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AbstrAkt

Tato bakalářská práce přináší pohled na historicky důležitý přehled problematiky sm-
rti a umírání od počátku věků, později především na období raného středověku až 
do současnosti. Avšak průběh dějin smrti je pouze okrajová záležitost, která postupně 
přechází do řešení a realizace umělecké intervence v interiéru městských lázních v Jablonci 
nad Nisou. Tato intervence je vyvrcholení mého celkového ovlivnění četbou především 
dvoudílné publikace „Dějiny smrti“ od Phillipa Arièse a získávání informací týkající se 
smrti a umírání formou svého vlastního vnímání. Má osoba zde řeší zpětné uvědomění si 
smrti u sebe sama, které jsem nalezl ve vzpomínkách z dětství a jsou součástí této budovy.
 Jelikož je v dnešní době budova už desetiletí mimo provoz, je součástí určité formy smrti.        
V této bakalářské práci jsem její funkci personifikoval. Jelikož její původní funkce, kterou 
nesla je nadobro ztracená, vytvořil jsem jakýsi pomyslný sarkofág, kterým je uzavřeno 
nefunkční srdce budovy, tedy její bazénu.
 Sarkofág je sám o sobě tvořen formou plátna, které nese intuitivní malebnou kompozici, 
která vychází z mého nitra a je doplněna malou světelnou aplikací. 
 V neposlední řadě je tato intervence mou soukromou pietní akcí, kterou naposledy 
vnímám budovu v její tehdejší funkci a následně očekávám její reinkarnaci ve velmi 
odlišné podobě.

klíčová slova: smrt, lázně, intervence, personifikace, pieta, sarkofág, malba, plátno, reinkar-
nace, světlo, intuice
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AbstrAct

This bachelor thesis takes a look at historically important events in issues of death and 
dying since the beginning of time, especially after the early Middle Ages to the present. 
But the history of death is only minority thing, which gradually goes into solution and 
implementation of artistic interventions in the interior urban spa in Jablonec nad Nisou. 
This intervention culminated after reading the two-part book “The History of Death” by 
Phillip Ariès. Also, I have included into my thesis, my own view of death. I analyze first 
the awareness of death in myself, that I found in the memories of childhood in these spas 
are a part of the interior of the building.
  The building today is decades out of order, it is a form of death. In this bachelor thesis, I 
personified its function. Because the original function of the building, is over, I created an 
imaginary sarcophagus. Sarcophagus closed the broken heart of the building - pool.
The sarcophagus consists of canvas that bears intuitive picturesque composition that 
comes from my heart and is complemented by a small light applications.
Finally, this intervention is my private memorial events where I see a building with its 
original function of the latest and then expect it emerge in a very different form.

key words: death, spa, intervention, personify, memorial, sarcophagus, picture, canvas, 
light, intuitive 
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Úvod

 
  Když se mi do ruky dostala publikace pojednávající o problematice umírání francouzského 
spisovatele P. Arièse  Dějiny Smrti opět jsem byl přesvědčen, o jejím mohutném vlivu na 
mou práci minulou a také budoucí. Problematika smrti a umírání mě díky této publikaci 
natolik zlákala, že jsem se rozhodl věnovat toto téma také mé bakalářské práci. 
 Po delší četbě jsem se ocitl v dějinách nekontrolovatelného rozkladu našich těl, výstižně 
popsaného do nejmenších detailů. V dějinách hrdiných rytířů, kteří umírali způsobem 
rajským tzv. krásnou smrtí až po úmrtí moderní doby, úmrtí vylhanému, nekonfortnímu 
a za všech okolností tabuizovanému. 
 Takto vypadá sled událostí od raného věku křestanského, i když se nebavíme pouze o 
křesťanské záležitosti nýbrž o záležitosti nadnáboženské až do věků dvacátého století, kde 
se smrt velmi rychle začala proměnovat příchodem nových technologií v lékařství, nově 
také ze sociálního hlediska na obrazovkách televizních příjmačů a dneškem končí na dis-
plejích smartfonů. Nesmím opomenout jeden z hlavních bodů, který ovlivnil novodobou 
smrt a v podstatě jí během pár desítek let popřel a vytvořil z ní prví velké tabu smrti v nové 
éře věků. Mluvím o dvou velkých světových konfliktech I. a II. Světová válka.  
 V poslední fázi sledu se dostávám do období současnosti, které bude pro mou práci 
stěžejní. Jedná se o období posledních šestadvadceti let, kdy se zpětně ohlížím na mé os-
obní vnímání smrti. Všechny diskuze, konzultace a nabyté vědomosti o tomto tématu v 
průběhu tvorby vyplynou v jednotnou uměleckou intervenci v jabloneckých městských 
lázní, které jsou tak úzce spjaty s touto problematikou a mou osobou.  
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1 - Průřez historickými fázemi umírání

1.1 - První fáze

Začneme-li se bavit o průřezu dějinami umírání, zastavíme se u první kapitoli Arièsovy 
publikace „Dějiny smrti I“. Jeho první fáze nese název „Vždyť jsme smrtelní“. V této části 
analýzy se ubíráme k typu raného středověku. Tato část se jmenuje „Ochočená smrt“ a je 
první z celkových pěti, které takto Ariès rozdělil jako reprezentant takzvané Nové historie. 
 Tedy „Ochočená smrt“ je v zásadě mnohem starší. Sahá až tam, kam si můžeme představit 
počátek lidské civilizace. Zároveň je to ale představa, která, jak popisuje Ariès, přecházela z 
raného středověku do dalších období historie a nepozastavila se pouze u raného středověku. 
Lze jí vyčíst u Tolstého mužíků, také jak jsem vypozoroval v literatuře české, přesněji u 
Haškova románu „Švejk“. A sahá v podstatě až do dnešní současné doby v podobě poezie 
a do celkového si uvědomění součastnosti (myslím tím dostatek nadřazenosti a vyspělosti 
– možnost dovolit si oponovat smrti). 
 Osobitost  raného středověku ovšem spočívá v předávání, spíše vtloukávání lidové 
obrazivosti, prostřednictvým mluvených pověstí, které od šlechtických stavů reproduko-
valy kněží. 
  Jednoznačným příkladem je forma Rolandovy smrti, ze které se stala forma smrti světce, 
nikoli však smrt mystikova, která měla být výjímečná, jak uvádí Ariès.: „Oproti tomu 
výjimečná smrt se týkala Galahadova  a Chromého krále. Význam raného středověku a jeho 
literatury tedy spočívá v tom, že nám v dostupných textech srozumitelně zprostředkovává 
postoj ke smrti, typický pro velice starou a dlouhotrvající civilizaci, jejíž počátky spadají 
do období zrodu lidstva a která nám dohasíná před očima. Chceme-li pochopit všechny 
změny ve vnímaní smrti, jehož dějiny se tu snažíme podat, budeme se muset v průběhu 
celé analýzy pokaždé vracet právě k tomuto tradičnímu postoji.“ 1)
Umírání v této fázi tedy nebylo jakékoliv, ale vedlo se dle pravidla zvykového, který měl 
předepsaný obřad. V  zásadě smrt všední a obvyklá nikoho nepřepadá zrádně. Ani nevyjí-
maje situace úmrtí způsobené zraněním či nervovým vypětím jedince. Smrt se vyznačuje 
jako výstražný prst, který v dostatečném odstupu upozorňuje. Další jev, který se zde vy-
skytuje, je samozřejmně nadpřirozená předtucha, vidění a znamení. „Je pravděpodobné, 
že když zde rozlišujeme mezi přirozenými znameními a nadpřirozenými předtuchami, 
dopouštíme se anachronismu, protože ostrá hranice mezi přirozenem a nadpřirozenem 
tehdy neexistovala. Nicméně stojí za povšimnutí, že ve středověku nejčastěji zmiňovaná 
znamení zvěstující blízkost smrti bychom dnes označili za přirozená a všední zjištění 
smyslové povahy, jež patří blízkým a důvěrně známým událostem každodenního života.“ 
1) 
 Zázračná povaha předtuch a znamení smrti se zvýraznila až mnohem později v novověku 
a také v moderní součastnosti. Byly, a ve své podstatě jsou, to pozorovatelé, kteří zanevřeli 
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na celou tuto metodu „zázraků“, přinášejících smrt lidovou metodou. „Zdrženlivý přístup 
ke znamením smrti projevil už na počátku 17. století Gilbert Grimaud v díle - ´Posvátná 
liturgie´ (Liturgie sacree). Autor nepopírá skutečnost, že mrtví se mohou zjevovat, ale 
vysvětluje, proč jejich zjevení vzbuzuje strach: ´Obavy ještě prohlubuje lidová víra, k níž 
se ve svých spisech hlasí i clunyjský opat Petr, že tato zjevení zvěstují smrt těm, kdo je 
spatří.´ K tomuto názoru se však nepřiklánějí všichni, nejméně pak vzdělanci: je to jen 
lidová víra.“ 1)   
 I autoři, kteří považovali předtuchu smrti za velmi poetickou a úctyhodnou, se dostali do 
sporu se staromilskou společností a označili vše za pověry lidového charakteru. Jak cituje 
ve své knize P. Ariès: „Neexistuje přesvědčivější doklad této skutečnosti než způsob, jakým 
o nich mluví Chateaubriand v ´Duchu krest’anstvi´ (Le genie du christianisme) - jako 
o velice půvabných lidových pověstech: ´Smrt, tak poetická, protože se týká věci nesm-
rtelných, tak tajuplná kvůli své mlčenlivosti, musela znát tisícero způsobů, jak se ohlásit 
lidu, ale dodává: ‘Nadmíru upřímně - upřímněji by to snad ani nešlo’ – tedy přiznává, že 
vzdělané vrstvy přestaly vnímat znamení blížící se smrti. Počátkem 19. století už vzdělanci 
příliš nevěřili něčemu, co začínali považovat za barvité či dokonce okouzlující bajky. Cha-
teaubriand považuje za zázrak všech ‘tisícero způsobů ohlašování’: Někdy se blízké úmrtí 
ohlašovalo umíráčkem, který začal vyzvánět sám od sebe, jindy uslyšel člověk, jenž měl 
zemřít, tři údery do podlahy ložnice. 1)
I když se smrt ohlašuje a provází ji nadpřirozené jevy, jedná se stále o záležitost přirozenou, 
která je  svou silou opředena mystičnem přecházejícím jak do lidové, tak do sakrální tvor-
by. Nádherně je situace popsána v italských spisech. Jeden z nich je z roku 1490 a uka-
zuje, jak přirozené je rozpoznání blížící se smrti a jak nesnesitelně protichůdně je vůči 
křesťanské víře. Jak popisuje Ariès: „Děj se odehrává v renesančním Spoletu, obchod-
ním městě, v duchovním ovzduší na hony vzdáleném středověkým eposům. Ve městě 
žila mladá dívka, krásná a koketní, která velmi milovala radosti mládí. Znenadání však 
onemocněla. Bude náruživě lpět na životě, aniž si přizná neodvratnost osudu? Smíření se 
smrtí bychom dnes považovali za kruté, ba zrůdné, a rodina, lékař, kněz i všichni ostatní 
by se spikli ve snaze udržet ji v klamu, že se uzdraví. Avšak Juvencula z 15. století okamžitě 
pochopila, že zemře (cum cernere infelix Juvencula, de proxima sibi imminere mortem). 
Spatřila totiž blížící se smrt. Vzbouřila se, ano, ale její vzpoura neměla podobu odmítnutí 
smrti (něco takového ji vůbec nenapadlo), ale naopak výzvy Bohu. Dala se obléknout do 
svých nejkrásnějších šatů, jako by se měla vdávat, a oddala se ďáblu.“ 1)
Je zcela jasné, že tento dar neměla, ale v určitém slova smyslu si člověk uvědomil příchod 
svého úmrtí. A jak říká rolník od La Fontaina: „Rozumného smrt nepřekvapí.“ Na druhou 
stranu byli jedinci, kteří se k tomuto přístupu stavěli zády a zcela ho odmítali. V tehdejší 
době se stávali terčem posměchu ze strany široké veřejnosti a byli považováni za výstřední 
osoby a podivíny. Jednalo se především o lidi ve věku padesát let a jak je známo, jejich 
pohled na situaci nebyl brán v potaz a byl oplácen krutým posměchem. Ve všech případech 
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se určitě nejednalo o ohleduplné chování. 

