
Martin Babička, 2.A 

Chápání (po) smrti 

1 | Krátké uvedení čtenáře do problematiky tenkého ledu 

Milý čtenáři, vážený smrtelníku, drahý bruslaři, v následujících několika dnech 

a nocích se pokusím popsat pár stránek papíru o vnímání smrti v evropské barokní 

a české moderní poezii spirituální tloušťce ledu. Pro hlubší zakotvení tématu budiž mi 

nápomocná i bible. Než se pustím do náročné investigativní práce, která mě čeká, 

musím vás upozornit na několik smrtelných nebezpečenství, které vás při čtení eseje 

mohou potkat. Čtenář této eseje, tohoto pokusu (sic!), si musí dobře uvědomit, 

že se společně se mnou chystá vstoupit na tenký led. Esej si klade za cíl otestovat 

tloušťku ledu na řece, která odděluje (a zároveň spojuje) prachobyčejný břeh 

marného života a neprachobyčejný břeh života věčného. (Povšimněte si šťavnatého 

barokního paradoxu, kdy v sobě jedna věc zahrnuje spojení a oddělení.) Policisté 

letošní zimu zaznamenali opětovný nárůst utonuvších, hydrometeorologové varují, 

že povrch ledu bývá mokrý a kluzký. Tak abyste při čtení neuklouzli!  

Ministerstvo zdravotnictví varuje: 

  
PSANÍ ESEJE VÁŽNĚ ŠKODÍ VÁM I LIDEM VE VAŠEM OKOLÍ. 

ESEJISTÉ UMÍRAJÍ PŘEDČASNĚ. 

ESEJ UCPÁVÁ TEPNY A ZPŮSOBUJE INFARKT A MRTVICI. 

PSANÍ ESEJE JE VYSOCE NÁVYKOVÉ, NEZAČÍNEJTE S NÍM. 

PSANÍ ESEJE MŮŽE ZPŮSOBIT POMALOU A BOLESTIVOU SMRT. 

ESEJ OBSAHUJE BENZEN, NITROSAMINY, FORMALDEHYD 

A KYANOVODÍK. 

PSANÍ ESEJE V TĚHOTENSTVÍ ŠKODÍ ZDRAVÍ VAŠEHO DÍTĚTE. 

CHRAŇTE DĚTI: NENUŤTE JE PSÁT VAŠE ESEJE. 

VÁŠ LÉKAŘ NEBO LÉKÁRNÍK VÁM MOHOU POMOCI PŘESTAT 

PSÁT ESEJ. 



Odvraťme již své zraky od úvodních rozmarných kudrlinek (byť jistě chápete, že výše 

uvedená varování byla nanejvýš nutná a že kudrlinky k baroku prostě patří). 

Abychom vůbec mohli vést učený diskurs o smrti, musíme na nejdříve v širším 

kontextu pochopit, jak se baroko vůbec vypořádává s životem na tomto světě. Pak se 

podíváme na smrt v české moderní poezii od básníků, kteří tvořili především mezi 

dvěma válkami, a na další fenomény, které se smrtí souvisejí.  

2 | Pomíjivost tohoto vs. věčnost onoho 

Jak se praví v bibli: „Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou 

života.“ (Jan 11,22) Vše na pozemském světě se narodilo, a vše pozemské proto dojde 

k smrti. Jelikož baroko se soustředí právě na tento svět (tělesný), skrze něhož nahlíží 

svět duchovní, nemůže pominout ani smrt, která přišla právě s člověkem (s Adamem) 

a která odděluje život pozemský a život věčný. Španělský barokní poeta Francisco 

de Quevedo v jednom ze svých sonetů píše:  

„Chci jen nic nechtít od tohoto světa, / zlato a moc smrt odvane jak dech. / Já 

vzlétám tím, čím duše moje vzlétá.“ 

„Zlato a moc“, věci materiální, věci tohoto světa, pro básníka nehrají důležitou roli. 

Nechce nic od tohoto světa, poněvadž to nemá smysl. Nechce se pídit po pozemských 

statcích. On totiž vzlétá, když vzlétá jeho duše. Duše „vzlétá“, odchází mimo něj. Vzlet 

tu funguje jako transcendence, cesta k Bohu, jež vede skrze nitro.  

