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ÚVOD
Ve své bakalářské práci se věnuji tématu smrti, tedy fenoménu, který byl, je a bude
součástí života každého jedince a jako takový by měl mít své místo v našich myslích,
úvahách a bádáních. To jediné, co lze vůči nevyhnutelnosti smrti učinit, je připravit se na ni
a pojmout ji jako součást křehkého lidského bytí. Jsou to mnohdy právě pozůstatky různých
pohřebních rituálů, které nám dovolují poznat, jakým způsobem některé civilizace žily, jaký
měly přístup k životu, ale také ke smrti; v každé kultuře a časovém období pojímali lidé smrt
jinak, ať už mluvíme o přístupu k úvahám o vlastní smrti nebo smrti někoho blízkého. Smrt
je možné považovat za jisté přechodové období, k němuž neodmyslitelně patří přechodové
rituály, umožňující se s tragickou událostí smířit. Prostředky takového smíření nemusí být
kolektivního charakteru, naopak se většinou jedná o individuální prožitky a způsoby
vyrovnání.
Fenomén smrti je nepochybně sám o sobě velmi rozsáhlým tématem a je možné jej
zkoumat z mnoha perspektiv. V mé práci bych se chtěla konkrétněji zaměřit na pojetí smrti
v ego-dokumentech raněnovověkých šlechtičen 17. a 18. století. Zabývám se rozborem
několika pramenných textů osobní povahy: Alžběta Lidmila z Lisova – Rodinné paměti;
Gabriela Sobková z Kornic, Provdaná ze Spens-Booden – Deníkové rodinné záznamy (17851808); Korespondence Zuzany Černínové z Harasova s jejím synem Humprechtem Janem
Černínem z Chudenic. Na příkladech uvedených pramenů se budu věnovat tomu, jak byla
aktérkami v jejich písemném projevu smrt pojímána. V případě ego-dokumentů se většinou
předpokládalo, že nebudou určené širšímu okruhu čtenářů, proto je lze považovat za
důvěryhodný zdroj informací o představách a postojích tehdejšího člověka.
Cílem mé práce je předložit výstižný přehled pojetí smrti v období raného novověku,
se zaměřením především na představy o smrti, přípravu na její příchod a postoje církve.
V analytické části se pokusím ověřit některé z hlavních zjištění historiků, kteří při svých
výzkumech pracovali s ego-dokumenty a na základě získaných poznatků vytvářeli teorie o
prožívání umírání a smrti tehdejších lidí. Zvolené téma považuji za důležité zejména proto,
že pochopení pojetí smrti a umírání v očích našich předků nám může otevřít cestu k úvahám
o tom, jakým způsobem ke smrti přistupujeme dnes, co vše se změnilo a co nám pohled na
tyto odlišné perspektivy může přinést.
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1. Ego-dokumenty a metoda výzkumu
1.1. Ego-dokument jako historický pramen osobní povahy
Pojem „ego dokument“ je označením pro písemný pramen osobní povahy, kam se řadí
například korespondence a deníkové záznamy. Tyto písemnosti nebyly určeny veřejnosti,
nýbrž samotnému pisateli či jeho nejbližšímu okolí, tedy rodině, přátelům. Lze z nich vyčíst
především názory (o nichž aktéři nechtěli nebo nemohli mluvit veřejně), pocity a dojmy
jejich autorů, myšlenkové pochody i obrazy doby, v níž žili.1 Písemné prameny vznikly
„jako prostředek záznamu určité informace, sloužící jejímu předání, eventuálně jejímu
uchování pro potřeby původce pramene i jiných subjektů.“2
Ačkoli je osobní korespondence pramenem velice subjektivní povahy, je schopna
podat věrohodná, závažná a ojedinělá svědectví o faktech, v jiných pramenech
nedostupných. Obsahuje údaje vysvětlující genezi a průběh určitých událostí, ať už
politických, hospodářských či sociálních. Deníkové záznamy představují specifický typ
pramene, které často obsahují záznamy zcela osobní vzniklé bezprostředně po události,
prožitku, nebo mohou sloužit také ke zpětné rekonstrukci události s časovým odstupem.
Autor je většinou používal jako pomůcku pro svou činnost, nepočítal s jejich zveřejněním,
proto publikační záměr neovlivňuje jejich obsah a podává nezkreslené svědectví.3
Podstatnými charakteristikami těchto dokumentů jsou tedy osobní (soukromá) povaha
pramene a značná výpovědní hodnota o autorově myšlenkovém světě.4
Prameny

této povahy samozřejmě nedisponují

objektivitou

v pohledu na

zaznamenávané skutečnosti. Většinou poskytují relevantní informace spíše o autorovi
samotném nežli o událostech, které se jedinec rozhodl z vlastního pohledu zreflektovat. Jsou
proto vhodné zejména pro dějiny mentalit, psychohistorii či historickou antropologii.5
Výzkum ego-dokumentů přinesl velký posun historiografickému bádání, totiž nové
možnosti, jak proniknout do existence obyčejného člověka jako osobnosti a jedinečné

1

CHODĚJOVSKÁ, Eva. Historiografie a její prameny. Geografické rozhledy. 2014, 24(1), 10-11.
PETRÁŇ, Josef. Úvod do studia dějepisu. 3, Nauka o historických pramenech. 1. vyd. Praha: Státní
pedagogické nakladatelství, 1983, s. 79.
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PETRÁŇ, Josef. Úvod do studia dějepisu. 3, Nauka o historických pramenech. 1. vyd. Praha: Státní
pedagogické nakladatelství, 1983. 207 s.
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2003, s. 15.
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Srov. DÜLMEN, Richard van. Historická antropologie: vývoj, problémy, úkoly.
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existence. Naskytla se tím možnost zkoumat přesvědčení, znalosti a dojmy „obyčejných
lidí“, kteří by se za jiných okolností nestali předmětem historického bádání.
Jak jsem již zmínila výše, prameny osobní povahy neposkytují objektivní výklad
informací nebo ucelený přehled pisatelova života, autor deníku totiž informace před
samotným zaznamenáním do jisté míry promýšlí, hodnotí a pozměňuje, tedy jim dává jistou
subjektivní formu.6 Představivost tvůrce deníku, jeho celková nálada (ať už situační nebo
dlouhodobá) či osobní názor vůči zapisovanému tématu jsou velmi podstatnými faktory.
Pramen v této podobě již často „není zdrojem, ale tvůrcem paměti.“7

1.2. Dosavadní výzkum a prameny
Ve své práci jsem se rozhodla analyzovat dokumenty osobní povahy – deníkové
záznamy, rodinné paměti a částečně také korespondenci – v rámci evropské historiografie
označované za jedinečné pro zkoumání dějin každodennosti a mentalit. Tyto dokumenty jsou
stěžejními pro pochopení tehdejšího smýšlení; jedná se o nejvěrohodnější záznamy útržků
z každodenního života, jež je možné z této doby získat.
Pramenům osobní povahy se věnují i historikové v Čechách; z novějších prací bych
ráda uvedla práci Marie Koldinské Každodennost renesančního aristokrata8, kde pojednává
o různých kapitolách života a popisuje je na případech té doby. Zabývá se také obdobím
raného novověku, což je velmi nosné pro mou práci. Dále pro mne byly z hlediska umírání
a smrti důležité práce Pavla Krále, který se ve svých publikacích často zaměřuje na
šlechtické prostředí raného novověku a například v knize Smrt a pohřby české šlechty na
počátku novověku na základě historických pramenů objasňuje, jaké byly tehdejší představy
o smrti z laického i teologického hlediska, jak probíhala příprava na smrt, jakým způsobem
probíhaly pohřební rituály a podobně. Pro můj výzkum a vůbec pochopení kontextu smrti
raného novověku byla velmi důležitá kniha Miloše Sládka Vítr jest život člověka, aneb, život
a smrt v české barokní próze, obsahující řadu dlouhých pasáží z dobových příruček o
šťastném umírání, modlitebních knih i literatury o lidském životě a smrti. Dalším
významným autorem je Václav Bůžek, který nejenom ve spolupráci s Pavlem Králem

6

BARTUŠEK, Petr. Spisovatelka Vlasta Javořická a dva totalitní režimy v polovině 20. století. Obecní
kronika jako ego-dokument. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2019.
7
SLABÁKOVÁ, Radmila. Osobní deník –zdroj nebo tvůrce paměti?, in: Milena Lenderová –Jiří Kubeš
(edd.), Osobní deník a korespondence. Snaha o prezentaci, autoreflexi nebo (proto)literární vyjádření?,
Pardubice 2004, s. 46.
8
KOLDINSKÁ, Marie. Každodennost renesančního aristokrata. Praha: Paseka, 2001. Historická paměť.
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vytvořil publikaci Člověk českého raného novověku (16.-17. století), kde kolektiv autorů
vykresluje každodenní život předmoderní doby. Důležité poznatky, včetně pojímání smrti u
dětí, jsem čerpala také z knihy Církev a smrt od Martina Holého a Jiřího Mikulce. Z edičních
prací bych ráda zmínila pro mou práci významné Paměti Alžběty Lidmily z Lisova a
Deníkové rodinné záznamy Gabriely Sobkové z Kornic (1785-1808). Ze zahraničních autorů
je s ohledem na mnou zpracovávané téma velmi důležitý Philippe Ariès a jeho Dějiny smrti
I, II, v nichž popisuje vývoj fenoménu smrti napříč stoletími, změny v přístupech a poskytuje
tím komplexní náhled na pojímání smrti v průběhu času.

1.3. Kritika pramenů
Níže uvedené prameny jsem zvolila proto, že v nich lze snadno dohledat projevy citů
a emocí různého charakteru, od projevů lásky až po niterná vyjádření smutku nad ztrátou
blízké osoby. Tyto dokumenty jistě nevypovídají o celkovém obrazu doby, v níž byly
sepsány, avšak mohou vypovědět mnoho o osobních prožitcích člověka žijícího v této době,
proto je pro svou práci považuji za dostatečně reprezentativní.
Prameny analyzované v rámci této práce jsou tématem i formou odlišné. Právě
odlišnost tematická je pravděpodobně tou nejvýraznější. Rodinné paměti představují vlastní
záznamy o významnějších rodinných nebo osobních událostech a jsou určeny širšímu
čtenářskému publiku. Deníkové záznamy jsou k poznání myšlenek, názorů, pocitů a
představ ještě vhodnějším zdrojem; jejich autor nepředpokládal, že budou někdy
v budoucnu, popřípadě za jeho života, publikovány. Bývaly tedy „otevřenější“, s nízkou
mírou autocenzury záznamů, což bylo způsobeno také zpravidla minimálním časovým
odstupem písemného záznamu od zaznamenávané události. Záznamy prováděné s delším
časovým odstupem zpravidla ztrácejí na spontánnosti a autenticitě daného prožitku, čímž
směřují spíše k pamětem či autobiografiím.9 Osobní korespondence většinou ve formě
dopisů, bývá často také otevřenější, osobnější, bohatá na názory i emoce. „Zpravidla větší
autocenzuru vykazují v dopisech osoby starší než mladší, a ty, které jsou společensky výše
postavené (více počítají s tím, že se dopis později může dostat na veřejnost).“10

9

HROCH, Miroslav. Úvod do studia dějepisu. IV., Metody historikovy práce. Praha: Státní pedagogické
nakladatelství, 1983.
10
Tamtéž, s. 38.
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1.3.1. Alžběta Lidmila z Lisova – Rodinné paměti
Alžběta Lidmila z Lisova ve svých rodinných pamětech zaznamenává především
narození a úmrtí svých dětí, kterých přivedla na svět celkem 15 (během pouhých 20 let).
Roku 1677, kdy zápisy končí, se dožilo pouze 6 z nich, kdy do jednoho roku věku zemřeli
dva synové a také dvě dcery, třetí zemřela ve věku 13 měsíců; tyto malé děti umíraly na
nemoc souhrnně nazývanou psotník. Další čtyři dcery zemřely na nemoc nazývanou „fleky“
(pravděpodobně spála). Další záznamy o úmrtí se týkají jejích blízkých osob; velmi citelně
popisuje smrt otce, matky a sestry. Vztah manželů Alžběty a Rudolfa Adama z Lisova byl
pravděpodobně vzájemně dobrý, o čemž svědčí nejen počet zplozených dětí, ale také některé
útržky z rodinných pamětí. Rodinné paměti Alžběty Lidmily z Lisova též poskytují záznamy
o společenských událostech, cestování nebo politické situaci, ovšem zcela jednoznačně
v nich převažují zprávy o narození a úmrtí. Jsou různého charakteru a lze z nich usuzovat
určitý vnitřní vývoj autorky z hlediska pojetí a prožívání smrti.
1.3.2. Deníkové záznamy Gabriely Sobkové z Kornic
Deníkové záznamy Gabriely Sobkové z Kornic se obsahem v mnohém podobají
rodinným pamětem. Autorka se převážně věnuje rovněž narozením a úmrtím svých dětí a
blízkých příbuzných. Ty nejdelší záznamy jsou zpravidla věnovány právě těmto dvěma
událostem. Velice citlivě se, kromě vlastních dětí, rozepisuje o smrti svého otce i matky.
V deníku ale rovněž najdeme krátké záznamy o různých návštěvách, společenských akcích,
zdravotních stavech a podobně. Poslední dva zápisy v deníku zanesl Gabrielin manžel
Emanuel ze Spens-Boden po její smrti. Nejen z něj, ale také z vyjadřování Gabriely v deníku
o svém manželovi, lze usuzovat, že jejich vzájemné pouto bylo výjimečné a velmi pevné.
Editorkami (Veronika Čapská a Veronika Marková) byl k deníkovým záznamům na závěr
připojen i Gabrielin testament.
1.3.3. Korespondence Zuzany Černínové z Harasova s jejím synem Humprechtem Janem
Černínem z Chudenic
V korespondenci Zuzany Černínové je patrná starost o zdraví jejích dětí. Nalezneme
zde zmínky o úmrtích při porodech, úmrtích blízkých příbuzných i různých nemocech, ať
již samotné Zuzany nebo blízkého okolí. V dopisech Zuzany Černínové a jejího syna
Humprechta jsou zmínky o zdravotním stavu častým jevem, starostí o něj začínala Zuzana
takřka všechny své dopisy. Rovněž je uváděla zprávami o zdraví blízkých a několika
5

