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Devět zastavení smrti
Nine Stations of Death

Jedním ze základních atributů lidského ivota je smrt. 
Na smrt je mo né pohlí et z různých úhlů pohledu. Na 
jedné straně je nám smrt „dána“ jako biologický limit 
a osudová jistota vyplývající z faktuš e ivot je „bytím 
ke smrti“š na straně druhé je fenomén smrti mo né „číst“ 
jako sémiotický text – symbolickou zprávu odkazující na 
znakovou a významovou dimenzi smrti. K tomuš abychom 
pochopiliš co smrt a její vizualizace uměleckými prost ed-
ky pro lidi v průběhu dějin znamenalaš je ale nezbytné 
zasadit výtvarné ztvárnění smrti do konkrétního histo-
rického a kulturního kontextu. žspirace této studie jsou 
z tohoto hlediska p ímočaré. Prost ednictvím devíti vý-
tvarných dělš které zobrazují různé podoby smrtiš se po-
kusíme vyprávět nikdy nekončící p íběh o proměnách po-
stoje člověka k fenoménu smrti včetně kategorie umírání 
jako cestě do lůna smrti. 

žrcheologické nálezy prokázalyš e lidé p ičítali smr-
ti symbolický význam ji  v období mladého paleolituš kdy 
záměrně poh bívali své mrtvé a vybavovali jejich hroby 
obětinami. Z období mladého paleolitu se ve francouzské 
jeskyni Lascaux dochovala také jedinečná zpráva o p í-
chodu smrti – magdalénská nástěnná kresba zachycující  
souboj mu e a rozzu eného býka (Clottes 2008š Clottesš 

Půtováš Soukup 2011). Jedná se pravděpodobně o lovec-
kou scénu zobrazující útočící zví e se zdvi eným ohonem 
a naje enou srstíš které krátce p edtím zasáhl padající  
mu  o těpem do b ichaš z něho  se vyh ezávají vnit nos-
ti. Postoj mu e je strnulýš pa e i ruce jsou rozta ené.  
O razantnosti útoku býka svědčí natočení jeho hlavy 
a výhru ná poloha rohů. Zobrazené drama doplňuje  
obraz ptákaš který je zobrazen na tyči zabodnuté do 
země. Ptačí symbolika je obsa ena také v některých ana-
tomických rysech mu ova těla. Nap íklad jeho čty i prsty  
na ka dé ruce se podobají ptačím pa átům a horní část 
jeho postavy p ipomíná ptáka. Podle některých interpre-
tací zobrazený člověk a pták na tyči mohou vyjad ovat  
vztah amana a jeho ducha-pomocníkaš v něho  se aman  
proměňuje. Německý etnolog žndreas Lommel (1912–
2005) se domníváš e tuto ivou a krvavou scénu je mo -
né vysvětlit prost ednictvím amanských legendš které  
p etrvaly na Sibi i a  do dne ní doby. V kontextu této 
analogie se jedná o dva soupe ící amanyš kte í spolu bo-
jujíš jeden p evlečený za bizona a druhý v masce s ptačí 
hlavou. Hůl s ptákem údajně symbolizuješ e se duch-po-
mocník le ícího amana zjevil v ptačí podobě. ama-
nismem inspirovanou interpretaci p edlo ili také biolog 
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achta mrtvého muže v jeskyni Lascaux. © Barbora Půtová.
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Demorest Davenport a archeolog Michael ž. Joachimš podle jejich  ná-
zoru scéna zachycuje chvíliš kdy se umírající aman proměňuje ve svého  
nápomocného ducha vystupujícího v podobě ptáka. Ztopo ený penis 
p itom údajně symbolizuje význam amanů p i zaji ťování plodnosti  
své komunity. Poněkud jiný výklad ztopo eného penisu ale p edkládá 
žlan Houghton Broderickš který se domníváš e ztopo ení penisu způ-
sobilo smrtelné p eru ení míchy v oblasti páte e. Z perspektivy ama-
nismu zobrazený výjev komentuje také Lewis-Williamsš který spojuje 
„smrt amana“ s jeho cestou do duchovního světa ve změněném stavu  
vědomí. Podle jeho názoru mohlo k erekci dojít v průběhu amano-
vy výpravy do í e duchů. Lewis-Williams je p esvědčenš e kresba ne-
zobrazuje loveckou scénuš p i ní  dochází ke smrtelnému zranění lov-
ce a zví eteš ale jde o metaforu transformace „prost ednictvím smrti: 
‚Smrt‘ lovce je paralelou ‚smrti‘ bizona s vyh ezlými vnit nostmi. ‚Umí-
rají‘ oba a mu  p itom splývá s jedním ze svých pomocných duchůš kte-
rý se mu zjevil v podobě ptáka.“ (Lewis-Williams 2007: 315) Tento výjev 
není jedinou relexí p íchodu smrti v pravěkém umění. Nesmírně cen-
ným dokladem blí ící se smrti jsou kresby schematických lidských po-
stav (francouzské jeskyně Cougnac a Pech-Merle)š z jejich  těl trčí za-
bodnuté o těpy. V tomto p ípadě ale nebyl p íčinou smrti svět p írodyš 
ale nep átelé pocházející ze světa lidí.