1.1.1 - Rozloučení 

V přímém kontextu s předtuchou lidé činili opatření, bez kterých by „blažená smrt“ ne-
nastala. Ukažme si jednoduchý příklad na poraženém Lancelotovi, který ztracen v temném 
lese zjištuje, že nadvláda nad jeho vlastním tělem se vytrácí. Jeho domněnka, že zemře, ho 
přivádí k rozhodnutí odložit své zbraně, pokorně ulehnout na zem se zkříženýma rukama 
na prsou, a s nohama směrem k východu se začít modlit. Podobný příklad je také úmrtí 
krále Artuše. Přesto se smrt vymyká této sentimentální nadsázce a je popisována v pro-
tikladu. 
 V tuto chvíli se můžu pomalu dotknout otázky pohřbívání. První souvislostí s výše uve-
deným je poznatek, který poukazuje na polohy hrobů, jenž se znaží orientovat na východ 
k Jeruzalému. Tím pádem i zesnulý musí dodržovat pravidla „ulehnutí“. Tedy tělo musí 
být položeno zády k zemi a obličej směřovat k nebesům. Ariès popisuje toto pravidlo 
následovně : „Jakmile tělo zaujme předepsanou polohu, může nastat závěrečný akt obřadu. 
Začne tím, že zkratkovitě, smutně vzpomene na nejdůležitější činy celého života, následně 
vzpomene na věci a bytosti, které v zásadě miloval. Vrátíme-li se k Rolandovi, tak Ro-
land ‘vzpomínat počne na rozličné věci, na kruté bitvy, těžká protivenstvi, na Francii, své 
rodiště a své předky, na Karla, pána, jemuž sloužil se ctí.’ Vůbec si však nevzpomene ani na 
rodiče, ani na snoubenku Aldu, ačkoli ta po zprávě o jeho krutém konci ‘ve tváři zbledne’ 
a mrtvá králi k nohám padne.“ 1) 
Je tedy velmi zajímavé srovnání myšlenek středověkých rytířů těsně před smrtí. Především 
se z jejich úst linula myšlenka na svou matku, kterou volali.  
Lítost nad ztrátou života se ve středověké tvorbě ukázala jako dvojznačná. Lidová a 
tradiční. Tato vnímání se dále měnila v učených kruzích. Například comtemptus mundi 
(pohrdání světem) platí pro středověkou duchovnost. A dále se pousouváme do období 
renesance, do sókratovského odpoutání a vzdoru stoického. 
Dojemné je myšlení umírajícího na majetek, své blízké okolí, které miloval, a především 
na svůj vlastní život . Přesto je lítost umírajícího na dobovou patetičnost dosti osláblá. 
Tento stav umírání bude přetrvávat do pozdější doby, kde byl navíc převeden do krasom-
luvy. Platí to především pro baroko. 
Celý tento proces je spojen s lítostí a vědomím nad ztrátou samotného života. A souvisí a 
souviset bude s důvěrným a neměnným vztahem ke smrti.
 Ve středověku bylo navíc vše ovlivněno vědomím života v bídě a starostech. Přesto se 
lpění na bídném životě nevytratilo.
Jeden hezký text z bajky „Tanec smrti“ z 15. století nás o tom krásně informuje:
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„Touha po paní smrti častá bývá,
já ale milerád před ní utíkám:
ať pohoda větrná či deštivá,

já raděj na vinici se ukrývám.“ 

Všechna projevená lítost přesto nevybízí ke vzpouře, která by se dala očekávat. Člověk 
přes všechno vědomí, po smrti začal toužit. V podstatě se volání po smrti slučuje s touhou 
po životě, jak jednoduché a logické. Navíc si dnešní člověk musí uvědomit časový odstup 
s minulostí tehdejší doby a nalezne skutečnost všech dob. Ale nebudeme se držet zdánlivě 
jednoznačné odpovědi na všechny otázky a pokračováním si budeme naše informace for-
movat. 
 Ve chvíli, kdy se člověk rozloučí se světem a podstoupí celý obřad, oddá se bezpodmínečně 
Bohu. Domnívám se, že člověk středověku měl jiný vztah k prožívání bolesti. Práh bolesti 
byl jistým způsobem posunut na hranici, kterou si dnešní člověk nemůže představit. Je 
to důsledek tehdejšího nahlížení na život. Chci li žít, musím prožít bolest. V tu chvíli se 
může zdát oddání se Bohu a čekání na odchod zcela logické. K tomu přispívá i další věc, 
kterou je modlení. Lze-li toto zvládnout, musím být silný. Proto i silný člověk toto na duši 
prožívá zcela jinak. Zároveň tím můžeme odlišit přechod doby. Po překonání poslední 
modlitby už nic nebránilo příchodu smrti. Člověk se ocitá v poslední fázi čekání, která 
přináší odchod. Další zajímavá poznámka od Arièse: „Lidé věřili, že svou vůlí mohou její 
příchod o pár okamžiků pozdržet.“ 1)
 Tuto poznámku bych rád lehce rozvedl. Jelikož člověka a jeho vztah k něčemu neznámé-
mu ovlivňuje především psychika, vzniká zde otázka, zdali pozdržení smrti můžeme 
brát jako fakt. Osobně jsem názoru, že pokud se jedná o sílu vůle v období života, je zde 
mnoho důkazů o funkci vůle. V tom případě fakt, který uvedl Ariès, je pro mě důkazem 
udržitelnosti života v lidském těle a tím prodloužením pobytu na světě. V podstatě celý 
náš život je jedna velká vůle a psychikou ovlivňované skutečnosti se jeví jako základ bytí. 
Smrt si nese další faktor, o kterém bych se rád zmínil. Je to její veřejná povaha. Je to jeden 
ze dvou rysů, které se dělí na prostý vztah jedince k ní a naopak, jak v tuto chvíli pojed-
náváme její veřejný charakter. Zde se jedná o faktor, který přetrvával a v jistých kruzích i 
dnes trvá. Lidé si po staletí přivlastnili systém pravidel veřejného charakteru, ke kterým 
patří i fakt umírat ve středu určitého shromáždění. U Arièse se tento jev pozastavuje kon-
cem 19. století. 
 Lidé se v jistých případech přestali bát samotného aktu smrti, ale větší podíl přiřazovali 
strachu ze samoty. Z faktu, že člověk zemře sám. Můžu zde uvést příklad : „Paní de Mon-
tespan se ani tak neobávala smrti jako spíše toho, že zemře sama. ‘Ležela na lůžku ve své 
ložnici,’ vzpomíná Saint-Simon, ‘všechny závěsy roztažené, s množstvím svíček, obklopena 
společnicemi, které u ní bděly a které chtěla vidět, jakmile procitla, jak si povídají, žertují 
nebo něco jedí, neboť chtěla mít jistotu, že nebudou podřimovat.’ Když ovšem 27. května 
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1707 pocítila, že zemře (výstraha), přestala mít strach a udělala přesně to, co bylo třeba: 
svolala služebnictvo včetne těch nejnižších, požádala je o odpušťění, vyzpovídala se ze 
svých hříchů a ujala se předsednictví, jak bylo zvykem, slavnosti posledniho rozloučení.“ 
1) 
Koncem 18. století si jistí hygienici začali stěžovat na přítomnost veřejnosti v pokoji 
umírajícího.  Dle mého je to začátek toho, co se následně vyvinulo a směřovalo směrem k 
nemocničnímu lůžku pacienta, o němž budeme hovořit v dalších kapitolách. 
Že „mrtví spí“, lidé v raném středověku věděli moc dobře, a tak přechod od života ke smrti 
nevnímali. Smrt dle možností nebyla pro každého jen pouhopouhou etapou zapomnění 
nebo dokonce temnotou. Nepociťovali ani úzkost existencionální a ani závrať, kterou si 
můžeme lehce dosadit podle vlastního vnímání. Avšak také nevěřili tomu, že posmrtný 
život je pouhopouhým pokračováním toho pozemského. „Stojí za pozornost, že Roland a 
Olivier se při svém posledním a takzvaném rozloučení slůvkem nezmiňují o nějakém sh-
ledání na nebesích - pozůstalí v té době oplakávali své mrtvé v období smutku a pak na ně 
rychle zapomínali. Smrt je přechod, interitus. Tuto povahu smrti lépe než kterýkoli historik 
vystihl filozof Jankelevitch, přestože je v příkrém rozporu s jeho vlastním přesvědčením: 
zesnulý, jak říká, odchází do světa, jenž se od světa pozemského odlišuje jen mnohem 
menším mocnitelem. 1)
Tedy, můžeme říci, že v raném křesťanství je naprosto jasné, že mrtví nebloudí vylezivší z 
hrobů, nebo pouhým stínem se nemíhají v prostoru. Toto se mohlo dít v době římského 
impéria, kdy na svátek ferálií (zemřelích) lidé přinášeli na hroby obětní dary. Byly tedy 
čipernější, nežli raně křesťanské posmrtné úkazy, které se mohli zjevovat, ale pouze a opět 
jako vidina tomu, kdo má zemřít. „Nicméně prvotní křesťanství necitelnost spánkoveho 
stavu spíše nadsazovalo, a to až do nevědomí, nepochybně proto, že spánek měl být už jen 
čekáním na blažené zmrtvýchvstání v den vzkříšení těla.“ 1)
Krásným příkladem a důkazem je pověst o sedmi spáčích z Efezu. Jelikož neuposlechli 
příkaz svého panovníka, nechal je panovík zazdít v jeskyni aby tam zemřeli. Následně 
o 190 let později byl jistý pastýř vyzván, aby vybudoval pastoušku u té samé hory. Při 
stavbě odlomil kus skály a našel v rozevřené jeskyni před ním sedm spáčů, kteří se náhle 
probouzeli, počali bdít. V té době byl jeden ze spáčů vyzván, aby se vydal do města pro 
chléb. Při příchodu v první řadě nepoznal své město, a když přišlo na placení, vytáhl staré 
stříbrňáky, které rozvířily zájem o zázrak. Spáči nakonec dle božího slova ulehli zpět do 
jeskyně a poslušně odevzdali svou duši Bohu.
Jelikož zde mluvíme částečně o pohřbívání, můžu zlehka nastínit průběh a přání umíra-
jících vybrat si důkladně své místo zpočinutí. Představa nebeské blaženosti a rozkvetlého 
a provoňeného ráje evokovala v lidech něco, co by se mohlo podobat světu pozemskému. 
A tak si v raném křestanství lidé vybírají svoje místo dle nálady a počasí. Kus květů nad 
sebou míti, zelenou louku a spousty nepřekonatelných, především letních vůní. To vše 
si člověk spojoval s nebeským rájem a proto takto značená místa byla využívána jako 
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pohřebiště. Ještě poznamenám, že taková to představa nevládla pouze v tehdejší Evropě, 
ale nesla svůj důsledek až v Orientu. V počátcích kinematografie lze vidět, že toto působění 
vlivů zanechalo své stopy u afroamerických obyvatel. Vchod do ráje, kde vládne zelená a 
voňavá „půda“.
Ještě zmínka o využívání hrobů, hřbitovů a pohřebišt jako sociálních center. Prvotní 
křesťané využívali hroby mučedníků jako místo pojídání pokrmů na znamení pokory a 
oslavy mučedníka, takzvané „Refrigerium“. Celé procesí si lze vykládat jako důsledek ještě 
pohanských zvyků, kde „na hroby mučedníků kaše, chléb a víno bylo přinášeno, avšak 
svatý Ambrož tyto zvyklosti zakázal a nahradil je svátostí eucharistie.“ 1) Přesto se tento 
zvyk zachoval a to v pravoslavném křesťanství. Také jej můžeme hledat přímo u nás a to 
především v lidové zvyklosti a tradici. Při mém zkoumání jsem ale nenašel v mém okolí 
žádné znaky tohoto jevu. Můžu se pouze domnívat, je-li tato skutečnost v nějaké souvis-
losti s mým bydlištěm v severním pohraničí ČR, které se po druhé světové válce velmi 
proměnilo především kvůli vysídlení sudetských Němců. 
 Je-li ochočená smrt brána od prvopočátku věků až do dnešní doby v jisté rovnováze, a 
setkáváme se s přibližně stejnými projevy smrti, stále se nejedná o stejně strukturovanou 
osu. Ta byla formována postupně a formovat se bude i nadále a to i přes nástup lékařské 
technologie, která ji odvádí jiným směrem, ale charakterem se lišit nebude. Mimo jiné 
můžeme analyticky sledovat, že toto období přetrvávalo přes různé tlaky přes dvě tisíciletí. 
Jednoduše řečeno, pokud světu bude vládnout změna, bude smrt jediná věc, která bude 
odolávat a bude pomyslným ostrůvkem v měnící se krajině.
Ariès netvrdí, že smrt je nečím, čeho se nebojíme, pokud o ní mluvíme jako o ochočené, ale 
právě naopak, je to záležitost nahánějící hrůzu. Slovní forma „ochočená“ je pouze důkaz 
o tom, že lidstvo mělo smrt ochočenou, ale pouze na počátku věků, které se proměnily 
stejně i s přístupem ke smrti. Dnes je smrt zdivočelá a jen světové dění ukáže v budouc-
nosti, jaké poslání smrt ponese.

1.2 - druhá fáze

Cituji Ariese: „V předchozí kapitole jsme si přiblížili tisícileté přetrvávání téměř 
neměnného postoje ke smrti, jenž tlumočil naivní a bezprostřední odevzdanost osudu a 
přírodě. K tomuto postoji ke smrti, tomuto de morte, existuje symetrický protějšek, totiž 
postoj k zesnulým, jakési de mortuis, vyjadřující již lhostejně důvěrný vztah, tentokrát 
ale k hrobům a všem záležitostem souvisejících s pohřbíváním. Tento postoj k mrtvým 
je typický pro přesně vymezené historické období: objevil se nesporně koncem 5. století 
- jeho nástup je patrný díky podstatné odlišnosti od postojů předchozích - a zanikl kon-
cem 18. století, aniž jakkoli ovlivnil naše současné zvyky. Jeho trvání, dlouhé, ale přesně 
vymezené, spadá tedy do nekonečné nepřetržitosti ochočené smrti.
Zrodil se společně se sbližováním živých a mrtvých, s pronikaním hřbitovů mezi lidske 