Když Andrease Gryphia znechutí pozemský svět, dovolává se smrti: „To vše mi 

zapáchá. A proto volám smrt.“ Smrt nutně přináší do pozemského života pomíjivost 

– život a věci s ním spojené se stávají marnými a pomíjivými, protože smrt je tak jako 

tak „odvane jak dech“. Pročež má smrt klíčovou úlohu ve formování základních 

pocitů a postojů baroka – pomíjivosti lidského života. „Hádankou už není, co nám 

chystá Štěstí, / dávno odhaleny jsou nám naše cesty.“ (Peter Zrinski) Renesanční 

štěstěna už není aktuální, cestu lidského života v baroku jasně udává smrt. 

„Ó tvrdý osude! Nezbytnost drtí! / Rozbřesk mě děsí, třeba je tak sladký, / 

mám strach, že jím jdu děj se co děj k smrti.“ (Francisco de Quevedo) 

Smrt neúprosně odpočítává čas, čeká na konci knotu hořící svíčky života. „Drtí“ 

člověka svou nezbytností, nevyhnutelností, nezastavitelností. Vědomí smrtelnosti, 

tzn. konečnosti tohoto života pouze posiluje jeho pomíjivost, protože něco může býti 



pomíjivým pouze a právě tehdy, když to může skončit. Konečnost života a tím pádem 

i pozemských statků a záležitostí (zlata a moci) vyplývá z existence smrti. 

„Pluje-li život po proudu / a smrt proti proudu – / nemůžem poznat ústí. // 

Pluje-li život proti proudu / a smrt po proudu – / nemůžem poznat pramen.“ 

(Vladimír Holan) 

Barokní nevyhnutelnost smrti přejímá i moderní poezie. Ať už život pluje v řece 

jakýmkoli směrem, než dorazí k ústí či pramenu, potká smrt. Život bezpodmínečně 

kráčí smrti v ústrety.  

Tereza z Ávily říká, že „jen kdo zemře, může žít.“ To se na první čtení může čtenáři 

jevit paradoxní – koneckonců baroko mnoha paradoxy oplývá – a beze smyslu. 

Nemyslí tím však nic jiného, než že po smrti na člověka čeká další, věčný život. 

V Janově evangeliu se píše o Kristovi: „Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít.“ 

(Jan 11,25) Cesta věřícího směřuje k věčnému životu na onom světě skrze smrt. Víru 

ve věčný život po smrti Tereza z Ávily dále rozvíjí: 

 „Smrti, teprv na tvém prahu / začíná nám život pravý, / zemský život 

kolotavý // hradí cestu k jeho blahu. / Smrti, zkrať mou krušnou dráhu, / 

život dej mi ve svém klínu.“ 

Smrt má roli prahu, který odděluje dva zmiňované světy, životy.  Po smrti začíná 

pravý, věčný život. Pozemský život je „kolotavý“, nestálý, pomíjivý. Představuje pouze 

cestu, „krušnou dráhu“ k věčnému blahu. Smrt vytváří jasnou hranici mezi tímto 

a oním světem. Tento svět má místo zde na zemi, onen je mimo.  K onomu světu 

se dostaneme až po smrti. Onen život trvá věčně, tento pomíjí, prchá, poněvadž smrt 

se neúprosně blíží. 

O pěkném paradoxu mluví Holan v souvislosti s vrahy: „Mají to těžší ne o naději, / 

ale o jistotu…“ Na rozdíl od obětí totiž vrahové mají po svém zločinu šanci dostát 

božího odpuštění. Zato jim nikdo negarantuje, kdy si smrt přijde pro ně, čímž se 

jejich oběti už netrápí. 