Od chvíleš kdy mladopaleolitičtí lovci zobrazili na stěnách pravěkých 
jeskyní p íchod smrtiš se s tímto motivem setkáváme v celých následu-
jících dějinách výtvarné kultury. V některých starověkých civilizacích 
jako nap íklad v Egyptě byla p íprava na odchod do í e mrtvých jedním 
z úst edních kulturních tématš které ovlivňovalo nejrůzněj í dimenze 
ka dodenního ivota. S obrazy smrti nebo jejich alegoriemi se setkává-
me i v období antiky na malbách zobrazených na stěnách váz nebo so-
chách zachycujících tragický průběh umírání. Inspirací byly výtvarným 
umělcům často tragické mytologické p íběhy nebo díla antických bás-
níků a dramatiků. Klasickou ukázkou relexe smrti v antickém umění 

je z tohoto hlediska helénské souso í Láokoón a jeho synové (42–20 p . 
n. l.)š které podle Plinia vytesali t i socha i – Hagesandrosš Polydoros 
a žthenodoros. Toto slavné socha ské dílo inspirované Vergiliovým po-
pisem událostí trojské války v Aeneis zachycuje poslední okam iky ivo-
ta trojského kněze Láokoónaš který se odvá il varovat své krajany p ed 
„danajským darem“ (léčkou) a prosil ješ aby nevtahovali do města d e-
věněného koněš kterého na pob e í zanechali ekové. Podle pověsti jej 
za tento čin potrestal Poseidon tímš e poslal z mo e dva obrovské hadyš 
kte í kněze i jeho dva syny zardousili (Vergilius 1970). Výraz ve tvá i 
umírajícího Láokoóna je dodnes pova ován za nadčasovou uměleckou 
relexi lidského utrpení a p edzvěst zániku celé Troje. Toto dílo se stalo  
zdrojem inspirace pro dal í malí e a socha e a zásadním způsobem p i-
spělo ke zformování klasicistního umění 18. století. Nap íklad podle 
Winckelmanna toto souso í svědčí o tomš bolest lze vyjád it s pou itím 
klasické kompozice v důstojném a současně „úzkostném a stísněném 
stenu“.

Významné místo zaujímal motiv smrti a umírání také ve st edověké 
kultu e. Bylo to dáno do značné míry tímš e ve st edověku byla smrt 
bě nou součástí ka dodenního ivota i k esťanské nábo enské ikono-
graie. Naprosto klíčovým obrazem smrti ve st edověké k esťanské kul-
tu e bylo ztvárnění Krista umírajícího na k í i. Jedná se nejen o vý-
znamný biblický motivš se kterým se setkáváme na oltá ních obrazech 
a nástěnných freskáchš v socha ských dílech i st edověkých iluminova-
ných rukopisechš ale také o ideové poselství vyprávějící v em vě ícím 
p íběh o bo ím synuš jeho oběti a věčném vykoupení. Součástí k esťan-
ské ikonograie st edověkých uměleckých děl bylo také utrpení a smrti  
k esťanských mučedníků. Jestli e ale „světec očekával smrt radostněš 
neplatí to o velkých zástupech h í níků“ (Eco 2007). Z tohoto hledis-
ka se důle itým námětem zobrazujícím smrtelné utrpení stalo pekloš 
k esťany pova ované za Satanovu í iš kde jsou těla zatracených týrána 
v neustálých plamenech. 

