v súčasnosti praktizovaná podoba občianskeho obradu (s výnimkou ideologických 

obsahov štruktúrou v podstate totožná s prednovembrovým modelom) sa im zdá 

neprijateľná, neestetická – nie je „atraktívnym tovarom“. Nejde pri tom o prostú 

vypočítavosť či šetrnosť (navýšenie ceny pri objednaní pohrebu s jednoduchým 

obradom činí zvyčajne pár tisíc), o pohreb s obradom niektorí pozostalí skrátka 

z princípu nemajú záujem. U viacerých respondentov sa takéto pohrdnutie obradom 

spájalo s trpkou kritikou spoločenských pohrebných konvencií, ktoré prezentovali ako 

predchnuté pretvárkou a okázalou spotrebou; pohreb bez obradu tak prestavoval nie 

prejav nezáujmu o zosnulého, ale naopak gesto vzdoru, v ktoré dávalo vyniknúť 

skutočnej úcte k nemu. 

  Bližší rozbor priebehu pohrebu a prežívania smrti blízkeho pozostalými ukázal, 

že odmietnutie delegovaného občianskeho obradu je len začiatok. Rozmanitosť 

ritualizácií, ktorú sme identifikovali v jednotlivých rozprávaniach respondentov, je 

ťažké stručne sumarizovať, pokus naznačiť v spleti tu analyzovaných (a všetkých 

možných mysliteľných) kombinácií nejaké všeobecnejšie tendencie som učinil 

v predošlej podkapitole. Okrem už naznačenej kritiky konvenčnej pohrebnej praxe, 

vznášanej značnou časťou respondentov, je u drvivej väčšiny markantná tendencia 

vnímať pohreb ako výsostne súkromnú záležitosť a smrť ako niečo, s čím sa človek má 
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vyrovnávať v kruhu rodiny, ak nie úplne individuálne. Pozoruhodným je presun ťažiska 

ritualizácií od tela zosnulého k popolu. I keď oba nesú identitu zosnulého, čas 

a priestor, v ktorom sa ritualizácii prepožičiavajú, ako aj možnosti, ktoré pozostalým 

ako aktívnym tvorcom týchto ritualizácií otvárajú, sú diametrálne odlišné. Súkromné 

rituály uloženia, resp. rozptylu popola neraz odkazujú na známe kultúrne vzory, či na 

individuálne inšpirácie literatúrou či filmovými obrazmi. Kým u niektorých 

z respondentov sú tieto radikálne, priam programovo neformálne, vyskytli sa i takí, 

ktorí svojim zosnulým vystrojili v kruhu rodiny alternatívny pohrebný obrad. Na základe 

tradičných i novodobých inšpirácií tu vznikali napoly improvizované obradné scenáre, 

ktorých suverénnou autoritou (prepožičiavajúcou obradu legitimitu) bolo 

zhromaždenie pozostalých. 

Vráťme sa teraz k úvodnej teoretickej diskusii o povahe súčasnej sociálnej 

reprezentácie smrti a pokúsme sa aspoň čiastočne zodpovedať vtieravú otázku, čo 

vlastne prax „pohrebu bez obradu“ vypovedá o českej pohrebnej kultúre a kultúre 

smrti vôbec. Už zmienená Walterova typológia rozlišuje tri ideálne typy prístupov 

k smrti. V typizovanej tradičnej spoločnosti je smrť relatívne častá, nie práve 

vypočítateľná a vždy znovu narúša jemnú spleť komunitných väzieb vzájomnej 

závislosti. Pohrebný rituál, plne podliehajúci náboženským diskurzom, tieto narušenia 

pomáha stabilizovať jasnou a v podstatne nemennou štruktúrou, ktorá (sociálnemu) 

svetu vracia rovnováhu. Moderný prístup k smrti (ako i k životu) typicky substituuje 

tradičnú autoritu náboženstva špecializovaným vedením; smrť už nie je jednoduchá 

osudová nutnosť, ale pod mikroskopom medicíny sa triešti na neprehľadnú sústavu 

„príčin“, s ktorými experti dokážu zápasiť. Moment smrti už sa neodohráva uprostred 

každodenného života komunity, rodiny, ale v exile nemocnice, z ktorej telo putuje do 

profesionálnej starostlivosti odborníkov na pochovávanie. Príchod postmoderného 

typu uvažovania súvisí s presadzujúcim sa dôrazom na psychológiu umierania 

a trúchlenia, ktorý odráža vzostup nového emblematického typu umierania – 

postupného a kontrolovaného umierania v hospici. Individualizujúci trend vplýva i na 

uvažovanie o pohrebe, ktorý v logike postmoderného typu odráža v prvom rade 

individuálne potreby a preferencie trúchliacej rodiny.   

 Bádatelia v západnej Európe a USA už od konca 80. rokov zaznamenávajú nárast 

záujmu o nové individualizované formy pohrebných rituálov (pozri napr. Wouters 
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2002, Prendergast, Hockey a Kellaher 2006). Nový trend, zapadajúci do širšieho 

kontextu posilnenia autority jednotlivca na úkor expertných inštitúcií, prináša túžbu po 

samourčení, a to nielen v umieraní (na čom má ohromný podiel rozvoj paliatívnej 

medicíny a činnosť hospicového hnutia), ale aj v jeho „rituálnej reflexii“ pozostalými 

(pozri napr. Prothero 2000, Wouters 2002, Prendergast, Hockey a Kellaher 2006). 

Priznanie autority jednotlivca a jeho práva na svojbytnú definíciu vlastných potrieb 

viedlo v oblasti ritualizácií smrti k rozličným výsledkom; Walter sa v tejto súvislosti 

zmieňuje o posilnení roly priateľov a rodiny pri organizácii pohrebu, o vzostupe 

expresívnej pohrebnej kultúry (vychádzajúcej na západe z kontrakultúrnej vlny 60. 

rokov (Walter 1991: 297-8)), o hnutí do-it-yourself pohrebov (predovšetkým 

v americkom prostredí) či o rozvoji personalizovaných služieb (Walter 1994: 59). Kým 

však v Amerike existuje slušný výber „návodov“ a príručiek, podľa ktorých si môže 

zarmútená rodina svojpomocne „zmajstrovať“ nezávislý pohreb73 (viac Prothero 2000: 

200), v Česku je takáto literatúra prakticky neznáma. Rovnako personalizácia 

pohrebných služieb sa v Česku obmedzuje na katalógy spotrebného materiálu (rakiev, 

kvetín, spomienkových predmetov) a nové modely verejného pohrebného rituálu 

nevznikajú. Zotrvačnosť prednovembrových mentalít a postupov v pohrebníckej 

brandži (podmienená jej personálnou kontinuitou) v kombinácii s prevažujúcou 

tendenciou pozostalých spoliehať sa (celkom v línii moderného modelu) na pohrebné 

služby (Nešporová 2007: 1189) stav pohrebnej praxe konzervuje. Zdalo by sa, že českú 

pohrebnú prax (popri kde-tu pretrvávajúcich tradičných fragmentoch) charakterizuje 

moderná „autorita profesionálov“.  