ustálenými formulemi, dle nichž se měl vyvarovat všeho zlého, poroučela syna do Boží vůle
a pod jeho ochranu. Z dopisů Zuzany Černínové je patrné, jak silně věřící osobou byla, proto
často při sdělování událostí podotýká, že ve všem je patrná vůle Boží, včetně nemoci a smrti.
Nejinak tomu bylo i v dopise synovi Humprechtovi, v němž jej informovala o smrti jeho
sestry Bětušky. Smrt byla pochopitelně i tehdy velmi tragickou událostí, jelikož však bylo
vše považováno za vůli Boží, bylo pro tehdejší nábožensky smýšlející lid jednodušší se se
ztrátou blízké osoby vyrovnat a dát jí smysluplné opodstatnění. Nic to ovšem nemění na
faktu, že smrt těch nejmilovanějších osob i přesto doprovázely těžko snesitelné pocity
smutku a beznaděje, jako tomu bylo v případě smrti manžela Zuzany Černínové.

1.4. Postup zpracování tématu
Samotný postup výzkum práce probíhal následovně. Začala jsem pochopitelně
výběrem tématu, které vykrystalizovalo v průběhu konzultací v rámci diplomního semináře,
a jehož výslednou podobu jsem dodatečně upravovala. Věděla jsem, že nosné pro mě budou
pramenné dokumenty ze šlechtického prostředí, jelikož z nižších vrstev společnosti se
prameny osobní povahy dochovaly jen zřídka. Pátrala jsem zejména po ego-dokumentech
jako je korespondence, deníkové záznamy či rodinné paměti. Mnoho z nich je psáno v mně
nedostupných jazycích, proto jsem byla odkázána na dokumenty, které vyšly edičně.
Dopátrala jsem se tak k vydaným rodinným pamětem Alžběty Lidmily z Lisova, jež mi
poskytly jeden z klíčových opěrných bodů mé práce. Na základě konzultací a mého
následného výzkumu jsem dohledala Deníkové rodinné záznamy Gabriely Sobkové z Kornic.
Následným prostudováním použitých pramenů v edicích jsem se dopracovala ke
Korespondenci Zuzany Černínové s jejím synem Humprechtem. Shromážděním těchto
pramenných dokumentů jsem si vytvořila základní představu o tom, jak se šlechtičny ve
svých osobních záznamech vyjadřovaly o umírání a smrti a jak ji pravděpodobně mohly
vnímat.
Po shromáždění všech primárních zdrojů jsem začala dohledávat další zdroje
sekundární. Inspirací se mi staly pročítané edice; v edičních poznámkách bylo často
odkazováno k sekundární literatuře. Na samotném počátku mého výzkumu jsem měla v
úmyslu se v práci zabývat obecným pohledem raněnovověkého člověka na smrt. Toto jsem
však z několika důvodů musela z větší části opustit a zkonkretizovat. Předně se mi
nepodařilo dohledat prameny osobní povahy psané muži, v nichž se pojednává o smrti.
V češtině dostupné edice se z hlediska ego-dokumentů zabývají spíše ženskými autorkami;
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v tomto směru byl navíc výběr zúžen i z mé strany, protože mě zajímá jen jedna konkrétní
oblast života. Kromě tohoto faktu bylo zapotřebí rozmyslet i to, z jakého hlediska budu smrt
v pramenných textech zkoumat. Původním záměrem bylo zkoumat vlastní prožívání smrti
blízkého člověka. Zkoumat emoce člověka doby nám několik set let vzdálené by však bylo
nemožné; slova zaznamenaná v pramenných textech nemohou mnoho vypovědět o niterném
prožitku člověka.

2. Koncept smrti v období raného novověku
Přístupy ke smrti se, dle nejpodstatnějšího zjištění francouzského historika Philippa
Arièse, v průběhu staletí měnily.11 Ariès popisuje, že podle jeho výzkumů byla smrt do 11.
až 12. století charakterizována jako „ochočená“ smrt, tedy očekávaná, přirozená, normální
součást koloběhu života. Jednalo se o záležitost veřejnou; společenství života a smrti
existovala v jakési symbióze a úzkém spojení, jelikož hřbitovy se v té době běžně nacházely
uprostřed města, tedy uprostřed všeho dění, na očích veřejnosti. Díky tomu, že byla smrt
všudypřítomná, nebudila tolik strachu a byla považována za přirozenou součást života. Mezi
13. a 18. stoletím pak docházelo k postupné individualizaci smrti; ve 14. a 15. století dosáhla
otevřenost ohledně vnímání smrti svého vrcholu. Způsob vnímání smrti jako nevyhnutelné
a individuální skutečnosti přinesl nejen obavy z jejího příchodu, ale také větší odstup od ní
v souvislosti s tím, jak si člověk uvědomoval svou smrtelnost. Společenství živých a
mrtvých se postupem času přestávala nacházet vedle sebe; hřbitovy byly odsouvány na
periferie měst, z kostelů mizely náhrobní kameny. Změna přišla zejména v chápání učených
vrstev – velký význam začal být přikládán soudnému dni a přípravám na něj. Vlivem
individualizace smrti lidé věřili, že v okamžiku posledního zúčtování budou posuzovány
skutky každého jednotlivce samostatně. Proto měl, podle představ učených této doby, žít
člověk stále s myšlenkou na smrt a poslední zúčtování, kde nebudou opomenuty žádné
životní skutky.
K porozumění smrti v raném novověku je nezbytné zkoumat její tehdejší podstatu a
význam, pramenící zejména z křesťanské eschatologie. Velmi nekompromisně bylo
odsuzováno přílišné lpění na věcech pozemských a pomíjivých (bohatství, statky, moc).
Pomíjivost věcí byla zdůrazňována faktem, že každý smrtelník směřuje k jistému cíli, na
nějž musí být patřičně připraven, neměl by se proto příliš zaobírat péčí o pozemské blaho.
11
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Promítají se zde dva základní pilíře pohřebních kázání. První, neustále pamatovat na svou
smrt, tedy memento mori – jedná se o klíčový prvek raněnovověkého přístupu ke smrti.
Druhým je konfesní charakteristika umírání a smrti. Jde o patřičné pochválení zesnulého
v kazatelově vyprávění, že za svého života zachoval katolickou víru, a to přes všechny
nástrahy v podobě nových konfesí.12

2.3. Představy o smrti
Současné představy o smrti se od těch raněnovověkých diametrálně odlišují, jak
ostatně zdůraznil již Norbert Elias nebo Philipe Arièse. V dnešní době je typické vytěsňování
umírání a smrti a jejich odsouvání stranou našich zraků za dveře nemocnic. Každodenní
přemítání o smrti a spáse tak, jak jej znal raněnovověký člověk, ba pouhé pomyšlení na
konečnost našeho života, je pro nás takřka nemyslitelné. Jak uvádí Norbert Elias ve své knize
O osamělosti umírajících v našich dnech, zásadním problémem „vytěsňování“ smrti na okraj
naší pozornosti je neschopnost člověka identifikace s jistotou vlastní smrti. Umírání druhých
podle Eliase slouží jako připomínka pomíjivosti života a vlastní smrti.13
Naopak v raném novověku byla smrt pojímána jako důležitý bod na cestě ke spáse,
limitní stav, přechodový rituál14 mezi dvěma sférami bytí. Umírání představovalo klíčový
okamžik – zda bude při posledním soudu duše zemřelého přijata mezi duše směřující do
nebe, nebo do pekla k věčnému zatracení. Umírající ve své „poslední hodince“ sváděl
urputný boj o spásu své duše, obklopen na smrtelném loži nebeskými a pekelnými zástupci,
kteří usilovali o jeho duši. Kněží, kteří byli často přítomni umírání, si všímali posledních
pohybů a slov umírajících, v nichž spatřovali odraz zápasu se zlými silami: „…klečíce před
jedným umírajícím a za jeho šťastnou hodinku smrti se modlíce viděl sem, kterak on někdy
hlavou dolu kejval a někdy s ní třásl, jako by se ho někdo ptal: Udělals to? ...“15
Smrt nebyla chápána jako absolutní konec, nýbrž jako přechod do transcendentálního
světa, oddělení duše od těla, okamžik, kdy končí možnost lidských zásluh, ale také konání

12

SLABÁKOVÁ, Radmila. Osobní deník –zdroj nebo tvůrce paměti? In: LENDEROVÁ, Milena a Jiří
KUBEŠ. Osobní deník a korespondence - snaha o prezentaci, autoflexi nebo (proto)literární vyjádření?.
Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. Sborník vědeckých prací Univerzity Pardubice. Fakulta humanitních
studií. Série C.
13
ELIAS, Norbert. O osamělosti umírajících v našich dnech. Praha: Nakladatelství Franze Kafky, 1998.
Člověk v zrcadle.
14
Tak, jak jej popisoval A. Van Genepp
15
SLÁDEK, Miloš. (ed.) Vítr jest život člověka aneb Život a smrt v české barokní próze. Praha: H & H,
2000., s. 17.
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hříchů. „V tom stavu duše neproměnitedlně přebývá, v kterém člověk umírá.“16 Strach
spojený se smrtí většinou nepramenil z obavy z fyzického utrpení či ztráty světských statků;
raněnovověký člověk se obával, co bude s jeho duší a zda dojde ke spáse. Pravdou tedy bylo,
že ani člověk, žijící ctnostným životem, nebyl uchráněn před ďáblem a jeho ponukami, ba
naopak – čím světější žil život, tím spíše byl při svých posledních chvílích pokoušen
pekelnými silami. Věřilo se, že je možné až do poslední chvíle života konat dobré skutky na
svou záchranu, nebo naopak, činit zásadní pochybení, z nichž už není cesty zpět.17 Poslední
okamžiky na tomto světě tak měly zásadní roli pro podobu bytí na světě onom. Umírání a
smrt byly věřícím popisovány jako klíčová etapa, v níž dojde k rozhřešení dosavadního
života protknutého snahou o šťastnou smrt.
Otázkami smrti a posmrtného života se v raněnovověké společnosti zabývaly
zejména spisy o „čtyřech posledních věcech člověka“. Tyto nábožensko-moralistické spisky
do značné míry ovlivňovaly dobové smýšlení a představy o smrti; člověk se zde od dětství
učil smrt chápat jako součást těchto čtyř věcí, tedy jako vazbu k božímu soudu, nebi a peklu,
případně očistci. Pochopení smrti úzce souviselo s pohledem na život a jeho smysl – lidské
bytí bylo popisováno jako postupná cesta ke smrti. Hodnota všeho, co člověk za svého života
nashromáždil, měla být v okamžiku posledního zúčtování měřena cenností ve chvíli smrti;
většinou byly tedy tyto předměty označovány za marnivosti. Nicotnost bytí je dokreslována
představami o lidské existenci, kde je člověk často vyobrazován jako pára nad hrncem,
pokrm červů, smradlavá mršina a podobně (otázkou marnosti světa a nicotnosti se zabývali
Jan Křtitel nebo Bedřich Bridel).18 Naopak smrt spravedlivých mívala často pozitivní
přirovnání, například byla připodobňována snu. J. Delumeau19 popisuje rozdíl mezi smrtí
pojímanou smysly (pocity strachu, bolest) a smrtí z pohledu víry (ta přináší útěchu a klid).
Další významnou charakteristikou dobových představ o smrti byla její dichotomie;
smrt jako něco jistého a zároveň nejistého. Člověk na prahu novověku pociťoval nejistotu,
pramenící z nepoznatelnosti smrti a strachu, co po ní následuje. Naopak neochvějnou
jistotou byla její nevyhnutelnost. Okamžik vlastní smrti byl jen další otázkou v rámci snahy
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Tamtéž, s. 16.
Tamtéž.
18
Tamtéž.
19
DELUMEAU, Jean. Hřích a strach: pocit viny na evropském Západě ve 13. až 18. století. Praha: Volvox
Globator, 1998. Garuda.
17
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vysvětlit, proč je smrt tak neočekávaná. Často byl představován jako náhlé, možná až
rozmařilé rozhodnutí Boha.20
Zatímco tělo bylo vnímáno jako pomíjivá, rozkladu podléhající schránka, duše v sobě
nesla nesmrtelnost. Po smrti měla být duše souzena Bohem, který určil, zda se jí na věky
věků povede dobře, či zle. Duše, jež se za života nevěnovala pokání, nevedla zbožný život,
a naopak se věnovala pozemským radostem, měla být jako nehodná přivedena do pekla.
Peklo mělo být situované, s ohledem na symbolickou vertikální orientaci, „dole“, tedy pod
zemským povrchem, zahalené tmou. Představy o něm byly věrným tématem mnoha
mravokárných textů a kázání. Sloužilo často jako odstrašující příklad pro všechny, kdo by
se zdráhali dbát na zbožné chování. Zároveň šlo o obraz důvěry tehdejšího člověka v Boží
spravedlnost a řád světa. „Peklo bylo vykreslováno jako podzemní roklina nebo jeskyně,
která je naplněna smůlou a ‚vším neřádem nejsmrdutějším‘, protékají tudy řeky naplněné
sírou, obkličují ji mlhy a tmy a vévodí jí neuhasitelný oheň. Mezi stovkami ďáblů úpí věční
zatracenci. Jejich trápení má ty nejrůznější podoby – v ohni jejich těla hoří a přitom zároveň
s žárem pociťují mučivý mráz, v uších jim zní hrozný pekelný zvuk a ďábelský křik…“21
Vyobrazení pekla byla vždy barvitější, než popisy očistce či ráje, nevyhnula se však jistým
opakujícím se stereotypům. Především v nich byla, zcela pochopitelně, patrná inspirace
Biblí a církevními autoritami. Za druhé byly tyto popisy odrazem pozemských zkušeností,
jimž byly pouze přidávány nad-pozemské superlativy.22Popisům nebe se barokní spisovatelé
příliš nevěnovali, šlo spíše o popisy tam panující atmosféry.
Katolíci k posledním věcem člověka počítali také očistec. V 17. a 18. století se o
očistec lidé zajímali mimo jiné proto, že byl jediným prostorem, kde mohl člověk aktivně
vstoupit do děje a svými modlitbami, přímluvami, almužnami a jinými zbožnými skutky
zvrátit osud duše, trpící v očistcovém ohni. Pojem očistce se ve velké míře začal objevovat
až během 12. století. Dle učení církve se do něj dostávaly duše za drobnější hříchy, za které
neučinily řádné pokání, a tudíž nedosáhly odpuštění. Očistec byl vyobrazován jako ohromná
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SLÁDEK, Miloš. (ed.) Vítr jest život člověka aneb Život a smrt v české barokní próze. Praha: H & H, 2000,
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a prázdná podzemní jeskyně, v níž stále hoří oheň – ten však neměl duše trápit, jako tomu
bylo v případě pekla, ale měl je očistit od hříchu a připravit tak na odchod do nebe.23
Smrt v popisech barokních autorů měla často podobu rybáře, sekáče, hráče kuželek:
„Z té příčiny smrt rozličným věcem od učených se přirovnává. Brzo hlavnímu rybáři, který
netoliko lapá drobné mřenky neb vovesníčky, ale také veliké štíky a lososy, velryby a těm
podobné veliké ryby. Již má jméno sekáče, nebo jako sekáč nejen toliko kosou svou seče
malé travíčky pro nasycení kravičky…Jiným smrt přichází na způsob zkušeného kuželního
hráče, který kteroukoliv kuželku buďto samotnou, aneb spojenou beze vší chyby sráží…tak i
smrt netoliko sprosté sedláky, ale i také vysoce urozené jonáky, vladaře a pány koulí svou
z místa kuželního tohoto světa vyráží.“24 Z tohoto úryvku je, kromě přirovnání smrti
k různým činnostem lidí, patrné upozornění na nevyhnutelnost smrti i poukázání na fakt, že
smrt si mezi lidmi nevybírá a na této úrovni jsou si všichni rovni.

