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ÚVOD 

Moje diplomová práce nese název Motivy smrti v barokní poezii, s podtitulem 

Interpretace motivů smrti a zmaru ve vybraných dílech barokní literatury. 

Zaměřila jsem se na barokní funerální lyriku a pokusila se na vybraných dílech 

manifestovat hlavní znaky tohoto druhu poezie. 

Hledala jsem nejčastější motivy související se smrtí a umíráním, tedy motivy a 

pocity zmaru, marnosti, zásvětí, dále pak s tím související touhy po nebeském životě a 

s tím spjaté pocity strachu tehdejších lidí, strachu z utrpení a pekelných muk. 

Barokní autoři jsou ve svých líčeních velice naturalističtí. Velice barvitě popisují 

muka, která na člověka čekají, jestliže nežije v souladu s božími zákony. Nesmíme 

zapomínat také na to, že texty byly doplňovány i obrazovými cykly a hudební složkou, 

takže útočení na všechny smysly bylo komplexní. 

Vycházela jsem z Generační periodizace českého baroka, studie, jejímž autorem je 

V. Černý. Je nutné si uvědomit, že nemůžeme vnímat baroko jako celistvý celek, je nutné 

od sebe určitá období vydělit. V. Černý uvádí, že trvá-li například naše baroko přibližně od 

roku 1620 do roku 1740, uplatní se v jeho procesu přinejmenším pět postupných lidských 

pokolení, a každé je jiné a poslední se jistě velmi nepodobá prvnímu; všechny sdílejí jistý 

společný fond názorů a stanovisek, citových vznětů a reakcí, volních proudů, cílů, ideálů, 

představ o lidském dobru a o smyslu života, prostě sdílejí se společně na tom, co můžeme 

beze strachu z obvinění platónského realismu nazvat kulturní barokní podstatou; ale ne 

všechny činí to stejným způsobem a stejnou měrou, ne všechny uplatňují a vysoce oceňují 

v rámci baroka tytéž barokní životní a kulturní hodnoty. Barokní styl v nich ve všech sice 

trvá, ale i žije, tedy mění se a zároveň se i vysiluje. 1 

Jako iniciální roky barokní epochy chápe V. Černý přibližné rozmezí let 1618-

1621, ale dodává, že je nutné brát přesné letopočty pouze jako pomůcku, protože dějinný 

vývoj nikdy nemůže mít absolutní rozmezí, ale jen plynulé přechody. Toto iniciální období 

postihuje krizi, jež nastala v českých zemích v souvislosti s nábožensko-politickou 

konfrontací. V této době se samozřejmě ještě objevují dozvuky předcházející epochy, takže 

ne všechno je ryze barokní. 

Do první barokní generace řadí V. Černý Komenského, Třanovského, Hollara, 

Škrétu, Kocmánka, Michnu, z mimouměleckých osobností pak Albrechta z Valdštejna. 

Jsou to lidé debutující přibližně ve dvacátých letech 17. století. 

1 



Ve své práci jsem se zaměřila na interpretaci některých děl. Vycházela jsem 

z Vašicových Písní o čtyřech posledních věcech člověka, dalším podkladem mi byl 

Vašicův Smrtí tanec. Uvědomuji si, že obě díla jsou přejatá ze zahraniční provenience. 

Jádrem, z nichž postupně vznikal německý a latinský, a podle nich pak i český 

cyklus, byl „tanec smrti" od Petra Franckha. Smrtí tanec je barokní variací na středověké 

téma umrlčího tance (danse macabre). Kostlivec (Smrtholka nebo Smrtohnát) přepadá 

představitele jednotlivých stavů a vyzývá je k tanci. Zmíněnému danse macabre se také 

věnuji v jedné z kapitol podrobněji, vzhledem k jeho působení na pohřební písně, v nichž 

se jeho principy odrážejí. Dále jsem čerpala z některých kancionálů a snažila jsem se 

dohledat přítomnost motivů smrti v pohřebních písních přímo v pramenech. 

Je jasné, že baroko vychází z období předchozího, sahá do středověku. Také 

v období středověku byl život lidí podřízen Bohu, ale tehdy nebyla katolická církev ještě 

tak ohrožena, jako právě v pozdějším období, kdy probíhá silná reformace, tudíž forma a 

prezentace se značně liší, ve středověku nebyla potřeba lidi pro katolickou víru získávat a 

přesvědčovat. Změnou je tedy i zásadní barokní orientace na široké lidové vrstvy. Snaha 

získat, šokovat, přesvědčit monumentálností a exaltovaností. 

A na druhou stranu, z barokního písemnictví, z jeho námětů a motivů, vychází i 

literatura pozdější. Zvlášť pak je patrná fascinace smrtí, temnotou, zásvětím atd. v období 

romantismu. Přesahy barokního pocitu do dalších, pozdějších období však už nebyly cílem 

této práce. Při probírání motivů smrti se tedy zaměřuji především na metaforiku a barvité, 

až naturalistické líčení v poezii barokní. 

Snažila jsem se také dohledat odrazy těchto motivů v lidové poezii, která 

v mnohém, co se týče textů pojednávajících o smrti, odpovídá textům barokním. Zaměřila 

jsem se především na K. J. Erbena, tedy na autora, který se během svého literárního 

působení lidovou poezií zabýval a který může zcela jistě prostřednictvím své tvorby 

lidovou poezii reprezentativně zastupovat. 

Důležitým textem, který podle mého názoru ovlivnil novověká díla s funerální 

tematikou vznikající na našem území, byl text tzv. Věčného pekelného žaláře, kterému 

v jedné z kapitol věnuji také pozornost. Velmi dobře je tento text tematicky spojen s touto 

prací, jsou v něm velice dobře a výstižně zachyceny motivy smrti a strachu plynoucí 

z neznámého, spojené s vírou v existenci pekla. Daly se v něm dohledat styčné body jak 

s Vašicovými soubory, tak s ostatními pohřebními písněmi. 

Strach z neznáma, pomíjivost života i světa, marnost veškerého lidského počínání i 

touha po dokonalosti a zároveň obava před vlastním selháním, to všechno jsou pocity. 
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které jsou zachyceny v této práci. Důležitým pojítkem se stalo heslo, které se prolíná celou 

barokní etapou, heslo, které zní vanitas vanitatum et omnia vanitas. 1 
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1. SMRT OBECNĚ 

Mým úkolem je zabývat se chápáním smrti a tematikou se smrtí související, a to 

v období raného novověku. Hned na začátku je nutné předeslat, že mnohé pocity objevující 

se ve funerálních textech vycházejí z pojetí středověkého a mnohdy zapadají do souvislostí 

antických. 

V období pozdního středověku a raného novověku se smrt postupně stávala 

záležitostí, která člověka sice fascinovala, ale již tolik neděsila, stávala se normálním, 

běžným jevem, který se každodenně dotýkal všech, stával se všedním obrazem dne. Pohled 

na smrt byl ovlivněn jednak náboženským působením, jednak tím, že smrt provázela 

člověka téměř denně. Souviselo to s neklidem doby, s náboženskými válkami a 

doprovodným jevem válek, tedy s šířením nejrůznějších nemocí a nákaz, zvláště pak té 

morové. Zcela nepochybně je nutné zmínit do té doby největší válečný konflikt -

třicetiletou válku. Jak tvrdí Pavel Bělina, obecný úpadek křesťanské morálky dosáhl 

takového měřítka, že obyvatelé zvlášť sužovaných krajů začali považovat rychlou a 

milosrdnou smrt nikoli za tragédii, nýbrž dar z nebes.2 

Smrti lidé věnovali velkou pozornost, život byl vlastně již od narození vnímán jako 

postupná cesta ke smrti. Byla součástí čtyř posledních věcí člověka, lidé byli nabádáni 

k tomu, aby víc než na cokoliv jiného mysleli právě na to, že jednoho dne zemřou, protože 

jen tímto neustálým pomýšlením na smrt se na ni mohli nejlépe připravit. Jak píše 

Montaigne ve svých Esejích: „ Zbavme ho (nepřítele smrt) jeho cizoty, věnujme se mu, 

ochočme ho, nemějme nic na mysli tak často jako smrt. " 3 Je tedy patrné, že člověk se měl 

smrtí neustále zaobírat, aby přivykl myšlence, že jednoho dne i on skončí svoji životní 

pouť a bude se muset zpovídat ze skutků, které učinil na tomto světě. 

Důležité proto bylo, aby žil příkladným životem, protože v opačném případě ho 

mělo čekat nekonečné zatracení. Mezi hříchy, které znamenaly cestu do pekla, patřily 

hlavně touha po penězích, lakomství, nespravedlivé soustřeďování majetku, pýcha, závist, 

obžerství, opilství, rouhání se Bohu, lenost, lhaní atd. Úplný seznam hříchů snad ani není 

možné zachytit, je ale pravda, že člověk je tvor podléhající sociální interakci a jako takový 

vnímá a dokáže rozlišovat rozdíly v chování, dokáže posoudit hranice chování přijatelného 

a nepřijatelného v rámci dané society. V textech s funerální tematikou ale mohl nalézt 

jakýsi návod a rady, čemu se raději vyhnout. 
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Často bývá v souvislosti se zápornými lidskými vlastnostmi zmiňován i pojem 

marnosti. Je jasné, že v souladu s božími příkazy je majetek člověku vesměs k ničemu, 

stejně ho musí zanechat na tomto světě a v tom následujícím mu je přítěží, jestliže nekonal 

prostřednictvím bohatství dobré skutky, nepomáhal například potřebným a myslel jen na 

svou osobu a své pohodlí. Smrt je pak velice spravedlivá, protože nedělá žádné rozdíly a 

bere s sebou jak chudé, tak bohaté. 

Pocity marnosti, ale i nestálosti a malosti či nicotnosti člověka byly vesměs také 

doprovázeny pocity nespokojenosti, protože člověk bývá často nespokojený s tím, co právě 

má, touží často po opačném stavu věcí. Když nemá peníze, představuje si život v přepychu, 

který pro něj znamená vše, mladí lidé si často schválně přidávají roky, protože si přejí být 

starší a tím možná respektovanější, ale když zestárnou, vedou řeči o tom, co by všechno 

dali za to, aby mohli být jen o pár roků mladší. Ale jak již bylo řečeno, smrt si nevybírá, 

mladý člověk umírá stejně jako ten starší. V tehdejší době smrt byla blízká i mladší 

generaci, vysoká byla i úmrtnost dětí. Při pojednávání o smrti je třeba zmínit i téma, které 

vůbec není jednoduché a které vyvolává hodně negativních pocitů. Je to téma právě dětské 

úmrtnosti, ale jestliže mluvíme o smrti, tak ho zcela určitě nemůžeme vynechat. A to i 

vzhledem k tomu, že v pohřebních písních není smrt dětí výjimkou. Dětské úmrtnosti si 

musíme všimnout obzvlášť v případě, že pojednáváme o vnímání smrti jako vykonavatelky 

spravedlnosti, která přistupuje ke všem stejně. Je pravda, že u starých lidí je smrt vnímána 

odlišně, než je tomu u mladých, nebo dokonce u dětí. Mnohdy v případě starců bývá 

chápána jako vysvobození. U dětí je to jiné, ale bohužel právě v okamžiku, kdy zemře dítě, 

si člověk uvědomuje svoji vlastní smrtelnost snad nejvíc.V novověku byla dětská, 

novorozenecká i kojenecká úmrtnost hodně vysoká, téměř ve stejné míře postihovala 

rodiče bohaté i chudé, stejně tak si vybírala svoji krutou daň ve stejné míře na venkově 

jako ve městech. Při přesném číselném vyjádření je třeba rozlišit mezi počtem dětí, které 

zemřely při porodu, nebo krátce po něm, a dětmi, které se nedožily patnácti let, přičemž 

bylo uváděno, že kdo dosáhne patnácti let věku, má poměrně vysokou šanci dožít se aspoň 

čtyřiceti. Průměrně se však z šesti až osmi dětí, které se v manželství rodily, dožila patnácti 

let sotva polovina. Uvádí se, že takto vysoká úmrtnost přetrvávala ještě v devatenáctém 

století, kdy ještě mírně stoupala. K největšímu počtu úmrtí docházelo během prvního roku 

života. Příčin je více. Hlavní vinu zřejmě nesly choroby, různé epidemie a nákazy, proti 

kterým nebyly známé léky, k prvním očkováním se přistupovalo až na konci osmnáctého 

století. Vedle nejrůznějších nemocí samozřejmě sehrály smutnou roli i špatné hygienické 

podmínky a nedostatečná výživa. Matky rovněž musely vykonávat své pracovní povinnosti 

5 



bez jakýchkoliv úlev nejen během těhotenství, ale i krátce po porodu, takže na péči o dítě 

nezbývalo tolik času a sil. Toto všechno vytvářelo špatné podmínky pro přežití nejmenších. 

Přes veškeré osobní trápení a bolest, kterou ztráta dítěte bezpochyby způsobí, byla 

přijímána dětská úmrtnost jako nutné zlo. A problematika zemřelých dětí se samozřejmě 

stala součástí, kázání a písní o smrti. 4 

Smrt jako vykonavatelka naprosto neúprosné spravedlnosti zasahuje všechny 

stupně církevní hierarchie i světské stavy a příslušnosti.. Smrt prostě prochází napříč celým 

společenským spektrem a chová se k všem úplně stejně. Je vnímána jako spravedlivá, která 

nečiní žádného rozdílu mezi lidmi. 

Jak tvrdí Josef Vašica,5 smrt zasahuje normativně nejen do řádu věcí, ale i do 

vzájemných lidských vztahů a je nejspravedlivějším tyranem, neboť všechny odměňuje 

stejně , žádné bohatství ji neuplatí, žádná prosba a naříkání s ní nepohne; všichni lidé, jenž 

se rodí, musí zemřít proto, že jsou vlastně účastni na prvopočátečním hříchu. Od počátku 

pokládali lidé smrt zajev, který byl opředený tajemstvím, záhadou, logický proto byl pocit 

úzkosti a strachu, doprovázený lítostí nad ztrátou nejbližších. Postoj se v průběhu vývoje 

měnil a již od středověku se postupně smrt stávala přirozenou součástí životního cyklu. 

Jestliže hovoříme o smrti a hovořili jsme o úmrtnosti dětské, musíme zmínit i druhý 

pól, tedy pojem stáří. Přestože si smrt nevybírá a je ke všem stejně spravedlivá, stáří má k 

ní určitě blíž než mládí, a to i přesto, že v období, kterým se zabýváme, nebyla ani smrt 

mladého člověka výjimkou. Otázkou ale je, kdy stáří začíná, kdy můžeme hovořit o 

člověku jako o starém, kde je přesně vymezená hranice. A je vůbec možné ji přesně 

stanovit? Bezpochyby se vnímání stáří proměňuje, což souvisí s kvalitou života a životních 

podmínek vůbec. Dá se říct, že v současnosti je toto období lidského života vymezeno 

přesněji, než tomu bylo v období novověku, i když stále platí, a mnoho lidí toto rčení 

připomíná, že člověk je starý tak, jak se cítí. Nyní je stanoven věk, kdy má člověk právo 

odejít do důchodu apod. To se týká vždy celé stejné věkové skupiny. Jak to ale vypadalo 

v minulosti? 

V období, kterým se zabýváme, tedy v období raného novověku, nebyl zcela 

zřetelný přechod z tzv. produktivního věku do stáří, podobně jako nebyla určena příliš 

ostrá hranice mezi světem dospělých a dětí, lépe řečeno dospívajících. Neexistovala žádná 

oficiálně stanovená hranice, od které by byli lidé považováni za staré. Pokud se člověk 

stáří dožil, neměl žádné výsadní postavení, nemohl se spoléhat na to, že by se k němu 

ostatní chovali nějak zvlášť ohleduplně. Starý byl ten, kdo se sám považoval za starého, 

anebo ten, koho jako starého společnost vnímala kvůli příznakům stáří, jimiž se 
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vyznačoval, ať už šlo např. o shrbenost a celkovou sešlost těla nebo šedivé vlasy. Je 

pravda, že obraz stáří, který vytvářela společnost v novověku hluboko do 17. století, měl 

docela daleko od spojování stáří s typickými atributy, jako je moudrost, zralost nebo 

vyrovnanost. Skutečnost byla zcela jiná, starým lidem nebyla prokazována téměř žádná 

úcta, stávali se zbytečnými, často se k nim lidé stavěli s výsměchem, dokonce i 

pohrdáním, všímali si hlavně zchátralosti starých lidí, najevo byla dávána neužitečnost, 

stáří bylo spojováno se slabostí a neduživostí. Téma stáří ale výborně posloužilo jako 

odkaz na pomíjivost života. Zvlášť v případech, které se objevovaly v textech pohřebních 

písní, kdy bylo dáváno do protikladu právě stáří s mládím, člověk v plné síle vysmívající 

se člověku zchátralému. 

Situace se začala měnit teprve po třicetileté válce, jednak v souvislosti s morálním a 

veřejným posílením patriarchálního řádu, které s sebou přineslo i požadavek, aby bylo stáří 

náležitě ctěno, jednak s prodloužením naděje na dožití, kdy vzrostl počet starých lidí a 

jejich zabezpečení se stalo problémem. 

Jak uvádí Dülmen6, jestliže křesťanství, a nezáleží na tom, jestli šlo o katolictví 

nebo o protestantské náboženství, hovořilo v souvislosti se stářím především o pomíjivosti 

života a neprojevovalo žádné zábrany při vyobrazování veškeré hrůznosti, začala se pod 

vlivem stále většího mravního povznesení společnosti a zaměření se na pozemský svět 

vraném osvícenství připisovat stáří mnohem vyšší hodnota. Byla vyzdvihována hlavně 

jeho autorita a rozum, moudrost a zralost oproti nezralosti mládí. Je nutné vyzdvihnout i 

skutečnost, že každý, kdo nějakým způsobem aspoň částečně svůj život reflektoval, musel 

počítat s tím, že může zcela znenadání skončit svůj život, a tato poněkud neblahá 

perspektiva zabraňovala i dlouhodobému plánování, člověk musel v každém okamžiku 

počítat se smrtí a jeho prvořadým úkolem bylo využití času, být aktivní a prosadit se. Toto 

téma prochází téměř všemi pohřebními písněmi. 

Často je v této práci zmiňována pomíjivost, musíme si uvědomit, že určité 

odlišnosti v jejím vnímání existují. Je nesporné, že v současné době se délka života 

prodlužuje. V průměru se lidé dožívají kolem sedmdesáti let věku, straší lidé nejsou 

výjimkou, přibývá dokonce i lidí stoletých! Novověký člověk však neměl příliš mnoho 

vyměřeného času pro pozemský život. Naděje na dlouhý život nebyla příliš vysoká, ale 

délka života se částečně lišila jednak v jednotlivých regionech, jednak i v jednotlivých 

sociálních stavech. Vyhlídky na delší život měli především duchovní, úředníci, obchodníci 

a hostinští.7 
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Ani život v dostatku a v relativně dobrých hygienických podmínkách však ještě 

nezaručoval, že se lidé v nich žijící skutečně vysokého nebo aspoň vyššího věku dožili. 

Skoro padesát procent lidí zemřelo ještě před dosažením deseti let věku. Zmíněná vysoká 

dětská, novorozenecká a kojenecká úmrtnost měla za následek, že průměrná délka života 

se pohybovala kolem 28 let. Tento věk je z našeho pohledu vnímán jako věk hodně mladý. 

Muži i ženy doživší se 40-50 let byli považováni za staré, slabé a fyzicky opotřebované. 

Jako lidé produktivního věku byli označováni ti, již náleželi do věkové skupiny v rozmezí 

18-35 let. 