Spoliehanie sa na odborníkov však nie je bezmedzné, ani univerzálne. Zhruba 

tretina pozostalých rodín objednáva u pohrebnej služby nutné minimum (kremáciu) 

bez obradu, ďalšia tretina volí jeho minimalistickú verziu, spočívajúcu v podstate 

v posluchu reprodukovanej hudby. Ak teda drvivá väčšina českých zosnulých (podobne 

ako v ostatných európskych krajinách) umiera „modernou smrťou“ v nemocniciach či 

iných medicínskych inštitúciách,74 „český pohreb“ zďaleka tak jednoznačne moderný 

nie je. Úpadok konvenčných občianskych obradov v prospech pohrebov „bez obradu“ 

však – ako je ostatne zrejmé z analyzovaných príbehov – poukazom na presadzovanie 
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 Čím si rodina nielen znovu privlastní kontrolu a zodpovednosť za „svojho mŕtveho“, ale taktiež veľmi 
výrazne ušetrí. 
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sa postmoderného typu uvažovania uspokojivo vysvetliť nemožno. Alebo – žeby 

predsa? 

Vo vlne postmodernej „autority self“ identifikuje Walter dva prúdy: radikálny, 

zdôrazňujúci právo umierajúceho, resp. pozostalého písať „vlastný scenár“ a čerpajúci 

zo „spirituality“, a expertný, nadväzujúci na kritiku modernej organizácie umierania 

a smrti a stavajúci predovšetkým na odbornom porozumení psychológii trúchlenia 

(Walter 1996: 200). Ak sa prvému z nich veľmi približuje príbeh Barbory (pohreb vo 

vlastnej réžii, vedený bratom – pastorom, vrcholiaci pochovaním popola na rodinnom 

statku) a druhému čiastočne prístup Hany (opakované prízvukovanie psychologickej 

funkcie prechodového rituálu), sú to i v našom v prospech „expresívnych“ povolaní 

značne vychýlenom súbore okrajové prípady.75 Ak však nástup postmoderného typu 

vnímame zjednodušene ako práve vzostup „autority self“, interpretačné možnosti sú 

širšie. Na základe analýzy desiatich „pohrebov bez obradu“ možno oprávnene 

konštatovať, že rezignácia na konvenčný obrad neznamená nutne deritualizáciu smrti, 

ale skôr presunutie ťažiska ritualizácií od profesionálnych inštitúcií smerom 

k pozostalej rodine, resp. pozostalému jednotlivcovi. Hoci formy, význam a rozsah 

ritualizácie sa v jednotlivých prípadoch značne líšili, ich spoločným menovateľom bol 

nonkonformný postoj ku kultúrne definovanej norme pohrebného obradu, podoprený 

individuálnym prežívaním straty blízkeho človeka, prípadne zosnulého vlastným 

želaním.  

Pre osoby, ktoré odmietajú participovať na určitej oblasti spoločenského života 

a volia alternatívne stratégie založené na paralelnom systéme hodnôt, používa 

nemčina priliehavé označenie Aussteiger. Sloveso aussteigen, v každodennej reči 

označujúce vystúpenie - napríklad z električky –, celkom jednoducho a výstižne 

popisuje nezáujem svojho agenta zotrvávať tam, kde práve je. Aussteiger opúšťa 

zabehnutú kultúrnu normu, vystupuje z vychodených koľají a činí krok stranou. Jeho 

rezignácia nie je nutne výrazom bojkotu či okázalej ignorácie a nemusí byť ani 

príznakom bezmocnosti – hoci samozrejme môže tieto (a mnoho iných postojov) 

vyjadrovať. Rod Aussteiger má svoje „romantické“ polohy (k tejto čeľadi patria tradične 
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 Platí to rozhodne pre všetkých zosnulých, o ktorých bola reč v mojich výskumných rozhovoroch. 
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 Práve predstavitelia „expresívnych“ profesií boli v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch pioniermi 
nového záujmu o otázky trúchlenia a umierania (Walter 1996: 198; s odkazom na Martin, B. 1981. 
A Sociology of Contemporary Cultural Change. Oxford: Blackwell.)  
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„hipíci“ či novodobejší novolazníci) i tie tienistejšie – Aussteigermi sú i mnohí 

bezdomovci a narkomani. V širšom zmysle možno o „vystupovaní zo systému“ hovoriť 

u principiálnych neplatičov zdravotných či iných odvodov, u ľudí, ktorí sa zbavili 

mobilného telefónu či zrušili účet na Facebooku, u nevoličov a podobne. Všetci títo 

svojím správaním ukazujú (vedome či mimovoľne) na slabé miesto dominantného 

diskurzu hodnôt. Koncept Aussteigera76 podľa môjho súdu priliehavo vystihuje význam 

javu „pohrebu bez obradu“. Rozhodne týmto pomenovaním nechcem akt rezignácie na 

pohrebný obrad prvoplánovo romantizovať – jeho vznik je potrebné chápať ako 

výsledok pôsobenia komplexných spoločenských premien, ako odraz historického 

vývoja pohrebnej praxe, postoja českej spoločnosti k inštitúciám (zvlášť k cirkvi 

a k štátu), poklesu sociálnej kohézie a podobne, starnutia populácie a podobne. Predsa 

však vnímam objavenie a rozšírenie sa tejto praxe ako znak krízy českej pohrebnej 

praxe, z ktorej ľudia (pozostalí i umierajúci) vystupujú ako z električky idúcej smerom, 

ktorým nechcú ísť. A slovo kríza tu neznamená automaticky morálny úpadok či sociálny 

problém, ale skrátka (ako pôvodne v gréčtine) – bod obratu. 