2.4. Umírání a příprava na smrt
„Vztah k umírání a smrti byl v raněnovověké společnosti podstatně jiný než dnes. Tato
odlišnost spočívá ve skutečnosti, že umírání a smrt byly pro většinu lidí v raném novověku
něčím, s čím se běžně setkávali v každodenním životě. Na druhé straně však pro ně smrt
byla začleněna do náboženství, víry ve spasení a věčný život, respektive v peklo a věčné
tresty.“25 Smrt nebyla vnímána jako odloučení od blízkých, nešlo o absolutní konec.
Citovaný úryvek z knihy Kultura a každodenní život v raném novověku I. R. Van Dülmena
výstižně popisuje význam, jaký byl umírání a smrti přikládán.
Umírání bylo záležitostí a událostí veřejné povahy, u smrtelného lože bylo přítomno
veškeré příbuzenstvo, žijící v domě, nezřídka přicházeli i všichni sousedé. Umírání bylo
navíc v této době stále spojeno s určitými magicko-náboženskými rituály.26 Samotný pohřeb
byl sice výsadou církve, umírání se však pojilo s množstvím pověrčivých praktik, jejichž
cílem bylo úspěšné převedení umírajícího na onen svět a zahnání strachu ze smrti. Během
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SLÁDEK, Miloš. (ed.) Vítr jest život člověka aneb Život a smrt v české barokní próze. Praha: H & H, 2000,
s. 21-22.
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Srov. DAMASCEN, Marek. Trojí chléb nebeský pro lačný lid, 1728.
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DÜLMEN, Richard van. Kultura a každodenní život v raném novověku (16.-18. století). I., Dům a jeho
lidé. Praha: Argo, 1999, s. 224.
2626
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těchto rituálů měla být umírajícímu umožněna „křesťanská smrt“, která jako jediná
zajišťovala zachování cti.27
Dobrý křesťan měl před svým skonáním stvrdit spořádanost svého pozemského života.
Loučení s nejbližšími, především s manželkou či manželem a dětmi představovalo poslední
důkaz harmonických vztahů v rodině, které měly být zachovány po celou dobu.
V aristokratických vrstvách se dbalo na zachování stěžejního ideálu šlechtice – dobrého
hospodáře; bylo tedy zapotřebí urovnat i veškeré majetkové poměry. Včasná příprava na
smrt proto znamenala také předpoklad sepsání závěti, zpravidla s velkým časovým
předstihem. V tomto ohledu bylo důležité, aby zůstavitel sepsal svou závěť za dobrého
rozumu a zdraví, nikoli až v době nemoci; její pozdější úprava, například vlivem změny
majetkových či rodinných poměrů, byla možná. Umírající díky tomu odcházel smířen
s Bohem i pozemským světem; jeho účty byly srovnané jak v rovině duchoví, tak v rovině
světské. Posledním pořízením se v díle Kšaft křesťanského člověka zabýval i Antonius
Sucquer. Ten poznamenal, že závěť by měla být nejenom včas sepsána, ale člověk by si ji
měl v ideálním případě stále pročítat, aby tak pamatoval na nevyhnutelnost své smrti.28
„V duchovních pojednáních ze 16. a 17. století už nešlo o to, nebo alespoň ne v prvé
řadě, připravit umírající na smrt, ale naučit o ní přemýšlet živé.“29 Nový duchovní přístup
vytvořil ze smrti záminku k úvahám o křehkosti bytí, cílem bylo upozornit člověka, aby se
vyvaroval iluzím a nástrahám života. Pokud někdo zasvětil svůj život zlu, poslední hodinka
prožitá v duchu šťastného umírání jej nespasí. Pro člověka, který se připravuje celý život,
jsou všechny okamžiky podobné okamžiku konečnému. Umění zemřít bylo nahrazeno
uměním žít; s neustálou myšlenkou na smrt měl sice žít každý dobrý křesťan, nebylo na ni
však již pohlíženo jako na bolestivou, hrůznou událost, nýbrž jako na protiklad života,
neodvratitelnou skutečnost a přechod z pozemského života do toho nadpozemského.

2.5. Církev a smrt v souvislosti s ideálem dobré smrti
V raněnovověkých církvích šlo v souvislosti se smrtí především o podchycení dění
kolem umírání a smrti, jež bylo začleněno do široké škály rituálů a institucí. Církve usilovaly
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28
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Jihočeské univerzity, 2004. Monographia historica, s. 81.
29
ARIÈS, Philippe. Dějiny smrti. II., Zdivočelá smrt. Praha: Argo, 2000. Každodenní život, s. 17.
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o institucionalizaci smrti a umírání a tyto životní události zasazovaly do rámce konceptu tzv.
„dobré smrti“.
2.5.1. Příručky dobrého umírání
Historie „zkušenosti se smrtí“ je především historií dějinných proměn pojetí smrti a
má blízko ke kolektivnímu „diskurzu o smrti“, jež charakterizuje smrt podle výkladu
náboženského, literárního a filozofického.30 K textům, které tento dobový „diskurz o smrti“
vytvářely, patřily jednoznačně knihy o dobrém umírání neboli ars (bene) moriendi. Tyto
zvláštní modlitební knihy se nejprve prosadily v západní Evropě, načež si v průběhu 16. a
17. století získaly oblibu i v českých zemích. Ve srovnání s běžnými modlitebními knížkami
byly modlitby v těchto spisech úžeji zaměřené a obsahovaly také pokyny, jak se modlit či
jak přistupovat k nemocnému. Modlitební knížky byly přístupné všem společenským
vrstvám; kdo nemohl nebo neuměl číst, měl k sobě povolat přítele, který by se modlil s ním.
„Zesláblí se měli modlit alespoň potichu: přítel ústy, nemocný srdcem.“31
Knihy příprav ke šťastné smrti byly povětšinou rozdělené na tři části, z nichž první
část pojednávala o přípravě zdravého člověka, další kapitoly již radí ve stejné otázce
nemocnému a závěrečné části podávají rady umírajícímu. Obvykle jsou knihy příprav
uvedeny krátkou předmluvou o tom, k čemu je příprava na smrt: „… nediv se, že o hotovosti
a přípravě k smrti jednáme, poněvadž obraz smrti jako před očima ustavičně máme. …
Medle pomni největší dílo na světě tomto býti dobře a šťastně tento život skončiti; a jestli si
sobě usmyslil (jakož každý má to činiti) dobře živu býti, všecko pro to jediné, abys dobře
umřel. Ale smrt krom přestěhování se k věčnosti obsahuje v sobě také okamžení, kteréž ukáže
každému věčnost neb blahoslovenou, neb nešťastnou.“32
Smyslem existence těchto knih byla především snaha přimět člověka o smrti
přemýšlet. Pro raněnovověkého člověka měly knihy o dobrém umírání z hlediska
mravoučného velkou hodnotu. Je pozoruhodné, že v otázce pohledu na dobrou smrt se
představitelé jednotlivých církví vzácně shodovali – okamžik smrti by neměl být rozhodující

30

HOLÝ, Martin a Jiří MIKULEC. Církev a smrt: institucionalizace smrti v raném novověku. Praha:
Historický ústav, 2007. Folia Historica Bohemia. Supplementum, s.7.
31
SLÁDEK, Miloš. (ed.) Vítr jest život člověka aneb Život a smrt v české barokní próze. Praha: H & H, 2000,
s. 105.
32
SLÁDEK, Miloš. (ed.) Vítr jest život člověka aneb Život a smrt v české barokní próze. Praha: H & H, 2000,
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pro další osud zemřelého na onom světě, v té chvíli by naopak mělo být rozhodnuto podle
toho, jakým životem člověk žil; na smrtelné posteli už by měl jen potvrdit dané rozhodnutí.33
Z hlediska klasifikace pramenů se knihy o dobrém umírání řadí k pramenům
normativním. S jejich pomocí lze poznat „pouze“ dobový diskurz o smrti, který nemusí
mnoho vypovídat o skutečné praxi tehdejších lidí. Nicméně je nasnadě domnívat se, že
mohly do značné míry ovlivňovat úvahy o smrti a posmrtném životě, které se v průběhu času
měnily společně s tím, jak se proměňoval diskurz literární, filosofický a náboženský.
Stoupaly snahy o objasnění toho, co následuje po pozemském životě, jak lze dojít ke spáse
duše, jak správně vést pozemský život; na tyto otázky dokázaly knihy o dobrém umírání
přinést odpovědi a tím vnést trochu světla do něčeho tak tajemného, jako je smrt.
2.5.2. Spisy určené těhotným ženám
V rozboru pramenných textů se budu věnovat pramenům osobní povahy, které se často
věnovaly tématu smrti v souvislosti s úmrtím manžela, rodiče, či potomka, ať už při porodu
nebo za jeho života. Proto považuji za podstatné zmínit také duchovní přípravu žen na porod
a postupy v případech, kdy se předpokládá brzká smrt novorozence.
V období raného novověku znamenalo pro ženu těhotenství nejenom období radosti
z příchodu nového člena rodiny, ale také období velkých obav o to, zda vše proběhne bez
komplikací a ohrožení na životě. „Ženám bylo neustále připomínáno, že rození dětí je těžký
kříž, který na ženské pokolení vložil Bůh jako trest za Evin prvotní hřích.“34 Kvůli značné
nejistotě panující okolo porodu ženy mnohdy před svou „těžkou hodinkou“ podnikaly kroky
ke spáse své duše. Sepisovaly testamenty, zpovídaly se ze svých hříchů a poroučely své duše
Bohu – postupovaly obdobně, jako by měly v brzké době skonat; hodina porodu byla
považována za stejně nejistou, jako hodina smrti. S tímto se objevovala snaha duchovních
ženy na jejich porod připravit; vznikala tak díla jako Knížka potěšitedlná, všechněm
těhotným a rodícím manželkám luteránského kazatele Tomáše Guenthera nebo O ctných
manželkách těhotných a rodičkách křesťanských od Havla Phaëtona Želanského. Oba
zmínění autoři byli kazatelé, je proto zřejmé, že jejich rady se zaměřovaly především na
duchovní aspekty života.35 Mravokárné dílo luteránského kazatele Havla Želanského z roku
33
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1615 se otázce těhotenství věnuje poměrně rozsáhle. V úvodu knihy bylo zodpovězeno
mnoho otázek, které si budoucí matky pravděpodobně kladly: jak chápat své těhotenství po
celou dobu jeho trvání, k čemu se připravit před porodem, proč musí žena trpět takovou
bolest a někdy při porodu i zemřít. V otázce křtu zde lze nalézt striktní pokyny v souladu s
katolickou konfesí. Dále se pokouší nastínit situace, které mohou během porodu nastat,
včetně hrozící smrti rodičky nebo nepokřtěného dítěte, a to zejména v kapitole Jak těžký a
nebezpečný jest kříž rodiček neb těhotných manželek, kde uvádí: „Tu prorok učí, že žena
rodička do velikých úzkostí přichází, ze všech stran soužení má, tu se život s smrtí potýká,
tuť takový zármutek, taková tesknost bývá, že se zdá, že tu nic jiného než smrt oběma, matce
i nemluvňátku nastává. A jakož hned počtí netoliko závrat hlavy, mdloby, těžkosti, bolesti
zubův i jiných oudův následují, tak obzvláštně porod mnohým smrt přináší, neboť se to
nejednou stává, že matka a děťátko jináče než skrze tu velice smutnou smrt se rozděliti
nemohou, aneb jeden, aneb oba život násilným kvaltováním ztratiti musejí.“36 Želanský ve
svém spisku poskytuje nezkreslený náhled na to, jak porod může probíhat, kromě útěchy
poskytuje zejména návod k tomu, jak se během kritických chvilek zachovat; odměnou má
být ženám Boží požehnání, které jim má být poskytnuto nehledě na to, jak porod dopadne.