3 | Bří Spánek a Smrt  

Francouzský básník Philippe Desportes apostroficky oslovuje spánek: „Ty děcko 

poklidné všech samotářských nocí“, na jiném místě zase „bratře smrti“. Řecká 



mytologie praví, že Tartaros, bůh propasti či propast samotná, zrodil spolu s Nyktou, 

bohyní noci, dva syny: dvojčata Thanata (Smrt) a Hypna (Spánek). Představa smrti 

jako spánku se v poezii objevuje docela často. Běžný spánek (hypnos) je nestálý 

a momentální, zatímco smrti se říká spánek věčný. „Nehledám tě, že jsi mé spočinutí, 

/ leč proto, že jsi němý obraz smrti.“  Básníka zajímá spánek právě kvůli smrti, nikoli 

kvůli jeho prostému (pozemskému) účelu odpočinout si a nabrat síly. Protože se 

pozemský a věčný spánek podobají, člověku se nabízí šance skrze spánek nahlédnout 

smrt. Tato představa se vyskytuje i v moderní poezii, František Halas mluví o spánku 

jako o čase, kdy „se smrtí sis šeptal“. 

V bibli se smrt popisuje takto: „Člověk ulehne a nepovstane / a dokud nebesa budou, 

neprocitne, / ze spánku se neprobudí.“ (Jób 11,12) I tady se spánek zastupující smrt 

vyznačuje tím, že nikdy nekončí, trvá věčně. Vybavme si, jak se běžně o smrti mluví. 

Hledáte-li kulantní eufemismus pro smrt, sáhněte po spánku! O mrtvém člověku se 

běžně říká, že odpočívá v pokoji, jako by jen usnul a spal – odebral se k věčnému 

spánku. Stejná záměna spánek-smrt funguje, když třeba někdo občas ironicky 

poznamená, že si odpočine až v hrobě.  

Španělský básník Pedro Calderón de la Barca píše: „Že život je pouhé snění / v světě, 

jenž je tím, čím není: / už chápu tu světskou lest, / člověk sní o tom, čím jest, / nežli 

přijde probuzení.“ V takovémto pojetí se život stává snem. Snem ve smyslu přeludu, 

klamu, iluze – charakteristikám života baroku vlastním. Jedná se o poněkud 

sofistikovanější podobenství než u předchozí záměny smrt za spánek. Díváme-li se 

na život z této perspektivy, pokud se život zamění za sen, smrt vystupuje jako 

probuzení z takového snu. Po probuzení následuje den, který stojí v opozici k noci, 

jako realita stojí v opozici k fikci. Ve dne se děje to skutečné a pravé, v noci jen to 

iluzivní a klamné. Sen končí ve chvíli probuzení, život končí smrtí a po smrti 

začínáme žít život věčný. 

4 | Smrt mlčí na každém rohu 

„Spatřil jsem kdysi Smrt jít za zábavou / uprostřed živých, kteří neviděli ji. / 

Staří, co ztratili už všechnu naději, / vráželi do ní rukou, tělem, hlavou, // 

zatímco mladí, vedeni vírou mladou / a vlastní neznalostí, nebáli se jí.“ 

(Francisco de Melo) 



Staří, kteří mají většinu života za sebou, už nemají naději, že by se smrti vyhnuli, zato 

mladí se smrti nebojí, myslíce si, že je nemůže nikterak ohrozit. Báseň však dále 

pokračuje tak, že Smrt zavře oči a míří… Iustitia est caeca, fortuna est caeca, quoque 

mors est caeca. Andreas Gryphius se ptá: „Co platen stav, když smrt žne k stavu 

nehledíc?“ Smrt si nevybírá. To člověka v životě znejišťuje, netuší, kdy smrt zasáhne. 

Za rohem do vás může vrazit kdejaký vrah! Na každého jednou dojde! 

„Smrt drtí, pýchu, marnivost, je sama / jde mrazivá se zamlklými ústy,“ tak vidí 

smrt Francisco de Quevedo. Jelikož nepochází z tohoto světa, mrazí – nežhne, 

neproudí v ní krev, je mrtvá, bezčasá a nadčasová. Svou nadčasovostí a nadživotností 

opět „drtí“ marnivost pozemského života a pýchu smrtelníků.  