Podle k esťanské tradice po druhém Kristově p íchodu v průběhu po-
sledního soudu po v eobecném vzk í ení mrtvých budou lidé po opě-
tovném spojení se svými du emi podle svých činů rozděleni na tyš kte í 
půjdou do nebe či do pekla. Do rozev eného pekelného ch tánu jsou za-
tracenci vlečeni za vlasy nebo zaháněni démony s vidlemi. Mukaš jim  
jsou odsouzenci v pekle vystaveniš odpovídají povaze jejich h íchu. La-
komce dusí jejich váčky na peníze zavě ené na krkuš enám posedlým 
smyslností visí z ňader a klínu ropuchy nebo hadiš chlípníci ho í v sir-
ných plamenechš zvrhlíci se otáčí nad ohněm na ro niš nenasytové hl-
tavě polykají nechutné a nepo ivatelné jídloš závistivci jsou pono ováni 
do mrazivě ledové vody a py ní nadutci se prohýbají pod tíhou kamenůš 
které vláčí na svých zádech. Lidskému utrpení dominuje samotný vlád-
ce pekla hrůzný Satan se t emi obličejiš jemu  visí od ka dé tlamy jeden 
pohlcený h í ník. Se sugestivním obrazem pekla se setkáváme v dílech 
mnoha výtvarných umělců. Jen málokterý z nich ale dokázal p ekonat  
meze nep ekročitelného způsobemš jakým to učinil holandský Hierony-
mus Bosch (1453–1516)š (Buzzatiš Cinottiová 1992). Výmluvný je z to-
hoto hlediska nap íklad Boschův triptych Zahrada pozemských rozkoší  
(1503–1504)š na jeho  levém k ídle je zobrazen idylický ráj obývaný 
ždamem a Evouš zatímco na pravém k ídle se nachází peklo (Belting 
2002). Uprost ed této „osudové dichotomie“ se v centru obrazu nalézá  
zahrada rozko íš je  evokuje nevinný a bla ený ivot v době zlatého 
věku lidstva neznajícího h ích. Nejvíce děsivé fantazie ale Hieronymus 
vlo il do svých vizí peklaš které p edstavuje zahradu rainovaných mukš 
které by ocenil i mnohý současný sadista. Jedná se o témě  surrealistic-
ké výjevyš ve kterých se prolínají absurdní postavy a objekty s motivy 
utrpení. Na obraze nalezneme nestvůru v černýchš bíle puntíčkovaných 
atechš je  se sápe na bezmocného h í níkaš který má no em ke stolu  Láokoón a jeho synové. © Václav Soukup.
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p ibodnutou ruku. Vedle nahé eny s velkou hrací kostkou na hlavě je 
zobrazen obrovský vztyčený zajíc s loveckou bra nou a trubkouš který  
okusuje nohu naháče stojícího na hlavě. V touze působit utrpení nezao-
stávají ani dvě psovité elmy v brněníš které hry ou do krku na zem po-
valeného h í níka. Hrůzně působí i otev ená knihaš na ní  bezmocně 
le í tělo člověkaš jeho  nemilosrdně drtí velká mandolínaš z ní  vyrůstá  
dal í mučící nástroj – harfaš na jejích  strunách je bolestně napnutý  
nahý člověk. Zlověstný je i kolorit místaš v něm  se podivně opakuje  
stále hrozivěji a vět í motiv no e (Půtová 2012). Depresivně působí 
i vzdálené černé jezero plné utopenců a v dálce ho ící budovy. P i po-
hledu na lidské bytosti pohybující se v Boschově pekle se ale vtírá otáz-
kaš zda tento biblický svět není pouhou nadčasovou alegorií světa po-
zemského. Zadíváme-li se pečlivě na utrpení h í níkůš kte í jsou svými 
mučiteli nabodávániš páleniš bitiš trháni na kusyš vysávániš hryzáni 
a o írániš zjistímeš e mo ná pohlí íme do zrcadla na í ka dodennosti.  
Neboť i my si dnem i nocí ve jménu různých ideologiíš touze po ziskuš 
slasti nebo po mociš navzájem ubli ujeme. Smutné na tom ješ e tak či-
nímeš ani  bychom p emý leli nad tímš kde začíná a končí hranice mezi 
týranou obětí a sadistickou stvůrou. O nadčasovosti pekla ostatně svěd-
čí divadelní hra S vyloučením veřejnosti (1944)š jejím  autorem je fran-
couzský ilozof Jean-Paul Sartre. V Sartrově pekle – hotelovém pokoji 
s neustále rozsvíceným světlem a zav enými dve mi musí spolu navěky 
ít t i osobyš je  se p edtím nikdy neviděly. Hrůzu tohoto pekla způso-