11

Petr Gebrián Leden 2015

příbytky ve městech i vesnicích. Zanikl ve chvíli, kdy lidé přestali trpět těsné sousedství 
hrobů u lidských obydlí.“ 1)
 Tuto část tedy budeme věnovat především rychlému nastínění souvislosti mezi člověkem 
živým a jeho postoji k zesnulým. V každém případě se jedná o druhou Ariesovu dějinnou 
fázi smrti.
 Přes všechna očekávání se lidé ve středověku sousedství mrtvých báli. Proto se je snažili 
udržet co nejdále od svých obydlí. Respektováním faktu, že mohl mrtvý opustit hrob a jako 
obludná záležitost strašit lidi živé, se rozhodli pro snazší cestu uctívání, která měla za každé 
okolnosti zabránit mrtvému vylézat z hrobu. Zpopelnění či pohřbení bylo něco nečistého 
a přílišná blízkost tohoto jevu by mohla způsobit poskvrnění živého. „Obydlí jedněch se 
musela oddělit od hájemství druhých, aby se zamezilo jakýmkoli vzájemným stykům - 
jedinou výjimkou byly dny smírčích obětí. Nařizoval to zákon dvanácti desek a pravidlo 
platilo bez výjimky: žádný zesnulý nesmí být ve městě pochován ani zpopelněn. Toto 
nařízení včlenil do svého zákoníku i Theodosius, který dal odstranit veškeré tělesné ostat-
ky z Konstantinopole: ‘Přikazuji, aby všechna těla, ať jsou uložena v urnách či sarkofázích 
nebo zakopán v zemi, byla z města odvezena a pochována za jeho branami.’ Názor právního 
znalce : ‘Ve městě se nesmějí ukládat žádné mrtvoly, aby nedošlo k poskvrnění jeho svá-
tosti (sacra).“ 1) Jako první model pro křesťanské obce sloužila pohřební kolegia. Byl to 
model pro pohřbívání mimo jiné modely například na soukromích pozemcích, rodinné 
hrobky a společné hřbitovy, které byly spravovány právě už zmíneným pohřebním kol-
egiem (collegia funeraticia). „Zpočátku se křesťané lišili dobovými zvyklostmi a sdíleli 
obecně panující názory na mrtvé. Nejprve se dávali pohřbívat v pohanských nekropolích, 
později na oddělených hřbitovech vedle nich, vždy však za městem.“ 1)
 V případech ranného křesťanství je odpor k mrtvým zakořeněn i u svatých. Avšak pr-
votní změnu můžeme pozorovat na africkém kontinentu a brzy také v Římě. I když model 
ochočené smrti byl znám oběma stranám, je tento objemný rozdíl v chápání pohřbívání a 
souvztažnost k mrtvým velmi pozoruhodný. Můžeme také říci, že od této chvíle se až do 
18. století v lidech nevzbuzoval strach z mrtvých a obě dvě strany k sobě našly cestu, která 
byla vedena přes jasné přesunutí mrtvých za stejné hradby a vzácné soužití s nimi. Tady 
bych si dovolil říci, že na českém území je tento jev nezcela jasný a proměna krajiny dopo-
mohla k ztrátě vzácných informací, které by vedly k vyhledání pravdy nejen ve známějších 
lokalitách, ale především v obecném měřítku české země. 
 Ariès se ptá, co dopomohlo k takto radikální změně a tak rychlému přechodu a tak 
důvěrnému vztahu k mrtvým? Budu citovat : „Zpočátku se křesťané řídili dobovými zvy-
klostmi a sdíleli obecně panující názory na mrtvé. Nejprve se davali pohřbívat v pohan-
ských nekropolích, později na oddělených hřbitovech vedle nich, vždy však za městem.“ 
1) Samozřejmě je zde i ten fakt, že celý vývoj mohl mít i jiný průběh. Začneme tím, že 
pro některé prvotní křesťany nebylo předností umístění svého spočinutí, nemělo to pro 
ně absolutně žádný výnam, jelikož chtěli zdůraznit rozdílnost s dřívějšími pohanskými 
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zvyklostmi a vyjadřovali spíše radost k návratu jejich duše k Bohu. „Soudili, že pohan-
ské uctívání hrobu je v rozporu se základním dogmatem o vzkříšení těla. Ignac z Loyoly 
vyslovil přání, aby jeho tělo beze zbytku posloužilo jako potrava divé zvěři. Poustevníci 
na egyptské poušti žádali, aby jejich nepohřbená těla byla ponechána napospas psům a 
vlkům, nebo milosrdenství poutníka, jenž by je náhodou našel. ‘Objevil jsem jeskyni,’ vy-
práví jeden z nich, ´a než jsem do ní vešel, zabouchal jsem podle zvyku bratří.´ Když se 
nedočkal odpovědi, vstoupil dovnitř a zjistil, že tam jeden bratr sedí a mlčí. ‘Podával jsem 
mu ruku, ale on nic. Uchopil jsem ho za paži, a paže se po prvním doteku ihned rozpadla 
v prach. Prohmatal jsem mu tělo a zjistil, že je mrtev. Vstal jsem tedy, pomodlil se, plášť 
svůj přes něj přehodil, hrob vykopal a nebohého bratra do něj potřeboval. Potom jsem 
vyšel z jeskyně.“ 1) 
 Jak dále píše Ariès: „Lidé by se bývali mohli spokojit s tímto ‘pohřebním minimem’ a 
je pravda, že východní mniši, následovníci pouštních poustevníků, předstírali okázalý 
nezájem o osud svých tělesných ostatků. Obecně však západní křesťané asketické pohrdání 
živým ani mrtvým tělem nepřijali, přestože odříkaví mniši je stavěli na odiv. Přikláněli se 
spíše k tomu, aby se nová víra ve vzkříšení těla uvedla v soulad s tradičním uctíváním 
hrobu. Takový soulad ovšem výraznou měrou přispěl k zániku starověkého strachu z mrt-
vých a v konečném důsledku vyústil v důvěrný vztah ke smrti, ktery jednu dobu (v 18. 
století) hraničil s lhostejností.“ 1) Lidová eschatologie v této fázi v jistém měřítku uka-
zovala fakt, že vzkříšen bude člověk jen tehdy, kdy byl řádně pohřben a ten, koho hrob se 
nestal součástí jakéhokoli znesvěcení. Proto lidové smýšlení přijalo jako prvek staré víry 
pohřbívání do země. „Kdo nebyl pochován, nebude vzkřísen. Strach, že člověk nevstane z 
mrtvých, tlumočil řečí křesťanů starověkou hrůzu ze smrti bez pohřbu.“ 1) 
 Proto Tarrtulianus soudil, že „jediný klíč k ráji“ mají mučedníci skolení na bojišti a pro-
lévající krev pro Boha. Když se vrátíme k první části, tak zde můžeme přirovnat smrt 
mučedníkovu, který čeká na soud boží k sedmi spáčům z Efezu. „Nemohou vnímat ani 
slasti, ani strasti, jelikož jsou zbaveni všech smyslů souvisejících s bytím.“ A samozřejmostí 
je pouze a jenom ta skutečnost, že kdo se dočká, vystoupí jako „svatí“ zaslíbení věčné 
blaženosti z dolních sfér, které tedy považujeme za světské prostředí, tedy zemi. Ti ostatní 
nevyjdou z nicoty věčného spánku – budou nehodni vzkříšení.” 1) 
 Strach, že se hrob znesvětí, byla jedna z nejzásadnějších věcí, která mohla postihnout 
člověka. Lid věřil, že samotné znesvěcení hrobu může zesnulého postihnout a za následek 
si vybere krutý trest ve formě neprobuzení se v den nejvyššího soudu a tak se i připraví o 
blažený věčný život.  
„Církevní autoři, osvícenější než obyčejný lid, marně opakovali, že mocný Bůh dokáže ob-
novit zničená těla právě tak, jako je dokáže stvořit, lidové mínění se jim v prvních stoletích 
změnit nepodařilo – vnímání lidské bytosti jako jednotného a nedělitelného celku bylo 
příliš zakořeněné
a lidé nerozlišovali ani mezi tělem a duší, ani mezi blahoslavenou a tělesnou bytostí. Je 
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tedy možné, jak naznačuje Dom Leclerq v hesle Ad sanctos ve Slovníku křesťanské arche-
ologie (Dictionnaire d’archeologie chretienne), že strach ze znesvěcení hrobu stál u zrodu 
pozdeji velmi rozšířeného zvyku pohřbívat mrtvé u hrobu mučedníků - lidé totiž věřili, 
že mučedníci, jediní ze všech ‘svatých’ (tedy z věřících), kteří mají zajištěné místo v ráji, 
budou bdít nad těly zesnulých a všechny hanobitele zaženou.“ 1)
 Nežli se posuneme dále, ujasníme si pojem ‘Ad sanctos’. V té nejprimitivnější formě 
vyjadřuje tento pojem pohřbívání poblíž mučedníků, v tom případě všechny poznatky, 
které jsme tu doposavaď popsaly nebyly tak exaktní. A první důvod tohoto pohřbívání byl 
zcela odlišný.
 Strach z nesvěcení začal pomalu od prvního století upadat z důvodů naprosto jednodu-
chého a velmi lidského. Ekonomické důvody, které před tím tak dokonale strašily, a to 
především jako s oblibou vykrádané sarkofágy, které byly naplněny cennostmi, odpadly 
a nikoho už bohatství uvnitř nelákalo. Druhý důvod byly důvody duchovní, které také 
převládaly v umírněnosti. Mrtvý pohřbený v okolí světce byl v podstatě stále pod ochra-
nou. Za hradbami hřbitova a jakákoliv změna byla bezvýznamná.
 Hlavní důvod pohřbívání těla ad sanctos byla domněnka, která vedla k „zjištění“, že 
blízkost světce zajistí lehké a ničím nerušené proklouznutí do ráje při posledním soudu. 
Byla to určitým způsobem pojistka na věčnost. Ariès píše: „Kolem hrobu mučedníků 
se tak vyrojily hroby davů, a protože mučedníci se většinou pochovávali na společných 
mimoměstských nekropolích, vznikly z pohanských pohřebišť nejstarší a nejuctívanější 
křesťanské lokality.“ 1) 
 Posuneme-li se o další kus dál v druhé fázi, řekneme si, že rozdíl mezi předměstím, kde 
tedy bylo pohřbívání zajeto od nepaměti a  městy, kde se pohřbívat nesmělo se samozřejmě  
postupem času setřel. Kolem bazilik vznikaly nové čtvrti a to je už důkaz o opravdové 
změně. Jak uvádíAries: „Zesnulí nebránili živým usídlit se vedle nich a prožívat další etapy. 
Takové tedy byly počátky slábnutí starověkého odporu k mrtvým. Pronikaní mrtvých za 
hradby, do středu měst, předznamenalo naprosté odmítnutí někdejšího zákazu a nástup 
nového, lhostejného nebo důvěrného postoje ke smrti. Od té doby a nadlouho přestali 
zesnulí vzbuzovat strach.“ 1)
 Ty změny, které dovedly zesnulé do měst doznaly změny podobnosti již v 7. století. Lidé 
opouští hřbitovy ve volné krajině. Ty pak obrůstají a ztrácejí se v krajině nebo v období 
moru otevírají se její „brány“. Můžeme si všimnout dnes, hřbitov vesnického charakte-
ru, zasazený na úpatí nad vesnici. Za zdmi se otevírají zprvu šlechtěné náhrobky, které 
postupují kolem zdiva obehnaného kolem hřbitova. V zásadě si můžeme přirovnat ten-
to hřbitov k otevřenému raně středověkému krajinnému, který postupně ustupuje. V 
případě vesnického se ústup pozoruje u vymřelého rodu, který ztratil kontakt s kamenem. 
Kámen se stává součástí krajiny uvnitř hřbitova, zárověň evokuje přírodní úkaz. Ještě si 
můžeme všimnout přístavby kaple, většinou zasvěcené sv. Michalovi, takto vystavěné ka-
ple se používaly u pohřebišt v krajině, a to je druhý pohled na tyto hřbitovy. V tu chvíli si 
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musíme uvědomit ještě další aspekt, a to je zeměpisná poloha. „Souběžně s opouštěním 
starých nekropolí však vznikaly nové hřbitovy kolem kostelů. Archeologové dnes vedle 
kostelů, z venkovní strany zdí nebo přímo uvnitř často odkrývají stejné sarkofágy, jaké 
našli na hřbitovech ve volné krajině. Nabízí se dvojí vysvětlení: bud’ jde o staré a znovu 
použité sarkofágy z merovějských nekropolí, anebo jejich výroba podle starého vzoru stále 
pokračovala, ovšem s tím rozdílem, že nyní sloužily k pohřbívání v areálu kostela.“ 1)
 Stěhování a přesouvání hřbitovů a samostatných hrobů je tedy velmi složité časově zařadit, 
ale jednoznačné je, že přesouvání hřbitovů na venkově se uskutečnovalo nejpozději 
v 8. století. Hlavní rozhodující role v tomto stěhování na venkově nebyl mučedník, ale 
především zakladatel kostela z rodu šlechty. Ariès dodává: „V pohanských oblastech, 
například v karlovské Germanii, si opuštení pohanských pohřebišt’ a pohřbívání v kostele 
zase nasilím vynutili první kresťanští dobyvatelé, kteří pohany hromadně obraceli na víru 
- ´Nařizujeme odnášet těla křesťanských Sasů ad cimeteria ecclesiae et non ad tumultos 
paganorum.“ 1) 
 „Pohřbívání ad sanctos, osídlování předměstí v okolí hřbitovních bazilik, pronikání hrobů 
mezi lidská obydlí ve městech a vesnicich - to jsou jednotlivé etapy vývoje přibližujícího 
živé k mrtvým, které živí dříve drželi stranou.“ 1)
 Nazývá-li Ariès hřbitov jako lůno církve, vede zde spor starých zvyklostí s těmi nový-
mi. Lidé dospěli k přesvědčení, že jejich pohřební zvyklosti jsou pravým opakem těch 
starověkých. Žili v představě, že pohané nepohřbívali své zesnulé na pozemcích či pros-
toru k tomu určenému.
 Při vyhledávání informací jsem narazil na zajímavost, která se týká Francie. Nežli byl 
zřízen Hřbitov neviňátek (Paříž) mohli matky a otcové pochovávat sebe a své příbuzné v 
prostoru svého obydlí. Využíval se sklep, zahrady, cesty okolo svých pozemků. Jak jsem 
teď zmínil slovo cesta,  jedná se o další způsob, kterým se zesnulí dostali k věčnému 
odpočinku, avšak v tehdejší době měla cesta neblahý vliv na tento způsob pohřbívání, 
který mohly narušit tlupy tuláků a potulných vojáků a poskvrnit zesnulé. 
 „Domněnka, že ve starověku pohřbívali lidé své mrtvé na vlastních pozemcích, přetrvala 
až do 18. století, kdy se - po vzoru údajně antického zvyku - začaly doporučovat soukromé 
hroby. Středověkým věřícím však tento způsob pohřbívání připadal odsouzeníhodný... 
 Starověký protiklad mezi mrtvými a posvátnem se tedy spíše převrátil nežli setřel: 
´křesťanovo mrtvé tělo samo o sobě vytvářelo prostor ne-li úplně posvátný, pak alespoň - 
jak rozlišil Vilém Durandus z Mende ve 13. století – náboženský. 
 V 18. století nejmenovaný autor neopomněl uvést příklady, které rozdělují náboženské 
zvyklosti, a to především u Židů a tehdejších Římanů. Je to jednoznačně odpor k mrtvým. 
Pro obě strany jsou mrtví nečistí. Autor to vysvětluje doktrinálními důvody: 
„Tyto představy lze [Židům] jistě odpustit, vždyť Mojžíšův zákon jim vštěpuje, že kdokoli 
příjde do styku s mrtvým člověkem, bude poskvrněn... Od časů, kdy syn Boží vdechl do 
našich smrtelných těl svého životadárného ducha, který je pramenem nesmrtelnosti, a tím 
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samu smrt nejen posvětil, ale i ukřižoval, a to jak svou osobou, tak svými údy, jak svým 
vzkříšením, tak nadějí, jíž nás obdařil, od těch časů se na hroby těch, kdo zemřeli jeho 
jménem, pohlíží jako na pramen života a svátosti. Proto jsme je uložili do kostelů nebo 
jsme pro ně vystavěli baziliky.“ 1) 
 „Nehodným“ přítomnost a sousedství svatých mučedníků žádnou ochranu nezaručuje, 
ba naopak, spíše jim škodí. Tímto se dostáváme k situaci pohřbívání „prokletých“.
 I tato situace se oproti starověku obrátila, tedy jak tvrdí Ariès „představou o starověku“. V 
raném středověku se objevil další fragment hrůzy a byl to fragment osamoceného hrobu. 
Lidi, na které kletba  byla uvalena, byli pohazováni na osamocených místech nebo na 
mrchovištích (jak se později uvádělo). Také jsem vyhledal informaci, že přibližně roku 
1128 bylo zakazováno pohřbívání u paty křížů, což pro současné lidi je něco nepochopitel-
ného a spíše by s tímto systémem nesouhlasili. „Vyobcování stejně jako popravení, jejichž 
tělo si nevyžádali příbuzní nebo jim je šlechtic vykonavající funkci sudího odmítl vydat, 
práchnivěli imblocati - nepohřbeni, zakryti jen hromadou kamení, aby svému okolí nebyli 
na obtíž.“ 1) 