Holan píše: „To jenom smrt bez otázek… Sama…“ Stejně jako v barokní poezii i tady 

je smrt sama a nemluví. Má zamlklá ústa, mlčí, protože ví. Reynek říká: „Smrt 

se směje. Neusmívá.“ Smích značí určitou vědoucnost smrti. Na rozdíl od lidí moc 

dobře ví, co je čeká. Ale neusmívá se, nechová se k člověku vřele a přívětivě. Smrt 

člověka děsí, protože neví, kdy a jak na něj přijde. Hrozivé tajemství, které visí nad 

životem. Jímá ho strach z její neohroženosti, jistoty, s jakou jedná. Ostatně 

v pomíjivém a klamném světě je smrt jediným záchytným bodem, jedinou jistotou, 

kterou člověk disponuje. „Prastará hrůza, prastarý úděs,“ popisuje Holan pocity 

ze smrti v jiné části básně. Prastarost, o které se zmiňuje, odkazuje na již zmiňovanou 

nadčasovost smrti. Popisuje se jako chladná a mrazivá, „modře stříbrná“ (Holan). 

Modrá barva, kterou září, sálá temnotou a chladem. Zašátrám-li ještě v jazyce: 

člověku ze smrti běhá mráz po zádech.  

5 | Dichotomie chladu a žáru 

„Ó manno z Nebe seslaná, / jež dáváš život věčný.“  Že by se v této básni Felixe 

Kadlinského zase mluvilo o smrti? Kdepak, hovoří o lásce. Láska má opačnou 

charakteristiku než smrt – lásku chápali již staří Římané jako spalující žár. Řada 

básní, v kterých se motiv smrti objevuje – tím myslím především ty barokní – navíc 

ne náhodou mají formu sonetu, ačkoliv o lásce nic neříká.  

Když jsem na začátku konstituoval postoj barokního člověka k životu a světu, 

zmiňoval jsem se o vzletu duše jako o transcendenci. Také lásku lze uchopit jako 

transcendentální sílu, která nakonec přece vychází z našeho srdce, tedy z našeho 



nitra. To vysvětluje, proč by láska člověku dávala věčný život, tedy proč o ní vůbec 

mluvit v souvislosti se smrtí. Co má láska a smrt společného a v čem se liší? 

„Tak jednou budem vypadat, / my všichni, krasavci i krásky, / a než 

se nadějeme snad. / Leč led a plamen, jak to ladí? / Jak smrt a lásku 

zrýmovati? / Ach, věř mi, je to ryzí rým! / Vždyť obě jednu sílu mají / 

a jednodivně zahrávají, / ach, s pozemšťanstvem veškerým.“ (Johann 

Christian Günther) 

I na krasavce a krásky jednou přijde smrt. Básník se tázá, co má společeného „led 

a plamen“, smrt a láska. Opačné živly, které však spolu (paradoxně!) tvoří „ryzí rým“ 

– svou stejnou silou: zahrávají si s člověkem, vytrhávají jej z pozemského života, 

přenášejí jej někam jinam. Pokud láska vychází z duše a je transcendentální, jako by 

opravdu stála mimo tento svět, jako by pocházela odjinud („z Nebe seslaná“). Síly 

smrti i lásky působí „jednodivně“. Není v možnostech člověka tyto síly plně pochopit, 

chopit je do vlastních rukou, korigovat je, ovlivnit je. Připadají mu podobně tajemné 

a neuchopitelné (na neuchopitelnost ještě přijde řeč na konci). Stejně jako smrt, 

vstupuje láska do lidského života neočekávaně. Její nevyhnutelnost však netkví v tom, 

že by jí musel projít každý (jak tomu je v případě smrti). Když ale jednou přijde, 

vyhnout se jí už nedá. Amor non est sanabilis herbis et contra vim mortis non est 

medicamen in hortis. 

„Mně nic už nespasí / krom smrti, Lásko má, a slitování Tvého.“ (Gunther) Láska 

zamilovaného vytrhává z pozemského života. Její funkce však spočívá spíše 

v relativně dočasném vytržení z tohoto světa, v jehož rámci na rozdíl od smrti působí. 

Netvoří reálnou, trvalou hranici mezi tímto a oním světem. 