buje v udyp ítomný nemilosrdný pohled „těch druhých“š který je zrca-
dlemš v něm  se odrá í temné stránky na í du e a jeho  pohrdání nelze 
uniknout. V e je obsa eno ve výk iku jedné z postavš která zoufale k ičí: 
„Otev ete! Otev ete p ece! V echno p ijmu; panělské botyš roz havené 
kle těš tekoucí olovoš sk ipecš rozpálené h ebyš v echnoš co spaluješ  
v echnoš co rve. Chci trpět dosyta…“ (Eco 2007: 89) Je to v ak marné: 
Není pot eba ro ňůš proto e „Peklo jsou ti druzí.“ (Eco 2007: 89)

Boschovy vizuální obrazy peklaš stejně jako literární podobaš kterou 
v Božské komedii (1307−1321) ztvárnil italský básník Dante žlighieriš je 
působivou zprávou o krizi st edověkého světového názoru. V plném roz-
sahu se nový p ístup k člověkuš ivotu a smrti ale prosadil a  v období 
humanismu a renesanceš kdy umělci v opozici ke k esťanským dogma-

tům a p íběhům obsa ených v Bibliš začali zobrazovat p íběh o člověku  
inspirovaný znovuobjeveným světem antické kultury. Do výtvarného  
umění tak opět vstoupili antičtí bohové a hrdinové starověkých bájíš 
kte í často bojovali proti neměnnému ádu světa či neodvratitelnosti  
lidského osudu. Vzep ít se proti mocným ale se sebou často nese riziko 
smrtelné prohry. 

O tomš jak krutý mů e být trest za vzpouru proti bo ské autoritěš su-
gestivně vypráví obraz italského malí e Tiziana Vecelliho (1477–1576) 
Apollo a Marsyas (kolem 1570)š který zobrazuje smrt jako trest za pýchu 
(Krsek 1976š Brownš Ferino-Pagden 2006š Půtová 2016). Toto dílo vznik-
lo v doběš kdy Tizian opustil zá ivý barevný kolorit benátské malbyš aby 
v jednoduché kále temných barevných skvrn ztvárnil mytologický p í-
běh o souboji dvou odli ných ivotních principů zosobněných bohem 
žpollonem a satyrem Marsyem. žpollonš jeden z dvanácti olympských 
bohůš byl ztělesněním racionálníš estetické a kultivované stránky lidské  
p irozenosti. V jeho p ímé opozici stál bůh Bakchus (Dionýsos)š který 
byl nositelem lidské ivoči nostiš vá nivosti a temné iracionality. Jedním  
z průvodců Bakcha byl satyr Marsyasš proslulý svojí hrou na létnu. 
Marsyova pýcha na svoji hudební dovednost rozhněvala boha žpollónaš 
který se jej rozhodl vyzvat k hudební soutě iš v ní  bude bojovat létna  
proti ly e. Těmto hudebním nástrojům byl ji  ve starověku p ipisován  
symbolický význam. Chladný zvuk strun byl vnímán jako duchovně po-
vzná ející kvalitaš zatímco drsný zvuk rákosové pí ťaly podněcoval vá ně  
a svým tvarem evokoval ztopo ený falus. Pravidla soutě e byla nemilo- 

srdnáš neboť vítěz mohl s pora eným nalo it podle své libosti. Soudcem  
hudebního souboje byl král Midasš který p i kl vítězství žpollonovi. 
Trestš který žpollon pro Marsya p ipravilš byl obzvlá ť krutý. Nechal sa-
tyra p ivázat k borovici a stáhnout jej za iva z ků e. Tizianův obraz za-
chycuje scénuš na které je Marsyasš visící ze stromu hlavou doluš sta-
hován z ků e dvěma vykonavateli žpollonovy vůle. Tento obraz je ale 
mo né interpretovat nejen jako ilustraci mytologického p íběhuš ale 
také jako nadčasovou zprávu o odvěkém konliktu dvou různých dimenzí  
lidské existence – pudové animálnosti a normativní racionality. Svědčí  
o tom jak ideová koncepce dílaš tak výtvarná kompozice obrazu. Nakreslí-
me-li pomyslnou kru nici kolem centrální části obrazuš ocitneme se ve 