Pohreb bez obradu ako „krok stranou“ je možné interpretovať ako reakciu na 

moderné vyvlastnenie (sequestration) smrti. Od celkom individualizovaných prístupov, 

bazírujúcich na postoji srdca a vnútornom prežívaní zármutku, cez spomienkové 

obrady zvýrazňujúce význam rodinnej pospolitosti v čase krízy až po pohreby 

s verejným obradom, organizačne prispôsobeným potrebám pozostalých, pozorujeme 

tendenciu nespoliehať sa na inštitúcie, ale vziať význam smrti svojho zosnulého (späť) 

do vlastných rúk. Kým pre časť pozostalých objednaním kremácie záležitosť azda končí, 

výpovede analyzované v tejto práci naznačujú, že nemusí ísť o eskapizmus, ale že toto 

rozhodnutie môže vychádzať z vskutku rozličných motívov a stratégií vyrovnávania sa s 

vyvlastnenou smrťou. Akokoľvek je snaha (či odvaha) aktívne formovať „význam smrti“ 

pomocou ritualizácií vlastná len niektorým analyzovaným výpovediam, predsa môžeme 
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 Dlho som sa pokúšal nájsť slovenský (resp. český) ekvivalent tohto výrazu, na údernú náhradu som 
však prísť nedokázal. Preklad „odpadlík“ znie príliš cirkevne a má hodnotiaci podtext, „nonkonformista“ 
je zas príliš všeobecný pojem. V procese hľadania však ktosi žartovne navrhol „vnútorný emigrant“, čo 
veľmi presne popisuje môj dojem z onej i Nešporovou (viď vyššie) spomínanej tendencie očakávať 
hotové riešenia od pohrebných služieb a zavrhovať ich služby úplne v prípade, že riešenia nevyhovujú. 
I normalizačný „vnútorný emigrant“ je svojím spôsobom Aussteiger vo vzťahu k systému a pasívny odpor 
(v štýle „ja to vlastne nepotrebujem“), s ktorým pristupovali niektorí respondenti k úlohe zariadiť 
pohreb, mi miestami pripomínal práve normalizačnú mentalitu. Rozbor generačných diskurzov by tu 
rozhodne stál za úvahu. 
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v tomto presune autority od profesionálov ku subjektu a jeho self vidieť radikalizáciu 

moderného individualizačného trendu, a teda prvok toho, čo Walter nazýva 

postmoderným prístupom k smrti.  

Prívlastok postmoderný je ošemetný, pretože hoci by bol čo ako explicitne 

prehlásený za ideálny typ, vždy bude v jeho zvuku znieť ozvena dejín. Kategória odráža 

snahu popísať historický pohyb – názov naznačuje východiská súčasného, resp. 

nastávajúceho „stavu vecí“ (tie ležia v moderne), ktoré predponou post odsudzuje 

k zániku; esencia postmoderny je ostatne de(kon)štruktívna. Spochybnenie doterajšej 

praxe však môže byť práve cestou k praxi novej. Takto konštruktívne o v západnej 

Európe množiacich sa brikolážovitých postmoderných pohrebných rituálnych 

experimentoch uvažuje Corinna Caduff: 

„(...) hybridným formám delegovaných a nedelegovaných pohrebov treba 

rozumieť nielen ako progresívnym pohrebným formám. Sú vlastne 

neprehliadnuteľným symptómom vyprázdneného a inštitucionálne nefunkčného 

kresťanstva. Ohlasujú prechod od rozviklaného náboženského pohrebného 

obradu k rituálu novému; prechod, ktorý sa vyznačuje hľadaním a experimentmi. 

Každý jeden pohreb s nedelegovanými prvkami, akokoľvek nepatrné a skryté by 

boli, je totiž ešte vždy súčasťou tejto práve prebiehajúcej kolektívnej 

spoločenskej práce na pohrebnom obrade.“ (Fischer 2006: 3)
77

 

Situácia v Česku je iste podstatne odlišná od Švajčiarska, Nemecka či Veľkej Británie, 

kde náboženské obrady napriek vysokej miere sekularizácie spoločnosti dosiaľ platia za 

normu a kde postupný vzostup postmoderného typu uvažovania o smrti znamenal 

práve tvorivé hľadanie nových štrukturovaných obradov, u nás (zatiaľ) tak ojedinelé. Je 

otázne, či sa české hľadanie, ktorého základné rysy som sa pokúsil naznačiť v tejto 

práci, preklopí do polohy, kedy budeme môcť hovoriť o povstávaní novej normy 

štrukturovaného obradu ako plodu „kolektívnej spoločenskej práce“. Je 

pravdepodobné, že západné trendy personalizovaných pohrebných služieb, do-it-

yourself príručiek a obradných scenárov na spôsob patchworku sa v určitej miere (v 

určitom sociálnom milieu) presadia časom i v Česku. Ako bude vyzerať pohreb 

budúcnosti dnes nevieme odhadnúť; je možné, že nás výsledok procesov 

                                                      
77

 Cituje Caduff, C. 1999. „Bestattungsritual im Übergang. Zu Mischformen von delegierter und nicht-
delegierter Bestattung.“ in Last minute. Ein Buch zu Sterben und Tod. Baden: Hg. Stapferhaus Lenzburg; 
s. 158-161. 
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(individuálneho i kolektívneho) učenia, ako aj ustaľovania rodinných rituálnych praxí 

dosť prekvapí. Isté je však jedno: Tak ako sa z Česka s príslušnosťou k cirkvi nevytratila 

duchovnosť, tak ani odchod z obradnej siene neznamená koniec pohrebného rituálu. 

Skôr sa – podobne ako spiritualita – spolieha na kompetenciu civilov a ich úsudku 

o vlastných potrebách, čerpá zo spomienok a pestrofarebných inšpirácií a snaží sa tak 

raziť si cestu životom – i smrťou.   

 

***  

 

Rád by som úplne na záver upozornil na niekoľko tematických okruhov ktorých 

preskúmanie by výsledky tejto práce uviedlo do celkom nového, bohatšieho kontextu. 