  Jestli umřu, račte znát,
na hřbitově že nechci spát,

v poli mě dejte pochovat.“ 1)

 Dále budeme schopni porozumět některým nepříjemnostem středověkého života. Prok-
letý si přesto zasloužil určitou dávku „porozumění“ a dostane se mu jistého lidského vy-
koupení.

„To místo nepravým je hřbitovem,
kam odhazuji prokletých těla.
Víc než čtyři, nezakryti rovem

spatřil jsem zčernalá, zpráchnivěla,
jen volné na zemi, nepohřbena.“ 1)

 Určitě si můžeme alespoň představit s naší fantazií,  jak asi můžou působit dva roky 
pověšené lidské údy. A právě proto si lehce dokážeme uvědomit, jak příšerné byly skládky 
pod šibenicí plné mrtvých těl, navíc pak pohled na pověšené odsouzence. „Například 12. 
listopadu 1411 byl sťat a rozčtvrcen Coli net de Puiseux; popravčí rozvěsili jeho nohy a 
paže na hlavní pařížské brány a zbyl trup. Do pytle strčili a na šibenici pověsili. Tělo zrádce 
Colineta de Puiseux sňato ze šibenice a jeho údy z městských bran. Spíše než pohřeb do 
vysvěcené půdy by však býval zasloužil být spálen nebo hozen psům, jenže Armagnakové 
(žoldnéři Bernarda VII. z Armagnaku) jednali po svém. Pařížský měšťan tedy soudil, že 
ho měli spálit nebo nechat shnít u paty šibenice, dravým ptákům a psům napospas.“ 1)
Můžeme najít spousty dalších působivě vylíčených událostí z šibenic z pozdních dat. Po-
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suneme se dále v analýze šibenic. Stávaly  na pozemku, který byl po obvodu obezděn a 
také pravděpodobně sloužil jako smetiště – na rozkládající se těla se vršily odpadky, takz-
vaný „nepravý hřbitov“. Zločinci se přesto mohli pohřbít do normálního hřbitova, jelikož 
jak je známo, Bůh nesoudí dvakrát za stejný zložin – popravený si svůj trest řádně odpykal 
na oprátce.
 Na přelomu středověku a novověku si lidé popravou nebyli zcela jistí. Odsouzenec v 
podstatě nebyl očištěn ani po zásahu kata. Tedy ještě ve století osmnáctém se některá 
místa oproti středověku moc nezměnila.
 Ariès ve své publikaci pokračuje až přehnaně přesným výkladem souvislostí různorodých 
významů. Přistupme tedy k názvosloví, která označují hřbitovy a způsoby pohřbívání. 

 Atrium (aitre): malý čtvercový, někdy obdelníkový dvůr, jehož jednu stranu tvoří kostel-
ní zed’. Svými malými rozměry se liší od moderního hřbitova, tak od rozlehlého a často 
nepříliš zřetelně vymezeného starověkého pohřebiště. Pokud středověký hřbitov navázal 
na bývalou galorománskou nebo merovějskou nekropoli, zaujal jen malou část její původní 
rozlohy - zmenšil se, protože se schoval za hradby kostelního areálu. Dnešní člověk si 
už nedovede představit, jak se mohli pařížští mrtví za šest století vměstnat do malého 
čtyřúhelníku, jenž byl jen o něco málo větši než dnešní náměstí Svatých neviňátek (des 
Saints-Innocents) mezi ulicemi Saint-Denis, de la Ferronnerie, de la Lingerie jež dodnes 
existuji) a ulicí aux Fers. Tyto ulice kdysi vymezovaly areál kostela Svatých neviňátek a 
přilehlého hřbitova - a v tomto případě byl hřbitov výjimečně mnohem větší než kostel 
sám.

 Carnarium (charnier): dvůr neboli atrium ze všech čtyř stran lemují carnaria, což jsou 
jak kryté ochozy, tak pohřební kaple a ossuaria. Hřbitov Neviňátek už neexistuje, carnaria 
se však dodnes dochovala v Bretani, Rouenu, Blois, Montforr l’Amaury atd. Pod krytý-
mi ochozy byly pohřební kaple, vyhledávané pro pohřbívání téměř stejně jako vnitřni 
prostory kostela. Pohřeb v Orgemonrove a Villeroyove kapli, dvou carnariích rozšířených 
do dvora (atria) na hřbitově Neviňátek, stál v 18. století osmadvacet livrů. Ještě dražší 
bylo spočinutí pod malým carnariem (na kratší straně dvora), neboť o toto místo, kde 
těla práchnivěla velmi pomalu, byl příliš velký zájem. Pokud hrobník musel nejprve vy-
prázdnit nějaký hrob, činil poplatek pětadvacet livrů, jinak dvacet livrů. Za pohřbení pod 
velkými carnarii (podél obou delších stran) se v případě nutnosti vyprázdnit hrob pla-
tilo osmnáct livrů, jinak patnáct livrů. Jinde se za pohřeb po obvodu atria, nikoli však 
za pohřeb do velkých společných jam, platilo pět a tři livry (v závislosti na tom, zda se 
nejprve muselo uvolnit místo; rakev byla pravděpodobně v ceně). Víme, kolik se v roce 
1697 platilo za pohřeb v kostele Saint- Louis-en-I’Ile: hrobník si účtoval dvanáct livrů, k 
nímž je zapotřebí připočíst šest livrů farních poplatků, na něž vystavil účet fary; celková 
suma se tedy pohybovala v rozmezí dvanácti až osmnácti livrů, což je srovnatelné s cenou 
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za pohřeb pod velkými carnarii na hřbitově Neviňátek.“ 1) 
 I v tehdejší době už byl zaznamenán poplatek za pohřební služby, což je vlivem církve 
samozřejmé. A tak chudý lid se musel spokojit s místem ve společné jámě většinou v pros-
tranství lemovaném ochozy. Místo mohlo být osázené stromy, ale většinou se nechávalo 
zarůst trávou. V tom případě se farář přel s obcí o nárok na pastvu a pokud se objevily 
plodné stromy, tak i o plody. Velmi zřídka mohla být vidět venkovní kazatelna, tu a tam 
kamenný kříž. Ve většině případů se těla házela do otvorů šest krát šest metrů o objemu 
pěti až šesti těl, a mohlo se jednat i o větší, ale to pouze zřídka. Tyto jámy byly otevřeny 
po dobu nežly se naplnily. Následně se vykopala další jáma na místech, kde se pocho-
vávalo již před několika lety. Tyto jámy měly nejednu nevýhodu a tou hlavní byla ta, která 
se projevovala v zimních obdobích, kdy pod tenkou vrstvou zeminy pokrytá těla byla 
vyhrabávána hladovými vlky. Také se stávaly případy krádeží těl pro zásobování piteven 
především v 18. století. Takto budované hřbitovy se začaly ve velké míře šířit v 15. století, 
ale je to pouze hypotéza, jak uvádí Ariès, z důvodů velkých morových náporů.
 Pod velkým návalem stále se objevujících kostí vyvrhovaných zemí hrobníci uskladňovali 
v Osuariích, což můžeme definovat jako kostnice. Kosti se vystavovaly na ochozy, do 
přilehlých kapliček a do kostnic především. Ariès zde má hezkou pověst o mladíkovi: 
„Jednou v noci, někdy kolem roku 1800, si prý  jeden opilý mládenec přinesl domů lebku 
z carnaria; jakmile však vystřízlivěl, zachvátila jej hrůza. Z této prosté skutečnosti se zrodi-
la následující pověst: opilý mládenec se domníval, že na hřbitově potkal tančící mladou 
dívku a pokusil se ji unést; jenže neuspěl a v ruce mu zůstal jen čepec z jemného plátna. 
Doma uložil čepec do skříně a rano tam místo bílého čepce z jemného plátna našel lebku, 
z níž visely zbytky dlouhých hebkých vlasů, takže šlo bezpochyby o lebku dívčí. Mladík 
se šel poradit s farářem a ten mu řekl, že mu nezbývá než vrátit hlavu do carnaria v Pom-
merie, kam patří.“ 1) 
 Další skutečnost, jak už jsem výše uváděl, se týká hřbitova jako veřejného prostranství a 
centra veškerého dění. Takže středověký hřbitov nesloužil jen jako místo pro pochovávání 
zesnulých a jejich odpočinek, jak se dnes mnozí domnívají, ale především jako centrum 
veřejného prostranství. Sloužil k tomu nejen hřbitov využívaný, ale také hřbitovy, které už 
svou funkci ztratily nebo ty, které svou funkci ještě nezapočaly. „Ve středověku a potom až 
do 17. století odpovídal hřbitov jak představě veřejného prostranství, tak představě - dnes 
již výlučně - místa vyhrazeného mrtvým.“ 1)
 V tomto případě funkce hřbitova plnila smysl a funkci azylu, který se obracel na myšlenku  
pohřbívání ad sanctos, tedy i živí, kteří uctívají mrtvého mučedníka, jsou na hřbitově pod 
ochranou světce. Světská moc končila opevněním a v celém areálu panoval boží mír a klid 
pro živé, ale především mrtvé. „Omnino sunt in pace Domini..“

 „Zde sestra Alix Mešťanka sen spí věčný,
jež v poustevně zazděna vedla život zbožný
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a k Bohu se vrátila jak počestná žena.
Ve zdejší poustevně přála si být zkrocena