Musíme si uvědomit, že v krátkém životě bylo většinou nutné podstupovat tvrdý 

boj, aby člověk vůbec přežil, zajistil si potravu a zvládl každodenní starosti i nemoci, kvůli 

kterým stejně často nemohl přestat vykonávat své povolání. Pak se nesmíme divit ani 

krutosti a tvrdosti jednání i doby vůbec. Pohřební písně a texty s funerální tematikou 

odrážejí i tuto skutečnost. V běžných každodenních podmínkách krátkého a tvrdého života 

rovněž spočívají kořeny magických představ a religiozity. Ačkoliv lidé lpěli na svých 

životech stejně jako lidé v jiných dobách, zdá se, že se v případě rychle postupující nemoci 

odevzdávali do rukou osudu či Boží vůle. Snažili se co nejlépe připravit na smrt. Když se 

stalo, že se někdo, kdo byl považován za smrtelně nemocného, překvapivě uzdravil, bylo 

jeho uzdravení, nebo aspoň obrat k lepšímu, vnímán jako zázrak nebo zvláštní projev Boží 

milosti. O umírání prostých lidí se toho příliš neví, jsou zaznamenány spíš svědectví o 

umírání a smrti lidí urozených a bohatých, ještě více pak vrstev vzdělaných. Svědectví o 

jejich posledních okamžicích se dochovalo poměrně dost. 

Jak již bylo uvedeno, vztah k umírání a smrti byl v raném novověku podstatně jiný 

než dnes, což spočívá ve skutečnosti, že umírání a smrt byly běžnou záležitostí a smrt pro 

tehdejší lidi byla začleněna do náboženství, víry ve spasení a věčný život, resp. v peklo a 

věčné tresty. Smrt byla vnímána jako brána do onoho světa, nevedla ke konečnému 

odloučení od pozůstalých, neznamenala definitivní konec. O samotných přípravách na 

smrt, o tom, že se lidé skutečně báli věčného zatracení, už toho bylo napsáno poměrně 

hodně. Myslím si, že je třeba se zmínit i o pohřbech, které jsou s umíráním samozřejmě 

úzce spjati. Právě při nich se totiž mohli lidé setkat s mnoha písněmi týkajícími se smrti. 

To, že pozůstalí truchlili nad ztrátou svého blízkého a stáli tváří v tvář smrti, umožnilo 

autorům těchto textů důsledně apelovat na živé, aby se chovali podle daných pravidel a 

vyvarovali se trestů, které mohou eventuálně po smrti následovat. Pohřbu byl přikládán 

veliký význam a stal se podobně důležitou záležitostí jako například svatba nebo narození. 

Přestože byl výhradní záležitostí církve, doprovázela jak samotné umírání, tak pohřeb řada 
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pověr a různých rituálů, které měly plnit několik funkcí. Především měly zahánět strach ze 

smrti, udržovat kontinuitu všech oblastí života a ulehčit umírajícímu odchod z tohoto světa 

na onen svět. Měly mu umožnit křesťanskou smrt, neboť pouze ona mu mohla i poté, co 

dokonal svoji životní pouť, zajistit zachování jeho cti. Vcelku lidé nevěřili, že se 

s posledním výdechem člověk již zcela oddělil od světa a jeho návrat je již znemožněn a 

vyloučen, protože ještě dlouho převládal názor, že se duše po smrti zdržuje v jakémsi 

meziprostoru, který ale není totožný s očistcem. Pohřební rituál byl z velké míry určen 

církvemi, byly pronášeny modlitby, zpívaly se písně, u katolíků se nakonec hrob vysvětil 

pomocí svěcené vody či kadidla, aby zde mrtvý našel klid, aby nepůsobil nic zlého živým, 

aby byla posílena víra. V pohřebním ceremoniálu se prolínaly kolektivní zájmy 

s individuálními vztahy k mrtvému. Jeho vrcholem byla tzv. parentace, kázání pronášené 

knězem, takové rozloučení s mrtvým. Zatímco u katolického pohřbu byla 

upřednostňována sounáležitost živých s mrtvým a všechny modlitby měly sloužit spáse 

mrtvého, aniž by se přitom nějak zvlášť připomínal jeho skutečný život, u evangelíků se 

obracel farář ve svém projevu na shromážděnou obec a připomínal i nebožtíka samotného, 

hlavně z toho důvodu, aby utěšil a posílil pozůstalé. Zde vystoupila osobnost zemřelého ve 

výraznějších obrysech. Ačkoliv protestantská církev stále varovala před přílišnou 

okázalostí pohřbů, nevyhnula se podřízení se všeobecným požadavkům, které na ni kladla 

stavovská společnost. 

Pro křesťany bylo samozřejmostí, že bude pohřben do vysvěcené půdy církevního 

hřbitova, nepokřtěné děti byly pochovány mimo hřbitov, respektive na jeho okraji, 

sebevrazi byli ale ještě dlouhou dobu jen tak zahrabáni na mrchovišti. Novověká 

společnost přikládala veliký význam tomu, aby byli její mrtví pochováni v její 

bezprostřední blízkosti, a to nejlépe ve středu obce, mrtví a živí zůstávali navzájem 

spojeni. Postupně v období novověku, s příchodem reformace bylo propagováno 

přemístění hřbitovů na okraj obcí, dokonce až za městské hradby. 

Důležitým faktem, který souvisí velice úzce s problematikou pohřebních písní, je 

posmrtný život. V textech pohřebních písní se velice často setkáváme nejenom se 

samotným procesem umírání, ale ve většině případů jde právě o pojetí posmrtného života, 

o místo, kde přebývá duše poté, co opustí tento svět. Setkáváme se s podsvětním i 

nadsvětním prostorem, a domnívám se, že je na místě zmínit se aspoň v krátkosti o vývoji 

myšlení spojeném právě s tematikou posmrtného pobývání duší zemřelých. 

Ve všech náboženstvích se jako jedna z nejzákladnějších spojnic objevuje idea 

posmrtného života, tedy pokračování života pozemského a jak uvádí Aries,8 až do éry 
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vědeckého pokroku lidé připouštěli existenci nějaké další formy bytí po smrti a jakési 

důrazné odmítání okamžitého, definitivního zániku. Sklony k těmto úvahám nemizí 

samozřejmě ani dnes. 

Na posmrtný život byli lidé připravováni, někteří brali řeči o smrti na lehkou váhu, 

začala se jich týkat až v okamžiku, kdy o sobě dala vědět, když pocítili svoji smrtelnost, 

jiní se snažili vyvarovat zlých skutků, protože si byli vědomi toho, že způsob pozemského 

života je odkáže k určitému druhu života posmrtného. Není divu, že mnoho lidí smrt ze 

svých myšlenek vytěsňovalo a nechtělo si ji připustit. Hlavně mladí lidé měli a mají pocit, 

že se jich netýká. Ale všude se hovoří o tom, že jedině smrt je spravedlivá, jsou si před ní 

všichni rovni, na nikoho se neohlíží. Může brát s sebou ve stejné míře staré jako ty mladší, 

bohaté nebo chudé. 

V křesťanství platí ( převzato z řecké filozofie), že člověk začne umírat v podstatě 

hned, jakmile přijde na svět. Život je cestou ke smrti, člověk začíná umírat okamžitě v 

době zrození. Podobně křesťanství přejalo představu o posmrtném životě v pochmurném 

podsvětí, milostivém nadsvětí i představu mravního soudu. V momentě smrti se pak 

otevírá cesta k věčnému životu. Tyto zjednodušené teze křesťanské eschatologie se 

v průběhu staletí proměňovaly. 

V křesťanském náboženství se smrt stává odplatou za hřích, pro spravedlivé je pak 

smrt tělesná předpokladem pro zrození v životě na onom světě. Velmi důležitý je poslední 

soud, který se stal jedním ze základních pilířů této víry. Podle římskokatolické církve je 

období mezi úmrtím a posledním soudem vyplněno očistcem. Současně byla přijata 

myšlenka soudu individuálního. Z toho vyplývá nutnost přípravy na smrt, a především 

vlivem církevních kazatelů je člověk upozorňován na světská pokušení, kterých se má 

vyvarovat. Bohatství, shromažďování majetku, přehnaná péče o tělesnou schránku, 

přezírání duchovních záležitostí představuje cestu k pekelným mukám. Člověk je zároveň 

upozorňován na to, že smrt je spravedlivá, že před ní jsou si všichni rovni, smrt má fatální 

charakter, nikdo neví, kdy přijde jeho poslední hodina. 

Tematika smrti se objevovala nejen v literatuře, ale i ve výtvarném umění velice 

často. Náměty postihují proces, kterým prochází tělo od úmrtí až po kostru. Již v 

období období 14. - 16. století se objevují více než vyobrazení koster obrazy 

rozkládajícího se těla, kostlivci uhlazení, vybělení a tato tendence pokračuje i do dalších 

období. V novověku se pak více setkáváme s naturalistickými popisy těl tlejících, 

zapáchajících, které vyvolávají v živých neskutečný odpor. Obrazy hniloby jsou velmi 

realisticky podané. Jedním z nejčastějších způsobů ztvárnění smrti bývá napůl shnilá 
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mrtvola, umrlec, který na sobě má ještě zbytky tkáně. Často je kostlivec nebo rozkládající 

se tělo doprovázeno množstvím červů, žab, hadů, pro které se stává potravou. Tyto obrazy 

působí velice odpudivě. Důraz je kladen na rozkládající se tělo, prolezlé množstvím červů, 

obraz vlastně zahrnuje proces, který je ukrytý před zraky veřejnosti, protože ukazuje 

s obrovskou představivostí děje, které probíhají pod zemí. Je ale pravda, že při vysoké 

úmrtnosti se lidé často setkali i s lidskými ostatky, které se dostaly na povrch při novém 

kopání hrobu, žádná lhůta, po níž je možné hrob znovu otevřít, samozřejmě v té době 

neexistovala. Kostra, na které jsou ještě zbytky vaziva a cáry šatů, má za úkol varovat a 

upozornit na to, že lidé, kteří se s ní setkají, mají být pokorní a uvědomit si, že budou 

jednou úplně stejně odporní, v rozkladu a že jejich tělesná schránka bude pouhou potravou 

červů. 

Na obrazech se objevuje čím dál dokonalejší zobrazení těla, což souvisí 

s větší znalostí anatomie člověka. Už od první poloviny 14. století se provádějí první pitvy, 

které samozřejmě přinášejí nové poznatky z oblasti anatomie a širší povědomí o lidském 

těle. 

Zobrazování mrtvých bylo úzce spjato s alegorickým zobrazením smrti. V malířství 

bylo téma smrti velice hojně rozšířené, smrt se objevuje ve výzdobách církevních objektů, 

na freskách i miniaturách, iluminacích, grafikách, na hracích kartách i jako nejrůznější 

dekorace, například na truhlách atd. Kromě smrti, která je často představena jako jezdec na 

koni nebo s žacími nástroji, s kosou nebo srpem, či nástroji, které používá hrobník, se 

objevují i poslové smrti, mrtví. Zde bych se chtěla pozastavit u symbolu kosy a srpu. Kosa 

je nejen atributem smrti, ale symbolizuje i žně, které a v sobě opět nesou jednak proces 

zničení, na druhou stranu představují symbol zrození. Srp, který může držet nejen 

kostlivec, ale například i stařec, který, je - li nahý nebo částečně oblečený, představuje čas. 

Tím, že smrt byla téměř každodenní záležitostí, stala se všední, lidé se k ní často 

stavěli lhostejně. Samotná smrt ale nebyla důvodem k obavám. Ty přicházely až 

v souvislosti s peklem. Strach z pekla stále znovu vyvolávali i kněží svými kázáními, a i 

když se lidé jimi vždy neřídili, měla je kázání varovat před životem v hříchu, tedy před 

peklem, kterému se v tom případě po smrti nevyhnou. 

Rada historiků se zamýšlí nad tím, že ke smrti lidé přistupovali lhostejně proto, že 

především období od 16. století bylo obdobím rozsáhlých krvavých konfliktů či epidemií, 

v jejichž důsledku docházelo k úpadku společnosti, k hospodářským krizím, v některých 

oblastech až k vylidnění. Žádná jiná doba vlastně nekladla tak velký důraz na představu 
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smrti a nevyužívala ji k citovému dojímání. Mnoho historiků však vidí tento pohled jako 

velice zjednodušený. 

Umění s umrlčí tematikou vyobrazovalo procesy, které byly ukryté před zraky lidí, 

odehrávaly se pod zemí. V mnoha případech šlo o rozklad mrtvého pohřbeného těla. 

Jak uvádí Aries,9 tematika smrti, zobrazování umrlců, nesouvisela jen s vysokou 

úmrtností, umrlčí tématika neměla být ani pouhým nástrojem církve, která by se takto 

snažila o to, aby získala co nejvíce lidí pro pravou víru tím, že je bude zastrašovat a tím je 

donutí přestat přehnaně lpět na světských statcích. Kazatelům se obrazy smrti dobře hodily, 

ale i tento pohled někteří historici odmítají jako zjednodušený. 

Tato tematika snad neměla ani vyjadřovat jen strach ze smrti, umírání nebo strach 

z onoho světa. Zřejmě šlo o uvědomění si vlastní smrtelnosti a její nevyhnutelnosti. 

Dalo by se říct, že už středověk přisuzoval velmi důležité místo právě biologické 

smrti, koncem středověku pak dosáhlo téma smrti vrcholu, velký zájem byl o umrlčí 

tematiku, která se rozvinula až do hrůzostrašných podob. V dalším období, které trvá 

zhruba do 17. století už nastává mírný obrat, přehnaný zájem o smrt ustupuje do pozadí. 

Postupně slábla role mementa, varování nevyznívalo tak silně, uvádí se, že často ani nemoc 

ani samo stáří nevede člověka k tomu, aby konal pokání, aby obrátil svou mysl k Bohu a 

tím spasil svoji duši. Člověk, který nechce slyšet, zůstává hluchý. 

Ale bylo důležité, aby člověk na smrt pamatoval, přemýšlel o ní, člověk by neměl 

podléhat životním iluzím, smrt se stala prostředkem k lepšímu pozemskému životu. Když 

porovnáme středověké pojetí a pojetí rozšířené v novověku, můžeme říct, že ve středověku 

často stačilo učinit pokání umírajícímu, kdežto v pozdějším období bylo toto již 

nedostačující. Jestliže totiž člověk nevede řádný život, dopouští se mnoha hříchů, nemůže 

v jediném okamžiku, tedy v okamžiku, kdy k němu přistupuje smrt, spasit svoji hříšnou 

duši. Tento moment se velice často objevuje právě v pohřebních písních, v nichž se duše, 

která končí v pekle, dovolává Boha, ale je zdůrazněno, že na to je již pozdě, k Bohu se 

měla obracet dřív. 

Katolická ani evangelická církev nevěřila na pozdní pokání, ke kterému se řada lidí 

uchýlila. Pokání začali projevovat až v době, kdy začali pociťovat oprávněný strach ze 

smrti, např. při nemoci, úrazu apod. 

V 15. století lidé mívali doma na viditelných místech vystaveny tzv. marnosti, což 

byly předměty, které upozorňovaly na plynutí času, světskou marnost, někdy dokonce 

vedoucí až ke znechucení životem, tyto marnosti sice v následujících staletích mírně ubyly, 

nicméně objevovaly se neustále. 
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Umrlčí tematika stále více pronikala i do domácností. Původně byly tyto výjevy 

pouze součástí výzdoby církevních objektů, ale tam měly ještě jiný charakter, který se po 

přechodu do domácností měnil. 

Z kostlivců, kteří práchnivějí, rozkládají se, jsou prolezlí červy a jinou odpuzující 

havětí, se stávají kostlivci uhlazení, vybělení, kteří již nevzbuzují takovou hrůzu, lidé je už 

nevnímají jako spojence pekla, na některých obrazech dokonce vynášejí zemřelého na 

nebesa. Pekelné mocnosti představují nyní více různé temné stíny. Kostra se již 

nezobrazovala vždy v celku, ale také jako jednotlivé kosti. Vedle kostí, ze kterých se 

uplatnily nejvíce kosti lebeční, se jako symboly smrti zařadily i např. přesýpací hodiny, 

kosa či hrobníkova lopata. Na obrazech se nechávali lidé zpodobnit např. klečící, s lebkou 

v jedné a s hodinami v druhé ruce. Tzv. marnosti představovalo často zátiší, na němž byly 

vymalovány výjevy symbolizující konec života, stáří, nadcházející smrt, tedy předměty, 

které byly opotřebované, zašlé, poničené, bez lesku. Staré rozbité předměty, poničené 

obrazy, knihy, zrezlé brnění, střepy atd. 
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2. POHŘEBNÍ PÍSNĚ 

Pohřební písně se stávají nedílnou součástí každodennosti člověka, bývají řazeny 

do kancionálů vedle běžných modliteb, písní určených k modlení se před jídlem apod. 

Z kancionálů je patrné, že se jejich autoři snažili pokrýt veškeré potřeby člověka a 

modlitby a písně se týkaly všech lidských činností a jevů, s nimiž přicházel člověk do 

kontaktu. A protože smrt měla své stálé, a dá se říct výsadní postavení, jsou písně, jež jsou 

věnovány smrti, velice hojně rozšířené. Uvádí se, že byly interpretovány jak při umírání, 

tak samotném skonu i při posledním rozloučení s mrtvým. 

V kancionálech jsou také často zachyceny nápěvy, které doprovázely mluvené 

slovo. I co se týče hudební stránky, tak jde vesměs o jednoduché melodie, snadno 

zapamatovatelné. Dochází často též k opakování stejných nápěvů. Pro několik různých 

textů se objevuje často jedna melodie, případně minimálně upravená. Mám se věnovat 

textům, stránce slovesného umění, nikoliv hudební složce, ale podle mého názoru je 

samozřejmostí i tyto nápěvy zmínit, neboť jde v podstatě o nedělitelnou součást těchto 

textů a do jisté míry je ovlivňovaly, např. co se týče jejich formy. Dále se však budu 

zabývat samotnými texty, jejich literární složkou. Vycházím z několika pohřebních písní, 

jejichž společným jmenovatelem je tedy smrt a umírání, odchod z pozemského světa, 

přemítání nad smrtí i posmrtným prostorem. 

V textech pohřebních písní jde často o dialogickou formu, v podstatě jde o 

promlouvání ke smrti, s jasně zřetelným morálním aspektem. Na začátku, v některých 

případech jde ovšem o prolínání celým textem, se objevuje oslovení smrti, případně Boha, 

Krista, andělů atd. V textech, které jsou věnovány rozhovorům s Kristem či Bohem, jde 

více o vyjádření pokory a snahy vykreslit sama sebe jako člověka, jež celý život žil 

příkladně a za to očekává spravedlivý soud, z něhož vyjde se ctí a po němž bude sdílet 

nebe ve společnosti boží. Tyto písně mají spíš charakter modlitební. Výše bylo zmíněné i 

oslovení smrti, ta bývá charakterizována sice jako žalostná ( smutná, ukrutná...), ale 

zároveň je dbáno na to, aby byla smrt představena jako šlechetná dáma. Jde tady o 

personifikaci, člověk, v mnoha případech již umírající, se obrací ke smrti s tím, že 

připomíná její ukrutnost a sám sebe vyjevuje jako pokorného, se smutným údělem. Dále je 

časté loučení se se světem, rodinou nebo přáteli. V písních bývají uplatňovány různé 

figury, motivy a principy, kterými autoři dosahují svého cíle - uvědomění si smrti, které 

s sebou přináší strach před zatracením a pokoru. Hodně rozšířené je užití protikladů. 
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Nyní se zaměřím na jednotlivé písně, na jejich obsah a poselství, motivy a metafory 

v nich zachycené.. Např. o písni Ó, smrti ukrutná se dá říct, že požadovaného efektu 

dosahuje autor řazením protikladů. Staví vedle sebe např. motivy veselé smrti a smutného 

mrtvého těla, motiv dobrotivého Boha a proradného ďábla, zajímavý je také prvek loučení 

se s přáteli. Nejprve je sám umírající nešťastný z příchodu smrti, ale po čase začíná na smrt 

pohlížet jinak, přestává tesknit. Zatímco jeho pozůstalí jsou smutní z odchodu blízkého 

člověka, on sám (tedy jeho dobrá duše) se raduje z možnosti nastávající věčné slávy. Další 

motivy, které se zde objevují a opakují se i v řadě dalších písní jsou např. motivy 

zachycující odkvětající svět, květ uvadá, rozkoš odchází, smrt proměňuje (rozkoše 

všelijaké/ slávu světa / tu již odkvětá). 