3. Smrt blízkého
Ke smrti blízkého člověka neodmyslitelně patří pocity smutku a truchlení.
Raněnovověký člověk však mohl takovou událost vnímat s rozporuplnými pocity. Bylo spíše
na místě tesknit po odchodu milované osoby, nebo se těšit z toho, že již bylo jeho utrpení
učiněno za dosti a odešel konečně z „tohoto bídného a plačtivého údolí“37 do světa věčného
klidu? Touto problematikou se zabýval například Bartoloměj Paprocký z Hlohol ve svém
spise Třinácte tabulí věku lidského. V kapitole zvané O smrti těl našich, kteráž ne tak smrtí
jako snem nazvaná býti má38, pojednává o tom, jak sám Bůh lidem ukazuje, že rozdělením
duše a těla nepřichází smrt, nýbrž sen a věčný spánek; ani v Písmu svatém ve zmínkách o
králích nebo služebnících božích se nepíše, že zemřeli, ale že zesnuli. Poté čtenáře nabádá,
aby se nebál smrti, protože na každého správného křesťana čeká spravedlivá smrt, strachovat
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by se měli pohané. V poslední kapitole s názvem Potřebná-li věc jest kvíliti nad smrti
pomřelých přátelův, kteříž nás na onen svět předešli, se zabývá smutkem nad smrtí blízkého
člověka, kdy zdůrazňuje, že pláč nad tělem zesnulého je potřebný a je samozřejmé, „že otec
pláče nad synem, syn nad otcem, muž nad manželkou…“ 39 Největší nápor emocí a smutku,
analogicky k dnešní době, vyvolávalo úmrtí nejbližších příbuzných.
Otázka, zda truchlit nebo se radovat z vysvobození duše zesnulého v podstatě
odrážela tehdejší dilema mezi duchovní normou a každodenností. Křesťanská nauka totiž
skutečně poskytovala možnost okamžité spásy duše a přechod do ráje pro umírající bez
hříchu. Prakticky však bez hříchu umírali pouze svatí a novorozenci. Před ostatními lidmi
stála hrozba očistce, v horším případě pekla. Právě představy a povědomí o existenci těchto
míst v rámci posmrtného života vzbuzovaly v pozůstalých obavy o další osud duše
zemřelého.

3.1. Smrt manžela, manželky
Úmrtí manžela znamenalo pro šlechtičnu zlomový okamžik života, a to hned
z několika důvodů. Hierarchie ženského stavu se dělila dle kritérií pohlavní čistoty na
panenský, manželský a vdovský; v této podobě se zachovala i v myslích člověka 17. století.
Vdovský stav byl ze všech kategorií tím nejrozporuplnějším a nesl s sebou mnohé psychické
i sociální důsledky.
Z hlediska psychologického byla samozřejmě smrt manžela pro ženu tragickou
událostí, doprovázenou smutkem. Období truchlení mělo v této době i svou formální stránku
tzv. vdovského smutku; bylo zapotřebí jej po manželově skonu dodržovat jako výraz úcty.
V tomto směru velmi záleželo na síle citového pouta mezi manželi; mnohé vdovy se pro svůj
hluboký smutek nad ztrátou milovaného manžela rozhodly prožít život v samotě a již
nepomýšlely na nový sňatek. 40 Pro některé bylo bolestné i účastnit se radostných
společenských akcí, což můžeme pozorovat na příkladu Zuzany Černínové z Harasova, která
pět let po manželově smrti odmítla účast na svatbě Jiřího Šťastného Víty ze Rzavého: „na
kterýž jsem taky zvána, ale s těžkem mne tam kdo uhlídá, nebo má veselost již všeckna
zahynula a odešla s mým přenejmilejším pánem.“41 Dalo by se říci, že postoj Zuzany byl
39
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v souladu s tím, co by měla dodržet každá správná křesťanská vdova: „v střídmosti svaté
svůj život vésti, po rozkošech tohoto světa neychtiti a hodův neváleti.“42 Pro bohaté
šlechtičny navíc bylo obtížné vstoupit do nového svazku i z důvodu obav o to, aby nové
manželství nevzniklo jen z touhy nového muže po majetku.
Samozřejmostí po smrti manžela bylo několikatýdenní nošení smutečního šatu;
některé ženy se jej však nevzdaly do konce života. Vedle toho, že jim šlo o vyjádření
hlubokého smutku, jej nosily také proto, „aby v podezření drzosti u lidí neupadly“.43 Ženy
totiž měly ve svém vdovském stavu dvojznačné postavení. Jednak se stávaly váženými
uvnitř rodiny i ve společnosti, na druhé straně na ně mohli mravokárci nahlížet (zvláště,
pokud ovdověly v mladém věku), jako na prostopášné a neuctivé.44
Důstojný život a dostatečné finanční zabezpečení po smrti manžela mělo vdovám
zajistit věno, které s sebou přinášely do manželství a se smrtí manžela na něj opět získávaly
nárok. Manželé na své ženy často pamatovali i ve svých závětech či zápisem do zemských
desek částkou „nad věno“. Další možností bylo sepsání darovacího listu těsně před smrtí,
v němž mohla být manželce odkázána finanční hotovost.
O tom, jak ztrátu manželky prožívali urození muži, není dostatek pramenných
materiálů. Některé novější odborné studie, zabývající se vdovstvím, se snaží toto téma
vymanit z okruhu výhradně ženských dějin a navrhují rozšíření výzkumu i na muže.45 I
přesto je nasnadě domnívat se, že i v životech šlechticů zanechala ztráta životní partnerky
hluboké rány. Zejména jejich postavení a odpovědnost za pokračování rodu jim však
nedovolovala dlouhé meškání v myšlenkách na další sňatek. U některých však vzpomínky
na zesnulou manželku dlouho přetrvávaly. Emanuel ze Spens-Booden napsal po smrti své
manželky do jejího deníku velmi emotivní záznam,46 jemuž se budu věnovat v rámci analýzy
pramenů. Zikmund Myslík z Hyršova po smrti své ženy Alžběty z Chudenic „tak želí a lituje,
jako v světě manžel manželky litovati může.“ Zuzana Černínová napsala, že měl tak „velikou
žalost pro tu svou upřímnou, věrnou manželku“, že „žalostí div mi se srdce nerozpuklo, když
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mi po tý přemilý Bětušky smrti psal.“47 Mnozí z mužů se tak ve svých osobních záznamech,
či častěji korespondencích nesnažili zamlčet smutek a beznaděj, který nad ztrátou svých
manželek pociťovali. Zároveň ale byly takové citové záznamy považovány za jistý projev
slabosti, kterou si muži vysokého společenského postavení nemohli dovolit.

3.2. Smrt dítěte
Středověký cyklický pohled na svět nevykládal smrt jako konec všeho, rodiče byli
nabádáni, aby po smrti dítěte přivedli na svět dalšího potomka; smrt nebyla středověkým
člověkem vnímána tak tragicky, jako v pozdější době. V 16. století přišla do té doby nepříliš
rozšířená snaha o zachování a prodloužení života dětí.48 I přesto se období 16. a 17. století
vyznačovalo velkou dětskou úmrtností.49 Ve šlechtickém prostředí byly sice životní
podmínky mnohem příznivější, nehrozil zde například nedostatek potravy, její složení však
nebylo příliš vyhovující. Velkou roli v šíření nemocí hrál nedostatek prevence, základní
hygieny a neznalost forem, jakými se nemoci šířily. Velmi náročné a rizikové byla také častá
těhotenství a porody.50
Smutek nad ztrátou dítěte náležel v raném novověku, stejně jako dnes, k základním
lidským pocitům, ovšem intenzita prožitku nemusela být vždy stejná. Za velmi tragickou se
považovala smrt novorozeného dítěte, které neprošlo křtem; úmrtí pokřtěného novorozence
už nebylo prožíváno s takovou bolestí a zármutkem. Zemřelým novorozencům, kterým by
rychlou smrtí bez možnosti křtu hrozilo věčné zatracení, se začaly nejprve ve francouzském
prostředí zřizovat svatyně pro opožděný křest. Zde mohli rodiče nechat pokřtít své dítě i po
smrti. V případě, že se dítě sice narodilo živé, ale jeho vyhlídky na život nebyly příliš valné,
mohli křest provést také laici nebo porodní báby. Smutek ze ztráty novorozence tak mohla
alespoň zčásti zmírnit víra v jistou spásu jeho duše.51 Duše nepokřtěných dětí, tedy
nekřtěnátek přebývaly dle dobových představ v jakémsi meziprostoru, kde „své veselosti
mají a společně se poznávají, však žádných tělesných a čitedlných muk nezakušují.“52 Obavy
47
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rodičů o to, že duše jejich nekřtěných dětí skončí v tomto meziprostoru, byly velmi silné, o
čemž svědčí i nestandardní postup Bernarda Ignáce a jeho manželky, jimž se narodil syn
Ferdinand Jaroslav.53
Úmrtí malého dítěte bylo vzhledem k vysoké úmrtnosti obzvláště dětí do jednoho roku
věku, více očekávané než smrt staršího dítěte. Nelze v tomto hovořit přímo o lhostejnosti
vůči takové události, je však možné, že se s ní rodiče vyrovnávali rychleji. S ohledem na
těžké životní podmínky mohlo jít také o jistou formu úlevy nad tím, že dítě odešlo „z tohoto
bídného a plačtivého údolí“, jak byl pozemský život často nazýván. Takový smířlivý přístup
pravděpodobně umožňoval lepší vyrovnání se se ztrátou dítěte, ale nijak nepřispíval snaze
zlepšit péči o kojence. Útěchu v těžkých chvílích poskytovala do značné míry také
křesťanská víra v dobré konání Boží, odevzdanost životním událostem – dobrým i špatným,
které člověka v životě potkají. Christine Klapisch-Zuberová hovoří v souvislosti s dětskou
úmrtností o křesťanské rezignaci, do níž upadali rodiče po každé další smrti potomka.54
Citové pouto mezi dítětem a matkou snižoval fakt, že šlechtičny své potomky mnohdy
posílaly ihned po narození ke kojným, čímž přestaly bezprostředně sledovat jejich
dennodenní vývoj.
Pocity ze smrti novorozené pokřtěné vnučky popsala také Zuzana Černínová
z Harasova, která napsala: „Nepřílišná žalost pro ně, čistý andělíček ku pánu Bohu.“55
Pokřtěná novorozeňata, tudíž děti bez hříchu, totiž dle víry směřovala přímo do království
nebeského k věčné blaženosti. Smrt již starších dětí však znamenala daleko větší tragédii;
do jejich výchovy bylo investováno již mnoho energie, lásky i statků. Každá výraznější
nemoc tak znamenala obrovský strach o jejich život. Kritické bylo období několika prvních
let, kdy matka-šlechtična s dětmi strávila nejvíce času a vytvořila s k nim citový vztah.
Rmoutícím se rodičům vydal nymburský děkan Václav Clement roku 1612 dílko Kratičké
sepsání sloužící ku potěšení rodičům, jimž pan Bůh prostředkem smrti časné dítky z tohoto
světa povolávati ráčí, které vyjadřovalo obecné úvahy o smrti dětí.56 Strach rodičů o děti
mnohdy přetrvával i v dobách, kdy dospěly a žily vlastním životem, často zcela vzdálené od
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rodného města. V tomto směru je působivý vztah Zuzany Černínové se synem Humprechtem
tak, jak ukazuje jejich vzájemná korespondence v dobách, kdy byl syn v zahraničí. Dopisy
jsou provázeny neutuchajícím zájmem Zuzany o jeho zdraví.