a dlouhá léta pokorně v ní kralovala,
neb po osmatřicet let v ní přebývala.“

 Touto básní bych rád nastínil jednu zajímavou funkci hřbitovů, která člověka jistě v jistém 
smyslu probere. Budované malé poustevny pro ženy, tak je možno popsat styl zazdívání 
žen v období středověku do malých komůrek napojených většinou na kostel s malým ot-
vorem pro dary kolemjdoucích. Tam kála se žena, která se dopustila hříchu a ten ovládl 
její duši a tělo. Mnohdy to tak ale nebylo a tyto komory, kde ženy umíraly, byly jakousi for-
mou vězení pro mučedníky. Popisovat to detailně nemůžeme, jelikož důkladný naturalis-
tický popis v té době neexistoval, a proto zde máme pouze vědecký záměr, který osvětluje 
toto poněkud prapodivné zacházení s ženami dopouštějících se cizoložství a podobných 
hříchů, které člověk člověku ve středověku nemohl odpouštět. Přesto se našly pravé poust-
evnice, které toto připustily z vlastního přesvědčení. A byl zde ještě další důvod, který toto 
vysvětluje, v té době nebyly zřizované ženské věznice, tudíž se prakticky využilo pousteven 
k potrestání hříšnic.
 Jsou také důkazy o využívání hřbitova pro pečení chleba. Jistý obyvatel si mohl vystavět 
kamennou pec někde v rohu hřbitova a provozoval tam pekárnu. Další případ pouka-
zuje na listiny, kterými se povolovalo zřízení krámku, spíš stánku na prodej vína a piva. 
Nakonec se koncem 15. století církev pokouší zakázat všechnu světskou činnost na 
hřbitovech a jediným možným dostupným zbožím je následně vosk. Ariès dále popisu-
je: „V roce 1231 zakázal rouenský koncil pod trestem vyobcování tancovat (choreas) na 
hřbitově i v kostele. Stejný zákaz v téměř nezměněné podobě vydala cirkev v roce 1405: 
´Zakazujeme všem osobám na hřbitově tancovat a oddávat se jakýmkoli hrám; mimům, 
kejklířům, hercům, potulným muzikantům i šarlatánům zakazujeme, aby tam provozovali 
svá podezřelá řemesla.“ 1)
 Ještě si krátce popíšeme, jak může nahrazovat kostel světce. Výše popsané veřejné fun-
gování hřbitovů se také vztahuje na samotný kostel. „Na hřbitově i v kostele přebývali 
mrtví a živí současně.
 Zpočátku to bylo dané uctíváním ostatků světců, jejich memorii. Později, od 12. století, 
si mrtví a živí zůstali vzájemně blízcí, zbožnou úctu věřících však vyvolávaly jiné poh-
nutky. Prvotní křesťany vedlo k umisťování sarkofágů vedle martyrií stejné cítění jako lidi 
z vrcholného středověku k volbě hrobů v kostele nebo jeho těsném sousedství. Nicméně 
v pozdější době už nevyhledávali památku určitého světce, ale kostel jako takový, protože 
se v něm sloužily mše, a nejžádanějším místem bylo okolí oltáře, nikoli proto, že stál nad 
kryptou se čtvercovými ostatky, ale proto, že sloužil jako stůl, kde se chléb a víno mění v 
tělo a krev Kristovu.“ 1) 
 Od té doby se pohřbívání ad sanctos nahrazuje pohřbíváním apud eccslesiam. Tato změna 
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režimu je zajímavá také proto, jelikož ad sanctos se v té době těšil nové vlně zájmu.
 Takže zde došlo k dvěma vlnám, z nichž ta první nesla znamení vybájených životopisů 
svatých a druhá obsahuje barvitou lidovost, která započala někdy ve 13. století. A navzájem 
se ovlivňovaly. „V této chvíli tedy musíme zjistit, jaké pohnutky vedly věřící k výběru 
určitého kostela a určitého místa v kostele nebo na hřbitově. Odpověď nám poskytují pos-
lední vůle: volba umístění hrobu je jedním z důvodů, proč vůbec vznikly. Zůstavitelé se 
však při své volbě řídili i určitými pravidly kánonického práva. Zpočátku patřily kostely 
na hřbitově nějakému opatství a věřící je uctívali pro jejich relikvie a hroby. Později světec 
ustoupil do pozadí a na výsluní se dostalo samo opatství: ‘Zvyklosti vyžadovaly pohřeb do 
posvěcené země (na klášterním dvoře). To je jediné upřesnění, které podává Turpin v Pís-
ni o Rolandovi, když si přeje, aby Karel našel jeho tělo a těla jeho druhů. Ve hře však byly 
i nemalí finanční částky, neboť církev velmi brzy uložila veřícím povinnost pamatovat na 
opatství, které si vybrali jak místo posledního odpočinku, odkazem majetku v závěti.“ 1)  
 Avšak zákon sám o sobě nepřikazoval přímé místo odpočinku pro zesnulé a nechal vše 
na jejich uvážení. Ale dle literatury se jistá nejistota přeci jen zachovala. Především vdané 
ženy, které měly takřka žádnou volbu. Prameny uvádí: „Žena následuje svého muže v 
životě i ve smrti.“ Oproti tomu byl vydán dekret, který říká, že žena po manželově smrti 
je vyvozena ze svazku manželského. Tím pádem se žena ocitla v situaci, kdy musí být po-
chována vedle svého muže nebo naopak musí být pochována v hrobce své rodiny. Tedy 
vlastní výběr byl poněkud omezen. 
 „Dále existovaly obavy, že rodiny by se s ohledem na předchozí pohřby mohly začít 
dožadovat práva nakládat s hroby jako s dědičným vlastnictvím. Proto se věřícím 
doporučovalo, aby si za místo posledního odpočinku vybírali farní kostel. Například 
remešský arcibiskup Hincmar prohlásil: ‘Křesťané se nesmějí dožadovat svého hrobu, jako 
by jej zdědili (hereditario jure); nechť jsou však pohřbíváni ve farních kostelích na místě, 
která určí sacerdox (biskup).’ Tuto rozkolísanost zvyklostí lze vysvětlit snahou nepřipravit 
farnost o poplatky za pohřbívání. Farnost vždy žádala ´spravedlivý díl´ poplatku, jehož 
výši určoval zvyk, i když to v případě, že si farník zvolil pohřeb v jiném kostele, mohlo 
vynést dlouhé soudní spory. Přinejmenším od 17. století se pak těla zesnulých mohla před 
pohřbem ve zvoleném kostele vystavovat v kostele farním. A konečně v případě, že se 
pohřeb konal jinde (17.-18. století), zapisovalo se do matriky v místě pohřbu jméno hrob-
níka z farnosti, odkud zesnulý pocházel. Církevní právo tedy váhalo, zda upřednostnit 
rodinnou hrobku nebo farnost.“ 1)  
 Ve zkratce nastíním situaci pohřbívání tam,  kde se ocitá rodina pozůstalého. Nikdy neby-
la jistota, že bude pohřben na místě vedle svých příbuzných či blízké rodiny. I přes smlou-
vy a poslední vůle se toto pravidlo neplnilo. Nakonec pouze bohatí občané mohli určovat 
pozici svého hrobu a v podstatě toto pravidlo si v jistých okolnostech drží prvenství. 
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1.2.1 - Ukazatel mentality

 V této chvíli se vracíme k řešení situace vnitřní psychologie a vnímání smrti. Jak uvádí pra-
meny „budeme zde poukazovat na Eschatologii, tedy ukazatele mentality ´umírajícího.“ 
Celé historické období bez vědeckého pokroku bylo šířeno formou dalšího přechodu. 
Máme na mysli přechodu lidské duše do dalšího života, do další formy bytí. Objevují se 
takové hroby, které na toto poukazují a to i v současnosti, jakoby člověk chtěl nadobro 
odmítnou názor totálního zániku sebe sama. Takový to názor na další formu života je 
základem nejstarších kultur a náboženství, křestanství nevyjímaje. 
 Je hezké uvědomit si, že křesťanství převzalo myšlenku zdravého rozumu a vede ho 
myšlenka, že „člověk začíná umírat hned jakmile se narodí.“ Proto křestanství a jeho 
představy o posmrtném životě jsou chmurné a temné. A v novodobé podobě také představy 
o mravním soudu, které byly velmi kruté. „A konečně převzalo i naděje náboženství spásy, 
přičemž spásu člověka podřídilo Kristovu vtělení a zmrtvýchvstání. Ve svatopavelském 
křesťanství je tak život smrti v hříchu a biologická smrt otevírá bránu k životu věčnému.“ 
1) Aries nezmiňuje záměrně  křesťanskou eschatologii a to pro její zrání v průběhu dějin. 
Nicméně tato široká definice dává velký prostor pro změny, které se v průběhu dějin 
křesťanství udály.
 Všechny změny, které se udály, a které se zajísté dějí i v součastnosti, můžeme přisuzovat 
prostému a nejreálnějšímu chtění po porozumění náboženství, smrti a průběhu umírání. 
Jelikož samotná prapodstata je to, co nás nutí se zamýšlet v průběhu celého našeho života. 
Zpětným zkoumáním sama sebe, svého okolí, následně pochopíme smrt a její průběh. 
„Historik se musí naučit vnímat nenápadné promlouvání náboženských vír v těchto 
dlouhých obdobích prostoupených nesmrtelností. Poučky doktorů teologie a lidové 
náboženské pověsti mu totiž poskytují jediný srozumitelný klíč ke kulturním archetypům, 
které v nich musí umět rozpoznat. Takový přístup ovšem vyžaduje, abychom se vymanili 
z některých myšlenkových stereotypů.“ 1) 
 Naše představy o fungování středověké společnosti jsou následující: V první řadě je to 
naprostá nadřazenost církve, která udávala směr. V protichůdném proudu je to podoba 
kacířství nebo naturalismu, který byl jednou z prvních nových vln zaznamenaných ve 
středověku.  Mnoho lidí se také domnívá, že prostý lid žil v naprostém stínu církve. Bylo to 
ale právě naopak, lidé se snažili vystupovat z jejího přesvědčení a neztotožnovali se s ním. 
Domnívám se, že  zde opět platí pravidlo, že lidé se v souvislosti s duchovnem neproměňují 
tak markantně, jak je dnes tak hluboce podáváno široké veřejnosti. Spíše to znamená, jak 
popisuje Ariès: „Uznávali jakousi společnou řec, jakýsi společný dorozumívací systém. 
Touhy a fantasmagorie, tryskající z hlouby lidské duše, vyjadřovali prostřednictvím slovní 
zásoby z křesťanských vokabulátů. Ale, a to je pro nás důležité, každá doba si spontánně 
vybírala určitá slova na úkor jiných, jež zůstávala v záloze nebo jako zásoba do budoucna, 
protože lépe vyjadřovala hlubinné proudy v kolektivním chování.“ 1)
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 Může se nám tedy stát, že začneme mít dojem jednotvárné nehybnosti, najednou se celá 
struktura proměny absolutně neztotožňuje s výkladem předchozím. A snad by to mohla 
být pouze čtenářova touha po změně. Bohužel tomu tak není a my se musíme postupně 
prokousat jednotlivými strukturami dále. 
 Nyní se dostáváme k otázce posledního soudu, spíše se bude jednat o jeho námět pro 
umělecké praxe. Jelikož se tento námět začal vyobrazovat už v raných fázích středověku, 
měl za určitý čas vymizet. Přesto se tento námět udržel i ve 14. století, a můžeme ho najít 
také ve stoletích 16-17.
 Uvedeme-li příklad, tak nejpřesněji zaznamenal poslední soud pro mou osobu určitě  Hi-
eronymus Bosch. Během poslední fáze v 17. století se postupně přežil a ztratil oblibu. 
Navíc se odddělila od představy vzkříšení. 
Vzkříšení těla se tedy udrželo a většina ikonografie, epigrafy, atd. se k ní na náhrobcích 
vracely. „Oddělení vzkříšení od posledního soudu mělo však jiný, patrnější a dalekosáhlý 
důsledek: ‘zmizelo povolené mezidobí mezi posledním soudem, který byl definitivním 
zakončením života, a biologickou smrtí. Dokud toto mezidobí existovalo, nebyl zesnulý 
úplně mrtvý, částečně přebýval v podobě snu a neměl definitivně uzavřenou životní bi-
lanci. Protože byl napůl mrtvý a napůl živý, mohl se ještě pořád vracet a žádat pozemsťany 
o pomoc, o oběti nebo o modlitby, které postrádal.’
Tento povolený oddechový čas mohli ve prospěch zesnulého využít blahoslavení přímluvci 
nebo zbožní věřící. V jeho příběhu se také ještě mohla projevit dávná působnost dobrých 
skutků, již za svého života vykonal.“ 1) 
 V této chvíli, se o osudu nesmrtelné duše rozhodovalo v okamžiku biologické smrti. Pro 
navracející se stíny zbývá stále méně místa ve společnosti. „Naproti tomu víra v očistec 
jakožto místo čekaní, dlouho vyhrazená jen vědcům, teologům a básníkům, se od poloviny 
17. století (ne však dříve) všeobecně rozšířila a lidé si ji velmi oblíbili; později vytěsnila 
staré představy spánku a odpočinku.“ 1) Dramata odehrávající se dříve na onom světě se 
přesunula přímo do ložnice umírajícího a především do okolí jeho lože.
 V 15. století s příchodem tisku se jednotlivé ikonografie přesunuly do soukromí lidí a 
ti pak mohli bezpečně a pečlivě rozjímat v klidu svého domova. Tyto obrázky vycháze-
ly v knihách, které „učily“ jak štastně zemřít. A jelikož lid tehdejší doby nebyl vzdělán 
a neuměl z velké části číst, kniha byla tvořena postupnými obrázkovými příběhy, aby 
každý laik pochopil celkový děj. „Tato ikonografie, přestože byla zbrusu nová, se vracela k 
prastarému modelu nemocného umírajícího na lůžku, jež kdysi překryla ikonografie pos-
ledního soudu: ‘jak už jsme si řekli výše, lože bylo od nepaměti místem umírání. A zůstalo 
jím až do chvíle, kdy přestalo být symbolem lásky a odpočinku a proměnilo se v dnešní 
technické zařízení nemocnic, vyhrazené pro těžce nemocné pacienty.’
 Tehdy se totiž opravdu vždy umíralo na lůžku, a už šlo o smrt přirozenou (to znamená, 
jak lidé věřili, o smrt bezbolestnou, již neměla na svědomí žádná nemoc), anebo o častější 
smrt nahodilou, způsobenou nestřídmostí, horečkou, hlízou nebo jiným zaviněním, 
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bolestivým a dlouhým onemocněním. Náhlá smrt, mors improvisa, byla výjimečná a ve-
lice obávaná; dokonce i těžká zranění a smrtelné nehody dopřávaly dost času k obřadné 
agonii na lůžku.“ 1)
 V literatuře a ikonografii se takřka souběžně vyobrazuje tématika „umrlčí“, tedy jedná se 
o tématiku smrti a umírání.. Jsou to především zobrazení práchnivějícího těla. Ve  fran-
couzské literatuře je to zcela jasný popis od začátku úmrtí až po zbylé kosti. Časté náměty 
vyschlých koster především zobrazují situaci v 17. století a také dochované verze ikono-
grafie ukazují na století 18. Na rozdíl od stoletích 14.- 16., kde převládaly obrazy odpudivé, 
rozkladné a hnilobné. K tomu se vztahuje následující 

„Ó, mršino, ty nejsi nikdy hanebná.“ 1)

 Tématika smrti se samozřejmě netýká pouze křesťanské víry a sahá až do dřívějších dob, 
přesněji do Říma. Křehkost života a hrůza ze smrti byly jedním z témat římské kultury. 
Zdobily se vnitřky bronzových pohárů a mozaiky v interiérech domů, například kostliv-
ci. „Mohli snad křesťané být necitelní k takovému vnímání smrti, když se jejich vlastní 
náboženství zakládalo na příslibu spásy? Není proto divu, že tu a tam nachazíme kostlivce 
jako apokalyptického jezdce. Na hlavici jednoho sloupu v pařížském chrámu Matky Bozí 
i na portálu katedrály v Amiensu (tympanon s posledním soudem) odváží jakási žena 
se zavázanýma očima mrtvolu přehozenou přes zadek koně. Jinde zase drží jezdec váhu 
posledního soudu nebo smrtonosný luk. Taková vyobrazení jsou ale vzácná, nenápadná a 
okrajová; glosují - aniž je ovšem příliš zdůrazňují – obecně známé pravdy o lidské smrtel-
nosti.“ 1) Ariès si pokládá otázku, jestli se tako vyjadřovala také křesťanská literatura nebo 
jestli se vyjadřovala srozumitelněji. Odpovídá následovně : „Neustále se v ní opakovaly 
úvahy o marnosti pozemského života (contemptus mundi). Vyvolávala představy, k nimž 
se později vrátili slavní básníci, zaobírající se smrtí a umíráním. Například clunyjský opat 
Odilo popisoval v 11. stoleí lidskou fyziologii slovy, jež si nijak nezadají se slovy basníka 
Pierra de Nesson (1383- 1440): ´Uvažte jen, co se skrývá v nosních dírkách, v hrdle, v 
břiše: všude samá špína.´ Po pravdě řečeno však nejde ani tak o to, jak věřící připravit na 
smrt, jako spíše o to, jak je odvrátit od obcování s ženami, neboť mravokárce pokračuje: 
´jak si my, kdo se štítíme byť jen prstem dotknout zvratků nebo hnoje, můžeme přát objí-
mat v náručí pytel výkalů sám?’ 1)
  K této části neodvratně patří také ukázka básní, které poukazují na výzvu samotné smrti 
k umírajícímu. Nejprve něžným způsobem, v dalších výtažcích z veršů básník přitvrzuje: 