Zatímco vztah smrt-láska v barokní poezii spočívá především v tom, že jsou oběma 

připisovány stejné či podobné vlastnosti, v moderní poezii dochází spíše k tomu, že se 

láska ke smrti připodobňuje. To znamená, že básník využívá typických vlastností 

smrti k tomu, aby popsal lásku. Smrt je metonymií lásky. „Neboť dřív než smrtí / 

může být bytí zničeno / jenom láskou…“ (Holan) Zde naráží Holan na to, že láska 

může člověka ničit a zničit, může ho drtit. A to až takovým způsobem, s takovou 

razancí, že se to ani nedá popsat. V tu chvíli se básník chápe smrti – to, co lidská mysl 

nemá možnost nikdy plně nahlédnout, se nejlépe popisuje něčím s totožnými 

vlastnostmi. Ovšem zkušenost lásky je individuální, kdežto zkušenost s hrůzou 



a tajemstvím smrti kolektivní. Tím se pokouším říci, že naše povědomí ze smrti se 

formuje jen a pouze při setkání s umírajícím. Naproti tomu zkušenost s láskou si 

vytváříme sami, během našeho pozemského života, přičemž tyto nabyté zkušenosti 

máme šanci podruhé aplikovat. Tak se v něčem smrt podobá první lásce. 

 „A paměť zvolna maluje ti, / jak zřel jsi kdysi očarován / na štíhlé hrázi ležet 

dívku /s rukama ve dvou jezerech.“ (Holan) 

Krásná dívka leží na břehu hráze. Hráz jako hranice mezi dvěma jezery symbolizuje 

smrt jako hranici mezi dvěma světy. Hráz je „štíhlá“, přitažlivá. Svůdné tělo dívky 

(jako zosobnění smrti) má tu moc, že se pohybuje mezi oběma světy. Holan zde ladně 

(křivkami…) spojuje smrt a erotično. Smrt ho očarovává, působí svými 

nepochopitelnými silami. Svůdnosti se nelze bránit. 

 „Smrti, přijď, já vřeleji / každým dnem se k tobě vinu: / touhou zemřít mřu 

a hynu.“ 

Terezu z Ávily smrt rozhodně nemrazí. Báseň žhne erotickým nábojem. Touha zemřít 

ji spaluje. Volá smrt, aby se k ní vřele přivinula. Holan nechává nad smyslnou 

kráskou viset otazník – zůstává tajemná, kdesi ve vzpomínkách, prazvláštně (pra-, 

tedy odnepaměti, nadčasově) smočená v obou světech. V kontrastu s tím je báseň 

Terezy z Ávily mnohem radikálnější svou neskrývanou tělesnou touhou, přes kterou 

se však chce dostat k Bohu. „Ty sám jsi, Bože, pohnutka má stálá.“ Netouží po smrti 

kvůli věčnému životu, ale kvůli Bohu samotnému. Spaluje ji láska k Bohu, a proto si 

přeje zemřít. 

6 | Smrt… 

Ani v případě krásky ztělesňující smrt, tak ani jinde nevystupuje smrt v moderní 

poezii jako něco osvobozujícího. Tato poezie si nezakládá na velké expresivitě, vědomí 

smrti je záležitostí introspekce. Smrt s sebou přináší náladu pochmurnou, truchlivou.  

„Zatímco někde před šílející matkou, / které umřela dcerka, / musili zastavit 

všechny hodiny, / aby nevěděla, kdy bude pohřeb – / tady, právě tady / 

vchází hošík do krámku / a říká ‚Dejte mi půl kila / zlomkový rejže pro psa, / 

tatínek to rád!‘ / A včera se nablízku narodilo dítě. / Když je dnes ukázali jeho 

matce, / řekla: ‚Má pět řas / na obou očích dohromady…‘“ (Holan) 



Neexistuje nic silnějšího než smrt dítěte. Pro matku mrtvé dcery se v té chvíli 

zastavuje čas. Zastavuje se její život v protikladu k poetické každodennosti zbytku 

světa – cizí dítě jde něco koupit svému rodiči, jinde se další dítě rodí. Radost 

a bezstarostnost silně kontrastuje s rezonujícím úmrtím matčina dítěte, třemi 

tečkami mizí do ticha… Báseň se příznačně jmenuje Život – tak to v životě chodí, 

takhle život vypadá, říká básník.  