Zahrada pozemských rozko íš Hieronymus Bosch. © Inara Pey.
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Apollo a Marsyasš Tizian. © Lionello Puppi.

Judita a Holofernesš Michelangelo Merisi di Caravaggio. © Barbora Půtová.

světě emocí a animálních pudů spjatých s tě-
lem trýzněného Marsya a jeho dvou mučitelů.  
P idáme-li ale druhou ir í kru nici zahrnující  
zbývající vněj í část obrazuš ocitneme se ve 
světě duchovní racionalityš jeho  symbolem je 
vítězný bůh žpollon a nad pomíjivostí ivota 

 ilozoicky meditující král Midas. O tomš e 
tento Tizianův obraz má v sobě zakódované 
poselství na téma sporu „du e s tělem“ svědčí 
skutečnostš e ji  v 15. století lorent tí huma-
nisté interpretovali Marsyův trest jako způsob 
duchovní očisty spočívající ve zbavování se 
smyslovéš pudové a animální dionýské stránky 
osobnosti. S lehkou nadsázkou lze dokonce  
konstatovatš e Tizian svým obrazem antici-
poval Freudův model osobnosti člověkaš je-
ho  jádro tvo í nevědoméš pudové idš které 
v průběhu ivota ka dého jednotlivce vstupu-
je do konliktu se superegemš je  tvo í racio-
nálníš restriktivní a normativní vrstvu lidské 
osobnosti. 

Výjimečnou osobností v dějinách výtvarného  
umění byl Michelangelo Merisi di Caravaggio 
(1571−1610). Jeho originální malí ský styl plný 
novátorství se distancoval od vlny manýrismu  
a vnesl do pozdně renesanční malby takové  
výtvarné prvkyš jako jsou dramatičnostš e-
rosvitš magické světloš důraz na detailš zamě-
ení na fyzično a realismus (Papa 2009). Cara-

vaggiova bou livá povaha byla zdrojem ady 
osobních konliktůš jejich  součásti byly sou-
boješ a dokonce smrt jeho soků. Mo ná právě 
proto Caravaggio tak sugestivním způsobem 
ztvárnil na obraze Judita a Holofernes (1599) 
biblický p íběh krásné vra edkyně Judityš která 
se stala symbolem idovského boje proti žsy-
anůmš jejich  vojska oblehla idovské město  

Betúlii. Ve chvíliš kdy se vyčerpaní a ízniví 
obránci města chtěli vzdát svým silněj ím ne-
p átelůmš půvabná a v emi vá ená vdova Ju-
dita se rozhodla zabránit porá ce. Její zbraní 
byla víra v Hospodina a krása. Judita společně 
se svou slu kou ode la do tábora žsy anůš kde 
jejich vojevůdci Holofernovi p edlo ila fale ný 
plánš jak dobýt s co nejmen ími ztrátami ne-
jen městoš ale i celou zemi. Po několika dnechš 
kdy Holofernes zcela okouzlen jejím půvabem 
uvě il v její snahu pomoci mu zvítězit nad idyš 
pozval Juditu na hostinu do svého stanu. Zdeš 
kdy  osaměliš ale usnul zmo en vínem. Judita 
neváhala a u ízla jeho hlavuš kterou ve vaku na 
jídlo se svou slu kou odnesli z vojenského tá-
bora zpět do Betúlie. Kdy  ráno žsy ané zjisti-
liš e je jejich vůdce mrtevš dali se na zmatený 
ústupš který brzy p erostl ve vojenskou porá -
ku z rukou Izraelitů. Tak do lo k tomuš e se 
motiv vítězné Judity s uťatou hlavou Holoferna  
stal nadčasovým symbolem vítězství víry 
a ctnosti nad násilím a ne estí. Tento p íběh 
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Zavražděný Maratš Jacquese-Louis David. © web Gallery of Art.