Dále by se zde určitě měl zmínit i motiv raněného zvířete, který je jedním z hlavních 

v tomto textu. Když se recipient zamyslí nad metaforou zraněného jelena, zřejmě si vybaví 

i pocit strachu, hrůzy, pronásledování, v očích zvířete se může vyčíst strach, stejně jako 

v očích umírajícího, který prostě také jen netuší, co ho čeká. Na konci této pohřební písně 

je už patrné smíření se se smrtí, ke kterému po dlouhém přemítání umírající (zemřelý) 

došel. Po všech strastech, trápení, smutku i jakýchsi obavách oslovuje smrt jako osobu, i 

když těžko hovořit o smrti jako o osobě, milou, která mu vlastně přinesla osvobození. 

V básni Všickni lidé, všickni umíráme (zařazena v Božanově kancionálu) jsou 

patrné další aspekty, které se uplatňují v pohřebních písních. Je to marnost (marnost a 

zbytečnost lidského snažení a pachtění se za hmotnými statky), rovnost před smrtí (panství 

jako manství, erby jsou k ničemu), náhodnost, s níž smrt k lidem přistupuje ( a tím i 

spravedlivost, v létě, v zimě smrt přichází, nikdo netuší, kdy se objeví právě před ním). 

Více než metafory jsou zde uvedena výstižná přirovnání, která slouží k vyjádření marnosti, 

pomíjivosti apod. Zde uvádím ty, o nichž se domnívám, že jsou nejzdařilejší a především 

nejvýstižněji charakterizují dané problémy. 

Ušla moc jako noc 

ušel den jako sen 

ušel čas jako hlas. 

Rok uplyne jako krok 

Jako voda uplyne. 

Zboží - hloží, zlato - bláto, smrt - chrt. 

A v závěru uvedené skladby se opět setkáváme s oslovením, tentokrát se umírající neobrací 

ke smrti, ale ke Kristu, od něhož očekává přímluvu za své spasení. 
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V některých písních jsou zmiňovány i rány, které Bůh na lidstvo sesílá, protože se 

nechovají podle jeho přikázání. Autoři takovýchto písní chtějí zřejmě poukázat na to, že 

přikázání boží je třeba dodržovat v každém případě, za každých okolností je nutné podle 

nich žít, aby člověk po smrti mohl nalézt klid a nemusel být vystavován mukám pekelným. 

Mezi jednu z ran, které Bůh na lidi sesílá, jsou vedle nemocí bezpochyby válečná utrpení 

(a je nepopiratelné, že válka a nemoci chodí ruku v ruce společně, válka znamená oslabení 

a přináší s sebou tudíž nemoci). Válka, která znamená obrovské ztráty, jak na životech, tak 

na majetku, je zmiňována například v Pohřební písni ku poctivosti těla mrtvého. Vedle 

válečných útrap je zde připomínáno i to, že smrt je tu připravena pro všechny, že ani 

bohatý ani mladý si nemůže být jistý, nemá před smrtí žádná privilegia svého stavu -

mladý i starý kladen na hrozné máry, chudý i bohatý umírá. 

To, že každý člověk bez rozdílu má být na smrt připraven a má ji svým způsobem 

očekávat, je demonstrováno na osobě Viktorína Vokouna ze Sázavy, jemuž je v podstatě 

tato pohřební píseň dedikována. Viktorín Vokoun ze Sázavy je příslušníkem šlechtického 

stavu, je vykreslen jako člověk dobrý a velmi zbožný, ale i tento ctihodný muž zemřel a 

my všichni, kdo o něm v této pohřební písni čteme, musíme pamatovat na to, že také 

zemřeme - dnes jemu a zítra nám, hrob také bude vykopán. 

V závěru se pak objevuje již známý morální apel na to, aby se z výše uvedených důvodů 

člověk chystal ke smrti a aby činil pokání. 

I v jiných pohřebních textech, jak už bylo řečeno, se objevuje pocit marnosti a 

nerozlišování, dalo by se říct jakési náhodnosti. Je tomu tak i v případě dalších pohřebních 

písní, které zmíním. Tyto jsou zařazeny do souboru Písničky o umučení pána a spasitele 

našeho Ježíše Krista a myslím, že uvedené pocity jsou v nich vylíčeny a popsány velmi 

zřetelně. První píseň, o které pohovořím, se jmenuje O smrtedlnosti člověka. V celé písni 

se objevuje stýskání si na smrt a v závěru se pak dá najít možná až ironický posměšek, 

kterým je lidem vyčteno, že nežijí tak, jak jim předepisuje Bůh - křesťan všeliký sobě 

v světě povoliti, ale do nebe chtíti. 

Upozornění na pomíjivost života se zde děje pomocí odvolání na různé autority a myslím, 

že velmi trefně přivádí posluchače či čtenáře k myšlence na vlastní smrtelnost. Zmiňováni 

jsou například prorok Jonáš, král David, apoštolově nebo svatý Jan. 

Pomíjivost a marnost lidského počínání je velice zřetelně zachycena také v písni, 

která nese příznačný název O marnosti světské. Svět panuje pod bídnou marností, sláva se 

může jako hrnčířova nádoba snadno roztlouct. Je charakteristické, že život bývá 

přirovnáván ke křehkým věcem, hliněným a keramickým nebo skleněným nádobám, které 
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se velice snadno rozbijí, a to v tu nejneočekávanější chvíli. Stejně jako život může skončit 

každou minutou. Další metaforou zobrazující život a jeho pomíjivost jsou bezpochyby zde 

uvedené hrstka popela nebo červů rozkoše ( v tomto případě zahrnuté do oslovení - ó 

červů rozkoše, ó hrstko popela). Podobně jako v předchozí písni jsou také zde připomínány 

nejrůznější autority. V tomto případě jde o osobnosti, které se do dějin zapsaly něčím 

výjimečným, ať už šlo o způsob života nebo o filozofické teze. Připomínáni jsou různí 

boháči, biskupové, království slavná, knížata, hrdinové, filozofové, řečníci (Cicero, 

Aristoteles...). V souvislosti s těmito osobnostmi dochází k upozornění, že jako by nebyly, 

nežily, jejich pobyt na světě byl kratičký a je pouhým zlomkem oproti věčnosti, peklu i 

nebi. Podobné je to i v Písni času marnýho, kde je navíc přidána modlitba za to, aby 

nedošlo k nákaze morem. 

Další písní zařazenou do tohoto souboru, je píseň O čtyřech posledních věcech 

každého člověka. Zde dochází k vykreslení hrůz smrti (žíly se trhají, kosti překotně lámou, 

oči mrákotně pukají, smyslové ubíhají). Je zde samozřejmě uveden i soud konaný před 

Ježíšem Kristem a tady se objevuje již tolikrát zmiňovaný morální apel. Žil - li člověk 

šlechetně, je to dobře, nemá se čeho obávat, ale jestliže šlechetně nežil, je ztracený. Kdo 

chce k spasenípřijíti, každý má na to mysliti, co se s ním díti bude, když z toho světa půjde. 

A na konci pohřební písně je opět zařazena modlitba, a to modlitba ke spravedlivému 

Pánu. Tato píseň samozřejmě vychází ze čtyř posledních věcí člověka, kterým je už od dob 

středověku věnována náležitá pozornost. 

V pohřebních písních také bývá kladen důraz na moment, kdy duše opouští 

tělo a očekává věcí příštích. Tělo představuje jednu stránku, duše druhou, po smrti se ale 

oddělují. To, že pak velmi často dochází mezi duší a tělem k hádkám, je patrné. Tento 

motiv přešel i do lidové slovesnosti, která také často zpracovává motivy smrti. Jako příklad 

přechodu tohoto motivu uvádím báseň, kterou zahrnul do svého cyklu lidové slovesnosti 

K. J. Erben, je to báseň Hádala se duše s tělem. 

Sám Erben říká, že pohřební písně se u Slovanů vyskytují téměř v nulovém 

množství, místo nich jsou zastoupeny písně, jež učitel se svými žáky zpívá u těla mrtvého 

v domě a pak na hřbitově. Tyto písně mají ráz písní nábožných, jsou někdy dosti 

starobylé, některé z nich pocházejí patrně ze století šestnáctého. Bohužel bývají tyto staré 

sbírky písní pohřebních u nás čím dále tím řidší, a na místo nich vtírají se písně nové, které 

se ani slovem ani nápěvem starým nemohou.vyrovnat.10 Báseň z Erbenovy sbírky je 

podána oblíbenou formou dialogu a velice jasně jsou v ní zřetelné motivy, jimiž se 

zabývám. Tuto báseň podrobněji uvádím v kapitole věnující se lidové slovesnosti. 
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V souboru Písničky o umučení pána a spasitele našeho Ježíše Krista se uvedenému 

motivu zajímavým způsobem věnuje píseň O rozdělení duše s tělem. Duše vyjadřuje sve 

obavy o to, kde bude mít první nocleh poté, co pozbude tělo. Často duše vystupuje jako 

mravokárce a jinak tomu není ani v této písni. Připomíná tělu, že hlavně v mládí se 

věnovalo nejrůznějším rozkoším, hromadění statků, o duši jeho nositel vůbec nedbal, nectil 

svátky, nemyslel na smrt, nerad dával almužny, neplnil sliby dané Bohu. Duše je 

označována jako drahý květ, o nějž je nutné pečovat. A opět, i zde, přichází na řadu 

morální poselství a zdvihá se jakýsi imaginativní varovný prst. Žij v souladu s přikázáními, 

vyvaruješ se pekla - lépe na světě nebýti, nežli věčné peklo míti. K této písni jsou pak ještě 

uvedeny dodatky, které se týkají loučení s tělem při kladení do hrobu. 

Je důležité zmínit i to, že řada písní se věnuje momentu, kdy je ještě mrtvý v domě, 

rozžehnává se s přáteli. Například v písni Ukrutná smrt, zařazené v Českém dekakordu, je 

loučení s přáteli vylíčeno velmi naturalisticky. Mrtví se svým pozůstalým oškliví (tělo 

zapáchá, v hrobě jsou pak žáby, hadi, červy). I v Dekakordu je řada písní, v nichž je 

nejdůležitější možnost spasení duše, která se ovšem prolíná téměř všemi pohřebními texty, 

někde méně, jinde zřetelněji. Důležité je pokání. Je tomu tak i například v Písni za mrtvé 

nebo O potupě světa. A člověk jako by byl nepoučitelný a je třeba mu smrt a věčné 

zatracení neustále připomínat. Je pravda, že někdy nesou tato varování značně ironický 

nádech. Ptám se tebe, ptám se tebe, proč člověče nemáš péče o své spasení. 

Co se týče popisování a líčení pocitů marnosti, je pravda, že v pohřebních písních 

převládá, vždy je zmíněno zlato nebo jiné drahé kovy. Toto všechno už ale bylo aspoň 

v nějaké formě řečeno. Dalším důležitým znakem pohřebních písní bývá líčení 

pozemského světa jako místa, které je velice příjemné. Svět je v mnoha případech podán 

jako místo, kde panuje pohoda, prostředí je líbezné, příjemné, jeho popis vyvolává 

v posluchači či čtenáři pocity kladné, ztotožňuje se s nimi. Ktomu, aby líčení světa 

vyznělo co nejlépe, bývá využito různých prostředků, v popisu se ve velké míře objevují 

zdrobnělá vyjádření - kvítečka, růžičky, perličky, rosička atd. Prosté kladení zdrobnělin 

vedle sebe by ale nemělo takový efekt, kdyby nebylo doplněno nějakým kontrastem. 

V mnoha případech sice mluvčí líčí krásný svět pomocí zdrobnělin, ale zároveň tvrdí, že 

není tak těžké pozemský svět opustit, jestliže člověk žije v souladu s Bohem, protože pak 

se právem setkává s Kristem, takže ztráta života se může nakonec jevit jako výhra. Kristus 

všecku krásu pozemského světa nahradí. Také často zmiňované loučení s přáteli bývá 

někdy rozvito i o loučení s bratry a sestrami. Vypadá to, jakoby chtěli autoři klást důraz na 

pospolitost a možná je v tom i náznak lásky k bližnímu, upozornění na to, že člověk má 
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pamatovat na druhé, a to samozřejmě nejen na smrtelné posteli. V některých pohřebních 

písních se v závěru objevuje právě takové loučení a navíc pozůstalým umírající dává jakési 

požehnání a snaží se je povzbudit ve víře a dodává jim chuť žít podle přikázání. Dává jim 

naději na to, že tak budou následovat jeho příklad a stejně jako on se dočkají posmrtného 

života ve společnosti Kristově -

Buch vás žehnej radosti 

již se beru; do věčného života s Ježíšem jdů, 

anjel slzy otírá, 

nebes bránu od tvirá 

důše Ježíše vzívá. 

Smrt, ačkoliv je hrůzná, se lidem jeví jako spravedlivá. Verše pohřebních písní 

neustále opakují v nejrůznějších variacích, že se smrt nedá uplatit penězi, silou přemoci, 

vojenskými prostředky zničit, ani moc ani řeči ji neuchlácholí, neplatí na ni slzy. V téměř 

všech pohřebních písních se umírající s tímto faktem, který je nepopiratelný, těžko smiřuje, 

ale nakonec pochopí, že jediné, co mu zbylo, je víra v Boha. A jsme opět u toho, že lidé, 

kterým jsou pohřební texty určeny, tedy všichni ti pozůstalí, si musí uvědomit, jakým 

způsobem života žijí a reflektovat svůj dosavadní životní postoj. Víra v Boha je velmi silná 

a je to jediná jistota, jak se vyvarovat zatracení. Člověk nesmí dát na pokušení, musí odolat 

všem nástrahám, které mu klade do cesty ďábel ve snaze získat po smrti jeho duši. 

Pohřební písně často varují před těmito nástrahami. Člověk nemá věřit světu, neboť ten je 

pomíjivý, bývá přirovnán např. ke květu, který sice nádherně kvete a voní a poskytuje 

potěšení, ale jeho krása brzy pomine, květ zvadne a zahyne a nikdo si na něj ani 

nevzpomene. Stejně tak se nemá člověk spoléhat na svou krásu a udatnost a sílu, protože i 

ta je přirovnána k onomu květu. Nakonec stejně člověk musí pochopit, že jediná možná 

cesta ke štěstí je cesta s Bohem -

Ach! Člověče to zpytuj/ 

a k srdcy připouštěj. 

Sám se nad sebou slitůj/ 

Boha se nespouštěj. 

Neustále je v textech připomínáno, že kdo chce v dobré naději čekat na smrt a po 

tomto životě se hodlá odebrat do nebes, tak musí plnit příkazy dané Bohem, za všechny 

příklady, protože o tom už se mluvilo opakovaně, bych uvedla pokání a neopouštění pravé 

víry za žádných okolností. A vedle připomínky pokání se více slok v jednotlivých 

pohřebních písních věnuje popisu hříchů, které byly také již několikrát zmíněny. 
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Někdy bývá do cyklu pohřebních písní zařazen i text, který se primárně smrti 

netýká, ale obsahuje silné mravní poselství. S tím, že má člověk myslet neustále na Boha a 

na své spasení, pravděpodobně souvisí i zařazení textu, který připomíná Kristův příběh. Je 

v něm zachyceno, že se narodil z čisté Panny, žil jako syn člověka, po narození byl 

položen do jesliček, během života pak unikal svým pronásledovatelům, podstupoval různé 

zkoušky, hanění od lidí, pokušení od ďábla, zažíval chudobu, hlad, žízeň, horko, chlad, ale 

přesto vytrval ve víře a hledal ztracené ovce (lidi, kteří opouštěli víru), aby nakonec sňal 

hříchy světa na kříži. Samozřejmě, že nejde o pouhé vykreslení Kristova života, na závěr 

opět zaznívá výzva pro posluchače či čtenáře, aby příkladu Krista následovali. A jsme opět 

u onoho známého rčení - pamatuj na smrt. 

Je důležité si uvědomit, že lidé tehdejší doby byli vychováváni ve skutečné víře 

v Boha, a proto i smrt vnímali poněkud odlišně. Báli se, to je nepopiratelné, ale je to 

logické, vzhledem k tomu, že nikdo nemohl vědět, co ho vlastně čeká. Uklidňovali se tím, 

že když budou ctít Boha, nemůže se jim nic zlého přihodit. Dodávali si neustále, a to i 

v pohřebních písních, naděje - Neb ti všickni, kteříž v Pánu umírají, 

živi jsou Apoštol praví. 

Neumirajiť, ale v sen libý vcházejí, 

kteříž v Pánu umírají. 

Tut'pláč, Bolest, křik, žalostné naříkání 

slyšáno bude v tu chvíli. 

Na smrt vždycky pamatuj, a na soud poslední, 

nebé si představuj i na peklo pomni, 

věčnost si rozjímej, šťastnou i nešťastnou, 

k Bohu naději měj, onť ti dá radost věčnou. 

Protož čiň pokání, nechtěj víc hřešili, 

pomni že bolestne, ráčil krev vyliti, 

pro tebe hříšného, aby tě vykoupil, 

ohavně na kříži, smrt těžkou podstoupit. 
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Buď stálý v víře, svaté do skonání, 

rozjímej bolestné jeho svaté rány, 

o Kriste Ježíši pro tvou smrt nevinou, 

smiluj se nade mnou, odpusť mně vinu mou. 

Člověk je popisován jako bídný, v bídách zrozený, v úzkosti a starosti, vyšel ze země, do 

níž se po krátké době ( život je pouhou krátkou epizodou) opět vrátí, zůstanou z něho jen 

kosti, které budou tlít v zemi. Dále je člověk brán jako potrava hadů, červů, žab. A je take 

upozorněn na to, že je pouhý červíček Země, mizerný. 

Protož každý na svou mladost/ 

čerstvost/ sílu, krásu, radost/ 

nezpoléhej nic na krátce/ 

neb to vše jest marná práce. 

Ale hleď se prvé káti/ 

než tě smrt hrozná zachvátí/ 

dokudž čas máš/ čiň pokání/ 

V závěru této kapitoly shrnu to, co již bylo v určité míře sděleno. Pomocí metafor, 

přirovnání, stavění figur do protikladů, pomocí užívání velkého množství zdrobnělin, 

odvolávání se k autoritám jsou vyjádřeny v pohřebních písních pocity marnosti, strachu 

z neznámého, rovnost všech lidí, náhodný výběr smrti, její spravedlnost. Z uvedeného 

vyplývá, že cílem pohřebních písní je vyjádření mementa mori a zcela přesně jejich obsah 

a poselství vyjadřuje rčení vanitum vanitas. 
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2.1 Analýza souboru moralistní pohřební (funerální) lyriky 

Již v období středověku nebylo myšlení formováno pouze křesťanskou ideologu, 

ale určitě jej ovlivňovalo mnoho jiných faktorů, docházelo k prolínání kultur, lidé se mohli 

setkat i s představami, které vycházely například z prostředí keltského, germánského, jistý 

vliv měl i odkaz antiky. V období raného novověku, v průběhu sedmnáctého století 

nedocházelo v tomto směru k výraznějším proměnám, v podstatě to bylo podobné jako ve 

středověku. Snad všechny národy a kmeny si vytvářely mýty o stvoření, fungování a 

uspořádání světa. Protiklad tradičních představ o uspořádání vesmíru, o postavení Země 

vůči dnešnímu pojetí je asi nejmarkantnější. Dříve lidé věřili v centrální postavení jejich 

prostředí ve vesmíru, Slunce a vesmírná tělesa se točila podle jejich představ kolem Země, 

která byla centrem kosmu. Až do období osvícenství nebyly pokládány říše mrtvých za 

cosi transcendentálního, ale za součást fyzického univerza. Nadsvětí a podsvětí existovala 

konkrétně. V období, kterým se zabývám, panovalo napětí mezi světem pozemským a 

oním světem, mluvilo se o tzv. posledních věcech člověka, které představovaly souhrn 

eschatologických očekávání, zahrnovaly tedy smrt, soud, peklo a nebesa.. V současných 

teologických tezích se tyto záležitosti odsunují do pozadí, ale tehdy, v období raného 

novověku to bylo téma velice oblíbené, lidé si vytvořili dokonalou představu o tom, co se 

děje v říších pod a nad zemí. Hlavním pramenem pro jejich teze se staly hojně rozšířené 

apokryfy, potom různé legendy zahrnující cesty duše. Odtud pak vedla cesta ke kázáním, 

historickým i náboženským spisům. 