4. Umírání a smrt v pramenných textech
4.1. Alžběta Lidmila z Lisova – Rodinné paměti
Alžběta Lidmila z Lisova, rozená Tengnaglovna z Kampu, narozená roku 1639,
prožila významnou část života na zámku Nový Stránov. Byla dcerou rytíře Rudolfa Tychona
Gansneba Tengnagla z Kampu a Alžběty Františky Tengnaglové ze Šebířova. Po otci byla
pravnučkou Tychona Brahe, poněvadž její dědeček sloužil jako pomocník tohoto slavného
astronoma a posléze si vzal jeho dceru Alžbětu. Po matce pocházela ze starého českého
rytířského rodu Beřkovských ze Šebířova. Za svého manžela, Rudolfa Adama z Lisova a na
Novém Stránově, se provdala v Praze roku 1657. Rod z Lisova získal v Čechách příslušnost
k panskému stavu teprve díky otci Rudolfa Adama, původem tento rod pocházel
z Braniborska. Alžběta se krátce po sňatku odstěhovala s manželem na Nový Stránov, kde,
jak již bylo zmíněno, prožila téměř celý svůj život. Během jejího dlouhého manželství, které
trvalo, na tu dobu neuvěřitelných 28 let, porodila celkem 15 dětí (během prvních 20 let),
celkem 10 dcer a 5 synů. Většina z nich však zemřela v útlém věku; pouhých 6 z nich
(synové Franc Antonín, Hans Josef, Rudolf Josef a dcery Kateřina Františka, Victoria
Lidmila, Maxmiliána Lidmila) se dožilo roku 1677, kdy její zápisy končí. Manžel Rudolf
Adam zemřel roku 1685, Alžběta Lidmila pak roku 1698.
Alžběta z Lisova byla příslušnicí nižší šlechty, dala by se tak považovat za jednu
z mnoha žen, pohybujících se v těchto kruzích a trávících svůj život na venkovských sídlech
péčí o hospodářství a výchovu dětí. Alžběta z Lisova však získala pravděpodobně velmi
dobré vzdělání, kdy kromě češtiny ovládala také jazykem i písmem němčinu, a především
měla dobrý obecný přehled. Ostatně, otec Alžběty byl vysoce postaveným úředníkem57, od
jeho dětí se předpokládalo, že budou mít více než dobré vzdělání, přehled o historii vlastního
rodu, ale také o celkovém (politickém, hospodářském, společenském) kontextu doby.
Alžběta se do značné míry odlišila také tím, že po sobě zanechala rukopisnou knihu – rodinné
paměti, které nám dávají více než strohé, neosobní informace; díky nim lze proniknout
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hlouběji do života této šlechtičny. Paměti Alžběty se vyznačují tím, že přinášejí především
informace o narození a úmrtí jejích dětí a událostech s tím bezprostředně souvisejících.
Alžběta Lidmila se pohybovala v prostředí ryze katolickém, což se odráželo v přístupu
ke křtům, především těm nouzovým a úmrtím dětí. Alžběta se za své děti také modlila,
přičemž tyto modlitby směřovala ke světcům či Panně Marii jakožto přímluvcům – často za
šťastný porod. České země 2. poloviny 17. století již přijímají katolické pojetí křtu, objevují
se však stále spekulace ohledně nouzových křtů, které mají své zastánce i odpůrce. Například
utrakvistický kněz Havel Želanský hájí možnost spasení nepokřtěných dětí, jejichž matky
přijímaly po dobu těhotenství svátost, a naopak odsuzuje nouzové křty, které provádějí
přímo porodní báby obyčejnou vodou. Premonstrát Jan Ignác Krizer nouzové křty
jednoznačně obhajoval a odmítal „pověry“, které hlásaly, že i nepokřtěné dítě může dojít
spásy. 58 Silný aspekt víry se v Alžbětiných pamětech projevuje také ve vnímání úmrtí jejích
dětí – vidí je jako malé anděly – přímluvce u Boha.59 Náboženskému životu byla
podřizována ostatní činnost, jeho vnější podoba se stávala více okázalou a krásnou, na
druhou stranu také více marnotratnou a naivní. Svět barokního člověka byl do značné míry
utvářen právě fenoménem náboženství, renesanční kultura byla pomalu na ústupu.
Nastupující baroko se stalo obdobím, kdy kultura a náboženství existovaly v jisté symbióze,
vzájemně se inspirovaly a poskytovaly si rozmanité způsoby interpretace a formování.
4.1.1. Narození a úmrtí dětí, postoje k jejich smrti
K porodu prvního dítěte Alžběty Lidmily, totiž syna Jana Václava Františka, došlo
v noci mezi 10. a 11. květnem 1658. Nejen u tohoto záznamu autorka píše, že počala „stonati
k porodu“, přičemž s narůstajícím počtem narozených dětí, se její komplikace s porodem
zjevně zvyšovaly; například již roku 1671 při porodu dcery Terezie Kajitány uvádí:
„…stoníce v noci a od rána až k třetí hodině německý po poledních těžce k dítěti tak, že
nevím, abych kdy s kterým dítětem tak stonala…“60, roku 1673 při porodu dcery Maxmiliány
Lidmily se porodní komplikace dále zhoršují: „…stoníce pomalu celý den a celou noc, pak
mezi třetí a štvrtou německou hodinou ráno po těžkým a náramným nebezpečným
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stonání…“61. Důvodem, proč Alžběta nazývá porod a porodní bolesti zjevně ustáleným
spojením „stonati k porodu“, může být samotná povaha porodu jakožto přechodového
rituálu, který je vždy doprovázen nejistotou a rizikem. Obzvláště v dřívějších dobách, včetně
období raného novověku, bylo jak těhotenství, tak samotný porod velmi rizikovou záležitostí
a žena byla vždy „jednou nohou v hrobě“, ohrožen byl nejen život dítěte, ale mnohdy i život
samotné rodičky. Alžběta své zápisy o porodech koncipovala velmi podobně, přičemž
opakovala několik frází; kromě již zmiňovaného „stonání“ ve svém záznamu nikdy
neopomněla napsat: „Bůh mne ráčil milostivým pomocníkem býti a synáčka ku potěšení nám
rodičům na tento bídný svět dáti, z čehož buď jméno jeho velebnosti božské na věky chváleno
a blahoslavena Matka boží, svatej milej archanjel.“62 Dále v záznamu o narození nechybí
zmínka o tom, v jakém znamení se dítě narodilo, a která porodní bába byla při porodu
přítomna.
Intervaly mezi jednotlivými porody byly velmi krátké, v rozmezí od 12 do zhruba 27
měsíců, v rodinných pamětech tak následují také krátce po sobě. Zajímavé je, že ani
s rostoucím počtem porodů se meziporodní intervaly nezvětšovaly, přičemž v případě
narození posledních dvou potomků šlo o interval 13 měsíců. Na tomto místě bychom mohli
uvažovat, zda za tak krátké intervaly mezi porody mohl fakt, že Alžběta svěřovala své děti
kojným63; sama to ve svých pamětech bezprostředně nezmiňuje. Nicméně bylo v té době
běžné, že výše postavené ženy (a to i v měšťanských kruzích), do svých domácností
přijímaly chůvy, které byly při vyšším počtu dětí v rodině nezbytné; často, a to právě ve
šlechtickém prostředí, byly najímány i kojné. Častější porody zvyšovaly pravděpodobnost,
že se alespoň jeden z mužských potomků dožije dospělosti a bude tak moci zajistit
pokračování rodu.
Poslední porody Alžběty Lidmily z Lisova byly stále více komplikované, počínaje
jedenáctým porodem dcery Terezie. Nešťastným se stal porod 13. dítěte, chlapce, jenž přišel
na svět po dlouhém a komplikovaném porodu velmi zesláblý, podařilo se jej vzkřísit až po
delší chvíli a bezprostředně poté byl nouzově pokřtěn obyčejnou vodou, jelikož zde byla
vysoká pravděpodobnost, že dítě brzy zemře: „To holátko ale dyckny hekalo a stonalo, držíce
ho vnitřně psotník a dvakrát ho napadnouc dyckny se zas skřísil, potřetí ale ho nepustil až
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skonal.“64 Jelikož byl novorozenec ještě před svou smrtí pokřtěn, Alžběta věřila, že poputuje
jako anděl za jejich zbývajícími zemřelými dětmi, načež se modlila za jeho šťastnou smrt a
zdárný přechod do věčného království.
V Alžbětiných pamětech se kromě četných porodů dočítáme rovněž o několika
úmrtích dětí. Smrt prvního potomka přišla již roku 1658 a tato ztráta byla zřejmě o to
bolestnější, uvážíme-li, že se jednalo o dvouměsíčního prvorozeného syna Jana Václava
Františka, který zemřel po dvou dnech náhlé, nespecifikované nemoci; Alžběta si o této
události zapsala: „Ačkoliv tu největší žalost z křehkosti lidský majíc, vůli mou s vůlí boží
srovnajíc, velebím Boha, že z mého nehodného života anjela sobě vyvolil. Souc tý naděje, že
my rodičové přímluvce u tebe Bože jmíti budeme, a tam, kde v tvé velebnosti přebývá, my se
též dostaneme.“65 Zde je patrné, jak Alžběta připodobňuje své zesnulé děti andělům a
představuje si, že budou jejími přímluvci u Boha. Tyto představy o posmrtné existenci jejích
dětí se vyskytují u všech zpráv o úmrtí dětí Alžběty. Dne 11. února 1662 onemocněla dcera
Anna Barbora na zimnici a Teresia Lidmila na fleky66, které posléze dostala i Anna Barbora.
Obě pak krátce po sobě zemřely. Alžběta ve svém zápisu přiznává trýzeň a zármutek ze
ztráty dvou dcer v tak krátké době po sobě a vznáší prosbu k Bohu: „Poníženě tě Bože
žádajíc, aby mateřskou žalost ode mě odníti a sám potěšitelem mým býti ráčil. Pro
netrpělivost mou z křehkosti lidský na mě se nehněval a budoucně mně spolu s mým
nejmilejším pánem, kterejž smrtedlně na petejče i s synem Franc Antonínem stonal, z milosti
tvý šťastně z toho vyšel, čehož dálej svou milostí svatou nás zachovajíc dopomáhej s těma
anděly ustavičně se radovati na věky věkův. Amen.“67 Alžběta se zde svým způsobem
omlouvá a ospravedlňuje Bohu za svou slabost, tedy za přetrvávající projevy žalu a zármutku
nad ztrátou dětí, a že ztrátu neprožívá dostatečně klidně a v souladu se stanovami v knihách
dobré smrti.
Obzvláště nešťastnou událost popisuje záznam z léta 1664, kdy kvůli chvilkové
nepozornosti chůvy upadl Alžbětin roční syn ze židle přímo na hlavu. Zdravotní stav dítěte
byl natolik vážný, že každý z přítomných očekával jeho brzkou smrt: „v tom já ztrápená
mateř z velký žalosti, nevědouc se kam obrátit, vzala jsem dítě umírající, což mě jiní prosili,
abych dítě z poslední hodinky nevyrážela, já přece ho vezmouc a položila jsem ho na voltář
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odevzdávajíc a prosíc, aby ona ho svýmu synáčku obětovala a, je-li Bohu ke cti a jeho
duši spasení, k zdraví mu pomohla. V tom okamžení dítě se hejbajíc, ručičky podávajíc volal
mama papu, já ho na ruce zdravýho z voltáříčku zdvihla.“68 Tento čin Alžběty má velký
význam pro naše zkoumání. Matka, která nedbala naléhání ostatních, aby nechala syna
pokojně zemřít a z poslední hodinky ho nevyrušovala, což bylo v souladu s představami o
dobrém umírání a zdárném přechodu na onen svět; namísto toho ze zoufalství, přes veškeré
výzvy, i přesto, že znala ars moriendi, vzala své dítě a odnesla jej na oltář, kde prosila za
jeho život. V tomto konání můžeme vidět silné citové prožívání, zoufalost a žal ženy, která
za žádnou cenu nechce ztratit další dítě a je ochotna kvůli tomu podstoupit vše, včetně
porušení dobových přikázání o umírání.
6. listopadu 1667 popisuje Alžběta těžkou nemoc teprve dvouměsíční dcery Benedicty
Lidmily: „má roztomilá dceruška malá Benykna, celou noc nespajíc, velmi těžce nemocna
jsouce, psotník hrozné lomcování s ní působil. V tě těžkosti až do poslední hodiny trvajíc
velmi těžce mřela, že mně nešťastné mateři strápené s žalostí nemalou bylo na ní se dívati.“69
Z tohoto záznamu je možné opět usuzovat, nakolik Alžběta prožívala nemoci a umírání
svých dětí. Je na místě domnívat se, že jí bezmocnost a bezradnost nad malou dcerkou velmi
rmoutila. Ještě citlivější výpověď o pocitech smutku můžeme nalézt při popisu vývoje
zdravotního stavu Alžbětina posledního narozeného potomka, dcery Ludmily Rozy:
„Neměla jsem s mým nejmilejším dítětem já zarmoucená mateř, kterou jsem nevyslovitedlně
milovala, dlouhou radost, neb to andělský dítě nebylo jen pět neděl zdravý… devět neděl v tý
její nemoci trvajíc, takže jsem rozumu pozbýt mohla. S ní ve dne v noci po ten celej čas
sloužící jako věrná mateř strávila…“70 Alžběta dlouze popisuje, jaké trápení ji přinášelo
pohlížet s úzkostí a obavou na svou tříměsíční dceru, která se rozstonala na psotník a její
stav se jen horšil. Neváhala a rozhodla se jet s dcerou, manželem i všemi dětmi do Prahy a
doufala, že pro ni zde nalezne pomoc, což se bohužel nestalo. Svůj stesk popisuje i ve dnech
následujících, evidentně se tedy se ztrátou svého posledně narozeného potomka nemohla
vyrovnat. U Alžběty je s rostoucím počtem narozených dětí patrná také její narůstající
starostlivost a péče o své potomky, což vyplývá jednak ze stále obsáhlejších a citově
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zabarvenějších záznamů o nemocech dětí a jednak především z prožitků hlubokého smutku
nad jejich úmrtími.
V posledním záznamu z roku 1677 popisuje Alžběta cestu z Prahy do Vídně společně
se svým manželem: „8. junii před večerem jsem k paulínům jela, dajíc hrobový kámen
zdvihnout, na mý nejmilejší mrtvý děti se dívala, majíce vás již devět dítek před trůnem
božím, prosím vás mý nejmilejší děti, prošte a pamatujte na vaši věrnou mateř, vyprošte mi
zde časně i tam věčný milost Boží skrz tu lásku a těžkost, kterou jsem s vámi při narození i
při smrti jměla. Připravte mi i vašemu věrnému otci, bratřím i sestrám místo, abychme se v
nebi s Bohem a s vámi radovali.“71 Alžběta jela uctít památku svých již zesnulých dětí,
v modlitbě je prosila o přímluvy nejen za rodiče, ale také za sourozence, kteří jsou ještě
naživu. Celý zápis končí pozoruhodnou a velmi dojemnou představou o posmrtném setkání
celé rodiny v nebi s Bohem, což mohlo nasvědčovat snaze vyrovnat se se ztrátou těchto dětí
a konejšivými představami o šťastném znovushledání.
4.1.2. Úmrtí blízkých rodinných příslušníků
V Alžbětiných zápisech můžeme narazit i na několik zápisů o úmrtí jiných rodinných
příslušníků než jejích dětí. Jmenovitě se jednalo o smrt její matky, otce, sestry a švagrové.72
Ve svých pamětech také zaznamenala těžký pád z koně svého manžela.73 Bezesporu
nejrozsáhleji popisuje okolnosti smrti a následný pohřební obřad u svého otce. Celkově tyto
záznamy hovoří ve prospěch velmi dobrých rodinných vztahů.
4.1.3 Shrnutí poznatků
Vysoké počty narozených a také zemřelých dětí Alžběty z Lisova odpovídají
demografickým tendencím raného novověku. Ve šlechtickém prostředí byla navíc vyšší
natalita jedině vítána, poněvadž přinášela větší pravděpodobnost, že dospělosti se dožije
alespoň jeden z chlapců, jakožto dědiců rodu a jeho majetku. Při současné vysoké mortalitě
nebyl ani přes taková opatření jistý úspěch.
Z osobních záznamů Alžběty Lidmily z Lisova nelze usuzovat lhostejný, neosobní
přístup k jejím dětem, nebo nedostatečně rozvinuté vazby matka – dítě. Ve svých pamětech
Alžběta projevuje hlubokou lítost nad smrtí jak novorozeňat, několikaměsíčních dětí, tak i
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dětí starších. Ani po úmrtí několika dětí u Alžbětiných záznamů není patrná lhostejnost
k truchlení, ani k další péči a starost o stále žijící děti. Velmi brzkou smrt svého naposledy
narozeného, patnáctého dítěte, Alžběta zaznamenává možná nejcitlivěji ze všech
předchozích, o své dcerce píše, že je tou, kterou nevyslovitelně milovala a s její ztrátou se
zřejmě velmi dlouho vyrovnávala.
Na vysokou úmrtnost dětí, a to i ve šlechtickém prostředí, měl nezanedbatelný vliv
nedostatek a špatný stav lékařské péče, neznalost chorob a jejich klasifikace, jak je ostatně
patrné i ze samotných pamětí, kde Alžběta většinou popisuje symptomy nemoci nebo
používá dobová označení pro různé příznaky (např. „fleky“). Samozřejmě další otázkou po
tak vysoké úmrtnosti je možná nedostatečná výživa, jejíž složení nemuselo být v období
raného novověku vyhovující a dostatečně pestré pro malé děti.
Při četbě a analýze tohoto pramene je třeba pamatovat na jistá úskalí, která může
tento výzkum přinést. Předem je třeba zamyslet se, nakolik jsou rodinné paměti vlastní
výpovědí Alžběty Lidmily z Lisova a do jaké míry lze jejich závěry zobecňovat pro
šlechtické prostředí raného novověku. Neméně důležité je pochopit, že některá slovní
spojení a výrazy užité v pamětech mohly mít v tehdejší době jiný význam, než jaký jim
přikládáme dnes, zároveň tyto výrazy nemusí reprezentovat stejnou úroveň citového
prožívání jako v dnešní době. Přes veškeré kritické připomínky, které lze k rodinným
pamětem vznést, můžeme tvrdit, že Alžběta Lidmila z Lisova ke smrti svých dětí rozhodně
nepřistupovala s lhostejností, odstupem, ba dokonce chladem. V jejích záznamech je naopak
evidentní smutek nad ztrátou dítěte, stesk, bolest a žal, přičemž tyto emoce mají v průběhu
záznamů poměrně stupňující se charakter.