Ako už som naznačil v metodologickej časti, do môjho výberu sa (z už naznačených 

príčin) nedostali predstavitelia nižších a najnižších vrstiev. Práve oni majú podľa Allena 

(2007) a Waltera (1991) tendenciu vyhýbať sa stredostavovským terapeutickým 

„technológiám“ a uplatňovať základný princíp „život ide ďalej“. Exploratívna sonda do 

kultúry trúchlenia predstaviteľov tradičných robotníckych povolaní by mohla priniesť 

tejto práci cenný korektív – je totiž možné, že práve tam sa pohreb bez obradu 

častejšie stáva spôsobom, ako sa jednoducho „posunúť ďalej“, ako stratu prekonať jej 

„odbytím“ bez obradu; zaujímavým nálezom by pravda bolo i to, ak by sa táto hypotéza 

nepotvrdila. Ďalšou sľubnou oblasťou by mohli byť predstavy a želania ľudí starších 60 

rokov o ich vlastnom pohrebe, zvlášť v kombinácii s biografickým prístupom. Pre 

etnografiu súčasnej pohrebnej praxe by bolo prínosné zmapovať pamäť rodinných 

mikrokultúr memorializácie a pohrebných zvyklostí – podrobnejšia analýza rozličných 

ciest k súčasným postojom a praxiam súvisiacim s pohrebnými obradmi a hrobmi by 

mohla odhaliť ďalšie podstatné súvislosti súčasného stavu. Keďže značná časť českých 

rodín, prechováva urny svojich predkov doma, bolo by zaujímavé venovať sa ich 

vysvetleniam, legitimizačným stratégiám či memorializačným praktikám spojeným 

s prítomnosťou symbolu tela v domácnosti (Prendergast, Hockey a Kellaher 2006) 

a hľadať. (Nielen) s ohľadom na výsledky minuloročného sčítania ľudu (v ktorých sa 

k Rímskokatolíckej cirkvi prihlásilo len čosi viac než 10% obyvateľov) by bolo zaujímavé 

preskúmať, aké rôzne role plní zádušná omša pre ľudí stojacich na okraji, resp. mimo 

cirkev.  
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Summary 

This thesis paper examined twelve cases of a death without a funeral ceremony 

through the accounts of the relatives of the deceased. First, the „death taboo” debate 

is briefly reviewed and the potiential of its conceptual framework for the 

interpretation of the studied phenomenon is evaluated. While the original 

psychologistic concept of denial is shown useless to sociological analysis, Tony Walter’s 

ideal types of death (traditional, modern and postmodern) are presented as a feasible 

reformulation. In an overview of the development of the Czech funerary culture the 

impact of the anticlerical procremation movement and (later) of state-planned 

strategies influenced the current practice of secular funeral. The analysis is organized is 

in two chapters. In the first one, respondents’s legitimations of the decision for a 

funeral without a ceremony are reviewed. The variable role of spirituality, the extent 

and quality of family relationships, the fear of emotional stress and the reluctance to 

pay for ritual related services are demonstrated. The wish of the deceased to be buried 

without a funeral is found to be a key element in a number of narratives and meaning 

of such a wish for the deceased’s postself is discussed. The second analytical part 

focuses on a minute scrutiny of the ritualisations that related to the death and its 

(social) representation. While some respondents reported that no collective farewell 

was said to the deceased relative, a fair portion described family meetings in non-

formal settings. The course of these effective funeral gatherings was either completely 

nonprogrammed (reductive), or deliberately structured through improvisation or 

situational leadership. Finally, cases with a delegated funeral ceremony were found, 

which were however organised independently of professional expertise. The chapter 

closes with a set of identified trends, which ran transversely across the sample. Among 

these were a general critique of funerary culture, a privatisation of the funeral, a shift 

of focus from the body to the ashes and a tendency to construct alternative rituals as 

functional substitutes of the abandoned practice. In the conclusion, a point is made, 

that opting out of the conventional secular ritual practice presents a way of regaining 

controll over a sequestrated death and that such a bolstering of the authority of the 

self may be viewed as a hallmark of postmodern approach (Walter 1996) to the 

ritualization of death. 
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Prílohy 

Príloha č. 1: Ukážky mediálnych textov s tematizujúcich pohreb bez obradu  
 
 
Článok č. 1: Třešňák, P. 2009. „Na českém pohřbu.“ Respekt (23.3.): 12. 
 

Na českém pohřbu 
Petr Třešňák 
 
Proč bychom neměli končit bez obřadu v regále  
 
Otázka do soutěže: Může podle zdejších zákonů vdova, které právě doma v posteli zemřel manžel, tři 
dny bdít u jeho lůžka a pak nechat vypravit smuteční průvod s rakví přímo od vchodu pražského 
panelákového bytu jako za časů našich prababiček? Zkuste se zeptat svého lékaře, úředníka, mluvčího 
nejbližší nemocnice. Pravděpodobně to nebudou vědět. V době, kdy znalost vlastních práv patří k 
základní výbavě západního člověka a všechna myslitelná sociální tabu padají, zůstává smrt neznámou 
životní situací, o níž nic nevíme a nechceme vědět. Podle statistik jsou Češi ve vytěsňování smrti světoví 
přeborníci. Z úst lékaře upřednostňují na sklonku života milosrdnou lež před holou pravdou, třetina 
(venkov) až polovina (Praha) pohřbů u nás proběhne kremací bez obřadu, každá pátá urna s popelem 
zůstává v regále krematoria, protože si ji nikdo z blízkých nevyzvedne. Jak těmto informacím rozumět?  
 
Čekání na havrany  
 
Za minulého režimu existovalo jednu dobu nařízení, že pohřební vozy smějí jezdit jen v noci, aby 
normalizované občany za bílého dne příliš neděsily. Komunismus završil naše odstřižení od smrti a stáří, 
které začalo už za první republiky rozvojem velkých nemocnic, kde se umíralo v osamění za plentou. 
„Hygienická“ opatření, která ušetřila chodce pohledu na černé dodávky a příbuzné těžkých chvil s 
umírajícím dědečkem, se ovšem společnosti vracela jako bumerang. Nedokončené vztahy, v nichž si lidé 
nevyříkali to podstatné, němá hrůza v očekávání vlastní smrti, bolest z představy, co se asi s tělem děje 
na komunistické patologii, o jejíchž zřízencích, zlámaných rukách nebožtíků nebo zašívání vajglů do 
mrtvých těl kolovaly strašidelné historky.  
Za dvacet let svobody se mnohé změnilo, ale problém vytěsňování zůstal. Jeho dědictvím jsou dnešní 
pohřební služby. Zneužívají neinformovanosti pozůstalých a jejich chuti mít celou věc co nejdřív „z krku“, 
předražují ceny, korumpují lékaře a chovají se vůči mrtvým i živým nepietně až hulvátsky. Jejich jednání a 
ceny se určitě podílejí na nechuti Čechů trávit se smrtí blízkých více času, než je nutné, podstupovat 
bolestivý rituál rozloučení, když je jednodušší na nepříjemné chvíle co nejrychleji zapomenout a jít dál.  
Chladně racionální pragmatik by mohl namítnout, proč kolem smrti vlastně dělat nějaký tyjátr, vždyť 
zachránit už se stejně nic nedá. Není to nakonec jedno, jestli jde člověk do hlíny s obřadem nebo bez? 
Jednu odpověď může dát víra, která přechodu do zásvětí a posmrtné existenci tradičně přikládá 
důležitost, v ateistickém Česku s ní ale asi příliš nepochodíme. Nezbývá než hledat jiná vysvětlení.  
 