Středověcí, a později i novověcí vzdělanci převzali antický obraz světa a 

přizpůsobili ho biblickým koncepcím. Popisy ( ustavené na základě starověkých) se stále 

znovu snaží dosvědčit vzájemné spojení říší živých a mrtvých, lidí a bohů. Filozofové 

klasického starověku si představovali Zemi nehybnou uprostřed veškerenstva, kolem níž se 

otáčejí nebeské sféry s planetami. Na hranice Země, za moře na dalekém západě 

umisťovali básníci Elysejské ostrovy, rajské kraje, kde spokojeně žijí héroové a kde panuje 

věčné jaro. V 5. století před Kristem pak došlo k velkému posílení helénské religiozity, 

hvězdy začaly být identifikovány s bohy, u nich pak sídlili příkladní zemřelí. Hádes byl 

původně symbolem podzemního domova všech duší zemřelých, které neradostně, ale bez 

trestů přebývají jako stíny v podsvětí. Toto místo ale nenáviděli i olympští bohové, kteří se 

zde také ocitli, jestliže křivě přísahali. Ke zmoralizování této oblasti došlo až v období 

helénském. Tehdy tu bylo trestáno jednání proti bohům a později i proti lidem. K tomu 
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sloužily mimo jiné i podsvětní proudy, bouřila zde podsvětní ohnivá řeka Pyriflegethón, 

řeka nářků Kókytos, celou podsvětní říši pak obklopovala řeka Acheron (Styx), přes niz 

převážel převozník Charón mrtvé." Všechny řeky se vlévaly do Tartaru, což bylo původně 

vězení pro Titány, svržené olympskými bohy. Při pohledu do antického světa si můžeme 

všimnout, že v antické mytologii přebývali mrtví i živí zpočátku na zemi a pod zenu a az 

později druhotným vývojem byl prostor spásy umístěn na nebesa. Také pozdější ucenci, 

jak už bylo řečeno, převzali antický model země, která byla utvořena ze čtyřech prvků, 

tedy z vody, země, vzduchu a ohně, byla středem univerza. Někdy bývá popisována jako 

koule, někdy jako disk. Zřejmě ale převládá představa koule, tento model byl stálejší, 

můžeme se o tom dohadovat také z toho, že při zpodobnění středověkých císařů hraje 

velkou roli i „říšské jablko", které bylo symbolem světovlády, mělo tedy představovat 

obrázek světa. Vesmír má tedy tvar koule, která je složena z několika vrstev, nad sférou 

planet a nebem stálic se nachází křišťálová sféra, o níž bylo rozšířeno antické pojetí. Nad 

ní se nachází sféra nehybného hybatele a empyreum, sídlo andělů a blažených. Často bylo 

nebe konstruováno ze sedmi planetárních sfér. 

V průběhu staletí, zhruba od 12. století, se začíná o stálosti těchto koncepcí 

pochybovat (Země je středem vesmíru apod.). V pozdním středověku narůstá badatelská 

činnost astronomů. V novověku pak přistupují učenci s novými poznatky, dochází 

k objevování nových území, rozšiřování životního prostoru. Životní pocit nejistoty raně 

barokního člověka nepramení jen z duchovních tradic, jevů zasahujících již i pozdní 

renesanci ( lze hovořit o tzv. smutku renesance), ale především z totálního rozkolísání 

metafyzických jistot působících po celá staletí, z prudké změny transcendetálních bodů, 

která přímo ohrozila dosud zabydlený prostor středověkého a renesančního člověka, 

ohrozila jeho pevné a apriorně nediskutovatelné místo, které zaujímal v přírodě, v kosmu, 

v dějinách, ve společnosti. Změna geografického prostoru, která nastala po objevení 

Nového světa a jeho následném rozšíření v míře do té doby zatím nevídané, naprosto 

otřásla jistotami tehdejšího člověka. Ten si najednou musel začít uvědomovat, že existují 

jiné společnosti než ty, ve kterých se pohybuje, ve kterých žije. Nové společnosti, které 

mají své dějiny, jinou kulturu a náboženství. Dále v tomto období také dochází 

k důraznějšímu zpochybnění, a posléze rozvratu dřívější křesťanské jednoty, které trvají s 

různými peripetiemi herezí takřka tisíc let, objevuje se tedy zápas na život a na smrt mezi 

protestantstvím, dále se štěpícím na jednotlivé, vzájemně nesmiřitelné věroučné proudy, a 
ortodoxním katolictvím, tvrdě se prosazujícím jako pevný záchytný bod a nová jistota 
barokního člověka. 
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Je ale pravda, že průměrný věřící se zajímal hlavně o otázky spojené se spásou než 

o přírodovědné problémy. Věřilo se v jednoduchou základní strukturu. Země byla místem 

životní pouti, pak věřili lidé v místa věčného přebývání duší zemřelých, s tím, že nebesa 

byla umístěna nahoře, peklo dole. Říše mrtvých byly pevně provázány se známou zemí, 

nacházely se buď nad ní nebo v jejím nitru. Podle představ tehdejších lidí se věřilo 

v existenci několika typů míst, v nichž pobývaly duše mrtvých. Jednalo se o: 1) peklo 

(infernus), ve kterém v nepředstavitelně krutých podmínkách trpí duše zatížené nějakým 

hříchem 

2) dětské předpeklí (limbus puerorum), což bylo místo pro duše dětí, které zemřely, aniž 

byly pokřtěny 

3) limbus patrům, pekelné místo, kde všichni lidé strádali a odkud byli vysvobozeni 

Kristem, který sestoupil do pekla po své smrti na kříži 

4) očistec (purgatorium), odkud duše po očištění vystupují do nebes. Na rozdíl od 

ostatních míst onoho světa existuje jen do posledního soudu. 

5) nebesa (coelum), která bývají popisována jako jednotný prostor (přestože je tam mnoho 

pokojů), v jehož středu stojí Boží trůn , kolem něhož jsou seskupeny andělské chóry a 

zástupy spravedlivých. 
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2.1.1 Písně o čtyřech posledních věcech člověka 

V této kapitole se budu zabývat cyklem Písně o čtyřech posledních věcech člověka, 

který podle znalce barokní literatury, jakým je J. Vašica, patří beze sporu k nejkrásnějším 

básnickým skladbám českého baroka. Nic jim neubírá na hodnotě, že vznikaly pod vlivem 

cizích předloh. Právě způsob, jakým český básník zpracoval tuto látku převzatou odjinud, 

zjevuje jeho neobyčejnou tvůrčí schopnost jak ve výstavbě celku, tak v názorném a 

sugestivním podání jednotlivostí. 12 

Originální předlohou je dílo bavorských jezuitů (jde o čtyřdílný cyklus německý a 

latinský). Předloha byla volně přebásňována, zejména Angelem Silesiem (Johannem 

Schefflerem) v roce 1675. 

Česká verze, která je samostatným zpracováním německých a latinských předloh, 

je dílem jednoho (dosud anonymního) autora. Je potřeba si uvědomit rozdíl od původní 

práce, která byla dílem kolektivním. 

Český autor tu zesílil prvky lidové (se značnou augmentativností až obhroublostí, 

drastičností a drsným humorem) a na rozdíl od originálu přesunul těžiště z druhé osoby na 

ich-formu, čímž posílil účinnost skladeb osobním prožitkem básnického subjektu. 

Posluchač (čtenář) nutně nabývá dojmu, že přijímá věci opravdové, skutečně prožité. 

Nejstarší záznamy se objevují v řadě českých kancionálů. Se základem 

celého cyklu, Smrtí tancem P. Franckha se setkáváme již v Písních katolických J. 

Hlohovského (1622), z nichž býval přejímán jako píseň pohřební do všech zpěvníků 

katolických, nápěv pak sloužil i jako předloha písní kramářských. Vznik celé skladby klade 

J. Vašica do začátku druhé poloviny 17. století. V roce 1697 je cyklus vytištěn 

v Kancionálu českém, jehož autorem je M. V. Šteyer, odtud byl pak přejímán i do 

ostatních kancionálů. Můžeme ho najít v Slavíčku rajském J. J. Božana (1719) nebo v 

Cytaře Nového zákona A. Koniáše (poprvé 1727). 

V souvislosti s posledními věcmi člověka bych ráda uvedla i některá fakta, která 

jsou zahrnuta v textu Věčného pekelného žaláře. Při rozboru jednotlivých písní o 

posledních věcech člověka se dá dobře vycházet právě z popisu pekelných muk, která 

zatracenci podstupují právě v tzv. věčném žaláři. Autor Věčného pekelného žaláře 

upozorňuje na to, že s jeho pomocí se člověk může vyvarovat neskutečných muk a útrap, 

že jeho vypravování poslouží k výstraze. Počítá s tím, že mu čtenář či posluchač bude 

bedlivě naslouchat a jeho text si správně vyloží. Vychází z předpokladu, že ho správně 
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pochopí a díky němu bude pamatovat na peklo, aby do něj posléze tělem a duší vstoupit 

nemusel.13 

Text Věčného pekelného žaláře je velmi působivý především velkým množstvím 

nejrůznějších příměrů, myslím si, že vystihuje vše podstatné i díky tomu, že se dotýká těch 

nejniternějších pocitů člověka. Vtom je shodný s pohřebními písněmi, které sním 

v mnohém korespondují, zřejmě z něho v určitém směru i vycházejí. Text se dotýká všech 

trápení, které člověk zažíval, a mnohdy mnohde ještě zažívá. Při studiu textů s tematikou 

smrti je důležité si uvědomit právě sociální aspekty, které se v nich odrážejí. Pravé 

sociálních záležitostí si i Věčný pekelný žalář velmi pozorně všímá. Mluví - li se v něm o 

pekle, pak se vždy trefně dostane autor k pozemskému světu, psychologicky působí na 

čtenáře, když připomíná, že v životě má člověk, kterého trápí chudoba, nemoc, bolest atd. 

naději, že jde jen o záležitosti přechodné, že život je krátký a se smrtí přijde konec tohoto 

trápení, ovšem dodává, že v pekle jsou ta muka mnohonásobně nesnesitelnější, a 

především nikdy nekončící. Mám pocit, že při těchto poznámkách a líčeních začne o svém 

stylu života přemýšlet i ateista. 

Peklo je přirovnáváno k odsouzení k doživotí, ale je mnohem hrůznější, trest 

doživotí totiž není nic proti věčnosti. Peklo je dlouhé věčné vězení plné nesnesitelných 

muk Z vypravování jasně vyplývá to, že člověk má nad svým chováním a přístupem 

k životu přemýšlet během života, neboť v pekle je na to již pozdě, mimo jiné tam trpí i tím, 

že musí sdílet v těsné blízkosti minimální prostor s úhlavními nepřáteli, ke kterým ho pojí 

pouze pocity odporu, nenávisti a hněvu. Lépe by bylo s hady a štíry, .v vlky, lvy a draky, 

nežli s čerty a zatracenci bydliti. V textu Věčného pekelného žaláře se objevuje líčení 

různých útrap, které útočí na všechny lidské smysly, a líčení těchto muk je velice názorné. 

Počíná se popisem trápení zraku, (tyto popisy zařazuji do této kapitoly, protože i v souboru 

O posledních věcech člověka jsou o pekelných útrapách mnohé zmínky, sice v menší míře, 

ale přesto si myslím, že jsou nezanedbatelné). Ještě než přistoupím k popisování 

jednotlivých útrap, připomenu některé hříchy, kterých je potřeba se vyvarovat, neboť právě 

ony jsou výslovně uvedeny a označeny jako přímá cesta do pekel. Jestliže nezmění své 

chování, mohou s věčnými pekelnými útrapami, které jsou popsány níže, počítat např. 

opilci, lidé chlípní, pak ti, kteří nevěnují dostatečnou pozornost zpovědi, lakomci, 

nekajícníci, tyrani nebo lidé hřešící jazykem - lháři, nactiutrhači, pomlouvači, 

křivopřísežníci, rouhači apod. (Je zajímavé, že právě tento hřích byl vnímán silně 

negativně a lidé, kteří zhřešili tímto způsobem, se dostali do společnosti např. vrahů, tedy 

lidí, kteří se provinili jedním z nejtěžších hříchů vůbec). 
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Trápení smyslů 

Zrak je trápen především tím, že je hříšník nucen snášet pohledy na čerty, kteří na 

sebe berou různé podoby, velmi potvorné a strašlivé tvářnosti. Autor dokládá příklady, jak 

někdo spatřil ďábla a pak se uvolil raději chodit po žhavém uhlí nebo potopit se do 

ohnivého jezera, jen aby nemusel už nikdy takového ďábla spatřit. Takový čert je popsán 

jako nositel špičaté hlavy, rohatého čela, převeliké tlamy, z níž šlehají plameny, vyvaluje 

se dým a dští síra, má dlouhé vousy, vlasy stočené jako hadi, nohy i ruce s hroznými 

pazoury, oči jsou červené jako oheň, ocas stočený. Zatracenci žijí v temnotě, a to jak 

tělesné, tak duchovní. Ta tělesná souvisí s pekelnými plameny, oheň v pekle sice 

nesnesitelně pálí a hoří, ale světlo nevydává. Je obdařen zvláštními vlastnostmi, zatracenec 

mu nemůže nikde uniknout, pálí víc na těch místech, která se více provinila (jednoho pálí 

víc jazyk, protože lhal, druhého hrdlo, protože byl opilec a provozoval obžerství, třetího 

pak pálí nejvíce ruce, protože kradl atd.). A nakonec oheň v pekle nikdy neslouží 

k potěšení, ale jen k mučení, nikdy nedohoří ani nezhasne. Duchovní zatemnění spočívá 

v tom, že ti, kteří nakonec skončí v pekle, už nikdy nedostanou možnost vidět Boha, tedy 

samo blahoslavenství. V závěru popisu zrakových trápení je dodána modlitba, která má 

umožnit službu Bohu, uvoluje se milovat Boha a ctít ho, jen aby se předešlo těmto 

trápením. Zde je nutné uvést, že popisy a líčení všech muk (zrak, sluch atd.) je uzavřeno 

právě modlitbou. Vedle modliteb je pak shodným bodem i výskyt příkladů uváděných pro 

názornost a lepší představu a také jako doklad pravdivosti. Nelehký úděl hříšníků je patrný 

z četných příkladů i biblických odkazů. 

Trápení sluchu je uvedeno upozorněním, že ani to nesmí člověk brát na lehkou 

váhu. Člověk by si měl uvědomit, že mu vadí hluk, např. když jde jako pocestný a uloží se 

na nocleh v hospodě. Vadí mu hluk, který tropí děti nebo hádající se osoby, křik domácího 

zvířectva apod. A to jde pořád o jednu noc, o jedno přespání. Opět to není nic proti 

sluchovému trápení ve věčně trvajícím pekle, kde je neustále slyšet kvílení, pláč, skřeky, 

láni, lkaní, skřípění zubů atd. Člověk si má uvědomit, že pak bude pozdě na to, aby 

společně se všemi ostatními zatracenci bědoval a vyčítal si hromadění peněz, tělesné 

rozkoše, oplzlosti nebo rouhání, proklínal světskou slávu. 

Dalším smyslem, který v pekle trpí, je čich. Peklo je zamořeno neskutečným, 

nesnesitelným zápachem, který má několik příčin. Jednak do pekelného prostoru ústí 

všecky stoky světa, které z něj odvádí všechny nečistoty, vše co je na světě mrzké a 

smradlavé, peklo je popsáno jako hnojiště světa, další příčinou zápachu je síra, dále pak 
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těla zatracenců, která zapáchají hůř než mršiny na pozemském světě. Nakonec k zápachu 

přispívá i odér samotných čertů. 

Mezi smysly, které se musí poddat pekelným trápením, patří samozřejmě i chut a 

hmat. Zatracenci trpí nevýslovným hladem a žízní, sice se jim nějakého pokrmu a nápoje 

dostává, ale jde o záležitosti velice odpudivé a odporné. Pelyněk, žluč, žáby, hadi apod. Co 

se týče hmatu, tak musí hříšníci trpět bolestí celého těla, jediný centimetr nezůstane 

ušetřen, bolí hlava, oči, zuby i vnitřnosti. 

Ve Věčném pekelném žaláři je vedle podrobného vylíčení pekla a útrap s nim 

spojených také doloženo pochybování lidí o jeho existenci, někteří i přes neustálá varování 

na peklo nevěřili a tvrdili, že jde o pouhé povídačky, o pohádky pro děti nebo výmysly pro 

hloupé lidi. Nejen podle autora Věčného pekelného žaláře však pochybovači na tuto 

skutečnost doplatili. Autor se také snaží podávat důkazy o tom, že peklo skutečně není 

pouhým výplodem fantazie, ale že skutečně existuje. Dokládá to Písmem svatým, ve 

kterém se objevují mnohé zmínky o pekle, o věčném ohni, o království nebeském pro 

spravedlivé atd. Lidem je prostřednictvím Boha nabídnuta pomoc, je jim ukázána cesta, 

kterou se mají dát vést a nabídnuty prostředky, pomocí nichž mohou odvrátit pekelné 

nebezpečí. Jak je uvedeno ve Věčném pekelném žaláři, člověk má při svých skutcích 

myslet na poslední věci, tedy na smrt, Boží soud, na peklo a na království Boží. Sice je tam 

také zmínka o tom, že opravdu není lehké se zbavit pokušení, ale že je to opravdu nutné. 

Zajímavý je také příměr se zvířaty, která když před sebou vidí nebezpečnou hlubokou 

propast, do níž před nimi jiná zvířata padla, tak do ní za žádných okolností nechtějí vkročit, 

ale lidé jsou nepoučitelní a mnozí slepě a dobrovolně běží širokou cestou světské marnosti 

a tělesných rozkoší, ačkoliv vědí, že mnozí, kteří po té cestě před nimi kráčeli, zavedeni 

jsou a vpadli do pekelné propasti. 

Nyní je nutné uvést, proč zde byl podrobněji líčen obsah Věčného pekelného žaláře. 

V pohřebních textech je neustále přítomen pocit strachu, tento strach je vyvolán 

skutečností, že jednoho dne přijde smrt. Lidé se nebáli ani tak smrti, dokázali se s ní 

vyrovnat, ale měli strach z neznámého, netušili, co je po smrti čeká a vzhledem k víře 

v posmrtné prostory, v nebe a peklo, se samozřejmě obávali možnosti, že budou uvrženi do 

podsvětí. Smrt, strach a peklo tedy šly ruku v ruce, proto je nutné zmínit právě text 

Věčného pekelného žaláře. 
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2.1.1.1 Rozjímání o smrtí ( Píseň o smrtí) 

První báseň, Rozjímání o smrti (Píseň o smrti), je pochopitelně archetypem smrti, 

proměny, zhroucení domu, příbytku a proměny útoěiště-tento archetyp sahá hluboko do 

neolitu, přes egyptské a řecké a další ztvárnění přežívá do středověku, v době barokní je 

pak ještě zesílen spirituální alchymií. 