4.2. Gabriela Sobková z Kornic, Provdaná ze Spens-Booden – Deníkové rodinné
záznamy
Život Gabriely Sobkové ze Spens-Booden by mohl být v mnohém vnímán jako
klasický příklad životního osudu šlechtičny z přelomu 18. a 19. století. Jedinečnost
Gabrieliny osobnosti je však dokreslena jejím vlastním přičiněním, a sice díky deníku, který
po sobě zanechala, a jenž si vedla v letech 1785-1808. Gabriela pocházela z hraběcí linie
starého slezského šlechtického rodu. Tento rod získal český panský titul v první polovině
17. století. Otcem Gabriely Sobkové byl Jan Karel Sobek z Kornic, císařsko-královský rada
a komoří, který se ve 26 letech oženil s Maxmiliánou Marií Skrbenskou z Hříště. Oba rodiče
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Gabriele zemřeli v 90. letech 18. století, přičemž Gabriela oběma těmto nešťastným
událostem věnuje poměrně dlouhé pasáže ve svém deníku. Gabriela se vdala ve svých 23
letech roku 1796 za Emanula ze Spens-Booden, který pocházel z původně skotského
starobylého rodu. Gabrielin deník obsahuje osm záznamů o narození dětí, přičemž všechny
mají uniformní charakter. Například k narození čtvrtého dítěte si zaznamenala: „V pondělí
13. července 1801 ve tři čtvrtě na čtyři ráno se mi narodil syn, který byl pokřtěn tentýž den
ráno zde v kačické zámecké kapli…a dostal jména Marie Karel August Teodor. Jeho kmotry
byli…Jeho planeta je Venuše. Nemohl být kojen. Augustovy jmeniny připadají na 3. srpna.“74
Časté porody znamenaly pro ženský organismus velkou zátěž, navíc představovaly
velké nebezpečí a ohrožení na životě. Nástupem osvícenství se sice péče o rodičky před,
během i po porodu zlepšila, porod nicméně stále zůstával rizikovou záležitostí. V pohledu
na výchovu dítěte došlo k jisté změně v roli matky. Vztah dítě – matka začal být pro následný
vývoj dítěte vnímán jako klíčový a péče o děti se stávala nedílnou součástí života ženy.
S prohlubováním citových vazeb rostly i obavy o zdraví a život dětí šlechtičen – matek. U
Gabrieliných poznámek je toto také patrné – zaznamenávala si nemoci a jejich průběh u
každého z dětí, jména doktorů, popisy toho, jak děti snášely očkování. Například o nemoci
nejmladšího syna Karla si zaznamenala: „…hned odpoledne dostal malý Karel velmi silný
psotník. Nevyděsil se ani nespadl, dokonce byl pár minut předtím velmi čiperný. Bylo strašné
se na to dívat a každý pro něho plakal, neboť ho mají všichni lidé rádi, protože je velmi
dobré a veselé dítě.“75 Stejně tak zápis o očkování synů svědčí o její starostlivosti: „Nechala
jsem naočkovat svoje čtyři děti, totiž Zoe, Emanuela, Gabrielu a Augusta od těšínského pana
doktora Kudělky kravskými neštovicemi; všechny to přestály opravdu dobře. Bože, dej nyní,
aby tato zkušenost zůstala zachována a pravé neštovice se už nikdy neobjevily.“76
4.2.1. Smrt dítěte
Ve srovnání s rodinnými paměťmi Alžběty Lidmily z Lisova, které se obsahově
zaměřují především na narození a úmrtí dětí, jsou deníkové záznamy Gabriely Spens
tematicky velmi různorodé. Gabriela měla na rozdíl od Alžběty „pouze“ 8 dětí, kdy za jejího
života zemřelo jen jediné z nich. Jednalo se o teprve dvouměsíční dcerku, která zemřela na
souchotiny. „Bolest, kterou jsem při tom pociťovala, je nepopsatelná, protože jsem ještě
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žádné dítě neztratila. Bože, ochraňuj nyní těch zbývajících sedm.“77 Ačkoliv je záznam o
úmrtí dítěte velmi krátký, Gabriela v něm dost zřetelně vyjadřuje své pocity nad jeho ztrátou
a možná právě kvůli přílišnému smutku se rozhodla o této události mnoho nepsat.
Nasvědčoval by tomu i fakt, že dítě bylo pohřbeno v tichosti a bez okázalosti.
4.2.2. Smrt rodičů
Gabriela Sobková ve svém deníku zaznamenává smrt obou svých rodičů, přičemž
oběma z nich věnuje poměrně dlouhá sdělení. O smrti svého otce píše podrobně: „5. srpna
1793 postihla ve Vysoké mého milého otce blahé paměti mozková příhoda, na pravé
straně…V pondělí 12. srpna se mu ale opět přitížilo, přepadly ho mdloby na druhé straně,
v úterý ztratil řeč, večer nám dal své požehnání. Domníváme se, že ho v ten den postihla
další mrtvice…okolo deváté hodiny se dostal do posledního tažení; páter Josef mu
předříkával modlitby, v půl jedenácté přijel páter František a dal mu poslední pomazání.
Poté, co přijal oltářní svátost a vzbudil lítost nad svými hříchy, ztratil úplně vědomí. Ve
čtvrtek mu byly ještě na šíji pokládány pijavice a třikrát mu bylo pouštěno žilou, ale bohužel
zbytečně. Pak 15. srpna ve čtvrt na 12 v noci vypustil k naší největší lítosti svou duši…“78
Z Gabrieliných záznamů je patrné, že její rodina dbala na zásady dobrého umírání a její
otec umíral v souladu s nimi. Protože Gabrielin otec byl katolík, jeho povinností na
smrtelném loži bylo zpovídání se, přijetí svátosti oltářní a dostat poslední pomazání. Před
smrtí měl také odříkávat modlitby, což, jak se dočítáme výše, dodržel. Bolestná agónie na
smrtelné posteli byla podobou poslední zkoušky, v níž měl umírající obstát. Na závěr
ukázky ze zápisu vidíme pouze smírné a strohé vyjádření lítosti.
Co se týče Gabrieliny matky, její smrt přišla o pět let později a patrně Gabrielu zasáhla
pravděpodobně více, než smrt otcova: „6. března 1798 zemřela zaopatřena svátostí ve věku
47 let na prudkou horečku a od ní vzešlou studenou sněť moje milovaná nejlepší matka.
Udržela si vědomí až do posledního okamžiku a zemřela velmi klidná. 5. března nám dala
své požehnání, mým bratrům dala ještě ponaučení. Když jsem ji jménem své sestry žádala
o odpuštění a požehnání, dala mi jej se slovy: ,Milá Gabrielo, na smrtelné posteli přestává
každá zloba, odpouštím jí a žehnám jí.‘ Moje bolest z její ztráty byla velká a její smrt nás
překvapila, protože jsme ji, totiž můj milý muž a já, v Opavě opustili poměrně zdravou ještě
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před několika dny, hned po masopustu…“79 Smrt matky Gabrielu zřejmě zasáhla o to více,
že byla, jak sama uvádí, náhlá a nečekaná a Gabriela nebyla posledním matčiným dnům
přítomna, neboť ji společně s manželem opustili zdravou a netušíc, že ji pravděpodobně
vidí naposledy. Sice poté Gabriela připouští, že různé nemoci měla matka již mnoho let,
ale zřejmě jim nebylo přikládáno tolik vážnosti.
Projevy smutku a žalu se v období od 16. do 19. století společensky tolerovaly různou
měrou. Nelze však zpochybňovat obecnou praxi truchlení ani v okamžiku smrti, ani při
pohřbu či období následujícím. „Nošení smutku se pečlivě dodržovalo, zejména pokud se
dotýkalo společenského postavení truchlící osoby, buď proto, že je potvrzovalo, anebo
proto, že jeho zanedbání by je zpochybnilo.“80 Bylo však například nepřípustné dávat
najevo bolest u lože umírajícího (v souladu s příručkami dobrého umírání). Doporučovalo
se dát průchod žalu prostřednictvím textů, náhrobních nápisů a podobně. Nicméně, jakmile
skončilo období smutku, individuální projevy žalu se už příliš netolerovaly a jak píše
Philippe Ariés, tomu, kdo byl příliš zarmoucen na to, aby se vrátil zpět do normálního
života, příslušelo stáhnout se z očí veřejnosti a známých, na venkov či do kláštera.81
Gabriela v případě obou rodičů píše do svého deníku, že se nezúčastnila pohřbu: „V
pátek ráno jsme jeli do Opavy a zůstali tam do úterý do rána, abychom nebyli svědky
smutného pohřbu…“82 Její neúčast na pohřbech obou rodičů mohla pramenit buď z velkého
žalu, který nad jejich ztrátou pociťovala, nebo se mohlo jednat o zvyk doby, kdy se ženy
ze šlechtických rodin, příbuzné zemřelého, nesměly účastnit pohřebního průvodu ani
obřadu; staré tradice žádaly, aby zůstaly doma. Tento zvyk přetrval na Sicílii dodnes, ženy
z rodiny se tam pohřbu neúčastní.83
4.2.3. Manžel Emanuel ke smrti své manželky
Poslední zápis Gabriely je datován 17. března 1808, kdy uvádí, že se ujala pozice
guvernantky u svých dcer a modlí se za to, aby je vychovala k radosti její a manželově.
Další záznam už provedl její manžel Emanuel: „22. října 1808 mi Bůh vzal svůj nejdražší
dar, moji nezapomenutelnou manželku. K naší největší lítosti ji vzal k sobě v devět hodin
večer v jejích 36 letech. Zemřela jako křesťanka v odevzdanosti do Boží vůle, po přestálém
79
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předčasném porodu, ve zlé horečce, která se velmi prudce projevila třetí den po porodu při
horečce omladnic84…Zanechala mě, ještě po sedmi měsících úplně zoufalého manžela, a
sedm dětí. Byla nejněžnější a nejvěrnější manželkou, milující a starostlivou matkou,
horlivou a dobrou paní domu, pohotovou v plnění všech svých povinností, svědomitou a
věrnou, během našeho dvanáctiletého manželství jsem byl ten nejšťastnější manžel. Mým
jediným přáním bylo pouze mít tuto výtečnými vlastnostmi nadanou ženu. Byla jediné moje
štěstí a spokojenost.“85 Intenzita smutku Gabrielina manžela je v tomto záznamu velmi
silná. Lze z něj usuzovat, že jejich manželství bylo pevné a zřejmě protkané láskyplným
citem. Emanuel uvádí, že po sedmi měsících od její smrti se cítí být stále zoufalý, úmrtí
manželky pro něj muselo znamenat skutečnou tragédii i s ohledem na fakt, že po sobě
zanechala 7 dětí. Pro Emanuela musela být smrt jeho manželky nečekanou událostí, neboť
zemřela ve věku 36 let, tedy i na svou dobu mladá. Jejímu brzkému odchodu mohl
s největší pravděpodobností přispět zhoršující se zdravotní stav. Rodina se totiž dostala do
špatné finanční situace, byli nuceni prodat panství a také propustit guvernantku, jejíž
povinnosti, jak již bylo uvedeno výše, Gabriela sama převzala. U Gabriely tak muselo dojít
ke značnému fyzickému vyčerpání neustálou péčí o děti, smrtí nejmladšího a celkově
velkému vypětí. Jelikož její nejmladší dcera zemřela na souchotiny, je důvodný
předpoklad, že jimi Gabriela sama také trpěla, a z toho důvodu možná její zesláblé tělo
neusneslo deváté těhotenství. Gabriela tak předčasně porodila a sama zemřela několik dní
poté.
Emanuel v dalším záznamu popisuje, kde svou ženu pohřbil a jak dále postupoval po
smrti své manželky: „Po této pro mne nevyjádřitelné bolestné ztrátě jsem se přestěhoval
se všemi svými dětmi na zimu do Těšína k mojí dobré matce. Ta zastoupila místo matky u
mých osiřelých dětí, pečovala o domácnost s obdivuhodnou neúnavností ve svých 64 letech
a přidala tímto způsobem ještě zásluhu ke svému příkladnému ctnostnému milému běhu
života.“86 Tíživou životní situaci řešil Emanuel dočasným přestěhováním do těšínského
domu, který vlastnil a v němž přebývala jeho matka, která mu alespoň na čas vypomohla
s péčí o děti. Emanuel se sám nemohl postarat o všechny děti, proto se rozhodl dát dvě
dcery na výchovu do kláštera.
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4.2.4. Testament Gabriely ze Spens-Booden
Gabriela po sobě zanechala závěť, která byla díky svému neporušenému stavu
přeložena a připojena na závěr edičního vydání deníku. Testament obecně sloužil
k vypořádání posledních věcí člověka, byl sepisován vždy pro případ náhlého onemocnění
nebo skonání.87 Gabrielin testament dobře dokresluje předpoklad dobrého, na důvěře
založeného vztahu mezi ní a Emanuelem. Ve své poslední vůli odkázala veškerý svůj
majetek svému manželovi, a ačkoliv ji sepsala devět let před svou smrtí, neměla potřebu ji
za ta léta nijak pozměňovat. Ponechala tak dělení majetku a zaopatření dětí zcela na úvaze
svého manžela, „v přesvědčení, že můj milý manžel bude myslet na jejich dobro, když si to
(děti) zaslouží svým uctivým, zbožným a dobrým chováním a svému stavu přiměřeným
způsobem života.“88. Na závěr své poslední vůle věnovala krátký odstavec projevu lásky
ke svému muži: „Kéž by Bůh dal, abych mohla svému vroucně milovanému muži zanechat
více a projevit mu tak alespoň v něčem svou vděčnost a lásku za jeho lásku, dobrotu a
shovívavost, jež mi během našeho šťastného manželství při každé příležitosti prokazoval.“89
Gabriela svůj testament sepsala stručně, na jeden list, avšak zahrnula do něj vše, co se
od testamentu v tehdejší dobové praxi požadovalo, zejména rozdělení majetku a určení
poručnictví nad pozůstalými. Ženy své testamenty obecně sepisovaly jiným způsobem než
muži, zejména s ohledem na jejich postavení ve společnosti – sebeidentifikovaly se
zpravidla pomocí některého mužského příbuzného, většinou manžela, či otce. Svůj majetek
pak ženy nejčastěji odkazovaly svým manželům, tak to ostatně vidíme i v případě Gabriely,
nebo svým dcerám. Mužští potomci většinou následovali až ve druhé linii.
Testátoři ve svých závětech často opakovali fráze jako „má nejmilejší manželka“,
zejména pro klid vlastní duše, aby bylo skutečně patrné, komu zmiňované odkazují.
Obecně se na úvod testamentu slušelo uvést několik zbožných myšlenek o pozemském
životě, smrti a životě po ní. V Gabrielině testamentu tuto rozvahu postrádáme; nebylo
neobvyklé, že někteří šlechtici pouze mechanicky neopakovali zažité fráze tak, jak to bylo
v souladu se stanovisky církve; pro některé byl testament formou vyjádření, které
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nepodléhá přímým soudům církve a nabízí možnost vyjádřit se k vlastním odlišným
postojům k životu a smrti.90