Konec, nebo prohra  
 
Psychologové v souvislosti se smrtí rádi mluví o potřebě přechodových rituálů, symbolických kroků, 
které uzavřou jednu životní kapitolu a otevřou druhou. Odchod blízkého bez obřadu zanechává pocit 
nedokončenosti, kalí vzpomínky, ztěžuje nový začátek. Absence funkčních rituálů a neschopnost věci 
dobře ukončovat se ostatně netýká jen pohřebnictví, ale proměnila se v chronickou chorobu české 
společnosti. Stačí se podívat na desítky politických a justičních kauz bez jasného vyústění a katarze. 
Společnost, která se neshodne na potřebě zřetelného konce, je odsouzená k tomu motat se dokola v 
kruhu. Co je nedokončené, nás vždycky znovu dožene. Ostatně – možná, že rozporuplný vztah Čechů k 
minulému režimu souvisí s tím, že jsme mu nevystrojili pořádný pohřeb, jako to udělala třeba jihoafrická 
komise smíření po apartheidu.  
Vytěsňování smrti má ještě jeden nepříjemný následek. Skon (i ten nenásilný a v požehnaném věku) u 
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nás není často vnímán jako smutný, leč přirozený konec života, nýbrž jako prohra. Smrt, kterou si držíme 
od těla, nás děsí, musí být tedy špatná. Nedávné úmrtí architekta Jana Kaplického (v jednasedmdesáti a 
po velmi plodném životě), označované za uštvání nebo tragédii, bylo typickou ukázkou.  
Obavy ze smrti a její nepřijetí plodí paradoxně jistou nekrofilní fascinaci. Pro český bulvár je každá 
chemoterapie zdejší celebrity událostí, umírání a pohřeb představuje nejlepší klíč k mediální pozornosti. 
Jako by si čtenáři náhradně užívali to, co sami se svými blízkými nejsou schopni prožívat, protože to příliš 
bolí.  
 
Ze Smíchova s kapelou  
 
Ale zpátky k úvodní soutěži. Správná odpověď zní – ano. Zákon nedefinuje, jak dlouho smí tělo ležet v 
posteli, ani nic nenamítá proti pohřbu vypravenému z domu. Vdova může nebožtíka umýt, obléct, 
rozloučit se s ním, pustit mu Vivaldiho Čtvero ročních období nebo mu dva dny předčítat milovanou 
knihu. A pak vystrojit smuteční průvod napříč Prahou, třeba v dopravní špičce a s dechovou kapelou. Jen 
do toho.  
 
*** 

 
 
Článok č. 2: Horák, J. 2011. „Na účet státu: prostá rakev, rubáš, společný hrob a zákaz 
vstupu.“ Mladá fronta DNES - Severní Čechy (18.4.): 2. 
 

Na účet státu: prostá rakev, rubáš, společný hrob a zákaz vstupu 
Jan Horák 
 
* Jak vypadá takový pohřeb, kdy se k mrtvému nehlásí příbuzní? Majitel ústecké pohřební služby 
Harmonie jeden dělal nedávno. V souvislosti s tím míní, že se u nás vytrácí úcta k člověku a lidskost.  
 
ÚSTÍ NAD LABEM Majitel pohřební služby Harmonie, nejznámější v krajském městě, současnému trendu 
sociálních pohřbů rozumí. „Lidé nemají peníze a úctu k člověku,“míní Jiří Šauer.  
 
* Kdy jste naposledy pořádal takzvaný sociální pohřeb neboli takový, jehož náklady pak hradí město?  
 
Před třemi týdny. Byl to jeden pán z Krupky.  
 
* Jak vypadá standardní sociální pohřeb?  
 
Zesnulý má prostou rakev, rubáš a pak se odveze ke zpopelnění. V případě, že jsou to cizinci, tak k tomu 
musí dát souhlas jejich zastupitelský úřad. Když ho nedá, tak se musí zesnulý pohřbít do země nebo do 
hrobky.  
 
* Takový pohřeb je s vyloučením veřejnosti?  
 
Nikdo tam přijít nemůže. Nikomu se neříká, kdy takový pohřeb bude. Tam ani nikdo přijít nesmí, protože 
si ten pohřeb neobjednal a neplatí ho.  
 
* Jak se pak nakládá s ostatky?  
 
Drží se rok v urnovém depozitáři. V případě, že po roce se nikdo nepřihlásí, se ukládá do společného 
pohřebiště. Pokud se však v průběhu roku někdo přihlásí s tím, že náklady za pohřeb uhradí, urnu mu 
vydáme.  
 
* Je znát, že dnes lidé šetří na pohřbech?  
 
Většina lidí volí nejlevnější variantu. Říkají nám, ať to uděláme levně a důstojně a ať to moc nestojí.  
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* Kolik stojí standardní pohřeb?  
 
Cena se pohybuje od 17 do 25 tisíc. Záleží na typu rakve, počtu věnců a podobně. Většina lidí žádá 
pohřeb v této relaci. Pokud žádají pohřeb bez obřadu, stojí kolem 10 tisíc korun.  
 
* A žádají vaši klienti tedy spíše pohřby s obřadem, nebo bez?  
 
Je to tak padesát na padesát. Ale v Praze se třeba koná tři čtvrtě pohřbů bez obřadu. Což je zajímavé 
vzhledem k finanční úrovni Pražanů.  
 
* O čem to tedy vypovídá?  
 
Je to dlouhodobá věc. Vytrácí se lidskost a úcta k člověku. V Polsku například neexistuje, že by byl 
pohřeb bez obřadu. Ale to souvisí s tím, že je to katolická země.  
 