Motiv, symbol pomíjivosti, se v mnoha variacích objevuje a postupně umocňuje v 

celé skladbě („pomíjí den,/nastává sen", „žehnám se s vámi živlové", „všecko jmění,/co 

Bůh není,/ mrzí mne; jdu; mám dosti"). Motiv loučení se světem je také velmi častý, 

opakuje se v různých variacích. Objevují se tu motivy později rozvíjené romantismem 

(např. u Máchy)-„Požehnám svět,/zvadnu co květ" nebo „Musím jít sám,/a nevím kam"; 

dochází k zesílení drastičnosti obrazu (stále musíme mít na mysli, že básně byly 

doprovázeny četnými obrazovými výjevy, a to dokonce celými cykly, takže si adresát mohl 

opravdu velice přesně udělat obrázek o probíraných tématech a vyvodit z nich závěr 

odpovídající jeho naturelu). 

Autor se obrací ke všem smyslům - zrak, hmat, čich, sluch, chuť. 

„Tělo začne zapáchati/ jako mrcha na drahách...", ! Zatím v zemi s mrtvým 

tělem/dvořiti budou hadi,/žáby, červi s tím popelem/ obírat i se rádi", 

„Kdež pak plíce? /kde jsou líce? /kde srčdce, oči, střeva?/ Zčervivěly,/ zpráchnivěly,/ 
v nic přišly jako pleva. " 

Autor sáhl i k humornému naturalismu: „Někdy se veskrz děravá/z kostnice kost 

vyvalí,/anebo oblezlá hlava/ stezku jdoucím zavalí:/ tu ubohou/ kopnou nohou,/ až se 

semotam koulí;/ ona neckne,/ ani řekne:/ ach, budu míti bouli!" 

Za povšimnutí stojí, že v klíčových místech každé strofy přechází básník do 
úderného trocheje. 

Samozřejmě vyvrcholením a moralistním naučením básně je varování před 

nepravostmi, před životem v hříchu, před přílišnými světskými radostmi. 

Ovšem naplnění, respektive způsob, jak se vyvarovat hříchu, nechává autor na 

jedinci: „Není koncept/ ani recept/platnější v apatyce/proti smrti,/jako v smrti/ hloubati 
víc a více. " 

Nyní bych chtěla pojednat o motivech, které se v této písni objevují. Pocity, které 

z nich vycházejí, souvisejí s dobovou podstatou vnímání smrti, která byla, jak už bylo 

uvedeno, součástí života všedního dne. I v této písni se objevuje řada symbolů 
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signalizujících smrt. Jedna z nejčastějších metafor bývá ta, kde život a smrt jsou 

přirovnávány k plavbě po moři. Teprve když člověk po plavbě, ať už krátké nebo dlouhé, 

dorazí ke břehům, může počítat s nějakou jistotou, kterou během života neměl. Tou 

jistotou se stává život věčný, posmrtný, a zůstává jen na samotném „plavci", jakou podobu 

bude mít, zda se postaví po bok Boha nebo zda bude snášet utrpení v pekle. Odpověď na 

tuto otázku samozřejmě najdeme ve způsobu pozemského života. Umírající člověk se louči 

se světem, se vším, co měl rád, připomíná přátele, kterým je zatěžko být s umírajícím. Na 

jedené straně se zde objevuje loučení, na druhé straně se již setkáváme s uložením do 

rakve, která je velmi těsná, dále se projevuje rozklad těla a zakopání do hrobu. Jsou také 

připomínány smuteční obřady (průvod, hrana, hostina...). Domnívám se, že připomenutí 

obřadů přibližuje samotný proces smrti, lidé, kteří se s pohřebním textem setkali, si do něj 

promítali vlastní pocity a zkušenosti a mohli dojít i jistého uklidnění, neboť i v této 

pohřební písni se objevuje sociální aspekt, který zdůrazňuje rovnost po smrti, tedy fakt, 

který byl zvlášť pro chudé vrstvy sympatický a vítaný. V závěru je připomínáno to, že 

člověk nikdy neví, co ho čeká, má tedy myslet na Boha, rozjímat o smrti a připravovat se 

na ni. Poslední sloka je vyjádření pomíjivosti života a světa. 
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2.1.1.2 Rozjímání o soudu ( Píseň o soudném dni) 

Ve stupňovitém uspořádání cyklu O čtyřech posledních věcech člověka se 

uplatňuje princip gradace, po archetypu smrti následuje logicky poslední soud. 

Píseň o soudném dni je zjednodušenou parafrází Apokalypsy, Zjevení svatého 

Jana, barokními autory upravené pro potřeby a úroveň lidového vkusu (účinnost 

rekatolizace spočívala právě v orientaci na široké lidové publikum při stávající absenci 

vyšších vnímatelských vrstev po odlivu šlechtických, intelektuálských i měšťanských 

vrstev, zejména po Obnoveném zřízení zemském (1627); jedině toto podřízení se lidovému 

adresátu bylo zárukou úspěchu. Jednoduchý styl, smyslová názornost a zesílená apelativní 

funkce jsou hlavními znaky těchto skladeb, které obzvláště vyniknou právě ve srovnání s 

novozákonní Apokalypsou: Za zdáním a klamem „Slovem perfekt/ tu kontrfekt/ každého se 

ukázal... " vyvstává tvrdá a neúprosná realita posledního soudu, vybarvená téměř s 

pouťově drsným lidovým naturalismem. Ve skladbě je poukazováno na osud. dalo by se 

říct, že člověk stejně neunikne, opět by se dala zmínit ona marnost konání. Toto je druhým 

vedoucím motivem této skladby, je kontrastní, antitetickou metaforou k životním 

nepravostem, úvodem k trestu, věčnému zatracení: 

Také tu zůstává jen marnost varování a nabádání, naprostá zpustlost, která se 

ničeho neobává a nedomýšlí konce či jej odsouvá hluboko do podvědomí. Smrt je daleko, 

jakoby se člověka netýkala. Dochází k přehlušování občas probleskující obavy a strachu 

multiplikací požitků světských: umístění této varovné pravdy na závěr básně jen podtrhuje 

vyznění v marnosti. 

V souvislosti s písní o soudu bych ráda zmínila i symboliku, která zde hraje určitou 

roli. V textu se jasně vyjevuje symbolika stran. Je zde jasně upozorněno na známý fakt, že 

levou stranu brali lidé jako stranu ďáblovu. A právě v této písni je dobře vidět, že se lidé 

rozdělují podle svých skutků na základě levé a pravé strany. Poté, co všichni musí 

předstoupit před soud a jsou jim přečteny všechny skutky, i ty nejskrytější, dochází 

k oddělení dobra a zla, zde se objevuje motiv komedie a tragédie. Lidé jsou pak rozděleni 

na pravici a levici, a to i v rámci jedné rodiny. Tento moment zřejmě v sobě nese skrytý 

aspekt spravedlnosti, člověk je zde sám za sebe a nemůže se spoléhat ani na své blízké, je 

důležité jeho svědomí. V souvislosti s rozdělením jednotlivých stran, pravé a levé, tedy 

dochází k rozdělení lidí pobožných od bezbožných, dobra a zla, radosti a smutku, chválení 

Krista a proklínání Krista. Zajímavé je i přirovnání, jež pronáší Kristus k lidem špatným, ty 

31 



označuje jako smradlavé kozly. V této písni se setkáváme také s podrobným vylíčením 

hříchů, kvůli kterým je člověku zapovězeno nebe. V závěru hříšníky Kristus opouští, 

otevírá se peklo a po upozornění na Boha a dobré mravy vypravěč potvrzuje pravdivost 

všeho, co viděl a vyzývá posluchače či čtenáře k tomu, aby nikdo nepokládal poslední den 

za žert, ale aby se nad ním zamyslel a uvědomil si, kde chce strávit své dny na věčnosti. 
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2.1.1.3 Rozjímání o pekle (Píseň o mukách pekelných) 

Rozjímání o pekle (Píseň o mukách pekelných) je umístěna na třetím místě cyklu a 

završuje gradující scénu, na níž jsme se setkali se smrtí a soudem. 

Je ze všech skladeb nejexpresivnější, prosycená obrazy věčného koloběhu trýzní, 

mnohonásobně převyšujících trýzně pozemské. 

Výrazným způsobem se tu odráží drsná krutost doby, tvrdá realita zažitá nejen při 

řádění armád a drancování a týrání během třicetileté války, ale i při inkvizičních procesech, 

útrpném právu, exekucích, zde se zcela jasně odhaluje smyslová podstata barokní 

představivosti (navazující na středověká líčení); je zaměřena výhradně na útrapy fyzické, 

které si jen může katovský mozek rafinovaně vymyslet; přes veškerou metafyzickou 

nadstavbu baroka se výjevy zmaru omezují na tělo, útrapy duše jako by šly zcela mimo 

lidské vnímání-duševní trýznění patrně vytvořila až moderní doba, romantismem počínaje. 

Barokní člověk zná jen propast mimo sebe, potlačeno a vyřazeno je dědictví 

antiky, např. tragika Krále Oidipa, který přemáhá sfingu vrhaje ji do propasti, zatímco ona 

se mu vysmívá: propast, do které mne vrháš, je v tobě! 

Bolesti duše, její propasti, naplno objevuje teprve psychoanalýza a v oblasti umění 

z ní vycházející surrealismus. Barokní duše projevuje pouze zvědavost, jak vypadá zásvětí, 

případně projevuje strach a slibuje pokání, aby se oné potemnělé propasti vyhnula. 

Expresivnost, s jakou je líčeno peklo, se musela dotknout každého. 

V bezedné propasti pekla vládne tma a oheň, který je ovšem tmavý, zrakem 

nespatřitelný, nevydávající žádné světlo, ne nepodobný radioaktivnímu záření „ Ba ani ten/ 

žravý oheň/ nikdý se nezahlejskne... " . 

I výběr materiálů, z nichž je peklo konstruováno, je naprosto obyčejný, 

z materiálů, které lidé znali a běžně používali- železo, mosaz, dřevo ... . 

Naturalistický výčet mučicích nástrojů je omezen pouze na věci železné a dřevěné 

{kříže, skřipce, šibenice, klády kola svrubují, kůl, hák, rožeň, palečnice a vidlice, řetězy, 

pouta kují...) - ušlechtilé kovy přicházejí do zmaru (stříbro, zlato v trupel, bláto...). 

Z oblasti živé přírody pak obydlují peklo i lidské tělo živočichové zpravidla 

člověku naprosto odpudiví-plazi, hmyz a obludy z inventáře středověkých bestiářů, z 

vegetace pouze byliny a rostliny nechutné a jedovaté, tradičním symbolem nepříjemností 
byl pelyněk aj. 
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Účinný je kontrast, do něhož staví autor pozemské radosti a pekelná muka. Např. 

krásná muzika, lahodící sluchu oproti křiku, pláči a nářku. Lahůdky a pamlsky oproti 

červům, pavoukům, žluči atd. Vůně drahých mastí oproti pachu zatuchliny a trusu. Zkrátka 

proměna všeho příjemného v záležitosti opravdu nepříjemné. 

Autor s naprostou doslovností líčí rozklad, zmar a trýzeň všech pěti smyslů, 

přičemž je dává v protiklad k pozemským radovánkám, např. „ Usta, jež ráda mlaskala/ 

lahůdky a pamlsky,/ prolézá mrzká žížala,/ kráčejí žáhy plzký./ Hadi, brouci/ a pavouci/ 

jsou jim skvostné krmičky;/ žluč, pelyněk,/šalomounek/ nejsladčejší trančičky... " 

Všimněme si cynicky ironických až krutých zdrobnělin ve vztahu k odpudivostem 

všeho toho býlí, žoužele, nepříjemných živočichů a vůbec dalších člověku zcela nelibých 

věcí. 

Obrazy odpudivosti mají zcela jednoznačně evokovat odpudivost k hříchu a jeho 

vyobrazeným důsledkům; barokní naturalismus posílá všechny pozemské nechutnosti do 

tohoto fyzického pekla. 

A samozřejmě nechybí vyústění v moralistní proklamaci, tedy ve zbytnělou 

výchovnou funkci. Posluchače v závěru zkrátka moralistní apel nemine, což je vlastní 

smysl názorné evokace pekla. 

Výše zmíněný Věčný pekelný žalář se podrobně věnuje peklu a zabývá se nejen 

líčením mučících praktik. Jeho hlavním cílem, který vyplývá z charakteru celého textu, je 

přinést a podat jakýsi návod na to, jak se těmto útrapám vyhnout. To je ostatně úkolem celé 

problematiky pohřebních písní. 
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2.1.1.4 Rozjímání o nebeské slávě ( Píseň o slávě nebeské) 

Pesimističtější náladu prvních třech skladeb střídá velmi optimisticky vyznívající 

skladba, zařazena příznačně na závěr cyklu. 

Obrazem dobra, odměny za vzorný život pozemský, který znamená spásu, je tedy 

závěr cyklu (v poměru tři ku jedné), Rozjímání o nebeské slávě (Píseň o slávě nebeské). 

Zde ovšem není důraz kladen na důsledně subjektem dodržovaný božský řád a 

pravidlo správného života, spíše jde o obraz pohrdání světem, který není vlídným 

příbytkem, aby vůbec stálo za to v něm pobývat, štěstí člověk nalezne, teprve když 

předstoupí ke Kristovi. 

Výraz pohrdání tělem, v němž duše věčná přebývá dočasně jak v mrtvole, 

přeskakuje zpět renesanci s jejím kultem antiky a pozemských radostí, zpět do středověku. 

Důkazů, jak úzce spolu souvisí barokní vnímání se středověkým, nalezneme více než dost. 

Obraz nebe, na rozdíl od pekla malovaného tmou a zaplněného neušlechtilými 

materiály, má všechny barvy duhy a drahých kovů a kamení. 

Zatímco vrata do pekla jsou železná a mosazná a otevírají se zvenku (klíče má 

Bůh!), vrata nebe, zbudovaná z perel a zlata, se otevírají zevnitř (Petr klíčník, 

personifikace církve katolické, tedy záležitosti pozemských institucí!). Nevládnou zde 

nepřízně povětrnostní, klima je příjemné, neprší, nesněží, vyhýbají se mu bouřky. Člověk 

má při líčení tohoto prostředí pocit klidu, bezpečí, vlastně touží po tom, aby se v takovém 

prostředí mohl pohybovat, aby čas na věčnosti strávil právě tady. Je zřejmé, že po písních, 

které se zabývají především jevy nepříliš příznivými pro člověka, které popisují tresty, 

muka a utrpení, sleduje obsah písně o nebeské slávě s nadšením a neskrývanou nadějí, že 

jeho potká právě ona sláva nebeská. 

Barvy jsou zářivé, jasné, odpovídají barvám drahých kovů (zlato, smaragd, 

karmazín, šarlat), barevných odlesků je tolik, že až zrak přechází, nemluvě již o 

nekonečném jasu Boží tváře; v duchu barokní ironie bychom mohli poznamenat, že nebe 

není nic vhodného pro ty, kdož trpí zrakovými migrénami (ty však pochopitelně duše 

zanechává ve smrtelném šatu). 

Nejen oko duševní, ale i sluch jsou zde chlácholeny („archanjelé/ a anjelé/ na 

loutny, harfy hrají". Lze říct, že hudba umocňuje pohodu pravidelné hostiny, která byla 

např. v řecké mytologii vyhrazena pouze bohům a bohyním; ale i u této tabule je dodržena 

hierarchie, třebaže obsluhu při hodování obstarává sám Kristus. 
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I další činnost odměněných, spasených duší je jen projekcí pozemské pohody-

sousedská bodrost a rozprávění. 

A konečně po té pohodové vycházce odcházejí do svých domů, ovšem cestou si 

ještě okusí jablko ze stromu života, posilují „proti mocím smrti." 

Přímé oslovení adresáta, s vysoce morálním nábojem, jímž je skladba završena, je 

smířenost s pozemskými bědami, poslušnost světskému řádu - jakýsi výměnný obchod s 

církví a bohem. 

Kumulace rozkoší je tu podána ve skromném obraze lidového snu o ráji, jakési 

nevolnické selance a idylce, obdobně jako kumulace hrůz pekelných je výrazem strachu z 

fyzické bolesti a mučení, jež pronásledovalo barokního člověka v jeho běžném životě. 

Doloženo je to přítomností nevinných dívek, které nesou nerozšířenější jména, jako 

Bětušky, Dorotky, Markytky apod. Vedle nich je zmiňována svatá trojice, andělé, svatí 

mučedníci, apoštolové, proroci, Panna Maria, Jan Křtitel apod. 

Stálé opakování je však pro vkus moderního člověka poněkud stereotypní, kdežto 

člověk barokní si v něm liboval, maje jiné vnímání, jiný rozměr času. Dá se říct, že i ve 

Čtyřech posledních věcech člověka je podáno peklo i nebe spektakulárně, téměř jako 

loutkové divadlo. 

Protože všechny pohřební písně a texty se opírají o silnou víru v Boha, myslím si, 

že může být zajímavé srovnat biblický text a právě tuto konkrétní píseň, ve které se určité 

biblické poselství nachází a která nám nepřímo k Bibli poukazuje. Zcela určitě 

koresponduje s popisem nebeského Jeruzaléma, jen je oproti biblickému textu lyričtější, 

rozvitější, plná metafor a básnických obrazů, což ale vychází z podstaty obou textů. 

Domnívám se, že je zajímavé srovnat na tomto místě popis nebeského prostředí, 
vylíčeného v Písni o slávě nebeské a popisem nebeského Jeruzaléma ve Zjevení svatého 
Jana. 

Do nebeského Jeruzaléma vstupují lidé po soudu, v němž jsou rozděleni. Nebeský 

Jeruzalém se uzavírá pro lidi hříšné, nečisté, zbabělce, vrahy, zaklínače, modláře, lháře, 

smilníky atd., kterým je přiřčen úděl v jezeře, kde hoří oheň a čpí síra. Ostatní budou 

pobývat ve společnosti Boha, který jim setře každou slzu, v jeho společnosti nebude již 

žádného žalu ani nářku a bolesti, neboť co bylo, pominulo. Tomu, kdo žízní, dám napít 

zadarmo z vody živé. 14Nebeský Jeruzalém také září jako průzračný křišťál nebo drahokam. 

Je to město mohutné s vysokými hradbami, kterých je dvanáct. Opět následuje popis bran, 

náměstí a městského prostoru vůbec, tento popis se vyznačuje množstvím přívlastků, které 

co nejvíce charakterizují krásu města. Hradby jsou postaveny ze zlata a drahokamů, jsou 
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plné perel, jejich základy jsou též z drahých kamenů.. Město také nepotřebuje ani slunce 

ani měsíc, aby mělo dostatek světla, neboť nad ním září sláva Boží. Trvá tam stále den, noc 

nepřichází. 

Myslím si, že podobnost popisu v Písni o slávě nebeské a popisu nebeského 

Jeruzaléma zachyceného v Novém zákoně je zcela zřejmá a autor textu prvního zcela jistě 

vycházel ze svých znalostí Bible. Také lidé, jimž byli texty určeny, dobře znali Bibli a 

mohli se tak lépe ztotožnit s tím, co slyšeli již mnohokrát. 

V závěru pojednání o této písni bych chtěla pro ilustrativnost uvést některé 

smyslové popisy nadsmyslových jevů. Opět jsou zde zastoupeny všechny smysly. 