4.3. Korespondence Zuzany Černínové z Harasova s jejím synem Humprechtem
Janem Černínem z Chudenic
Zuzana Černínová z Harasova se narodila 25. září 1600 jako mladší dcera pana Jiříka
Homuta z Harasova, známého jihočeského hospodáře, a jeho manželky Alžběty Homutové
z Cimburka, pocházející z kdysi slavného českého rodu Cimburků.
Zuzana se jako jedenadvacetiletá roku 1621 provdala za pana Jana Černína
z Chudenic, jenž pocházel rovněž ze starého rytířského, tehdy již do panského stavu
postupujícího rodu. Jeho otec Humprecht starší byl významným, politicky angažovaným
mužem v době předbělohorské i pobělohorské. Jan po něm ovšem nezdědil tolik z jeho
průbojnosti a cílevědomosti, nezastával žádný významnější úřad nebo veřejnou funkci,
kromě úřadu hejtmana kraje bechyňského, jež býval úřadem drobnějších vesnických
šlechticů. Plnění vyšších životních plánů mu zřejmě nedovolovalo ani jeho chatrné
psychické a tělesné zdraví, Zuzana Černínová se o něm v dopisech letmo zmiňovala jako o
„melancholiophlegmatikovi“, tedy člověku nepevného zdraví, zahleděného do svých
snových vizí. Křehkost jeho zdraví ostatně stvrzuje fakt, že zemřel předčasně, ve věku ne
více než čtyřiceti pěti let.
Zuzana měla s Janem Černínem celkem čtyři děti – Alžbětu Johanu, Humprechta
Jana, Evu Polyxenu a Heřmana Václava. Navíc poté, co zemřela její dcera Alžběta, ujala se
Zuzana péče také o svou vnučku Zuzanku, „Zuzrličku“, o niž se posléze často zmiňovala ve
svých dopisech. Zuzana na sebe navíc po smrti manžela převzala veškerá břemena
související se starostí o hospodářství. V tomto směru se ovšem projevily její vlohy pro řízení
chodu hospodářství, jež patrně zdědila po svých rodičích. Nejenom, že se zdárně potýkala
s dluhy, kterými bylo jejich hospodářství zatížené, podařilo se jí černínské panství dále
rozšířit. Válečné výpady švédských posádek ji roku 1645 donutily na čtyři roky přesídlit
z radenínského zámku do Prahy; na stáří se opět vrátila na Radenín. Až svá poslední léta
života strávila v ústraní, zahloubaná do pocitů opuštěnosti a marnosti, avšak „svoji povinnost
ženy a matky ke své rodině splnila beze zbytku, odevzdávajíc svoje i manželovo jmění svým
90
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dětem bez pohromy i bez tíživějších závazků dlužních.“91 Zemřela 22. února 1654 ve věku 53
let a byla pohřbena po boku svého manžela.92
4.3.1. Smrt dcery Alžběty
Ze vzájemné korespondence Alžběty a Zuzany se zachovalo pouze několik dopisů,
které byly tematicky odlišného charakteru než dopisy se synem Humprechtem. Alžběta se
v pouhých šestnácti letech provdala do ciziny za císařského plukovníka a žila tak do značné
míry život osamělé, ničím nevytížené se ženy, stýskající si po domově. Celkově byl odchod
do ciziny vnímán odlišně u žen než u mužů, nebylo zvykem dát ženě pobývající v cizím
prostředí prostředky pro to, aby znovu naplnila svůj život. Zuzana tam musela svou dceru
vnímat jako dítě, ocitnuvší se osamocené v cizí zemi, jistě se snažila alespoň dopisy
povzbudit jak ji, tak sebe samotnou. Alžběta u své matky nechala svou dceru Zuzanku,
kterou nemohla mít při sobě v době, kdy se rozhodla následovat svého manžela na cestách.
V dnešní době by se toto rozhodnutí dalo považovat za nezodpovědné a lehkovážné
rozhodnutí – vzdát se péče o své dítě pro lásku k manželovi, u Alžběty tomu zřejmě přispěl
fakt, že se vdávala velmi mladá a neměla dostatečný cit a zkušenosti pro zaopatření dětí.
Nakonec je ale nutné přiznat, vzhledem k již tak dost vysoké dětské úmrtnosti, že by dítěti
časté přesouvání nebylo jistě ku prospěchu a možná by jen zbytečně snižovalo jeho šance
na dlouhý život. Navíc „Zuzrlička“ u své babičky jistě nezažívala zlé časy, měla se zde
velmi dobře.93
Smrt nejstarší dcery Alžběty musela být pro Zuzanu Černínovou velkou ránou. Když
o ní v dopise spravovala svého syna Humprechta Jana, byla jistě velmi rozrušená, ze zprávy
je ovšem patrná také jistá snaha o smíření s nastalou událostí, v níž jí značné pomáhala její
hluboká víra v Boha: „Mé nejmilejší dítě! Pro Boha tě prosím, nestýskej sobě nad její smrtí,
vůle Boží se s ní vykonala, jek se Pánu Bohu líbilo, tak se stalo.“94 Ač byla smrt tragickou
událostí, tehdejší člověk se s ní v mnohém dokázal vyrovnat lépe právě díky myšlence na
skutečnost, že vše se děje z Boží vůle, každá událost tomuto vyššímu záměru podléhá a nic
se neděje nahodile. Podstatně více, než smrt dcery ale mohla (obzvláště ovdovělou) ženu
zasáhnou smrt syna, který byl nositelem jména rodu, sociálního statusu a jistého finančního
91
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zabezpečení. Z korespondence Zuzany se synem Humprechtem je velmi patrná její velká
starost o jeho zdraví: „Hrubě se rmoutím z toho, že jsi, můj nejmilejší synu, na zdraví svým
neduživej, Bůh všemohoucí, ten nejlepší lékař, račiž Ti těch prostředků a líkařství sám
požehnati, kterých užíváš … což mne nic v světě více těšiti by nemohlo, než aby[s] Ty
dokonale zdráv byl, vždycky jsem po ten celý čas, co jsi ujel, hrubě na Tě myslila, jak Ti
dáleji bude.“95 V případech, jako je tento, kdy Humprecht onemocněl a o svých
zdravotních problémech se svěřil matce v dopisech, projevovala Zuzana úzkostné obavy o
jeho zdraví; v situaci, kdy svému synovi nemohla být v těžkých chvílích nablízku,
nevěděla, jak se jeho zdravotní stav vyvine a na jeho odpovědi musela čekat někdy i dlouhé
týdny, je složité představit si dnešním pohledem, jak těžké časy musela zažívat. „…samať
se dosti trápím a starám a nijakž vesela býti nemohu, až zvím, jak je s Tebou. Pro Boha Tě
prosím, napiš mi pravdu, jak se máš, nebo já vím o Tobě, jen aby[s] mne nermoutil, že ty
svý těžkosti přede mnou zatajíš, ale hůř mi tím činíš, nebo já se mnohem víc starám, když
nevím dokonale, jak je s Tebou.96
4.3.2. Smrt Jana Černína
Smrt manžela znamenala pro Zuzanu Černínovou ztrátu opravdového životního
partnera. Z úcty a nepřerušené lásky ke svému choti se rozhodla již nikdy neprovdat a
strávit zbytek svého života v ústraní. O tom, jaké city Zuzana k Janu Černínovi chovala, se
lze přesvědčit v dopisech, kde jej častovala slovy „…mé nejmilejší holátko…“, „…mé ze
všeho světa nejmilejší srdíčko…“, „…mé nejmilejší potěšení…“97
O úmrtí manžela Zuzana informovala v dopisech své syny Heřmana a Humprechta
Jana; její zprávy dosvědčují, jak beznadějná situace to pro ni musela být. Synovi Heřmanu
Černínovi oznámila: „Před Vaší Milostí přežalostivě s zarmouceným srdcem a s pláčem
tajiti nemohu, kterak pán Bůh všemohoucí mě tím největším zármutkem navštíviti, s mým
nejmilejším panem manželem rozloučiti, jej prostředkem smrti z tohoto světa pojíti
a povolati a mě s mými milými dítkami v tom největším zármutku a sirobě pozůstaviti
ráčil.“ Dochovaný je také dopis, který o této tragické události napsala druhému synovi,
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Humprechtu Janovi: „…ach! Což tomu přesmutná nešťastná žena sirá říci mám, k smrti
mi se ta žalost rovná, tak že bych sobě raději smrt nežli živobytí volila.“98
Nová role vdovství pro ni byla těžkým údělem, nad nímž si často vzdychala.99 Jedinou
radost jí mohly působit úspěchy synů, s nimiž ovšem byla povětšinu času v kontaktu pouze
prostřednictvím dopisů; a samozřejmě vnoučata. Po smrti Jana Černína z Chudenic se
musela Zuzana postarat o zdárný chod hospodářství; toto těžké období bylo jen umocněno
starostmi pramenícími z nadcházející třicetileté války: „Kolikráte přes mé grunty všichni
táhli ku Pelhřimovu a jinám, žeťby mohli na podkovách ty mé grunty vodnesti, k tomu ty
největší kontribucí a ještě k tomu sami berou a boří.“100 Neměla od té doby již mnoho
touhy po prožívání světských radovánek101, neznamenalo to však, že zanevřela na své
přátele; pro velké množství návštěv někdy nestíhala včasně odepsat synovi.
Zuzana Černínová po ovdovění nepomýšlela na nový sňatek, a to i přesto, že by jí
pravděpodobně mohl ulehčit mnohé starosti s hospodářstvím, sužovaným strastmi
třicetileté války. Velmi se jí dotýkaly zvěsti o údajné možnosti jejího nového sňatku102; na
své věrnosti zesnulému choti si skutečně zakládala. Jednak bezmezná věrnost zesnulé
lásce, jednak její pokročilý věk, ale také obavy z toho, že by nový sňatek nemusel být
z lásky, ale spíše kvůli majetku, ji donutily zůstat vdovou.