* Takže to není jen neúcta k mrtvým, ale že na to lidé zkrátka nemají peníze, ne?  
 
Může to být kombinace obou vlivů. Nicméně prostí lidé mají tendenci udělat pro toho zemřelého 
maximum a ten pohřeb mu dopřejí. Ale ti, kteří mají peněz přebytek, do toho zkrátka neinvestují.  
 
* Vzpomenete si naopak na nějaký opulentní pohřeb, který jste pořádal?  
 
Těch je málo. Většinou jde o známé lidi ze společenského života. To se pak cena pohybuje od 150 do 200 
tisíc korun.  
 
*** 

 
 
Článok č. 3: Internetová verzia denníka Aha! zo dňa 16.06.2008  
 

Pohřeb bez obřadu - Vydělá na něm pohřební služba! 

(wer) 
 
PRAHA – »Pohřeb nechceme, babička si ho nepřála!« Takovými výmluvami si lidé mnohdy zdůvodňují, 
proč nechtějí rozloučení se zemřelým. „Jediný, kdo na bezobřadném pohřbu vydělá, je ale pohřební 
služba,“ uvádí Julius Mlčoch, ředitel Pohřebního ústavu hl. města Prahy. 

Počet pohřbů bez obřadu vzrůstá, zejména od ledna, kdy bylo zrušeno pohřebné – pětitisícový příspěvek 
od státu. V mnoha případech přitom lidé nevědí, co to vlastně »bez obřadu« znamená. „Přijdou a říkají: 
chceme levný pohřeb, slyšeli jsme o bezobřadém. Přitom chtějí pohřeb, u kterého budou jen oni sami, 
bez sousedů a kolegů,“ uvádí Mlčoch. Lidé už netuší, že při pohřbu bez obřadu pohřební služba jen 
dojede pro mrtvého a pozůstalí pak dostanou jen urnu. „Jestli byla rakev poškozená, zda byl zemřelý 
správně oblečen, to nikdy nikdo nezjistí,“ říká Mlčoch. 

Cena pohřbu bez obřadu je přitom stejná jako u pohřbu s obřadem. „U pohřbu s obřadem navýší cenu 
jen to, co si pozůstalí vyberou. Vždy je dražší rakev, a musí zaplatit pronájem obřadní síně a květinové 
dary,“ vypočítává Mlčoch. Ostatní položky musí rodina zaplatit tak jako tak. 

Cena pohřbu bez obřadu: 
8700 až 12 000 Kč 

V ceně je zahrnuto: projednání pohřbu, uložení zesnulého do zpopelnění v chladicím boxu, zpopelnění, 
urna, doprava zesnulého, rakev, tisk parte. 

Cena nejlevnějšího pohřbu s obřadem: 
11 500 až 14 000 Kč 
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V ceně je zahrnuto: projednání pohřbu, uložení zesnulého do rakve a úprava, zpopelnění, urna, doprava 
zesnulého, pronájem obřadní síně, rakev, tisk parte, kytice na rakev, věnec. 

Průměrné ceny podle informací pohřebních služeb v České republice. 
 
*** 

(Zdroj: http://www.ahaonline.cz/clanek/musite-vedet/25717/pohreb-bez-obradu-
vydela-na-nem-pohrebni-sluzba.html; prístup 2.1.2012) 
 
 
Článok č. 4: Z domácich správ kanála ČT24 zo dňa 19.4.2011 
 

Češi ztrácejí zájem o své mrtvé, pohřby platí stát  
 
Praha – Stále více lidí nechává pohřeb svých blízkých na státu. Podle nejnovějších údajů ministerstva pro 
místní rozvoj se před pěti lety nikdo nepostaral o 140 mrtvých, loni už to ale bylo pětkrát tolik. Zákon 
totiž žádnou takovou povinnost neukládá. Přibývá navíc i pohřbů bez obřadu. Nejčastěji lidé volí levnější 
kremaci. Česko tak drží evropské prvenství v pohřbívání žehem. 
 
V roce 2007 zaplatilo ministerstvo za sociální pohřby statisíce. Loni se podle mluvčí resortu Jany 
Jabůrkové částka vyšplhala na 4,5 milionu a stále se zvyšuje. Zlom nastal v roce 2008, kdy stát zrušil 
pětitisícový příspěvek na pohřebné. Nezájem ještě vzrostl s ekonomickou krizí. Ta se projevila i v tom, že 
na některých hřbitovech je až 40 % nezaplacených hrobů. 
 
Péči o nebožtíka žádný zákon pozůstalým nenařizuje. Když se o něj do 98 hodin nikdo nepřihlásí, pohřeb 
organizuje obec, zpopelnění platí stát. Ostatky se poté na rok uloží do takzvaného archivu a nakonec 
skončí ve společném hrobě. "V současné době tam můžeme mít tak pětistovku uren," řekl ČT ředitel 
Pohřebního ústavu hlavního města Prahy Jiří Mlčoch. 
 
*** 
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Príloha č. 2: Inzerát oslovujúci potenciálnych respondentov 
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Príloha č. 3: Jeden z variantov scenára rozhovoru 
 
 

Smútočný obrad a chápanie smrti (Osnova rozhovoru) 
 
Úvodná technická: nahrávanie ako prakt. pomôcka + zaručenie anonymity 
  
Naznačenie témy: 
Zaujíma ma: vyrovnanie sa so smrťou a smrteľnosťou, úloha (verejných) obradov 
v procese prežívania straty blízkeho  
 
Focus: hovoriť s ľuďmi, ktorí majú skúsenosť s pohrebom bez obradu (z rodiny, úzkeho 
okruhu priateľov), ideálne s tými, ktorí nejakým spôsobom rozhodovali o podobe 
pohrebu 
 
Odôvodnenie: tradícia vyžaduje obrad, zároveň dnes mnohí pozostalí volia alternatívu, 
berú to „do vlastných rúk“ (na Morave zriedkavé, ale inde aj každý tretí pohreb bez 
obradu) → zaujímajú ma i motivácie a postoje, ale vôbec celá skúsenosť 
 
Okruhy/otázky: 
 

1. Rozprávanie o vlastnej skúsenosti s pochovaním bez obradu (Kto, aký vzťah, ako 
umieral, reakcia na smrť; Praktický priebeh udalostí po smrti? Čo je v tej chvíli 
najdôležitejšie pre človeka?) 