Zrak - třpyt zlata, drahokamů, nekonečné jasné světlo, jež neoslepuje, rozkvetlá zahrada 

plná stromů, květin 

Sluch - nádherný zpěv cherubínů a serafínů, andělé hrají na loutny, vyluzují překrásné 

zvuky, apoštolově troubí 

Čich - voňavá kvítka 

Hmat - neexistuje žádný chlad, mráz, konejšivé jsou balzámy na rány 

Chuť - sladké nápoje, zdravé chutné pokrmy, ovoce 
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2.1.2 Smrtí tanec 

Vanitas vanitatum et omnia vanitas - toto hlavní heslo, vedoucí motiv barokního 

myšlení a vidění pozemského světa se prolíná především souborem písní na téma smrti a je 

až jakýmsi stereotypním, obsedantním motivem. Josef Vašica tento pocit definuje zcela 

přesně, a to jako ideu smrti, která byla oblíbeným motivem barokní literatury. Provázala 

jako spodní tón všechno myšlení i konání tehdejšího člověka. Byla chápána ve smyslu 

křesťanské eschatologie jako okamžik rozhodující o celé naší věčnosti, působila zpětně na 

život a dávala mu směr i přísný řád. Nebylo to tedy skličující mystérium zmaru, smrt se 

představovala spíše jako brána do života. Zasahovala však také normativně nejen do řádu 

věcí, ale i do vzájemných vztahů lidských jako vykonavatelka spravedlnosti. 15 

Nejprve pohovořím o skladbách, které zahrnuje právě soubor Smrtí tanec, v němž 

je zařazena řada textů pojednávajících o smrti. Titulní skladba, která je ovšem jen 

překladem, stejně jako následující Ukrutná smrt, přehrozná smrt ( je překladem tance 

smrti, Todtentanz jezuity Petra Franckha). Většina jednotlivých písní přecházela do všech 

zpěvníků a kancionálů, počínaje Písněmi katholickými Jiříka Hlohovského (1622), ale i do 

nejrozšířenějších kancionálů Šteyerova, Božanova a Koniášova. Smrtí tanec je ovšem 

nejen překladem z německé barokní tvorby, ale především barokní variací na středověké 

téma obrazového cyklu danse macabre, vyjadřující rovnost všech lidí před fenoménem 

smrti. 

Smrt je tak především vykonavatelkou naprosto neúprosné spravedlnosti, zasahující 

všechny stupně církevní hierarchie od papeže až po jeptišku, světské stavy a příslušnosti od 

císaře až po žebráka. Smrt prostě prochází celou společností a chová se k všem úplně 

stejně. Je vnímána jako spravedlivá, která nečiní žádného rozdílu mezi lidmi. 

Nejen úvodní Smrtí tanec, ale i všechny další skladby, např. Duchovní minuet, 

Písně o nestálosti tohoto světa, Rozjímání zkroušeného člověka. Písně pohřební, Písně 

obecní i závěrečný Dialogus aneb Žalostné a plačtivé rozmlouvám jedné zatracené duše s 

tělem svým jsou ve všech vrstvách stylových a výrazových podstatně jednodušší než 

předchozí básnicky mnohem výraznější Písně o čtyřech posledních věcech člověka: je to 

dáno především tím, že byly určeny ke zpěvu a tato zpěvní stránka si podřizovala i výběr 

stylových prostředků. 

Vedle skladeb, které se přímo týkají umírání, smrti a posmrtného života, se zde 

objevují i verše o stvoření světa (je zde zmíněno stvoření nebe i země, zvířat, člověka), 
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dále je ve sbírce zařazeno i zpracování příběhu o vyhnání Adama a Evy z ráje, o zlořečení 

Boha člověku. Tyto starozákonní výjevy jsou umístěny na začátek. V závěru pak je 

otištěno Memento moři o pěti slokách. Pro názornost zde parafrázuji poslední sloku tohoto 

varování. Mluví se v ní o tom, že v pekle uvíznou bezbožní, zatímco pobožní vejdou do 

nebe. Je důležité pamatovat na věci poslední, protože jedině tak poroste ctnost člověka. 

Objevuje se zde i prosba ke šťastně zemřelým, kteří mají totéž pro dosud žijící vyprosit. 

Rovnost před smrtí je opravdu patrná a zdůrazněná. Rovná spravedlnost sociologicky 

zasahuje bez všech distinkcí absolutně všechny, výzva smrti k poslednímu tanci platí 

bezvýhradně. Smrt vyjmenovává různé prohřešky jednotlivých osobností, které mají dojít 

ekvivalentní odplaty. Vychází z původní předlohy, kdy si Smrt vybírá k tanci tanečníky 

z různých stavů, nikdo nemůže odmítnout. Zvlášť si autor vychutnává ty společenské 

stavy, které mají jít lidem osobním příkladem-církevní hodnostáři (s tím, že vychází od 

nejvyššího, tedy samotného papeže, přes kardinála, biskupa až po mnicha a jeptišku), 

spravedliví soudci nebo představitelé nejvyšších šlechtických vrstev. Smrt je však 

v některých případech zcela vítána, zvláště lidmi, jejichž pozemské utrpení přesahuje míru 

únosnosti. Je zde poukazováno na provinění, s lidovou barokní expresivitou a drastičností 

je vina vyjádřena zejména u několika osob ( opat se nepostil, je tlustý, kanovník užíval 

nejrůznějších prebend, farář vykládal slovo Boží po svém atd.). 

Celý cyklus pak je pochopitelně završen mravním naučením, ve kterém se 

pojednává o tom, že člověk měl celý život připomínanou smrt, měl na ni pamatovat, myslet 

na to, že jednoho dne zemře, a jestliže se tímto řídil a dodržoval respekt před smrtí, 

nemůže se mu stát, že by zhřešil. A nespočetné variace mementa mori se nekonečně 

opakují i ve všech ostatních skladbách, liší se jen ve zdařilosti příměrů, v jejich inovaci a 

nevšednosti: základ je stereotypně tentýž; za zmínku stojí především píseň z cyklu O 

nestálosti tohoto světa, Ó podvodná světa kráso a tvářnosti! Vedle již zmíněné marnosti 

všeho počínání je zmíněna i pomíjivost života a světa, bázeň před soudem, neúcta před 

Bohem, mrhání časem. Nejde vždy o explicitní vyjádření těchto pocitů, ale jako v každém 

literárním díle se tu objevuje velké množství symbolů. Mezi nejčastěji uváděné patří 

například uvadající květy, zhasnuté svíce, hučící bouře, potápějící se loď, lámající se 

mramor, padající listí, člověk je zobrazován jako pára, mlha, smrt pak často jako komorná. 

Její spravedlivý přístup k lidem, kteří mají zemřít, je často signalizován šátkem přes oči, je 

předvedena jako slepá, točící se v kole, vyzývající kolemjdoucí k tanci. V těchto skladbách 

se objevuje též jako rybář se sítí nebo jsou jejím atributem šípy. Domnívám se, že velmi 

zdařilé jsou texty, v nichž se poukazuje na smrt různých slavných osobností, které se 
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vyznačovaly krásou, ušlechtilostí, hrdinskými činy atd. Pro lidi, kteří se s funerální 

tematikou setkávali, to znamenalo jasný odkaz - jestliže museli skončit svůj život a 

následovat smrt lidé tak ctihodní, nevyhne se ani tobě. Ve skladbě Povstaň člověče 

z hříchův jsou zmíněny např. moudrý Šalamoun, krásný Absolon, silný Samson, slavný 

císař Julius či slavný vojevůdce Hanibal, vzdělaní filozofové Sokrates a Cicero, šlechetná 

Lukrecia, krásná Helena. Ti všichni se nakonec do země navrátili jako bláto, popel. Podle 

Cooperové popel symbolizuje pomíjivost života i těla, jeho smrtelnost. Ve spojení 

s pytlovinou pak bývá považován za znamení nejhlubšího pokoření, lítosti a zármutku. 

V souvislosti s popelem bývá uváděna i kajícnost. 16 

Na závěr tohoto cyklu barokních pohřebních písní pořadatel zdařile umístil 

skladbu Dialogus - Žalostné a plačtivé rozmlouvání jedné zatracené duše s tělem svým. 

Je jasné, že se nejedná pouze o dialog, ale o spektakulární, divadelní formu, vedle 

rozmlouvání, sporu mezi duší a tělem, vstupuje do hry i autorský subjekt, Skladatel (tato 

zpěvní skladba, která je zapsaná ve sborníku strahovského premonstráta Jiřího Evermoda 

Košetického z roku 1680, používá místo postavy Skladatele označení Poutník, tedy 

mimojdoucího svědka, jak ho později nacházíme v poezii romantické - u Máchy, Erbena) 

a sbor ďáblů. 

Stejně jako u první skladby souboru, také zde se nejedná o původní české dílo, 

nýbrž o překlad, ovšem vstupující do kontextu české literatury jako zcela plnohodnotné 

dílo, které sehrává v domácí literatuře (ač patří ke společnému vlastnictví univerzalistické 

Evropy, či spíše ke společným hodnotám středoevropským) roli díla původního, jak se to 

ostatně v české literární historii opakovalo mnohokrát při absenci děl domácí provenience, 

děl, kterých si vyžadovalo soudobé cítění. Ovšem u tohoto dialogu nejde o překlad díla 

soudobého, nýbrž středověkého z 1. poloviny 13. století-jde o první kompletní přebásnění 

středověké latinské skladby Visio Philiberti. Tato skladba patřila mezi nejoblíbenější 

skladby latinského středověku a zanechala své stopy ve většině evropských národních 

literatur. Na našem území vznikla skladba Spor duše s tělem, která má několik verzí. 

Pravděpodobně nejstarší, která se však dochovala bez konce, vznikla asi v polovině 14. 

století, mladší pak na konci 14. století. Dále pak byl tento spor parafrázován v Žalostném 

a plačtivém rozmlouvání ztracené duše s tělem svým, které zařadil již zmiňovaný Jiřík 

Hlohovský v roce 1622 do zpěvníku Písně kat holické k výročním slavnostem, k památkám 

božích svatých a k rozličným časům pobožnosti křesťanské. Latinská báseň se dodnes 

zachovala ve více než 130 rukopisech, z nichž u nás jich bylo zjištěno osm. Pokládala se za 

dílo Gualtera Mapa, ale i dalších autorů, v současnosti je připisováno toto dílo 
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lincolnskému biskupovi Robertu Grossetestovi a je spojováno s jeho těžkým onemocněním 

v roce 1231. není jasné, zda název vznikl chybným čtením Robertova jména Rutbertus, 

nebo zda autor sám připsal své vidění svatému Fulbertovi.17 

Pokusím se o srovnání dvou verzí této skladby, zařazených jednak ve Vašicově 

sborníku a jednak v antalogii A. Vidmanové Sestra múza. Tato kniha je výborem poezie 

latinského středověku. Mezi oběma uvedenými verzemi existují určité rozdíly. Ten první 

spočívá ve formě, která je u latinské verze jednoduchá, písňová. V jejím úvodu můžeme 

slyšet obecné stesky nad upadáním víry, nad tím, že víra, láska a naděje, tři křesťanské 

ctnosti padají v zapomnění a na jejich místě se objevují jiné vzory, klam, skoupost, obdiv 

bohatství atd. Zároveň je v jakémsi úvodu zahrnuto přemítání o smrti, která jednoho dne 

bez varování přijde, dále se pak v úvodní části skladby setkáváme s odvoláním k autoritám, 

svatému Jeronýmovi či k Homérovi, prostřednictvím nichž se člověk doví, kam nakonec 

život dospěje. Tento obecný úvod v novověké verzi chybí, skladba začíná samotným 

viděním. Ve verzi středověké přichází na scénu Fulbertus až v 18. sloce, následují dvě 

sloky, které se věnují přiblížení jeho postavy čtenáři. Teprve pak se můžeme stát svědky 

rozhovoru, který mezi sebou vede duše a tělo. Jak už bylo řečeno, ve druhé verzi chybí 

obecné stesky nad úpadkem víry, skladba začíná vystoupením Skladatele (myšlen jím sám 

autor), který hned hovoří o spánku a svém snu, který se mu zdál a který následně 

vypravuje. Spor, který spolu vede duše a tělo, je v obou verzích obdobný, co se týče 

obsahu, ale řekla bych, že v překladu středověké verze je bohatší, podrobnější, rozvinutější 

a naturalističtější. V uvedeném sporu jde o obvinění Těla, které vznáší Duše. V obou 

případech Duše připomíná Tělu konec jeho životní pouti, vyzdvihuje svou nevinu, což je 

patrnější ve verzi středověké, nemožnost se bránit přesile Těla. To jí ale oponuje, a 

přestože s ní v mnohém souhlasí a potvrzuje svoji hříšnost, tak vynáší obvinění i vůči Duši, 

která ho měla usměrňovat a bránit, protože byla stvořena k obrazu božímu, měla větší moc. 

Dokazuje to tím, že tělo bez ducha věru k ničemu je. Při rozhovoru se dotknou Tělo i Duše 

pekla a jeho uspořádání, Duše mluví o svých zkušenostech s ním. Následuje podrobný 

popis čertů a mučivých praktik, které se zatracenou duší provádějí. Když už je Duše 

v pekle, snaží se dovolat Krista, ale už jí to není vůbec nic platné, na dovolání Krista je už 

pozdě.Ve verzi zařazené ve Vašicově sborníku a opírající se o barokní verzi vstupuje ke 

konci do děje opět Skladatel, který hovoří o tom, co ve snu spatřil, a na základě toho se 

začíná modlit. Poté následuje několik slok, v nichž je činěno pokání a dochází k rozjímání. 

Rmoutím se, kdyžkoliv má mysl rozvažuje, co jsem, kde jdu, co se mi již tam připravuje?'8 

Ve verzi středověké je skladba zakončena tím, že po popsání situace v pekle vstupuje na 
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scénu opět Fulbertus, kterému jsou už věnovány pouze dvě sloky, v nichž podobně jako 

Skladatel vyjadřuje hrůzu nad svým viděním a začíná se modlit: svět i jeho nicotnost dávno 

zavrhuji, zlato, perly, klenoty za nic považuji, věci, které pomíjí, moudře nemiluj i}* 

Jak je patrné z výše uvedeného, podobně jako v ostatních pohřebních textech 

můžeme zde sledovat moment, kdy se hříšník, který vidí, že propadl peklu, snaží marně 

dovolat přímluv Boha, na něž je ale pozdě. Tento motiv, jak již bylo zmíněno, se 
v pohřebních písních objevuje velice často. 

Spektakulárnímu rázu barokního dialogu napomohlo především to, že dílo bylo 

zařazeno mezi kostelní písně, kromě toho byl Spor duše s tělem předváděn v době 

masopustu na pražské jezuitské scéně. 

A ještě jeden rozdíl mezi středověkým sporem a barokním dialogem je důležitý, v 

barokní verzi se spor odehrává ještě před smrtí člověka, jde tedy o typicky barokní 

moralistní varování: spas se, dokud je ještě čas. 

V Rozjímání o pekle (Písně o čtyřech posledních věcech člověka) a v Žalostném a 

plačtivém rozmlouvání jde již o plně rozvinutý a pro všechny smysly názorný obraz ďáblů 

a muk. 

Muka jsou vykreslena velice naturalistickým způsobem, člověku běhá až mráz po 

zádech, vypravěč tvrdí, že si nikdo ani neumí představit všechny hrůzy, které ho případně 

v pekle potkají. Také útočí na všechny smysly, aby svá líčení zdůraznil. Zveličuje, přehání. 

Nyní zatím jen pro představu uvádím několik příkladů, jakým způsobem bylo 

pekelné utrpení vnímáno prostřednictvím jednotlivých smyslů. Uvádím jich pouze několik, 

protože jsou zcela jistě jsou v souladu s mučením podrobně vylíčeným ve Věčném 

pekelném žaláři, jemuž jsem se výše věnovala. Tam jde i o bolesti duševní. 

Zrak - železné háky v rukou ďáblů, zuby jako motyky, hadi z nosu, uši visuté, rohy, 

pazoury místo nehtů atd. 

Sluch - skřípění zubů, řinčení řetězů, křik 

Chuť - jed, horké olovo lité do úst 

Čich-smrad 

Hmat - bití, kousání 

Skladby, které jsou v této kapitole zařazené ve sbornících O čtyřech posledních 

věcech člověka a Smrtí tanec, se pochopitelně vyskytují v řadě kancionálů až do doby 

zenitu této postupně se iychle vyčerpávající, zautomatizované a zestereotypnělé poetiky, 
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do sedmdesátých až osmdesátých let 17. století. 

Obsahuje je kancionál Šteyerův (např. Q podvodná světa kráso či Ukrutná smrt, 

přehrozná smrt), Božanův (Píseň o mukách pekelných, tj. Rozškleb se, tlamo pekelná. 

Píseň o slávě nebeský, tj. Proč, ach, proč v tomto oudolí a jedna z nejpůsobivějších a 

neoriginálnějších skladeb, Mějte se dobře, lucerny paláce nebeského...). 
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2.1.3 Tance smrtí 

Protože se texty s funerální tematikou opírají o texty, které vznikaly již v období 

středověku, zařazuji i pojednání o tancích smrti, v nichž můžeme nalézt odkazy 

k pohřebním písním. 

Tance smrti souvisejí se zobrazováním smrti a pozvolným přechodem směřujícím 

od alegorického znázornění smrti k individualizaci tohoto jevu. Už v 11. století se objevuje 

vyobrazení smrti jako postavy ženy, kterou doprovází ďábel. Ve 12. století dochází stále 

častěji k personifikování smrti, která je zastoupena svým heroldem, mrtvým, kterým je 

bezpohlavní postavou, která nabývá čím dál realističtější podobu. Od 13. století se 

objevuje jako žnec se srpem, srpovitou sekyrou a nakonec s kosou. Ale postava smrti 

s kosou se stává obecně rozšířenou až v období renesance. Někdy bývá smrt zobrazena 

také jako lovec se sítí, lukem a šípy. Ve 13. století je smrt zobrazována také jako čtvrtý 

apokalyptický jezdec. V tomto století přichází také jako hudebník, houslista nebo pištec. A 

bývá spojována i s typickými pohřebními nástroji, je zobrazena jako hrobník, který svírá 

lopatu a má vedle položenou rakev.Ve 14. století pak přichází také další výrazná změna, 

smrt se stává mrtvolou, na počátku 15. století je odložen oděv, do popředí vystupuje 

vysušené tělo, na němž jsou zachyceny zbytky šatů, v této době je představována smrt jako 

rozkládající se tělo se zbytky vaziva. Je nutné podotknout, že zmíněný vývoj vyobrazení 

neprobíhá postupně s tím, že každý další stupeň existuje výlučně. Jednotlivé typy se 

samozřejmě mohou vyskytovat současně. 

Od 13. století jsou nejprve v ilustracích zachyceny postavy živé i mrtvé, jsou 

zachyceny ve strnulé podobě a nejsou často promíchány. Někdy se mezi živými postavami 

objevuje i žena. V pozdějších tancích smrti se ženy vždy nevyskytují. Zástupy živých a 

mrtvých jsou velice častým námětem fresek, na nichž jsou postavy často oživlé, sedící na 

koni. 

Na vzniku a rozšíření umrlčích tanců měly patrně velký vliv kláštery a tzv. žebravé 

řády, které začaly děsit davy lidí tím, že jim líčily smrt. Mezi jejich nejvýznamnější 

šiřitele patřili dominikáni a františkáni, kteří se předháněli, komu z nich se lépe podaří 

tematiku umrlčích tanců rozšířit mezi lid a jejím prostřednictvím na něj výchovně působit. 

Za kolébku tzv. tanců smrti je považována Francie, ale toto tvrzení bývá zpochybňováno 

německými historiky, kteří spatřují původ v Německu, prvenství se snaží dokázat také 

hispanisté. V Čechách se umrlčí tance objevují až v 17. století, k tomu, že se objevili 

s takovým zpožděním zřejmě přispělo i husitské hnutí, neboť Jan Hus a jeho pokračovatelé 
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vyčítali církvi, že zastrašuje věřící peklem, a tak je zneužívá. Tvrdili, že peklo je pro ďábly 

a ne pro lidi, do pekla má přijít ďábel a ne člověk.Tato tematika tedy pronikla do Čech až 

s katolickou reformou. 

Tance umrlců, danse macabre by se daly definovat jako jakýsi průvod nebo procesí, 

ve kterém jsou zastoupeni představitelé nejrůznějších stavů, mířící ke smrti. Každého 

z živých se proti jeho vůli zmocňuje oživlá mrtvola, která často naznačuje taneční kroky. 