„Blíž pojď, jen blíž, čekám na tě...
Dnes v noci musím odejít...
Zítra pro tebe si přijdu...“
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„Kupče, pohlédni sem...
Lichváři smyslů zbavený,

přijď brzy, na mne pohlédni.“

„Neboj Bůh v slávě na nebi
nezapomněl na tě, hříšníku.“

„Rolníku, v starostech a soužení
krušný jsi život svůj prožil celý,

nyní zemřeš, o tom pochyb není...
Leč smrti měl bys vděčen být,

že tě zbaví trápení.“

 Z toho vyplývá jediná možná odpověď. I přes strašáka smrti, který je zde popisován, 
je v textech vidět poklidné uvědomění si samotného odchodu. Dobromyslně podaná 
myšlenka, že osudu je dobré se podřídit. 
 Zbývá nám podívat se na téma, které se velmi rozšířilo a lid si jej oblíbil. Téma „tri-
umfu smrti“ se odlišovalo tím, že se zde nejedná o střet člověka a smrti, ale právě naopak 
spravedlivě vyvyšuje smrt nad vše ostatní a poukazuje na její moc, kterou má nad celým 
lidstvem a ve své prapodstatě také nad vším tvorstvem.

 „Jsem Smrt nepřejícné povahy,
a nakonec všechno strávím.

V lidech všech já život zhasím,
v prach a popel je obrátím.
Jsem Smrt a nelítostná prý,
neb dílo dbale odvádím... 
Na volském spřežení jedu
zvolna, aniž je poháním.

Proč chvátat? Svým ostrým kopím
kohokoli ze světa sprovodím.“

 Mohla by takto rozebraná tématika působit jako mystifikační záležitost pro čtenáře, 
jelikož zde zatím nezazněla myšlenka na záchranu svého života a tak vášnivé lpění na 
životě. Proto se podíváme blíže i na tuto skutečnost. 
  Alberto Tenetini navrhuje složitější vztah umrlčí tématiky a skutečnosti. Vychází ze 



24

Petr Gebrián Leden 2015

svých zjištění, že koncem středověku se lidé ve svých představách neuchylovali po sm-
rti do zásvětí, nýbrž přijímali skutečnost rozkladu těla a ukončení života. Lidé si reálně 
uvědomovali biologickou činnost a to ve formě smrti a ukončování života. Tím vytěsnili 
představy posledního soudu. Určitě se jistá forma souzení v tu dobu ještě udržela. Lidé v 
podstatě nepociťovali touhu po vyobrazování zbídačeného těla. Ariès pokládá další otáz-
ku, která zní: „Proč se tato potřeba nakonec objevila? Mohla se zrodit jen z hrůzy a lítosti 
nad ztrátou života, které víra nepřipouštěla. Podle Vladimira Jankelevitche víra ve věčný 
život vyprchala, lidé však umírat nepřestali.“ 1)
 Lidé se postupem času začínají věnovat více světským potřebám pozemským statků, tím 
pádem se obrazotvornost bídného těla navrací a lidé začínají nabírat podobu moderní 
společnosti. 
 V. Jankelevitch se potýká se skutečností vnitřní a to „nitroživotní smrtí“,   jako uvědomění 
sebe sama. Je to smrt obsáhlá v životě jako uvědomění sebe sama.
 Mohly bychom použít shrnutí: Umrlčí náměty nevyjadřovaly obzvláště silný prožitek sm-
rti v době poznamenané vysokou úmrtností a hlubokou hospodářskou krizí. Nebyly ani 
pouhým nástrojem, jímž kazatelé probouzeli strach ze zatracení ve snaze přesvědčit co ne-
jvíce lidí k odvrácení se od světa a k přijetí pravé víry. Vyobrazování smrti a rozkladu těla 
netlumočilo ani strach ze smrti, ani strach z onoho světa, i když je kazatelé k tomuto účelu 
zhusta využívali. Ztvárňovalo vášnivé lpění na pozemském životě a bolestné uvědomění si 
zkázy, již se nevyhne žádný člověk.
 Na závěr této části se posuneme také do doby 20. století. 
 Umrlčí tématika má také další důvod, kterými jsou nezdar a následná smrt. Možná právě 
zde se nalézá pravá podstata veškerého problému: „Chceme-li správně pochopit význam, 
který lidé z konce středověku přisoudili pojmu zklamání nebo nezdar, potřebujeme určitý 
odstup; ponechme proto na chvíli stranou jak dobové prameny, tak problematické názory 
historiků a podívejme se na celou věc z našeho hlediska, tedy z hlediska lidí 20. stoleti. 
Všichni dnešní lidé poznali v určitém okamžiku  svého života nějaký nezdar, ať už rodinný 
nebo profesionální, někdy malý, jindy velký, někdo si jej dokázal přiznat, jiný ne. Touha 
po postupu nás vede k nespokojenosti s dosaženou úrovní, nutí nás, abychom si kladli 
stále nové a náročnější cíle. Nezdar přichází o to častěji a zasahuje nás o to hlouběji, že 
bažíme po stále větším úspěchu a s tím, čeho jsme už dosáhli, nejsme nikdy spokojeni, 
protože ten pravý úspěch musí přece teprve přijít. A pak jednou přijde den, kdy už svým 
stále se zvyšujícím nárokům prostě nestačíme, kdy naše výkonnost, najednou slabší než 
naše touha, začne nezadržitelně klesat; kdy zjistíme, že naše představa úspěchu je prostě 
nedosaditelná. A v té chvíli nás přepadne pocit, že jsme promarnili život.“ 1) 
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1.3 - třetí fáze

 V předchozí kapitole jsme mohli sledovat přístup středověkého lidu k vnímání života a 
smrti. Mohli jsme zaznamenat čím dál tím větší přibližování ve snaze posunout význam 
důležitosti smrti v lidském životě. Tento význam nabýval na síle přes mnoha staletí a 
koncem středověku z něho vzešlo hrůzostrašné zobrazování umrlčí tématiky převážně 
v ikonografii, ale také v liturgii. Pak se celý význam přenáší do samotného nitra, kdy se 
význam soustředí především na moment, na tu chvíli biologické smrti. Posléze se vše uk-
lidnilo a jakoby ustoupilo do pozadí. 
 Tento vliv bude další předmět v průřezu historickými fázemi dějin smrti.
 Ve spleti faktů se v prvé řadě dozvídáme, že tento vliv byl zaznamenám v renesančním 
období a trval až do 17. století. Aries doplňuje, že vystopování tohoto faktu by bylo velmi 
složité a tak se tu jedná spíše o tuchy historiků. Opravdu, od středověku bylo vše nap-
rosto neměnné. Bylo by vhodné říct, že naše domněnky o neměné situaci jsou v pořádku. 
Avšak je to vidět na jednoduchém příkladu znevažujícím dřívější postoje, které se 
značně stupňovaly. Pohybujeme se na půdě církevní a cílem zkoumání pro historiky bylo 
především osobní zaměření oproti kolektivnímu vnímání, které je v každé situaci značně 
zkreslené. 
 Nenahraditelná výstraha smrti zeslábla a nakonec vymizela nadobro. Naprostý obrat o 
stoosmdesát stupňů nám naznačuje, že člověk se z celého období „pokání“ a slibů otřepal 
a začíná znevažovat doposavad zajetá pravidla. Pro tuto analytickou stať takovýto roz-
sah této kapitoly naprosto dosahuje vrcholu a v této chvíli se pomalu přesuneme do 
předposlední fáze. 



26

Petr Gebrián Leden 2015

1.4 - Čtvrtá fáze

 Začneme-li větou Charlese Baudelaira „kde lze jíst, pít a spát a kde se okřeje“ z druhého 
dílu Ariesových ´Dějin smrti´, otevíráme předposlední část historických fází. Odpočinek 
starověký se teď pojil s odpočinkem nového věku. Tedy s představou o shromáždění 
bratrstva a věčnosti blažené.
 K jednomu chudému nemocnému promlouval farář slovy „radujte se synu, už brzy 
zemřete.“ Jeho věrná družka k tomuto prohlásila: „Slova, která by dnešní mocní vyděsila 
hrůzou, on přijímá jako dar.“ 
 Učení lidé a především jejich encyklopedické spisy dávají kněžím a církvím najevo odpor, 
který pramení z církevní hrůzuvzbuzující okázalosti. Ta zastírá věřícím „narkotickou 
sladkost smrti.“ Vědecká věřejnost chtěla dát lidu zbraň na obranu proti chimerám bolesti 
a strachu z bolestivé smrti. „Zeptejte se městských lékařů - tří služebníků Božích, kteří tak 
často sledují činy umírajících a naslouchají jejich posledním počinům. Shodně tvrdí: ‘až 
vyjma malého počtu akutních onemocnění, kdy je křečovitá zmítání nemocného zřetelně 
projevem bolesti, korunováno jeho smířenou a bezbolestnou smrtí; a nucené hrůzné 
agónie spíš děsí přihlížející lidi, než sužují nemocného“ 2) 
 Říká se, a mnozí z nás si jistě myslí, že utrpení ve válečném ležení a je teď jedno, zda-li 
mluvíme o druhé, první či jakékoli jiné válce. Podstatou věci je, že se domníváme, jak dra-
stická utrpení musí prožívat umírající voják. Toto tvrzení je v mnohých případech odmí-
táno a to především vojáky, kteří se setkali na vlastní oči a dotyk s umírajícím. Tvrdí, že 
bolesti voják nepropadá a pouze upadá do hluboké temnoty.  Celkově se tvrdí, že smrt 
není bolestivou stránkou konce života,  člověk svou bolest v podstatě nepocítí. 
 V této fázi jsme se tedy přiblížili už jen malý krůček k naší „dimenzi“ umírání. Lidé ve 
městech jsou jednoznačně ovlivněny strachem, který jim byl vtloukán během několika 
desetiletí. 

„Lidé se bojí smrti jak děti tmy”
 
Toto období s sebou přináší oba postoje, které ovládaly doposavad chod dějin smrti a 
umírání. Dimenze ochočené smrti se staví naproti dimenzi smrti sebe sama.       
  Člověk se dělil na dva tábory. Ten první je zkažený, ovlivněn především kněžími a světskou 
mocí a takto je chápán člověk městský. Bojí se a nepřijímá, ten druhý člověk je charakteru 
venkovského, který ovládá podstatu svého bytí a tím pádem  přirozeně koresponduje s 
věděním či myšlenkou na jeho soukromou vlastní smrt. 
 Vzniká zde faktor dramatizace pohřbů, násilně nucených pláčů a předimenzovanost 
pohledu na okolnosti týkající se smrti. Tuto část bych ukončil výtažkem z díla A. de 
Lamartine, Elvířina smrt.
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„Buď  zdráva, Ó smrti Osvoboditelko z nebes,
ty nezjevuješ se mi v podobě budící děs..,
již strach a mýlka přisuzují ti odedávna.”
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1.5 - Pátá fáze