Třetí květen 1808š Francisco de Goya. © Museo del Prado.

lze ale interpretovat z genderové perspektivy 
jako odvěkou symbolickou zprávu o schopnos-
ti en čelit mu skému násilí prost ednictvím 
promy lené sociální manipulace. P i pohledu 
na Caravaggiův obraz si uvědomímeš jak snad-
né je rukou krásné eny potrestat odvěké  
mu ské h íchy – je itnostš pýchu a nad aze-
nost. V neposlední adě si p ipustímeš e smrt 
nemusí být pouze atributem vra edně bojov-
ného mu ského světaš ale mů e být skrytá také 
v očích v ehoschopnýchš krásných a nesmlou-
vavých en. 

Obraz eny p iná ející smrt není častým 
motivem uměleckých děl. eny toti  byly v lid-
ských dějinách častěji oběťmi násilí ne li jeho 
strůjkyněmi nebo dokonce programovými vra-
edkyněmi. P esto existovaly i  enyš které se 

vra dou zapsaly do historie. O smrti politika  
z rukou reálně existující eny vypráví obraz 
nejvýznamněj ího reprezentanta klasicistní  
malby Jacquese-Louise Davida (1748−1825). 
David pat il k malí ůmš který se rozhodl dát 
svůj výjimečný talent plně do slu eb politic-
kých idejí spjatých s osvícenstvím 18. století  
a osudy Velké francouzské revoluce (Bordes 
2005). David se jako jakobín osobně zúčastnil  
revoluce a jako člen konventu hlasoval pro 
královu smrt. Inspirován duchovním patosem 
antických výtvarných děl zdůrazňoval ve svých 
historizujících malbách takové morální hod-
notyš jako jsou ctnostš statečnostš rozumš ádš 
ideje rozumu a osvícenství. Je proto pochopi-
telnéš e jím hluboce ot ásla smrt jeho p ítele 
Marataš který byl zavra děn ve vaně prosebnicí 
Charlottou Cordayovouš je  mu jednou rukou 
podala list a druhou jej bodla dýkou. Proto se 
v duchu klasicismu rozhodl vizualizovat Mara-
tovu smrt. Jeho obraz Zavražděný Marat (1793) 
popisuje tento naturalistický námět jako dů-
stojnou a vzne enou scénu. Celá vana je zakry-
ta bílými prostěradly p es improvizovaný stůl 
– d evo polo ené nap íč vanouš na něm  le í 
zelená p ikrývka. Jedinými barvamiš kromě  
barvy krve prý tící z rány pod krkemš jsou zde 
pouze odstíny zelenéš hnědé a luté. Tě ká 
pravá ruka ochable visí k zemi. Z nehybných 
prstů zvolna padá brk. Tělo je mrtvolně bledé 
s červenými a zelenými stínyš na tvá i zavra -
děného je tě ulpívá nechápavý usměv. Bílý 
ručník omotaný kolem hlavy zakrývá účes. 
Bedna vedle vanyš na které jsou polo eny ka-
lamá  s perem a papíryš p ipomíná náhrobní 
kámenš co  podtrhuje strohý nápis: Maratovi 
David. Nic víc. Jen krvavá dýka le ící na zemi 
a opalizující chladné světloš které činí bledost 
mrtvého je tě bled í a rozechvívá mdlou zeleň 
pozadí (Spalová 1971). Tě ko nalezneme vět í 
kontrast p íchodu smrtiš ne li na obrazech Ca-
ravadggia a Davida. Oba spojuje pouze jediné. 
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Guernicaš Pablo Picasso. © ThoughtCo.

Nadčasový povzdech: „za v ím hledej enu“. Davidova klasicistní malba 
byla vrcholem a současně koncem jedné umělecké epochy. Nekonečné 
omílání vzne ených antických motivů toti  vyústilo v prázdný historic-
ký akademismusš s ním  byly nuceny bojovat celé generace výtvarných 
umělců 19. století.