Tento obecný rámec měl množství variant v závislosti na době a místě vzniku a prostoru, 

který byl k dispozici. Ze sociologického hlediska umrlčích tanců se dá říct, že jsou si 

jednotlivé tance velmi podobné, chybí jim originalita, na počátku určitě stála myšlenka 

geniální, originální, ale postupem času převládl stereotyp nad invencí. Obecně můžeme 

konstatovat, že počet osob, které Smrt nebo nějaký mrtvý zve do tohoto pochmurného 

procesí, narůstal úměrně tomu, jak bylo rozšiřováno působení tématu. Tance umrlců je 

třeba interpretovat zleva doprava, bývá zachován obvykle přísný hierarchický řád, průvod 

začíná většinou papežem a končí venkovanem na jedné straně, na straně druhé pak dítětem, 

případně matkou s dítětem. Církevní hodnostáři mají obecně přednost před laiky, což platí 

jak u celkového oddělení obou skupin, tak u střídavého schématu. Toto pravidlo je ovšem 

dodržováno jen u vyšších hodností, u nižších pak může docházet ke křížení a uplatňování 
• • 2 0 

fantazie. Jak uvádí A. Corvisier, ve francouzském tanci smrti se původně vyskytuje 25 

postav ( papež, císař, kardinál, král, patriarcha, velitel královského vojska, arcibiskup, 

rytíř, biskup, štítonoš, abbé, rychtář, kantor, měšťan, kanovník, obchodník, kartuziánský 

mnich, strážník, řeholník, lichvář, lékař, milovník, katolický farář, rolník, obhájce, 

minstrel, františkán, klerik, poustevník a dítě). V německé linii je to obdobné, zde se 

vyskytuje původně 24 postav (papež, císař, císařovna, král, kardinál, arcibiskup, vévoda, 

biskup, hrabě, abbé, rytíř, právník, kanovník, lékař, šlechtic, šlechtična, kupec, jeptiška, 

žebrák, kuchař, rolník, dítě, matka). Tance smrti jsou bezpochyby středověkou tématikou, 

jejíž kořeny sahají až do antického období a jež se projevuje v různých obměnách i 

v období, které označujeme jako novověk. Pravdou ovšem zůstává, že v 17. století, kdy se 

pozornost ve velké míře obrací ke kultu svatých, téma tanců smrti přestává být tak 

aktuální. Lidé v těchto tancích nacházeli bezpochyby myšlenky opírající se o morálku a 

zbožnost, dotýkaly se otázek, které pro ně měly velkou váhu, šlo především o rovnost před 

smrtí, která vyplývala z čím dál častějšího nároku na rovnoprávnost. 

Když jsme zmínili antické období, je nutné dodat, že o smrti se dovídáme 

prostřednictvím kultu mrtvých a názorů, které se opírají o nesmrtelnost duše a posmrtný 

život. Neobjevovala se personifikace smrti, spíš šlo o alegorické vyjádření, například ve 
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starověkém Řecku a Římě se vyskytují alegorická vyobrazení smrti v podobě pohřební 

urny, zhaslé svíce, vodních hodin nebo ptáka s ovocem v zobáku. Jen výjimečně byla smrt 

představena jako panna v závoji, s korunou z pelyňku a neposkvrněnou krví. Obyčejně 

bývala zobrazována jen smrt, která proběhla za výjimečných okolností, masová smrt, nebo 

smrt, jež postihla někoho z mocných. Mrtvola je podobně jako ve Starém zákoně popsána 

jako něco, co nestojí za pozornost. Zvykem nebývá ani popisování pocitů umírajících, o 

smrti se baví především pozůstalí, a to z toho důvodu, aby vyjádřili smutek nad ztrátou 

blízkého člověka. 

Tance smrti se objevují v mnoha zemích, v Německu jsou známy pod názvem 

Totentanz nebo Todestanz., V Itálii Dansa de la morte, v anglicky mluvících zemích jde o 

Dance of Death, španělština je uvádí pod názvem Danza general de la muerte apod. Je 

třeba upozornit na to, že někdy jde o tance smrti, kdy smrt je organizátorkou plesu a je tou, 

která vyzývá k tanci, někdy jde o dialog mrtvého se živým, mrtvý zve živého k tanci, 

protože je vyslancem smrti. Symbolika tance se opírá o starou legendu, podle níž mrtví 

tančí na svých hrobech. Původně měl tanec smrti charakter průvodu, ale později získal 

podobu tance v kruhu. V tancích smrti se vyskytují postavy napříč společností, vystupují 

zde postavy, které stojí na nejvyšších postech jak světské, tak církevní hierarchie, na druhé 

straně se v nich objevuje např. žebrák nebo lichvář. V některých verzích se však osoby 

z církevních a světských stavů nestřídají.2' 

Vždy je zastoupeno dítě, často novorozenec, aby bylo zřejmé, že smrt si nevybírá a 

kosí všechny stejně, bez rozdílu. Ve francouzských verzích nefigurují ženy, ale např. 

v latinských verzích ano. 

První tištěná vydání tanců smrti pocházejí z období kolem roku 1465, mezi nejstarší 
22 . . 

patří dochované listy z Heidelbergu. Objevuje se v něm recitátor a 25 dvojic, z nichž ty 

živé se tváří velice vyděšeně, mrtvé postavy jsou zobrazeny bez jakýchkoliv příkras jako 

smrtky s přehnaně vystouplou spodní čelistí a zkříženými pařáty. Téměř většina mrtvých je 

zobrazena s nějakým hudebním nástrojem v ruce, jsou vypodobněni, jak drží například 

trumpetu, kastaněty, tamburínu, flétnu nebo různé druhy píšťal. Vedle písemných památek 

se objevují také památky z oblasti výtvarného umění, např. jako různé rytiny, ilustrace 

apod. První ilustrované prvotisky pocházejí z Lyonu, jsou datované do roku 1478. Jedním 

z neznámějších vydavatelů tanců smrti vydávaných v posledních desetiletích 15. století ve 

Francii byl Guyot Marchant, jehož počiny patří mezi nejůspěšnější na knižním trhu. 

Dokonce doplnil do těchto tanců osoby světské tak, aby vyrovnal počet osob z řad 

duchovenstva. Guyot Marchant nazval své dílo Danse macabre: Zrcadlo spásy. Marchant 
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k Danse macabre připojuje i Spor těla s duší a Nářek ztracené duše. Dalším vydavatelem 

tanců smrti byl např. Antoin Vérard, jehož dílo se údajně vyznačuje vyšší uměleckou 

kvalitou, většina vyobrazení jsou provedena s obrovskou pečlivostí, na rozdíl od 

Marchantových kostlivců nemají vyvrhnuté vnitřní orgány, iluzi tanečních pohybů 

navozují dlouhé cáry z rubáše, který je nakreslen velmi výraznými barvami. 

Tanec umrlců přesvědčivě nabádá k pokání a podává varování, memento mori. U 

jeho zrodu stojí konstatování vanitas vanitatum. 
23 

Jak uvádí J. Delumeau, slovo macabre se objevuje ve 14. století a je spojováno se 

jménem Judy Makabejského, který nabádal Židy, aby se modlili za duše zemřelých. 

V době, kdy se církev snažila zakořenit v lidech víru v očistec, se Juda Majabejský dostal 

nejen do církevních proslovů, ale nepřímo i do mluvy lidové, v níž se vyskytoval 

především v souvislosti se zjevováním přízraků. Dostalo se mu tak lidového spojení 

„makabejský hon", který měl představovat divoký hon, který pořádaly bludné duše na 

smrtelníky- P ° d l e Delumeaua existuje tedy přímé spojení mezi tanci umrlců a lidovou 

vírou v mrtvé, kteří tancují a pořádají hon na živé. V Německu se zase v období středověku 

věřilo na to, že 21. prosince (den svatého Tomáše) se zjevují postavy lidí, kteří mají 

nadcházející rok zemřít, ve víru tance s mrtvými. Švýcarští a němečtí učenci od 16. století 

mluví o těsném spojení víry v duchy a tanci umrlců. Duchové hrají na hudební nástroje, 

kterými živé vyzývají k tanci do předem vytvořeného kruhu. Danse macabre mohou být 

tedy vzdělanou církevní verzí starých zvyků a obecně rozšířeného pojetí posmrtného 

života. Je pravděpodobné, že církev použila staré tance, které byly veřejností dobře 

přijímány, protože tehdy byla víra v reje umrlců hojně rozšířena, a pokřesťanštila je. Je 

dokázáno, že se ve středověku tančilo v kostelech i na hřbitově, Podobně byly 

přeměňovány na náboženské písně výměnou textu i pohanské zpěvy. V současnosti je 

známo minimálně 80 tanců smrti pocházejících z 15.-16. století. 

Zpočátku se lidé setkávají s tanci smrti formou kázání, v jejich úvodu vždy bývá 

předmluva kazatele. Z kostela pak byly přeneseny ven, dostaly se na prkna jeviště, na 

nichž byly tance smrti předváděny jako moralita, později se objevily i v podobě maleb, 

rytin a miniatur.24 Charakter textu odpovídá lidové mluvě, je jasný a srozumitelný, aby mu 

publikum, které se skládá ze všech lidových vrstev, rozumělo. V kázáních jsou zřetelně 

formulována přísloví a morální ponaučení, která si má posluchač vzít k srdci. Tance smrti 

se staly velice populární záležitostí, jejich oblíbenost úzce souvisí s tím, že smrt si získává 

stále větší pozornost, důležité místo zastává i při výuce náboženství. Ještě na konci 15. 

století můžeme mluvit o relativní kulturní jednotě panující na evropském kontinentu. 
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Objevují se sice lokální válečné konflikty, do života lidí zasahují různé nemoci, např. 

morové epidemie, ale tato nepříjemná období se střídají s obdobími částečného klidu, kdy 

roste ekonomika, dochází k hospodářské i kulturní výměně. Obliba tanců smrti se rychle 

šíří, a dokonce vznikají verze typické pro jednotlivé národnosti. Corvesier25 uvádí dvě 

linie - francouzskou a germánskou. Příslušnost kjedné či druhé vysvětluje použitím 

různých výrazových prostředků. Vyjadřování sociálních rozdílů je jiné ve francouzské 

linii, jiné v linii germánské. Ve Francii mrtví, kteří pronášejí repliky k živým, vždy živým 

vykají a používají málo přívlastků, které by vyjadřovaly urozenost, byť jen ironickou. 

V linii druhé, německé, se k mocným obracejí s oslovením pane nebo paní a vykají jim, 

zatímco osobám z nižších stavů tykají. Vedle hlediska lexikologického se pak uplatňuje i 

odlišná výstavba verše. Dalším rozdílem je to, že ve francouzské odnoži smrt živého 

oslovuje, v linii germánské živý smrti odpovídá. Ve francouzském prostředí se projevilo i 

rozsáhlejší členění živých, střídání duchovenstva a světského stavu se drží pevně 

stanoveného řádu, a to i za cenu porušení reálné společenské hierarchie. Francouzská linie 

vylučuje osoby ženského pohlaví, výjimku tvoří katalánské a anglické tance, které náležejí 

do linie francouzské, ale které původně ženské osoby zahrnovaly. Existuje však tanec smrti 

vytvořený právě o ženách. Co se týče zastoupení žen, jsou tance umrlců jakožto produkt 

tehdejší doby odrazem přístupu k ženám, svým mlčením či skoro mlčením o nich je patrné, 

že byly hodnoceny velmi nízko. Pokud je žena uváděna na scénu, pak v rámci sociálního 

řádu, ve kterém zaujímá vždy druhořadé postavení (císařovna nebo královna, hraběnka, 

manželka měšťana) nebo postavení, z něhož je patrné, že je díky svému ženství stvořena 

pro smrt (mladá dívka, matka, která po smrti po sobě zanechává děti). Další rozdíl tkví 

v přístupu k sociálnímu postavení, germánská linie se zaměřuje na sociální rozvrstvení 

mnohem méně. 

Spiritualita, která ovlivňovala a inspirovala umělecký svět postupně od 15. 

století mění svůj charakter, lidé získávají jakýsi důvěrný vztah k hromadné smrti, což je 

jistě spojeno i s nápory moru. Postupně si také lidé v tomto období začínají všímat určitých 

nesrovnalostí, které se vyskytují v řadách církevních představitelů, všímají si rozdílů 

v tom, co kážou a v tom, jak se chovají, jak žijí. 

Tance smrti mají tedy svůj původ ve středověku, ovšem přežívají i do novověku a 

následujících období. Existují samozřejmě určité proměny, určitý vývoj, který souvisí 

s rozvojem společnosti a vůbec s novým pohledem na život i člověka. Nové je například 

to, že pomyšlení na smrt se snaží vyhledávat nové výrazové prostředky, kterými jsou 

například marnosti, zároveň se u tanců smrti setkáváme s jakousi ztrátou duše. U některých 

48 



věřících se setkáváme s tím, že věří v to, že klid spravedlivého zažene strach ze smrti, ten, 

kdo je silný ve své víře, dokáže odolávat všem nástrahám a překážkám, které mu do cesty 

klade ďábel. Je pravda, že společenskou elitu už smrt tolik neděsí, ale přesto se snaží o 

dobré chování, protože obava z pekla a věčného zatracení přetrvává. Hlavně v 16. století 

byly hojně rozšířeny apokalyptické myšlenky. Co se týče reformních náboženství, tak až 

na příslušníky kalvinismu tance smrti nezavrhovaly. 

Tance smrti zcela jistě přinášejí odraz obrazu společnosti. Křesťanství počítá s tím, 

že každý člověk má povinnost vyzpovídat se ze svých hříchů. Pohřební défilé by se dalo 

brát jako průvod, ve které se nerozlišují mocní a poddaní. Oba stavy se musí bez 

jakéhokoliv odporu podrobit smrti. Lidské charaktery jsou poněkud potlačené.Věk 

odpovídá funkci, na konci průvodu se objevuje dítě, ženský element je zastoupen postavou 

matky. V německé linii vystupuje také jeptiška, císařovna a šlechtična, která doprovází 

svého manžela. Morální charaktery jsou patrné z výčitek, které mají mrtví vůči živým, v 

chování a poznámkách, které pronášejí živí. Prvním zjevným hříchem jsou závist, chtíč a 

pýcha, další negativní vlastnosti a projevy, jako například obžerství, lenost nebo hněv jsou 

zachyceny v náznacích. Ve velkých tancích smrti se objevuje solidarita mezi různými 

příslušníky křesťanské společnosti, v tancích schematizovaných je pak každá postava 

zástupcem jedné sociální skupiny. Zajímavé je to, že nepokřtění, například vyznavači 

jiných náboženství, než je křesťanství, představují postavy nejnižšího sociálního zařazení, 

například žebráky či lichváře, to se týká především Židů nebo Turků. Postavy Žida, Turka 

a pohana a pohanku nacházíme však jen v basilejských verzích. Od 16. století jsou 

zohledňována práva pořadí v souvislosti s obřady a ceremoniemi, toto dělení přetrvává i ve 

století sedmnáctém a v rámci každé společenské vrstvy dochází ještě k dalšímu dělení, u 

světského stavu v souladu s právní mocí, v rámci rozřazení měšťanstva pak v souladu 

s mocí týkající se obce. Hospodářská funkce je zprvu omezena na postavu obchodníka, 

lichváře a rolníka. Někdy se objevuje i postava poutníka. Od 16. století narůstá počet 

postav, které stojí ve společenském žebříčku na nižších příčkách, jsou to nejrůznější 

živnostníci, řemeslníci, služebníci, pěvci, žongléři apod. Čelo průvodu bývá prakticky 

neměnné. Sociální rozdíly bývají vyjadřovány prostřednictvím replik, které mrtví pronášejí 

na adresu živých. Projevují se rozdíly uvedené výše. 

Z hlediska zařazení postav do průvodu můžeme zjistit a rozlišit sociální hierarchii 
26 

panující vdané zemi. Podle Corvesiera můžeme rozlišit opět dvě formy znázornění. 

Nejčastěji se můžeme setkat se souvislou řadou postav nebo s řadami jdoucími posloupně 

za sebou, odpovídajícími společenským vrstvám. Můžeme se však setkat i s řadou jedinou. 
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Rej umrlců, popřípadě Smrti je prodchnut i černým humorem, což lze vysvětlit tím, že měl 

přinést hned dvojí ponaučení. Za prvé se smrt dostavuje nečekaně, proto je sem vnesen 

komický účinek pramenící z nenadálého překvapení Za druhé je to tím, že smrt kosí 

všechny bez rozdílu, jak mladé, tak chudé, jak bohaté, tak staré, proto se mnozí bouří, 

protože se domnívali, že vzhledem ke svému věku nebo postavení zůstávají nedotknutelní, 

a tím pádem pak působí na publikum směšným dojmem. Může vyvstat otázka, zda ironie, 

která je umocňována posměšným úšklebkem ve tvářích umrlců, může přerůst v sociální 

satiru. Chudí a bezbranní se smrti neobávají v takové míře, jako je tomu u bohatých a 

mocných, kde je .tento rys je hodně patrný a objevuje se, a to i ve výtvarném umění 

hledajícím náměty právě v umrlčí tematice v rozmezí 14. - 16. století. Ubožáci často 

přivolávají smrt, která si pro ně ale nepřichází, protože si vyhlédla skupinu bezstarostných 

bohatých mladíků. 27 

Jestliže se se smrtí setkává příslušník nižších vrstev, chová se k němu docela uctivě, 

například sedlákovi pomáhá doorat poslední brázdu, ale jakmile smrt přichází k člověku 

bohatému, mocnému, například k nějakému urozenému církevnímu hodnostáři, zůstává 

neúprosná. Je možné, že i z tohoto důvodu se staly umrlčí tance tolik oblíbenými, slibují 

totiž rovnost, sice jde až o rovnost v posmrtném životě, ale i tak si mohli chudí aspoň 

trochu ulevit pomyšlením na spravedlnost. V pozemském světě smrtí tance stávající řád 

nenabourávají, osoby tu vystupují tak, jak to odpovídá jejich společenskému zařazení, 

umrlčí reje se nesnaží napravovat zdejší poměry, protože je přece takto ustanovil samotný 

Bůh, ale snaží se napravovat pomýlené představy, na kterých si na základě svého bohatství, 

peněz, majetku a postavení zakládají bohatí a mocní. Tance umrlců si berou na mušku 

hříchy, kterými se lidé proviňují, hodně často se trefují, jak už bylo řečeno, především do 

pýchy, chamtivosti a z ní plynoucího lichvářství. 

Tance smrti se pojí se symbolem zrcadla, jak bylo uvedeno výše, i Guyot Marchant 

nazval své dílo Zrcadlem spásy. Motiv zrcadla, v němž člověk vidí dopředu, jak bude 

vypadat jeho mrtvola, je nepochybně velmi staré, jde o myšlenku, která sahá až ke 

klášterním spisům, a působivé vyjádření nalezl zejména v legendě o třech živých a třech 

mrtvých. Slovo o třech živých a třech mrtvých mělo strukturu i funkci exempla, které se 

brzy začalo rozrůstat o další varianty a detaily. Mezi živé dost často bývají zahrnuti mladí 

šlechtici nebo princové v krásných oblecích. Občas představují tři stadia lidského života a 

na hrůzné zjevení reagují každý podle svého věku. Nejstarší se začne modlit, prostřední 

vytasí meč a ten nejmladší se s hrůzou odvrátí. K setkání dochází obvykle při lovu. Mrtví 

někdy mají na hlavě korunu či mitru, ale ještě nejsou tak rozlišeni. Někdy také u zjevení 
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bývají znázorněna různá stadia rozkladu, přičemž se ten, co je mrtvý nejkratší dobu, staví 

proti nejstaršímu živému, a ten, který je v nejpokročilejším stadiu rozkladu, se staví proti 

nejmladšímu z živých. Je to vedeno snahou o dosažení co největšího efektu. 