 Poslední zastávkou v prvé části historických průřezů smrti je fáze pátá a tu nazývá P. 
Aries jako smrt „převrácenou“. Už z názvosloví můžeme odhadnout, že se bude jednat o 
přelom v lidském myšlení a vztahu ke smrti a umírání. Je to část, která se jako první fáze 
opírá především sama o sebe a nebude vycházet z žádných předešlých, jedině snad s pár 
výjimkami. 
 Na počátku 20. století si můžeme všimnout, že smrt zcela proměnuje situaci ve vnímání 
lidí v okolí její blízkosti. Na latinském západě je tato skutečnost opravdu dosti viditelná 
a proto při úmrtí jednotlivce se celé vesnice či rodiný kruh stáhnou do svého zahaleného 
světa spojeného s pravidly smrti a posmrtných obřadů. 
 Jedna ze zvyklostí až do příchodu první světové války byla takováto.: Zatáhly se oken-
ice, zapálily se svíce, přinesla se svěcená voda a místnost se zesnulým zaplnili šeptající a 
vážní sousedé. V kostele se rozezněl umíraček a vyšel smuteční průvod nesoucí tělo Páně. 
Mimo to se vystavování rakve se zesnulým před domem, jak bylo zvykem řadu let, vy-
tratilo a nahradilo ho vypisování cedulí s oznámením o úmrtí dotyčného zesnulého. Jen 
pootevřenými dveřmi do obydlí přícházeli ti, kteří se s nebožtíkem chtěli v tichosti a v klidu 
interiéru jeho bývalého příbytku rozloučit. Poté se v kostele sešlo celé společenství, čekalo 
se i na opozdilce, kteří přicházeli až po bohoslužbě. Když byli všichni přítomni, mohl se 
průvod vydat pomalým krokem na hřbitov mijící kolemjdoucí, kteří zdravili a smekali. Jak 
můžeme dále zjistit, tento symbol smutku nebyl však konečný. Lidé po pohřbu v období 
smutku začali navštevovat hřbitov. Pozůstalí navštěvovali nebožtíka, příbuzní pozůstalé 
a naopak. Tímto se mohl život postupem času navrátit do svých starých zajetých kolejí.
 V podstatě žádná událost v historii nezměnila a nenarušila základní postoj ke smrti a 
smrt zůstala veřejnou událostí. A není jisté, že tento základní model bude někdy v bu-
doucnu zatracen. Avšak někdeší punc všeobecnosti je pryč.
 V počátcích dvacátého století shledáváme jednu z prvních novodobých etap umírání jen 
jako první část z mnoha, které nastolí své působení v budoucnu. Takže dva rysy nového 
chápání umírání a smrti jsou její novost ve smyslu naprostého odvrácení od dřívějších 
postupů a to jako jejích negativní zrcadlo. Společnost vyhání smrt ze svého života. Pouze 
smrt státníků mohla a dodnes tomu tak je pozastavit společnost. Na počátku století se v 
městském prostředí s příchodem technické revoluce začala projevovat rychlost životního 
stylu a to bylo hlavním důvodem k totální absenci smrti. Druhý rys poukazuje na mravní 
převrat jedné generace, což se v minulosti stát nemohlo, změny, jak už jsme si řekli, 
přicházely velmi pomalu, až můžeme dojít k závěru, že se neudály. Avšak, je takto rychlá 
proměna tak rychlá, jak jí mnozí sociologové a další vědečtí pracovníci popisují a pouka-
zují na ní výztražným prstem? 
  „Vyhnali jsme smrt dveřmi, ale ona se k nám vrací oknem tak rychle, jak zmizela“ 1)
 V polovině 19. století zaznamenáváme prvotní změnu v přístupu umírajícího a jeho 
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okolím. Z dřívější historie už můžeme usuzovat, že ten nepříjemný okamžik zjištění, že 
se blíží konec člověk dokázal překonat i přes to, že je velmi nepříjemné. Církev vnuti-
la formu „posla smrti“ lékařům, kteří o to nestáli a tak si tuto pozici přehazovali z jed-
né strany na druhou. Samotná výstraha, že se blíží konec byla tradiční, ale v polovině 
19. století se výstraha pro člověka stával čím dál tím těžší. Zde vzniká nechuť varovat, 
především z důvodu, že ublížíme ještě více, a nemocného uchýlíme v zoufalství. Také zde 
byla doměnka, že pokud zatajíme skutečnost, ochráníme nemocného před samotnou sm-
rtí. Právo na pravdivou odpověď se nemocnému sice neupírá, ale není už nikdo, kdo by 
pravdu sdělil, a problém přesouváme na někoho jiného, nechť někdo jiný vysloví pravdu. 
 Tyto skutečnosti vedou k hromadné lži a postupem času se smrt uchyluje do absolutní 
ilegality. Dvacáté století tedy bude otevírat novou kapitolu rozšířenou o poznání utrpení 
válečného, tak utrpení jedince na nemocničním lůžku.
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2 – 20. století

2.1 - Thanatologie a smrt zdivočelá

 V první kapitole jsme se seznámili s umíráním především v období raného středověku a 
postupně jsme postupovaly přes nepatrné změny až do období přelomu dvacátého století. 
Hlavní předpoklad ke změně byla také smrt, vnímána jako špinavá, která ukazuje náhlý 
rozkol v dějinách. Lidé si vnímání smrti jako něčeho špatného, špinavého, nečistého 
přehodnotili a vyměnili jí za sexualitu. Vrátila se i podoba zobrazování ohyzdného roz-
kladu, ale na rozdíl od rozkladu posmrtného, jak jsme byly zvyklí v sedmnáctého století se 
na počátku dvacátého století tělo rozkládalo především na smrtelné posteli, tedy v agonii.
  Další významná situace je zajisté počátek převozů do nemocnice. Přenesení zodpovědnosti 
a počátek vědeckého postoje ke smrti, základy a počátek thanatologie. 
 Věda o umírání a smrti „thanatologie“ se objevila poprvé v roce 1907 ve spisech, které 
vypracoval francouzký sociolog a antropolog Robert Herz. Dozajista se tímto tématem 
zabývají také filozofové lékaři a psychiatři, ale také biologové a teologové. 
 Do mé bakalářské práce jsem pro seznámení s thanatologií vybral publikaci „Kapitoli z 
thanatologie“.
 Jak popisuje publikace: „Jedinečnost každého člověka se projevuje ve zcela specifických 
způsobech chování. Mnohé z těchto reakcí podléhají zčásti značným interindividuál-
ním změnám. Je proto pochopitelné, že se postoje k umírání a ke smrti liší od člověka k 
člověku“ 3). 
 Jak už jsem naznačil, jedna důležitá informace k tomuto pojednání je zájem o válečné 
umírání. V učebnici Lingua Tertii Imperii (Mluva Třetí říše)  jedna z publikací  ideologie 
fašismu, obrážely  tam postoje k masové smrti v úmrtních oznámeních. Z počátku druhé 
světové války bylo oznámení o úmrtí padlých oznamována jednotlivě, velkým a tučným 
písmem. Naopak hrdinové posledních válečných roků byly pohřbíváni masově a to i v 
mediální sféře.
 Tyto oznámení svědčí o jasné destrukci společnosti v období války a to ovlivnilo i naši 
přítomnost. Jedna z dalších ukazatelů součastnosti ve smyslu „oznámení o úmrtí“ je pocit a 
náznak neohraničení délky života. Uvedu-li příklad z výtažků parte: „náhle a neočekávaně 
se s námi, pro nás všechny nepochopitelně, atd.“ Je zde vidět jak vyobcovaná smrt působí 
na naše vnímání. Nakonec se situace dostává tak daleko, že thanatologické otázky přebírá 
mohutná vlna sexu. Jak prameny dokládají, jde především o západní blok, kde se situace 
sociální opravdu změnila. Takovou to masovou změnu můžeme dokládat po roce 1989 i 
u nás.
 Nežli se přesuneme do další kapitoly, chtěl bych ještě vyzdvihnout jednu důležitou infor-
maci. Jedná se především o informovanost lékařského personálu. Jedná se o období počátku 
dvacátého století až do revoluční situace v ČSSR v roce 1989 a následný nedůsledný vývoj 
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až do součastnosti. Většina publikácí ve školních střediscích pro nemocniční personál 
měla minimální obsah na toto téma. Co můžeme doložit, tak je to z 300 stranné publikace 
pouze 1 strana obsahující „péče o umírající“. Personál proto měl, a mnohdy má, znatelnou 
absenci v této problematice. 
 Jakmile jsme smrt vystrnadili, nebyl v podstatě důvod dozvídat se více a proto mnoho 
utrpení proběhla právě v tomto zařízení. Nemluvím o utrpení fyzickém, ale především o 
psychickém.  
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3 -1989
3.1- Převrat
 V minulé kapitole jsme si naznačili příchod thanatologie a absolutní ztrátu vědomí nad 
příchodem smrti. 
 Československá socialistická republika se 17. listopadu rozpadá a otevírají se hranice, tím 
pádem začíná pro širokou veřejnost přísun nové vlny a to v podobě naprosté tabuizace. 
Český člověk si o to více začíná uvědomovat cestu k západnímu světu a to má za příčinu 
dalšího opouštění kostelů. Z počátku devadesátých let člověk neopustil příjmání zásad, 
které sbližují živé s mrtvými, přesto se pozvolně a to až do současnosti dopouští význam-
ných změn v udržování hrobek. Je to především a zajisté součástí stárnutí obyvatelstva, 
které žilo v zavedeném systému na přelomu století. Ti pak předávali své zkušenosti a infor-
mace svým potomkům, kteří udržovali do poslední fáze jisté tradiční zásady. Konečnou 
fázi uzavírá například generace lidí narozených po roce 1990. Nerad bych paušalizoval tuto 
problematiku, ale v zásadě se u lidí narozených po roce 1990 nesetkávám s dostatečnou 
vědomostí o smrti. Samozřejmý je ten fakt, že na otázku vnímání smrti odpovídá většina 
pozitivně a to s velkou vědomostí. Avšak skutečný zájem naprosto odpadl a smrt tyto 
jedince pouze narušuje v prožívání jejich tak „nesmrtelných“ životů, které se dnes dokáží 
udržovat. Naproti tomu skupina s odvráceným myšlením, která sice život prožívají v lux-
usu, přesto se dovolávají jaké-si teď to nazvu „vlažné smrti“, která není pravá a je pouze 
výplodem mladé duše. 

3.2 - osobní zkušenost
 Uvedl bych teď jednu osobní zkušenost, která se týkala úmrtí mého kamaráda, který se 
utopil. Kolemjdoucí lidé volali o pomoc, dovolávali se druhého, snad aby na ně nepadla 
zodpovědnost? Snad, v každém případě se po tomto incidentu objevila velká vlna útoků 
na polici, která byla dle svědků přítomna při incidentu. A byl to útok především ze strany 
mladých lidí. Vyvrcholilo to dvěma skutky, které se udály. První byl veřejný protest, který 
byl medializován. Důsledek této situace byl při nejmenším přehnaný. Druhý skutek, který 
ukázal pravý vztah k zesnulému, byl ve smuteční síni, kde se při velkém počtu návštevníků 
kradlo. Tedy pohlédl jsem snad na smrt mučednickou, která byla vyjevena v dnešní době.

3.3 - na lůžku
 Podíváme se konkrétně, a to především na umírání v nemocničním zařízení po roce 1989. 
Bylo období roku 1990 a ten rok se datuje úmrtí prapraotce. Z vyprávění jsem byl zděšen, 
jaký byl provoz na přelomu devadesátých let v městské nemocnici v Jablonci nad Nisou. 
Poměry se zdály hodně pod úrovní a pokud bych měl přirovnávat a nastínit zkušenost 
z budovou staré městské nemocnice, hodnotím naprosto záporně. Člověku se nedos-
távala péče o víkendech, návštěvnost příbuzných, která měla být jedna z nejdůležitějších 
záležitostí pro uzdravení pacienta byla naprosto vylučující vědecký postup. Může se zdát, 
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že popis je až neuvěřitelný a že celá skutečnost je lehce přestřelena, ale právě naopak. 
Prapraotec zemřel při nepřítomnosti sester. 
 Toto, jak bych nazval deprimace prostorem, není výsadou tedy pouze nemocnic z raných 
období jejich vzniku, ale i přes značná zlepšení všech technologií a výstavby či přestavby 
interiérů nebo celých komplexů, tento faktor deprimace, izolace a osamění zůstává i v 
součastnosti. Tabuizace je dnes opět na svém vrcholu a tedy usuzuji, že „zdivočelá smrt“ 
nás v tuto dobu postihuje naprosto reprezentativně.  
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4 - souhrnné dění v sociálním Prostředí 

 V této závěrečné kapitole praktické části se podíváme n a fakta související s umíráním a 
smrtí, která proudí především internetovým sociálním prostředím, televinímy kanály a v 
neposlendí řadě také zasahují zábavný průmysl. 
 Hned z kraje podávám zprávu, která přináší pohled na smrt redaktora newyorského 
časopisu „Vice“ zaměřený na mezinárodní kulturu a umění. :“Kromě puchu zde panovala 
i nějaká vyšší síla. Jako první mě napadl camembert. Jakmile jsme ale dojeli blíže, smrad 
zesládl. Zlověstně zesládl. Mohli bychom to nazvat „vůně smrti”, ve skutečnosti to ale byl 
zápach toho, co přichází až po ní. Erupce mikrobiologického života.
Projížděli jsme kolem a za volantem seděl Dr. Daniel Wescott, ředitel forenzního antropo-
logického centra na Texaské státní univerzitě. Vyprávěl mi, jak se ho jeho čtyřletá dcerka 
zeptala: „Takže až umřu, tak se nafouknu? A potom prasknu?”
„Ne,” řekl padesátiletý Daniel. „Nepraskneš, vyfoukneš se. Ale předtím se nafoukneš.”
„Jako třeba tohle tělo,” řekl a ukázal na ostatky mrtvoly před námi. Bylo to jedno z mnoha 
těl, které lidi sami darovali vědcům, aby byli po smrti vystaveni přírodním vlivům lesů a 
polí kolem Texaské univerzity. Z místa se už pomalu stává urban legend a většina děcek z 
okolí si o něm vypráví strašidelné historky – nazývají jej „farma mrtvol”.
 „Když někdo zemře, jako první začne proces rozkladu – autolýza. Buněčná tkáň je plná 
toxinů, které se nahromadí, a tkáň potom praskne. Tyto tekutiny způsobují odpadávání 
kůže. Na povrchu kůže vypadá, jako by se člověk hodně ošklivě spálil na slunci. Tato te-
kutina ale pro bakterie představuje bohatý zdroj uhlíku. Tělo je ostatně plné bakterií, ze-
jména vnitřnosti, a tak se zkrátka na těle začnou krmit,” vysvětlil mi Daniel.Ukázal jsem 
na nafouknuté tělo před námi. „To je žena?” „Ne, tohle je muž.”
 Nafouknuté tělo plné červů tam obličejem v zemi leželo už jedenáct dní. Oteklé břicho, 
tvar a hnědý lesk kůže mi okamžitě připomněl pečeného krocana. Tělo bylo v kleci, aby jej 
nesnědla větší zvířata. Myš se tam ale dostane bez problému.
„Jednou za čas najdeme uvnitř klecí chřestýše,” řekl Wescott. „Číhají tam na myši. Potom 
jsou tak přežraní, že ani nevylezou ven.”
 Ostatní těla ležela obličejem nahoru, takže jsem jim koukal do očí. Nebo spíš do děr, 
které tam po očích zůstaly. Co opravdu nešlo přehlédnout, byly zuby. Jejich bělost zářila 
v temnotě oschlých, hnědých obličejů připomínajících kožené masky. Jejich ústa byla 
otevřená a jejich rty vyhřezlé. Nemohl jsem se ubránit dojmu, že v jejich obličejích vidím 
výraz skepse, šoku, ponížení a hrůzy.
 Wescott mávnul směrem k hromádce kostí. Tělo tam položili, aby jej obrali supi. „Vidíš to 
peří?” zeptal se. „Když jsou supi hotovi, těla jsou víceméně pořád v celku. To co tu vidíš, 
to už je jen kůže. Supi neradi kůži. Vyklovou do ní díry a vyžerou všechno co je pod ní.”
„A to se všichni rozkládají stejně?” zeptal jsem se.
„V podstatě ano. Jediný rozdíl jsme zpozorovali u lidí, kteří si prošli chemoterapií. Má to 
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účinek i na hmyz. Těmito těly nikdy nekrmíme ptáky, protože se jim pak udělá špatně.”
Při cestě ven jsme míjeli kostru. Byla tam už rok a půl. Tráva kolem byla suchá a žlutá. Jen 
pod ostatky byl plácek ve tvaru kostry plný zelené a silné trávy.
„Rozklad uvolňuje do půdy velké množství dusíku. Ten potřebují rostliny k životu.”
Plácek byl pokryt květinami různých barev – červené, modré žluté.
Když jsme dorazili do laboratoře, posadil jsem se vedle doktora Wescotta, forenzního an-
tropologa. Ten opatrně položil na stůl několik kostí a těšil se, až mi předvede, jak se vlastně 
čte z mrtvých těl. 4)
 Zde jsme si ukázali příklad, kterým lze jednoduše srovnávat popisný charakter článků z 
období arièsovy „ochočené smrti“, tedy přibližně v období raného středověku. 
Naproti tomu televizní vysílání, které pouští do světa spousty filmových titulů, nese po-
dobnou formu uvádění skutečnosti, a je to především ta informační strategie, kde se v 
období deseti let zveřejňují naprosto běžně popravy. To, co bylo necháno v ústraní média 
zveřejňují. Musím podotknout, že přesto toto není odkrývání skutečnosti smrti jako ta-
kové, ta soukromá zůstává v ústraní schována. 
 V herním průmyslu je smrt nejvítanější záležitostí. Obrazotvornost dnešních her je 
působivá, moderní herní enginy dokáží řešit už celkem slušnou fyziku. Když jsem sle-
doval a pročítal recenze, zaujal mě jeden titul, kde lze nastavit množství tekoucí krve při 
umírání. Samozřejmě především bojového úmrtí, ale i přes to je vidět, jak hry určené 
lidem od 15. let umějí zakrýt i tak samozřejmou věc jako je krev. Domnívám se, že i vy-
necháním krve  nemůže hra změnit svůj charakter. Toto vše je, jak už jsem výše uvedl, jen 
obrázek smrti, kterou si v tomto případě člověk nepřijímá k sobě, ale maximálně projevuje 
úctu, nejedná se o otevřené vědomí smrti, nýbrž právě naopak. 
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prakTická čásT
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1 - umělecká intervence v městských lázních v 
JAblonci nAd nisou