Jedním z umělců fascinovaných bolestným utrpenímš umíráním 
a smrtí byl panělský malí  Francisco de Goya (1746−1828). Tento výji-
mečný umělec v kontextu romantismu gloriikoval temné stránky lidské 
du e ve svém souboru ponurých obrazů výsti ně nazvaných Černé mal-
by (1819−1823). Zcela zvlá tní místo v jeho tvorbě ale p edstavuje obraz  
zachycující krutosti páchané francouzskými vojsky za Poloostrovní  
válkyš kdy Napoleonská vojska okupovala panělsko. Dne 2. května vy-
puklo proti okupantům v ulicích Madridu povstáníš které bylo rychle 
a brutálně potlačeno. P í tího dne francouz tí vojáci vykonali několik 
poprav. Jednu z nich Goya zachytil na obraze Třetí květen 1808 (1814)š 
na něm  zobrazil četu vojákůš která st elbou z pu ek popravuje několik 
povstalců stojících u zdi (Connell 2005). P i pohledu na toto dílo divá-
kovo oko okam itě upoutá klečící mu  s rozpa enými pa emi oblečený 
v prosté bílé ko ili a svítivě lutých kalhotách. Jeho póza je záměrnou 
evokací motivu uk i ování a mučednické smrti. Goya si dal také zále et 
na tomš aby odsouzené mu e zobrazil jako individuální bytostiš z nich  
ka dá reaguje na svůj úděl rozdílně. Jeden mu  klopí hlavu a spíná ruce 
v modlitběš zatímco jeho soused hledí svým vrahům p ímo do tvá í a  
do posledního okam iku vzdoruje. Vojáci popravčí čety jsou v protikla-
du ke svým obětem spo ádaní a anonymní. Výrazy jejich obličejů jsou 
p ed diváky skrytyš co  podtrhuje jejich roli poslu ných a emotivně  
nezúčastněných katůš kte í vykonávají svojí vra ednou roli jako dob e 
fungující součásti vra edného soukolí institucionalizované smrti. žby 
byla působivost probíhající tragédie zvý enaš Goya učinil součástí zobra- 

zené scény také dlouhou adu dal ích obětíš které se zoufale plahočí 
vzhůru do kopce vst íc své smrti. Ve slu bách děsivé výpovědi o probí-
hající smrti jsou i kompozice mrtvých tělš která le í nata ená kup eduš 
i kdy  by je ve skutečnosti letící kulky srazily dozadu. Působivost scény 

podtrhuje také smolně černá oblohaš bez měsíce a hvězd. Výjev osvět-
luje pouze velká lucerna u nohou vojákůš její  svit vytvá í na zemi pev-
nou hraniční čáru oddělující ivot od smrti – mu e s pu kami od jejich 
obětí. 

Zcela novou dimenzi vtisklo umělcům zobrazujícím téma smrti ob- 

dobí moderny. Zvlá tní místo z tohoto hlediska zaujímá v dějinách mo- 

derního umění obraz panělského umělce Pabla Picassa (1881−1973) 
Guernica (1937)š který zobrazuje důsledky bombardování stejnojmen-
ného panělského městečka Legií Kondor nacistické Lufwaffe v době 
občanské války (žrnheim 2006). V průběhu t í hodin svrhlo letectvo 
bombyš které zničily polovinu města a zabily estnáct set bezbranných 
civilistů. Je evidentníš e p i tvorbě obrazu Picasso čerpal z Goyova 
cyklu leptů Hrůzy války (1810). žbsence barvyš nepravidelná perspek-
tivaš vyu ití tmavých a světlých partií beze vztahu k jakémukoliv zdro-
ji světla podpo ilo děsivou atmosféru celé scenerie. Picasso p i tvorbě 
tohoto obrazu vyu il iroký rejst ík surrealistických i kubistických  
malí ských postupů. Jednotlivé výjevy vytvá ejí podivně bizarní svět 
hrůzyš v něm  se vzájemně prolínají a kompozičně doplňují motivy 
býkaš zraněného koněš obraz alem sti ené matky dr ící mrtvé dítěš 
deformovaná postava eny s odhaleným poprsím a dáma dr ící lampu 
osvětlující chaotický výjev smrtícího zmaru. Součástí obrazu je i něko-
lik skrytých lebek a slunce transformované v lampu p ipomínající oko 
se árovkou. Pou ité výtvarné prost edky a postupyš stejně jako zvole-
né téma obrazuš je mo né vnímat a interpretovat jako Picassovu snahu 
o uměleckou relexi destrukce morálních hodnot západní společnosti  
v průběhu 20. století. Současně se ale jedná o svébytnou sémiotickou 
zprávu nelítostně referující o nárůstu masového násilíš je  je stále více 
realizované prost edky technologicky vyspělé civilizace. Oběti bom-
bardované Guernici nestáli svým vrahům tvá í v tvá  jako popravovaní  
lidé na Goyově obraze Třetí květen 1808. Němečtí piloti letadelš která  
zničila Guernicuš byli anonymní vraziš lhostejně shazující bomby na 
základě rozkazuš který byl vydán ve jménu nelidské ideologie. Obraz 
Guernica lze z této perspektivy vnímat jako uměleckou relexí nastu-
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pujícího odlid těnéhoš strojového masového násilíš které o několik let 
později p ineslo na boji tích druhé světové války smrt desítkám milio-
nů nevinných lidí. 