První psané i kreslené výjevy týkající se tří živých a tří mrtvých vznikaly ještě před 

polovinou 14. století. Jedná se o čtyři francouzské básně z konce třináctého století, jednu 

z pera Baudoina de Condé, minstrela hraběnky Markéty z Anjou, jednu od Nicolase de 

Margival a dvě anonymní. K nim přistupuje dílo třetí, z počátku století čtrnáctého Co vám 

přinášíme nového ve formě dialogu. Na Baudoinovu báseň brzy vznikly čtyři německé a 

jedna italská parafráze . Stejně jako klášterní literatura věnovaná tématice smrti, také 

všechny tyto básně kladou velký důraz na rozklad těla a pro větší efekt ještě dodávají 
28 

popisy kostry a hniloby. 

Nejstarší vyobrazení tohoto dramatického příběhu pocházejí z jižní Itálie. Po roce 

1350 se povídka o třech živých a třech mrtvých začala šířit jednak pomocí výtvarného 

umění, a to na freskách, miniaturách nebo sochařských dílech, jednak pomocí slovesného 

umění zejména v Itálii, Anglii a Francii. V průběhu dalších let se toto téma rozšířilo i po 

Švýcarsku, Německu nebo Nizozemí a stalo se tématem téměř celoevropským. Nesmíme 

zapomínat na didaktickou funkci příběhu, která hrála při prezentaci veřejnosti 

nejdůležitější roli. Téměř vždy je zdůrazněn makabrální realismus výjevu, neboť ten 

poskytuje morální lekci. Závěr příběhu odpovídá výchovným požadavkům, které na něj 

byly v té době kladeny. Tři krásní mladí muži začnou ctít kříž, který náhodou stojí 

nedaleko, a vzývají ho. Přijmou výstrahu, které se jim dostalo, a učiní patřičné závěry. 
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3. SROVNÁNÍ S LIDOVOU SLOVESNOSTÍ 

Jedním z nejvýznamnějších souborů české lidové slovesnosti doby barokní jsou 

zcela jistě Prostonárodní české písně a říkadla K. J. Erbena, které zahrnují patrně 

nejpodstatnější část sběratelského úsilí své doby. Zejména pro to jsem se na ně v této 

kapitole zaměřila. 

V Erbenově sbírce jsou zařazeny básně, které byly předmětem mého zájmu, a to 

v oddíle Písně rozpravné, náboženské a Marnost světská, smrt a pohřeb. 

Podobně jako v básních probíraných v předchozí kapitole, i v těchto verších je 

mnoho motivů, které jsou cílem mého sledování. Tedy motivů, které zachycují pocity 

marnosti, zmaru, pomíjivosti tohoto světa, očekávání života posmrtného, trestání 

pozemského života v hříchu atd. 

I zde je patrná snaha autorů postrašit posluchače, uchvátit ho, získat pro katolickou 

víru. Z básní zaznívá silný morální podtext, apelování na život bez hříchu, v souladu 

s katolickou věroukou. Morální apel je opět veden snahou co nejvíce odstrašit posluchače, 

přivést ho na správnou cestu. Svých cílů, tedy snahy o napravení hříšníků a upozornění na 

to, čeho se mají vyvarovat, dosahuje autor až naturalistickým vylíčením hrůz, které 

takového hříšníka zcela jistě potkají a neminou, jestliže neučiní kroky k nápravě. 

Je zde využito jednoduché písňové formy, která je snadno zapamatovatelná. A už 

jsme opět u působení na široké lidové vrstvy. Je doposud sporná výchozí teze. zda lidová 

slovesnost vznikala pod vlivem jezuitské tvorby umělé, jak tvrdí například V. Černý,29 či 

naopak, lidová tvorba podmínila vznik jezuitské poezie. Sám Erben uvádí,30 jak již bylo 

také zmíněno, že je v českém prostředí typičtější existence písní náboženských s funerální 

tematikou, které jsou zpívány při uložení těla mrtvého v domě a následném pohřbu. 

Z hlediska našeho tématu bych chtěla vyzdvihnout především písně Hříšná duše, 

Duše hříšná a Maria Panna, Ďáblova nevěsta, Duše a tělo - tyto skladby v podstatě 

opakují ve zjednodušené formě běžné motivy lyriky umělé, význam mají i pro další rozvoj 

české baladiky, zvláště samotného Erbena, zakládajíce tak již tradici nového, romantického 

zanru. 

Například motivy z básně Ďáblova nevěsta se objevují i ve sbírce Kytice, 

konkrétně v baladě Svatební košile. Jde o to, že umrlec vyzývá svoji nevěst, aby ho 

následovala. Nakonec přijíždějí k peklu.. V básni se objevuje opět motiv pekla a ďáblů, 

kteří trestají pozemské hříchy. V závěru se objevuje již tolikrát opakované morální 
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ponaučení. Dívka chce vyřídit matce, aby své další dvě dcery vychovávala lépe než ji, 

která se dostala do pekla (kvůli marnosti světské a nedostatečnému následování přikázání 

božích). 

Pro jasnější představu uvedu ještě báseň Hádala se duše s tělem. Je podána 

oblíbenou formou dialogu a velice jasně jsou v ní zřetelné motivy, jimiž se zabývám. 

V ostatních skladbách je to obdobné. 

Duše vyčítá tělu přílišnou touhu po všem světském (zde vidíme paralelu i s Visio 

Philiberti), touhu po zábavách a světských radovánkách, dále pak nedostatečnou snahu o 

spásu duše, záporné lidské vlastnosti, v tomto konkrétním příkladu jde o pýchu (pýcha je 

ostatně vlastností, která je zmiňována velice často, vedle mamonářství, lakomství atd.). 

Dále pak duše kárá marnivost (a znovu musím uvést konstatování stále se 

opakující v poezii, jíž se ve své práci zabývám, tedy to, že přílišná záliba v hromadění 

majetku, v bohatství a v drahých kovech během života je špatná, po smrti vůbec nic 

majetek neznamená, naopak duši přitíží). 

Tolik ke skladbám uvedeným v oddíle Písně rozpravné. Nebudu uvádět již další 

příklady, neboť u nich dochází k variacím. Variabilita je ostatně jedním z hlavních znaků 

lidové slovesnosti. 

Avšak ještě uvedu příklady poezie, která je zařazena v oddíle Marnost světská, smrt 

a pohřeb. Z těchto básní je opět patrný pocit, který prochází barokní poezii, opět se 

objevuje motiv marnosti, zmaru, uvědomování si skutečnosti, že před smrtí se člověk 

neubrání, nikam neschová, ale také to, že smrt je nejspravedlivější ze všech, protože si 

nevybírá, zemřít musí každý, ať je starý nebo mladý, ať chudý nebo boháč. V tomto oddíle 

je toto určitě patrnější, explicitněji vyjádřené než v oddíle výše zmiňovaném. 

V některých ukázkách je kladen, podobně jako v barokní poezii, důraz na podrobné 

vylíčení toho, co se děje s tělem po smrti, opět jsou zde popisována zvířata člověku 

odpudivá jako jsou červi nebo žáby. Jejich přítomnost vychází z toho, že žijí v zemi, která 

je prachem, a člověk je prach, který se zemi vrátí. Posluchač zapojuje fantazii, opět vnímá 

všemi smysly tu hrůzu a snaží se zamyslet nad svým životem. 

V básních je též velice zřetelný i moralistní apel, typický pro barokní literaturu. 

Autor vyzývá čtenáře (posluchače), aby se vyvaroval života v hříchu, aby činil pokání, bez 

ohledu na to, jestli je starý nebo mladý, protože smrt si přece nevybírá, apeluje na obrácení 

k dobrému životu, dokud je ještě čas, protože v době předstoupení před Krista bude pozdě 

na nápravu. 
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Člověk má s příkladným životem začít co nejdříve, pokud tedy nežil příkladně 

doposud, jak už bylo několikrát zmíněno, nikdo totiž neví dne ani hodiny, kdy si pro něho 

přijde smrt. Čas pozemský je jen přechodnou krátkodobou záležitostí, je třeba důkladné 

přípravy na dobu po smrti. Jsem toho názoru, že z uvedených příkladů velice zřetelným a 

jasným způsobem vystupuje podobnost s barokní poezií, tedy s tematikou funerální. Jak 

předesílá Z. Rotrekl, dimenze barokní epochy byly uchovány lidovými vrstvami i 

v průběhu osvícenského století, takže, jak praví Arne Novák, osvícenští, klasicističtí a 

romantičtí sběratelé a vykladači lidové poezie, baroku vysloveně nepřátelští, si sice 

neuvědomovali a ani nechtěli uvědomit kořeny tohoto anonymního básnictví lidového 

v tvorbě barokní, ale přece se takto v barokním fenoménu ocitli. (Podle Arne Nováka 

znamená Erbenova Kytice básnické nanebevzetí lidového baroka).31 
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ZÁVĚR 

Závěr své diplomové práce uvedu myšlenkou, kterou mimo jiné vyslovuje A. 

Kratochvíl, který podotýká, že období baroka je jedním z posledních velkých kulturních 

období, které ve svém uměleckém projevu měly mezinárodní charakter.32 Neslo jasně rysy 

univerzalismu a zahrnovalo různá odvětví, ať už šlo o literaturu, kterou jsem se ve své 

práci zabývala, nebo o výtvarné umění, sochařství, malířství nebo architekturu. Barokní 

tvorba ovlivnila i ráz celé české krajiny, zvlášť na venkově je výrazným způsobem možné 

barokní prvky dohledat, tzv. selské baroko je fenoménem. Barokní tvorba se odrazila 

samozřejmě i v oblasti hudby. A její prvky nalezneme i v lidové tradici. 

Myslím si, že je nutné a docela i zajímavé upozornit na skutečnost, že společnost 

vnímá různé druhy barokního umění odlišně. Zatímco takové obory, jakými jsou barokní 

hudba, malířství, lidová slovesnost nebo architektura a s ní související barokní ráz české 

krajiny, jsou už dávno vžitou a uznanou samozřejmostí, v pojetí barokní literatury to tak 

samozřejmé není. Je to ještě zřetelnější zejména u barokní poezie. 

Stále přetrvává reziduum jiráskovské doby temna a katastrofické národní tragédie 

pobělohorské, zvláště ve školském pojetí, a tudíž i v širokém obecném povědomí národa. 

Nový rehabilitující pohled ale naštěstí přinesl už i počátek minulého století, stalo se tak 

především zásluhou osobností, které svou badatelskou činnost zaměřily právě tímto 

směrem, tuto zásluhu si právem mohou připsat Josef Vašica, Zdenek Kalista a F. X. Šalda. 

I v posledních letech je samozřejmě negativní postoj přehodnocován a k baroku se 

již lidé nestaví tak odmítavě. Nazývat barokní období obdobím temna je zavádějící. Vždyť 

právě v barokním období vznikaly výjimečné památky, skladby, ze kterých vychází i 

pozdější, moderní literatura. A já doufám, že i tato práce tento aspekt zdůraznila. 

Jak výstižně říká Josef Hanzal, spíše než o skutečném historickém temnu by se 
, , 33 

mělo hovořit o temnu v našem poznani. 

Tento stav je pochopitelně důsledkem literárněhistorického pojetí baroka, jak ho 

vnímala škola pozitivistů (J. Vlčka, J. Jakubce/ Realismu Vlčkovu a jiných autorů, jeho 

duchového kořene bylo však zároveň úplně cizí ono stálé hledání jiného světa, se kterým 

se setkáváme v naší literatuře 17. a prvé poloviny 18. století a které nutilo uchylovat se k 

superlativům, k nadsázkám a jiným prostředkům, dosahujícím na rozhraní mezi 

pochopitelným a nepochopitelným, rozumovým a nadpřirozeným. Stejně odmítavě se 

postavil k duchu naplňujícímu české písemnictví doby barokní i Jan Jakubec. 

Teprve oživení zájmu o studium baroka ve třicátých a čtyřicátých letech 20. století 
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přináší hlubší porozumění této epoše, neodmyslitelně patřící do kontinuitního vývoje české 

poezie: odraz oživeného zájmu pak proniká-pochopitelně se vší složitostí básnické 

metaforiky i myšlenkového pojetí-do spirituální lyriky meziválečné, do díla Vladimíra 

Holana, Františka Halase, Jakuba Demla, Jana Zahradníčka a mnoha jiných, zejména 

katolických básníků. 

Je ale pravda, že postoj ke smrti a Bohu zvláště u skupiny tzv. katolických autorů 

vychází především z jejich katolického přesvědčení. Tím může nastat dojem, že jejich 

zdrojem je právě barokní literatura, se svou metaforikou smrti, pocitů marnosti a zmaru. 

Za všechny badatele nejvýstižněji shrnul podstatu baroka F. X. Šalda ve stati O 

českém literárním baroku, ve které hovoří o tom, že baroko je první věk moderní, 

výstižněji počátek moderního věku, v němž ještě žijeme, věku, kdy se tvoří pod vysokým 

tlakem, věk velikého dramatického napětí a přepětí, věk dvojpolární a dvojznačný proti 

jednoznačnému středověku a jednoznačné renesanci.34 

Jaké jsou tedy v souhrnu nejvýraznější prvky barokní poezie, kterou jsem se zde 

zabývala? Je to především obsahová a formální plnost a smyslovost, zvýrazněný smysl 

duchovního vytržení a extáze, souboj líbeznosti a ošklivosti, vztah baroka k minulosti 

(patrnější je to pochopitelně v naukové próze než v poezii) a vypjatý poměr skutečnosti a 

iluze. 

České baroko se vyznačuje výraznou citovostí, přemýšlivostí, důležitá je orientace 

na lidové vrstvy, jejich potřeby a chápání. Možná více než v literatuře je tento fakt 

výraznější v barokní architektuře, nejnápadněji se barokní styl udržoval právě na vesnicích 

(selská stavení, poutní místa, kostely atd.). I vlastní výzdoba využívala souhrnu z různých 

oborů (malířství, sochařství, řezbářství), aby dosáhla co největšího a neefektivnějšího 

účinku. 

Člověk měl být uchvácen, šokován, povznesen, ale na druhé straně i zdrcen svou 

malostí. Citová složka převládá nad rozumovou. Velice dobře viditelné je toto v interiérech 

barokních chrámů. 

Budova barokní má ovšem také svoji rovnováhu, ale myšlenkou, kterou se snaží 

sugerovat, je myšlenka rovnováhy vratké. Stav, v němž zpodobuje hmotné síly, není stav 

jejich vyváženosti, ale stav jejich zápasu. Barokní chrám je vybudován z kosmických 

konfliktů a napětí. V jeho hmotě vstupuje do boje nejvznešenější vůle s největší hmotou: 

duch, jenž s sebou unáší vzdorující tíhu tělesnosti. Všechno na barokním chrámu přispívá 

ke grandióznímu dojmu, k omračující iluzi, že zemská tíha pozbyla své všemoci a duše 
35 

vzlétá až do předsíně nebes. 
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V literatuře je to obdobné. Co se týče smrti, byla vnímána jako každodenní součást 

života, dalo by se říct, že byla očekávána. Pro některé lidi byla dokonce velice lákavou 

představou, to platilo zejména pro jezuitské misionáře . 

Smrt provázela barokního člověka těsněji, než je tomu dnes, byl s ní konfrontován 

v každodenní realitě. Samozřejmě že to úzce souviselo s klimatem doby, bylo to období, 

kdy Evropou zmítal do té doby největší válečný konflikt, který s sebou přinášel vysokou 

úmrtnost, a to i vlivem epidemií. 

Pohyb od nejistot k jistotám, které před očima mizely, zachvacované pustošením a 

epidemiemi, k jistotám, které se vzápětí ztrácely v ohni, dával vznikat zvláštnímu 

baroknímu vidění světa, zření světa, jako ve snu zříme sen, nerozeznávajíce přesně realitu 

od iluze, přelud a smyšlenku od faktu, žijíce ve zcela reálné iluzívnosti. Toto vidění světa 

ve snění jako divadla snu je nerozlučně spjato se zřením apokalyptickým. Apokalypsa, 

Zjevení svatého Jana, ať patřičně, či nepatřičně aktualizované, se spolu s posledním 

soudem nebo s prvním soudem objevuje ve všech formách barokní kultury. Přináší s sebou 

i zvláštní rozpolcenost barokní duše, jak o tom píše v knize Skryté tváře Z. Rotrekl.36 

Doufám, že jsem ve své práci odhalila podstatu motivů smrti a poukázala na to, že 

je barokní funerální poezie úzce spjata s poezií středověkou, ze které vyrůstá, a na druhé 

straně ovlivňuje výrazným způsobem i následující období, zasahující i do 19. a 20. století. 
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RESUMÉ 

Ve své diplomové práci, která nese název Motivy smrti v barokní poezii, 

s podtitulem Interpretace motivů smrti a zmaru ve vybraných dílech barokní literatury, se 

zabývám motivy smrti a zmaru v barokní poezii. Zároveň si všímám přesahu těchto motivů 

do lidové poezie. 

Práce je rozdělena do tří kapitol, v nichž sleduji pocity smrti a zmaru a s tím 

spojené motivy a metafory. V první kapitole jsem se věnovala pojetí smrti v obecných 

souvislostech, všímala jsem si toho, jak lidé ke smrti přistupovali a jak se odrážela jednak 

v jejich každodenním životě, jednak právě v literatuře a umění vůbec. Zabývala jsem se 

historickými souvislostmi, v nichž vyvstala krutost doby, zmiňovala jsem zde vysokou 

dětskou úmrtnost, zmínila jsem i problematiku stáří, pohřbívání a s ním spojená kázání. 

V této kapitole jsem též zmínila tzv. marnosti, které mají svůj původ již v dobách 

středověku. Všímala jsem si též víry v posmrtný život, víry v existenci nebe a pekla, 

kterému se chtěli vyhnout. S peklem si spojovali věčné nesnesitelné útrapy, popisy tohoto 

prostoru a jeho obyvatel jsou podrobné. V souvislosti s peklem jsem pak musela zmínit i 

některé hříchy, které celou tematiku prostupují. Co se týče smrti, pocity, které si s ní lidé 

spojovali a které vyplývají z textů pohřebních písní, jsou především pocity marnosti, 

pomíjivosti života i světa, mrhání časem atd. 

Druhá kapitola je rozdělena do několika částí, v nichž jsem se zabývala rozborem 

konkrétních pohřebních písní. Analyzovala jsem soubor moralistní pohřební lyriky. Kromě 

práce s prameny jsem se zaměřila na rozbor Vašicova výboru Písně o čtyřech posledních 

věcech člověka a Smrtí tanec. Všímala jsem si toho, jakým způsobem je líčeno zásvětí, 

peklo a nebe, r o z e b í r a l a j s e m jednotlivé metafory, motivy smrti, zmaru a marnosti. 

Věnovala jsem pozornost dobovému pohledu na umírání, smrt a život po ní. Také jsem se 

snažila vyhledat rozdíly a s h o d y s jinými texty, využila jsem například výbor středověké 

poezie, Věčný pekelný žalář nebo novozákonní Zjevení svatého Jana. Dále jsem se v této 
i o 

kapitole podrobněji věnovala historii tzv. tanců smrti. 

Posledním tématem, jímž jsem se zabývala ve třetí kapitole, je lidová slovesnost. 

Vycházela jsem především z Prostonárodních českých písní a říkadel K. J. Erbena. 

Zaměřila jsem se na dohledání motivů, které se objevují i v barokní literatuře, tedy motivů, 

které zachycují pocity marnosti, zmaru, pomíjivosti tohoto světa, očekávání života 

posmrtného, trestání pozemského života v hříchu atd. 
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Také v kapitole věnující se lidové slovesnosti si všímám patrné snahy autorů postrašit 

posluchače, uchvátit ho, získat pro katolickou víru. Z básní podobně jako v textech 

novověké poezie zaznívá silný morální podtext. Morální apel je opět veden snahou co 

nejvíce odstrašit posluchače, přivést ho na správnou cestu. 
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