1.1 – koncept

 Když jsem se zpětně zamýšlel nad tím, kdy jsem si poprvé uvědomil, že na světě exis-
tuje také smrt, uvědomil jsem si, že mé vzpomínky na ni sahají do období mého raného 
dětství. Tehdy jsem si poprvé uvědomil blízkost cizích nahých těl, které mi dodnes evoku-
jí. Což bylo poprvé v budově dnes již bývalých městských lázní v Jablonci nad Nisou. 
Zároveň jsem si mohl začít uvědomovat spoustu věcí, které jsou v životě důležité a nevy-
hnutelné. Lázně pro mě bylo období, kdy jsem se poprvé mohl spojit více se společností. 
Mé návštěvy v lázních trvaly necelý půl rok, poté se postupně uzavíraly. Nahá těla a mokré 
prostředí budovy na mě dodnes působí pocitem, že zde smrt byla opravdu blízká a hma-
tatelná. Například a hlavně tím, že fyziognomie lidských postav tehdy nemohla odpovídat 
v té mým současným představám.  
 Hlavní činnost lázní byla zrušena a jediná funkce, kterou tato budova nesla, byla široká 
škála pronajatých prostor pro účely především novým podnikatelům nové porevoluční 
éry. 
 Ale nebyl to jediný důvod, který mě přivedl k myšlence vytvořit uměleckou intervenci 
do interiéru lázní. Další důvody, které jsou slučitelné s mým tématem smrti a problema-
tiky umírání, jsou zajisté snové záležitosti, které mě provázely celé dětství a vracejí se v 
minimálním měřítku i dnes. A v neposlední řadě je to pietní akt, který si lázně v Jablonci 
nad Nisou určitě zaslouží. Celá intervence je založena na personifikaci budovy, které se 
dostává pietního aktu položením „sarkofágu“, který zakrývá celé srdce budovy, tedy její 
bazén. Tímto umístěním uzavírám její dosavadní funkci, kterou nesla. Sarkofág je tvořen 
formou plátna, a nese mou intuitivní malbu.

prakTická čásT
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2 - lázně – historická fAktA

 Město Jablonec nad Nisou tuto budovu využívalo a byla brána jako skvost, který městu 
přinášel blahobyt. Lázně se zrodily na papíře tehdejšího jabloneckého architekta Roberta 
Hemmricha. Bylo to období počátku dvacátého století, přesněji v roce 1908 – 1909. Tedy 
jejich podoba nesla secesní funkci a její hlavní název byl „ Jubilejní lázně císaře Františka 
Josefa I.“ 
V roce 1902, jak jsem se dopátral v archivu, byl přijat i druhý nerealizovaný návrh. I přes 
skutečnost, že se druhý návrh neuskutečnil, jsem byl jím osobně velmi překvapen. Podoba 
druhého návrhu se oproti tehdejší realizaci naprosto zrcadlila a rozhodnutí bylo určitě 
těžké. 
  Tedy vrátím-li se k realizaci, nastávající období první světové války, první republika 
a vítězný únor, kterým se dostávají k moci komunisté. Tato období se mi nepodařilo 
zmapovat, pouze můžu konstatovat, že lázně byly funkční ve své stávající architektonické 
podobě. 
 Až v sedmdesátých letech minulého století provedli komunisté radikální a necitlivou 
přestavbu, která byla určitě předzvěstí zániku lázní. 
 Dle dochované a nalezené dokumentace bych rád nastínil pár radikálních změn, především 
exteriérové proměny. V jihovýchodní části  protéká kolem jižní strany řeka Nisa nad níž 
čněl monumentální komín, který se během desetiletí odstranil. Na druhé opačné straně 
východní se vybourala secesní okna, která byla nahrazena tehdejšímy socialistickými. 
Pod nimiž byl přízemní plot, který optékal přilehlou zahrádku pod okny. Ta zmizela také. 
Jediná severní strana si se svými třemi mohutnými okny v podstatě udržela svůj ráz a je 
to do dneška jediný „původní pohled“ .      Informační kanály upozorňují na radikální od-
klon od využívání lázní v počátcích 80. let dvacátého století, které vyvrcholilo v počátku 
následujícího desetiletí. V průběhu počátků 90. let se uzavřel hlavní bazén a posléze byla 
budova odkázána podnikatelským experimentům nové doby.

2.1 - Personifikace
 Forma personifikace budovy lázní byla nezbytnou součástí mé práce. Z tohoto hledis-
ka jsem si mohl dosavadní vědomosti, které jsem získal v oblasti problematiky smrti a 
umírání, dosadit přímo na budovu městských lázní v Jablonci nad Nisou a tím přikročit k 
realizaci danné umělecké intervence, která je vyvrcholením mé práce. 
 Budova přesně napodobuje chování lidského těla, zrodila se, prožila razantní proměny 
a nakonec zemřela. 
 Jednotlivé specifikace umírající budovy jsou například podobenstvím naprosté zástavy 
srdce (bazénu), postupného odumírání přilehlých funkčních prostor, které byly závislé na 
chodu bazénu. 
 Stavba se také potýkala se snahou o záchranu. Záchrana v podobě oživování,  které dnes 
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přešlo do jakési podoby mumifikace exteriéru. Naproti tomu interiér budovy se stává 
živnou půdou pro parazity (převážná většina parazitů jsou kočky a také a stále budovu 
narušují bezdomovci). V takové podobě hniloby čeká na své vykoupení, a pokud tomu 
ekonomická situace investorů dovolí, nalezneme zde podobu reinkarnace. A dnes už s 
jistotou můžu tvrdit, že reinkarnace budovy bude jediné možné řešení, kterého se budova 
může dočkat. Svou vlastní podobu ztratila a představu o ní ztratili i mnozí, kteří v její 
oživení tak usilovně věřili.

(6,7) Současný a historický pohled na budovu lázní.



40

Petr Gebrián Leden 2015

(9) Historický pohled na budovu lázní.
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pohled (JZ)
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3 - revitAlizAce

(10) katastrální mapa

(5) 
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4 - intervence

Předpoklad pro úspěšně dokončenou uměleckou intervenci byla kvalitní příprava všech 
složek, které jsem musel obsáhnout při plánování realizace instalace „pokrytí bazénové 
části plátnem“ a tím vzniku jakéhosi „sarkofágu“ nesoucí pietní funkci a malbu s elektron-
ickou aplikací.  
 První složkou bylo dosáhnout povolení vstupu do jabloneckého radničního archivu, kde 
jsem dostal veškerou historickou dokumentaci týkající se výstavby a plánování realizace 
budovy z přelomu devatenáctého a dvacátého století. Tato část, kde jsem jsem si mohl 
vyzkoušet přístup úřadů k mému projektu, byla úspěšná. 
 Při zkoumání dochovaných dokumentů jsem už věděl, že se chci zabývat formou malby 
na „plátno“ a malbou jakožto formou základní umělecké činnosti se vyjádřit v interiéru. 
Je to pro mne jedna z nejčistčích uměleckých forem. 
V průběhu své práce na návrhu realizace jsem navrhl zavěsit plátno do obloukového průčelí 
na východní straně budovy. Je to průčelí s okenicemi v horní části oblouku, cca 8 metrů 
na výšku, která měla propouštět světlo skrze malbu, která měla být usazena před okenice. 
Zároveň plátno uzavíralo dva staré vchody do „rychlých sprch“ v dolní části obloukové 
části. Zároveň jsem při prvním prohlídce objevil v prostřední části oblouku krásné do-
chované reliéfy s vodní tématikou. A to byl hlavní důvod, který mě donutil upustit od 
zakrytí této svislé části a zamyslet se nad odlišným řešením. Šel jsem více do hloubky a 
souvisle s četbou, která toto doplňovala, jsem dospěl k rozhodnutí uzavřít bazén, tedy 
plátno jednoznačně položit na pomyslnnou hladinu bazénu a tím vytvořit, jak už je výše 
uvedeno, sarkofág, který bude lícovat a lehce přetékat přes okraje.
Mezitím jsem chtěl přikročit ještě k jednomu možnému řešení, které jsem po konzultaci 
zavrhl pro jeho minimální srozumitelnost. Chtěl jsem dle dochoválých půdorysů vytáh-
nout dřevěné stavební konstrukce nad dosavadní nosné pilíře bazénu do značné výšky 
převyšující okraj bazénu a tím zamezit jeho dalšímu chodu. Přirovnával jsem si toto řešení 
k rakovinotvornému bujení. V této chvíli můžu konstatovat, že to byl naprostý omyl. 
 Následně jsem se po konzultacích rozhodl pro vytvoření rámu a pokrytí bazénu

4.1 - základní rozměry bazénové části pro položení blind rámu 

délka - 15,2 m
šířka - 7,2 m
hloubka - 1,3 – 3,2 m s rezervou hladiny vody cca - 0,5 m.
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5 - reAlizAce

5.1 - blind rám – konstrukce 

Jelikož velikost plochy nese 109,44 m2 nastal zde problém uchycení celkové konstrukce ke 
kamenné podlaze podél obvodu bazénu a vytvoření alespoň minimální mřížky pro ještě 
větší stabilitu plochy plátna. 
Řešení problému se našlo. Nakonec se obvodové latě navrtaly přímo do kamenné pod-
lahy. V takovéto fázi byla možnost vztyčení příčných stojek uprostřed bazénu a vložení 
příčných latí. Celá konstrukce je opatřena kovovými patkami, které zaručují alespoň min-
imální stabilitu při dalším kroku realizace.
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5.2 - Plátno 

 Po realizaci blind rámu nastala další situace, která s sebou nesla řešení napnutí plátna. 
Výběr materiálu byl velmi omezen dostupností, šířkou a délkou materiálu Získaný ma-
teriál je primární kobercová vrstva, která se naskytla v rozměrech 4 x 33 m.  
 Pro potažení plochy jsem využil systém čtyřech pruhů o rozměrech 4 x 7,5 m s přesahy a 
napojení v oblasti příčných latí. 
 Vypnutí jednotlivých dílů plátna jsem zpracoval technikou kříže, pro nejlepší kvalitu.   
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5.3 - malba

 Cílem malby je dozajista vyobrazit poznání problematiky smrti, kterou jsem měl celý čas 
strávený na projektu před sebou. 
 Celou kompozici jsem vyřešil vyobrazením jednolité barevné plochy s příměsí shnilých či 
spálených materiálů pro využití přírodního pigmentu a dosažení maximální korespond-
ence s myšlenkou celého projektu. V druhé řadě takto vytvořenou “dimenzi” doplňuje 
jednoduchá světelná aplikace, která pod vlivem nahodilosti pohozena do prostoru plátna 
vytváří mírný kontrast s malbou a doplňuje plátno o jednu důležitou vlastnost, malý zdroj 
světla, nesoucí naději. 
 Techniku malby nemůžu popsat z důvodů prvního setkání s touto velikostí formátu 
plátna. V dalším případě chci malbu zachovat utajenou až do doby obhajoby. Práce bude 
doplněna fotodokumentací přímo v den obhajoby v místě konání.  
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6 - závěr  

 Projekt se od začátku jeho vývoje dostal až na svou hranici možnosti realizace. 
Analytická část obsáhla široké spektrum důležitých informací, které byly nosným 
pilířem pro realizaci umělecké intervence. 
 Dílo samo o sobě obsáhlo dějinná fakta týkající se smrti jako celku a dokázalo obsáh-
nout také vnímání smrti jedincem. 

 

„Nikdo neví, co je smrt, a přece se jí 
všichni bojí, jako by uznávali, že je největším zlem, 

třeba je pro člověka největším dobrem.“ Platón 
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