2. Ako ste v rodine dospeli k tomu, že nechcete smútočný obrad? (Priebeh 
diskusie, kto rozhodoval, prehistória (pohreby v rodine), priority; Čo je to 
dôstojnosť?) 

3. Morálna rovina – reakcie okolia? (Negatívne ohlasy? Pozná viac podobných 
prípadov? 

4. Prvý pohreb v živote? Tradícia pochovávania v rodine? Vníma nejaký pozitívny 
zmysel obradu? Zažil „dobrý pohreb? Chodili s rodinou na hroby? 

5. Aký pohreb by chcel pre seba? Uvažoval už o tom? 
Čo to znamená, že človek zomrel? Čo je to smrť? Kedy si uvedomil smrteľnosť 
(zážitok?)? Verí v niečo po smrti? 
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Príloha č. 4: Reflexia spolupôsobenia výskumníka pri vzniku analyzovaného materiálu 

 

 

Poctivá analýza rozhovorov ako mnohovrstvového interakčného toku 

predpokladá, že sa výskumník priebežne pokúša stať sa sám sebe predmetom analýzy a 

naštrbuje tak pocit samozrejmosti vlastného videnia, spôsobu kladenia otázok, 

používaných slov. Pri témach nabitých tak významným existenciálnym nábojom, ako je 

to v prípade otázok o umieraní blízkeho, prekonávaní otrasu zo straty a následne 

vlastných životných orientáciách, sa výskumník pri reflexii prepadáva občas do 

najhlbších podlaží vlastných symbolických svetov, kde po hmate poznáva zdroje svojich 

existenciálnych istôt a úzkostí. (Nedeje sa to iste stále, ak sa to však nedeje vôbec, 

výskumník vie, že je zle.) Priznávam, že predstava výskumu ako hraničnej situácie ma 

priťahovala. Súc presvedčený, že kvalitatívny výskum (a text, ktorý v jeho rámci vzniká) 

je zo strany výskumníka nutne autobiografický počin, vstúpil som do dialógu 

s respondentmi, aby som ich životnú skúsenosť konfrontoval s vlastným poznaním 

a životnými istotami. 

Voľba témy diplomovej práce z mojej strany nebola motivovaná nijakou 

konkrétnou skúsenosťou straty blízkeho človeka. Hoci som za dvadsaťpäť rokov svojho 

života absolvoval pohrebov viacero (do začiatku výskumu som ich napočítal osem), ani 

jeden z nich nemožno nazvať (ani vzdialene) traumatickou skúsenosťou. Z okruhu 

najbližších mi v čase začiatku môjho výskumu boli umreli len starí otcovia – jeden náhle 

po mŕtvici ešte v roku 1991, druhý po dlhom období fyzického chradnutia a sýty života 

ako deväťdesiattriročný v roku 2009. Pohreb som sám nikdy neorganizoval a takisto 

som nikdy neprišiel do bližšieho styku s pohrebnou službou. Ak som hovoril 

s organizátormi pohrebu (čo väčšina respondentov bola), hovoril laik s odborníkom.   

Autobiograficita takto vymedzenej témy spočívala však niečom inom: diskusia 

o vytesňovaní smrti, o strate rituálov a o traumatizovanom trúchlení zarezonovala 

s mojím vlastným postojom k životu a smrteľnosti. Ako dieťa kresťanských rodičov, 

odchovanec cirkevných socializačných mechanizmov a absolvent evanjelického 

cirkevného gymnázia som vyrastal v prostredí, v ktorom reč o smrti rozhodne tabu 

nebola. Už na základnej škole som na základe biblických príbehov vedel vysvetliť, prečo 

ľudia umierajú a čo je s nimi po smrti, a nikdy – ani neskôr a ani dnes – som spôsob, 
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akým sa u nás doma, v škole či cirkvi hovorilo o význame smrti nepovažoval za nejaký 

„neurotický únik“ pred realitou. Pamätám si z detstva dokonca istý moment 

„existenciálneho precitnutia“, v ktorom som si počas lekcie v nedeľnej škole pre deti 

uvedomil, že smrť sa môže stať reálnou i pre mňa – či už v dôsledku dopravnej nehody, 

alebo zlého človeka, ktorý by mi chcel ublížiť – a že sa ako kresťan smrti nemusím báť.78 

Cez všetky zásadné zviklania a premeny mojej kresťanskej viery ma dosiaľ nikdy 

neopustila základná nádej, že smrť je most a že na druhom brehu čaká milostivý Boh. 

Pri vstupe do terénu som nebol nijakým odborníkom na smrť. Moja výchova, pamäť 

vlastných existenciálnych zápasov, dlhoročný kontakt s mnohými (prevažne 

protestantskými) duchovnými a v neposlednom rade dva roky štúdia evanjelickej 

teológie (študoval som ju v Prahe v rokoch 2007-2009) sa však postarali o to, že pre 

mňa od začiatku výskum bol osobným projektom.  

Za respondentmi som prichádzal s citlivou témou a môj prístup k jej otváraniu 

a preberaniu od začiatku do konca sprevádzala zmes rozpakov, odvahy, strachu a 

„svätej prostoty“. Z krátkych popisov kontaktných osôb bolo ťažké odhadnúť, aké 

emócie sa s úmrtím respondentovi spájajú a či bude vnímať môj záujem o jeho 

skúsenosť ako výzvu k obhájeniu vlastnej cti zoči-voči implicitnému morálnemu 

posudku. Prioritou stretnutia teda pre mňa bolo nastoliť a udržať atmosféru dôvery, 

v ktorej sa obaja – respondent so svojím príbehom a ja so svojimi otázkami – budeme 

cítiť bezpečne. Na akom základe však vybudovať most do cudzej intimity? Skúsenosť 

s vedením terapeutického či pastoračného rozhovoru, ktoré by mi dali istotu v podobe 

určitej „role“ a vedomia základných pravidiel, som nemal. Skúsenosť s úmrtím blízkeho, 

ktorá by ma vybavila základnou empatiou (a možnosťou preukázať sa empatiou), som 

mal skromnú.79 Chcel som byť svojim respondentom partnerom, chápajúcim 

poslucháčom, imperatív empatie a citlivosti však na mňa doliehal miestami až priťažko. 