„Po celou noc padala na sadě jablka, / zatímco sousedův chlapec umíral…“ I tady 

Holan nechává skutečnost doznít do ztracena právě třemi tečkami. Jako by tím 

sděloval neměnnou pravdu – takhle to vždy bylo, je a bude. Neustálý, nekončící 

koloběh lidských životů. Dítě umírá a do toho mimochodem padají ze stromu jablka, 

která připomínají, že s Adamem lidstvo bylo odsouzeno ke smrti. Volný verš, kterého 

moderní básnici využívají, také pomáhá navodit dojem jakési pravdy jen tak 

mimochodem. Básník vypisuje svou duši z pocitů ze života. 

„Budoucnost se před námi rozvírá / jak mapa země, jejíž cesty se sbíhají / 

k hlavnímu směru smrti“ Omnes viae mortam ducunt. Neznamená to však, že by se 

mentalita prvorepublikové společnosti točila kolem narození a smrti. Jan 

Zahradníček společnost naopak kritizuje za to, že se honí za věcmi, na kterých v životě 

pramálo záleží: „Jako by nevěděli, že všechno se zde točí kolem těch věcí / /dvou.“ 

Těmi dvěma věcmi samozřejmě nemyslí zlato a moc, nýbrž narození a smrt. Tyto 

výčitky básníkovy se však neobjevují až v této době, již zmiňovaný představitel 

barokní poezie Andreas Gryphius píše: „Zanechte dychtění, zplozenci prachu! Zítra, 

ach, / zítra prach k prachu se vrátí.“ Smrtelníkům připomíná, že nejsou nic než 

prach, respektive jejich těla. („Prach jsi a v prach se navrátíš.“ (Gen 3,19)) 

„Hřbitovní zeď, na které suší plínky.“ (Holan) Značný kontrast mezi smrtí 

a narozením se objevuje často. Zeď symbolizuje hraniční prostor – hřbitov funguje 

jako místo, kde se setkávají mrtví a živí. Nový život, pro něhož se suší plínky, 

se nakonec zase vrátí na hřbitov.  

 „Sunutím zdí a odhrnováním / větví, jepic a mraků / našel jsi dnes hřiště 

po mrtvých dětech…“ (Holan) Nejdříve jsi odsunul zeď, překročils hranici, snad 

i hranici skutečného, poněvadž odhrnuješ jepice i mraky. Narazils na hřiště. Hřiště 

slouží k tomu, aby si na něm hrály děti, vídáváš plné radosti, plné života. Jenže tohle 

je hřiště po mrtvých dětech…  



Kontrast hřbitova spočívá v tom, že se na něm se střetávají žijící se zesnulými. Hřiště 

je však prostor výhradně pro živé, pro děti. Děti ale umřely, hřiště tedy zůstává 

prázdné, nemůže plnit svůj účel. Básník navíc oslovuje přímo čtenáře, čímž umocňuje 

dojmy, které v něm vyvolává. „V pelyňku a hluchavkách / dosud ležel zakutálený 

míč…“ Míč je reminiscencí života, který z hřiště odešel. Teď ho ovládá smrt. Prostor 

stojí zapomenutý, mimo čas, prorostlý plevelem. Prostupuje celým prostorem, 

prostupuje i čtenářem, kterého básník na konci konejší: „Neplač…“  

7 | Vybruslení 

Smrtelníci se chápou po smrti, snaží se ji uchopit a pochopit, chytit do spárů, 

ukočírovat, zkrotit, ač má nezkrotnou povahu jako svůdná žena. Smrt chápou jako 

ultimátní hranici života, která ho svou konečností formuje – dává mu tvar, hranici, 

staví zeď, kterou každý musí přelézt, řeku, již musí každý přebrodit. Očarovává 

člověka svou mocí a tajemstvím, právě tou neuchopitelností, nepochopitelností. Svádí 

ho. V baroku pro člověka znamená cestu k věčnému životu, v moderní době ztrácí 

na své extatické přitažlivosti. Smrtelník je bruslař na tenkém ledě, který může 

kdykoliv prasknout, přičemž neví, co jej čeká. Smrt visí nad člověkem jako hrozba, jež 

sama nepodléhá diktátu času a může zasáhnout kdykoliv. Smrt určuje život (Holan: 

„Život bez ní je necítitelný“).  

 

 

Esej i já, jednou 

obrátíme se v prach a popel, 

naše těla splynou 

a myšlenky se vrátí nazpět do mé hlavy – 

leč bez duše. 