Skutečnostš e 20. století bylo dobou dynamického rozvoje lidské racio- 

nalityš vědy a techniky nijak neovlivnila odvěkou schopnost člověka ge-
nerovat smrtící násilí. Naopak. Stále vyspělej í technologické prost edky  
byly ve slu bách nejrůzněj ích ideologií a vojenských doktrín stále efek-
tivněj ími nástroji í ení masové smrti. Není to ale pouze reálné násilíš  

které činí smrt stále častěj í součástí lidské kultury. Smrt je v udyp í-
tomnou náv těvnicí moderního a postmoderního světa také díky mas-
médiímš které prost ednictvím tiskuš rozhlasuš ilmuš televize a internetu  
ka dodenně informují o různých podobách reálného nebo iktivního ná-
silí. Různé podoby smrti a umírání se staly nedílnou součástí vět iny  
tiskových a televizních zprávš dokumentárních i hraných ilmůš kni ních  
románů i p íběhůš které se odehrávají ve virtuální realitě počítačových 
sítí a v kyberprostoru. Výsledkem je „brutalizace doby“ – růst citové otu-
pělosti a zvy ující psychická i sociální rezistence vůči stále krvavěj ím 
a rainovaněj ím obrazům násilí a smrti prezentovaných v masmédiích. 
Smrt a násilíš se tak společně s erotikouš sexem a lidskou touhou po pe-
nězíchš staly jedním z nejčetněj ích a nejpreferovaněj ích témat post-
moderní kultury. Dostatečně výmluvné jsou z tohoto hlediska vizuali-
zace násilí a smrtiš které učinili hlavními „hrdiny“ svých ilmů re isé i 
jako jsou David Lynchš Quentin Tarantino nebo Lars von Trier. Postmo-
derní touha (de)konstruovat tradiční podobu smrti a zachytit její podobu 
prost ednictvím nových výtvarných postupů nalezla své vyjád ení také 
v umění. Nap íklad postmoderní americký umělec Chris Burdenš prezen-
tující ve svých výtvarných dílech smrt jako p íběh o v eprostupujícím 
nebezpečíš se neváhal v jedné ze svých uměleckých performancí uk i o-
vat na kapotě automobiluš zatímco tvůrce slavné platinové lebky posáze-
né diamanty Damien Hirst nepochybuje o tomš e „jeho umění je vá nou 
diskuzí o smrti a rozkladu.“ (Cumming 2007: 476) Bohu el k paradoxům 
na í doby pat íš e smrtš která je v udyp ítomná na plátnech kinš v tele-
vizním a rozhlasovém vysíláníš internetových zprávách i uměleckých ar-
tefaktechš nevnímáme jako memento vlastní smrtelnosti. Obrazy smrti  
í ené mediálními prost edky pova ujeme za problém „těch druhých“š 

který se nás osobně netýká. Vědomí vlastní smrtiš které je psychologicky 
nep íjemnéš odmítáme p ijmout jako objektivní realitu a v ka dodenním 
ivotě se chováme jako bychom byli nesmrtelní. O to děsivěj í je posel-

ství ver ůš které napsal italský básník Cesare Pavese: „P ijde smrt a bude 
mít tvé oči…“ (Pavese 1967: 47) 

Pro lásku božíš Damien Hirst. © Damien Hirst.