Vcítiť sa do niekoho, kto stratil dôležitú bytosť – kus samého seba – snáď možno 

len na základe podobnej skúsenosti. Vcítiť sa navyše do niekoho, komu snáď vlastný 

postupujúci vek čoraz viac pripomína vlastnú konečnosť (a netýkalo sa to len 

                                                      
78

 Moja snaha vyvolať v respondentoch v závere rozhovoru spomienku na podobný moment 
uvedomenia si smrteľnosti, vyrastajúca z tohto vlastného zážitku, u drvivej väčšiny stroskotala.   
79

 Neschopnosť empatie som pálčivo pociťoval zvlášť pri rozhovoroch s tými, ktorým v útlom veku umrel 
niektorý z rodičov. I keď išlo o histórie staré desiatky rokov, bol napríklad Dušan či Martin spomienkou 
viditeľne pohnutí, a ja som nevedel, ako sa zachovať. Tváriť sa, že je to dávny príbeh? Vyjadriť im účasť? 
Ako to spraviť, aby to od neznámeho neznelo ako fráza?  
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najstarších z respondentov, niekedy stačí, že má človek deti), tiež nie je vo veku 

dvadsaťpäť rokov ľahké. Hlavne spočiatku som často pochyboval o tom, či vôbec 

môžem v očiach respondenta status dôveryhodného partnera dosiahnuť: Nevnímajú 

ma skôr ako naivné dieťa? Keď k tomu všetkému ešte nevyzerám ani na tých 

dvadsaťpäť, ale tak na osemnásť? Hoci som postupne naberal väčšiu istotu v tom, ako 

prezentovať výskum a ako prípadne smerovať rozhovor, rešpekt pred cudzou intimitou 

mi zväzoval ruky prakticky až do konca. 

V rozhovoroch o pohreboch so svojimi Českými respondentmi som navyše 

s prekvapením narazil na svoju kultúrnu odlišnosť, a to oveľa silnejšie, než som si za šesť 

rokov života v Česku zvykol. Nešlo tu len o nutnosť opätovne vysvetľovať, čo je to „kar“. 

Ako Slovák som pre nejedného z nich pars pro toto reprezentoval obraz svojej 

domovskej krajiny (tradičnej, katolíckej, rurálnej), ktorá v ich povedomí figurovala ako 

svojho druhu alter ego ich vlastnej kultúry. Keď som sa v poslednom rozhovore 

s Alexandrou pokúsil tento status „cudzinca“ priznať a využiť ho na legitimizáciu svojej 

„zvedavosti“, zdalo sa mi, že to moju pozíciu iba zhoršilo – mal som dojem, že moje 

často rýdzo technické otázky (doplnenie, spresnenie a podobne) si Alexandra miestami 

vykladá ako možné útoky, proti ktorým sa treba brániť. Nie je vylúčené, že mi pozícia 

cudzinca trochu pomohla v tom, že respondenti boli všeobecne ochotnejší 

a blahosklonnejší, snaha klásť na jej pozadí problematické otázky však narazila na 

odpor.   
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Príloha č. 5: Prehľad informácií o respondentoch a ich zosnulých pochovaných 

bez obradu 
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Príloha č. 6: Miera kremácie vo vybraných štátoch sveta za rok 2004  
 

 

Zdroj: Hupková (2008:38) 

 

 

 

Príloha č. 7: Vznik krematórií v Česku: tri etapy výstavby 

 

 

Zdroj: Hupková (2008: 53) 
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Príloha č. 8: Vývoj miery kremácie na Českom území (v percentách)80 
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Zdroj dát: Nešpor a Nešporová (2012: ???) 

 

Príloha č. 9: Počty katolíckych pohrebov (a iných vybraných katolíckych sviatostí) na 
1000 ekvivalentných demografických udalostí v ČR v období 1997 – 200581 
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Zdroj: Tichý (2007: 30) 

                                                      
80

 Údaj za rok 1940 je spočítaný za populáciu žijúcu v Protektoráte Čiech a Moravy, ako aj na 
anektovaných pohraničných územiach 
81

 Údaj za rok 2004 je v dopočítaný ako priemer rokov 2003 a 2005. 
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Príloha č. 10: Vývoj počtu krematórií v porovnaní s vývojom miery kremácie v Česku 

 

 

Zdroj: Hupková (2008: 54) 

 

 

 

Príloha č. 11: Krematóriá v Česku 
  

 
 
Zdroj: Hupková (2008: 51) 
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Príloha č. 12: Ilustračné fotografie vybraných českých krematórií  
 
Obrázok č. 121: Prvé krematórium na území dnešnej ČR dokončené v roku 1916 
v Liberci. Autor návrhu: Rudolf Bitzan.  
 

  
Zdroj: http://kubikova.blog.denik.cz/c/119005/Krematorium-v-Liberci.html (prístup 5. 
8. 2011) 
 
Obrázok č. 122: Mostecké krematórium z roku 1924 (autor návrhu: August Kirstein) 
 

 
Zdroj: http://mesta.obce.cz/mool-vol/galerie3.asp?id_org=9959&id_fotopary= 
7607&id_obrazky=9774 (prístup 5. 8. 2011) 
Obrázok č. 123: Pardubické kermatórium z roku 1923 navrhnuté Pavlom Janákom  
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Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Krematorium (prístup 5. 8. 2011) 
 
 
Obrázok č. 124: Krematórium v pražských Strašniciach (projekt Aloisa Mezeru, stavba 
dokončená roku 1932) 
 

 
Zdroj: http://www.pohrustav.cz/moznosti_ulozeni_uren.html (prístup 5. 8. 2011) 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/Pce-krematorium1.jpg
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Obrázok č. 125: Krematórium v Olomouci (dokončené 1932, projekt Alois Šajtar) 
 

 
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_funkcionalistick%C3%BDch_staveb_v_ 
Olomouci (prístup 5. 8. 2011) 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/Crematorium_in_Olomouc.jpg
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Obrázok č. 126: Krematórium v Šumperku (navrhol Petr Brauner, postavené koncom 
70.rokov 20. storočia) 
 

 
Zdroj: http://www.sumperk.cz/dr-cs/pohrebnictvi/sumperk/moravske-krematorium-s-
r-o.html (prístup 9. 1. 2012)  
 
 
Obrázok č. 127: Krematórium Kladno (projektant nezistený, postavené v 90.rokoch 
20.storočia) 
 

 
Zdroj: http://www.tqbohemia.cz/krematorium (prístup 9. 1. 2012) 



   

 

154 

  

Príloha č. 13: Parte oznamujúce smrť Denisinho otca 
 
 

 

 

 

 

 
 
 