5. Resumé
Na tomto místě by bylo vhodné provést srovnání poznatků získaných analýzou
jednotlivých pramenů a upozornění na případné odlišnosti. Je sice pravdou, že všechny
mnou zvolené pisatelky pocházejí ze stejné společenské vrstvy, z prostředí šlechtického,
avšak jejich životy nebyly zdaleka stejné. Nejprve je nutné upozornit na odlišnou dobu, v níž
autorky žily – pohybujeme se v rozmezí 17. a 18. století, přičemž Alžběta Lidmila z Lisova
(1639-1698) i Zuzana Černínová z Harasova (1600-1654) se narodily a žily v 17. století,
98
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ovšem Gabriela Sobková z Kornic (1773-1808) přišla na svět až dlouho po jejich smrti,
v druhé polovině 18. století. To s sebou neslo také odlišnosti ve vyjadřování o smrti a
umírání. V jejím pojetí se setkáváme s přístupem naší době daleko bližším; v deníkových
záznamech již nenajdeme dlouhé přímluvy k Bohu za spásu duše, jako tomu je u zbývajících
dvou pisatelek, ani ustálená spojení odkazující k velebení Bohu za to, že ji obdaroval
zdravým dítětem. Stejně tak své již zesnulé dítě nepřipodobňuje k andělům – ne snad proto,
že by nedoufala v jeho posmrtnou existenci, ale spíše proto, že v době 18. století již mohlo
docházet k postupnému odkřesťanštění společnosti.
Další odlišností je bezpochyby značný rozdíl v porodnosti i úmrtnosti dětí – Gabriela
ze svých osmi dětí ztratila jediné, zatímco Alžběta přišla ze svých patnácti nejméně o devět
dětí. Oproti těmto dvěma šlechtičnám měla třetí z nich, Zuzana Černínová, „pouze“ čtyři
děti, z nichž jedno zemřelo. Stále je však možné uvažovat, že v Gabrielině případě je míra
úmrtnosti v poměru k porodům nejnižší. Zásluhu na tom měl bezpochyby pokrok medicíny,
tedy nejenom fakt, že docházelo k postupné medikalizaci porodů, ale také snaha účinně
bojovat proti epidemiím a s tím souvisejícím zavedením očkování. V deníku Gabriely
Sobkové můžeme dokonce naleznout záznamy o tom, jak dala očkovat své děti proti
neštovicím. Proti těm se začalo v evropských zemích ve větší míře očkovat právě s nástupem
18. století, ačkoli samotné očkování pravými neštovicemi bylo poměrně riskantní. Lékaři
Marie Terezie se metodu variolace (tedy očkování lymfou z pravých neštovic) učili od svých
kolegů v Anglii. Samotná Marie Terezie pak byla propagátorkou tohoto typu očkování a
nechala jej aplikovat i svým dětem. Očkování způsobovalo celkovou zesláblost a vyžadovalo
dočasnou karanténu, neboť člověk mohl být po určitou dobu infekční.103 Roku 1796
vyzkoušel anglický lékař Edward Jenner poprvé očkování kravskými neštovicemi, díky
čemuž se mu podařilo do značné míry odbourat rizikové vedlejší účinky očkování.104
Gabriela Sobková ve svém deníku píše právě o tomto novém druhu očkování kravskými
neštovicemi, a to v květnu a červnu roku 1802 (tehdy jimi nechala naočkovat čtyři ze svých
dětí) a posléze v dubnu roku 1808 (kdy nechala naočkovat syna Karla), tedy relativně krátce
po jeho objevení. Právě očkování a celkově lepší a dostupnější lékařská péče mohly
dopomoci k tak nízké úmrtnosti, jakou pozorujeme v případě Gabrieliných dětí.
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Dějinným přístupem ke smrti se v různých formách zabývala řada historiků. Je více
než vhodné v tomto směru zmínit především francouzskou historiografii v čele s Philippem
Arièsem, jehož knihy o dějinách smrti poskytují přehled o proměnách kolektivního přístupu
ke smrti. Jeho hlavním poznatkem bylo, že přístupy ke smrti se v průběhu staletí měnily,
přičemž tyto změny probíhaly jen velmi pomalu, v řádech několika generací, a proto je
současníci nemuseli ani postřehnout.105 Další francouzský historik, Michel Vovelle, se
věnoval metodám zpracování testamentů, z nichž vytvářel charakteristiky kolektivních
představ o smrti, jež následně řadil jak chronologicky, tak regionálně, aby poznal časové a
místní odlišnosti. K jeho nejznámějším zjištěním však patří myšlenka o odkřesťanštění v 18.
století. Tento proces se podle něj netýkal pouze nejvyšších vrstev společnosti, ale mnohem
širšímu okruhu sociálních skupin. Vovellovy výzkumy ukázaly jednoznačný pokles
požadavků na velkolepé barokní pohřby již mezi léty 1720–1740. Lidé se postupně zříkali
představ o boží milosti, začaly se objevovat spíše lhostejné postoje k těmto otázkám. Dále
Vovelle odmítal myšlenku, že lidská smrt byla někdy v dějinách přirozená, přijímaná klidně
a beze strachu; smrt jen neměla vždy stejnou důležitost a dějiny ukazují období, kdy se strach
ze smrti zřetelně zvyšuje.106
Z českého prostředí pro mě byla velmi nosná kniha Smrt a pohřby české šlechty na
počátku novověku od Pavla Krále, který v ní představuje problematiku kolektivních přístupů
ke smrti včetně pohřebních rituálů v českém šlechtické prostředí. Svá poznání zakládá na
výzkumu teologicko-mravokárné literatury a osobních pramenů ze šlechtického prostředí a
přichází na dvojznačnost přístupu ke smrti, kdy na jedné straně stál strach ze smrti a na straně
druhé byla smrt v souladu s křesťanskou věroukou, tedy konec strastiplné pozemské cesty a
začátek blaženého nadpozemského života. Další zásadní zjištění učinil Král ve vztahu
k raněnovověké mravouce ve srovnání s praxí. Podle něj se představy šlechticů jen velmi
málo lišily od oficiálních církevních stanovisek; čeští šlechtici v mnohém naplňovali ideály
dobré smrti. Přesnými pravidly se řídily i okamžiky umírání, kdy bylo jasně stanoveno, co
musí umírající před svým věčným odchodem splnit.107 Z hlediska mravoučných textů raného
novověku mi velmi posloužila kniha Vítr jest život člověka, aneb život a smrt v české barokní
próze od Miloše Sládka. Tato publikace poskytuje množství barokních textů a rukopisů,
proložených komentáři autora. Sládek předpokládá, že tehdejší literární díla v sobě mnohdy
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slučovala funkci uměleckou a naučnou, a tudíž působila na vidění světa a představivost
lidového čtenáře. Pochopení smrti a všeho, co po ní mělo následovat, bezprostředně
souviselo s pohledem na život a jeho podstatu. Lidské bytí bylo v této literatuře (jejíž tradice
započala již v antické stoické filosofii) představováno jako postupná cesta ke smrti.108
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ZÁVĚR
Tato bakalářská práce se věnuje tématu smrti v období raného novověku se zaměřením
na její pojetí v osobních záznamech šlechtičen 17. a 18. století v souvislosti se smrtí blízkého
člověka. Předkládá specifický pohled raněnovověkého člověka na smrt jako na součást
každodenního života tehdejšího světa.
Nebylo cílem předložit vyčerpávající analýzu úlohy smrti v myšlenkovém světě lidí té
doby a domnívám se, že by to nebylo ani možné. Snažila jsem se, na základě úzce zvoleného
okruhu pramenů, představit jeden z aspektů života dle písemného svědectví tří žen: Alžběty
Lidmily z Lisova (1639-1698), Gabriely Sobkové z Kornic (1773-1808) a Zuzany
Černínové z Harasova (1600-1654) a s jejich pomocí ověřit dosavadní teorie a zjištění o
prožívání smrti blízkých.
Práce je rozdělena na pět hlavních celků. Úvodní část v první řadě popisuje pojem egodokument jako materiál soukromé povahy, psaný pro vlastní potřebu pisatele nebo jeho
blízkého okolí. Tento pojem má teoretické zázemí především u historického výzkumu
v Německu nebo ve Francii a je rozvíjen v souvislosti s bádáním historické antropologie
nebo mikrohistorie. Jedinečnost tohoto pramenného materiálu spočívá nejenom v jeho
vysoké důvěryhodnosti z hlediska prožitků každodenního života, ale také v možných
alternativních pohledech na něj. Mezi formy ego-dokumentů řadíme zde rozebírané
deníkové záznamy, rodinné paměti, korespondenci, ale také cestopisy, kuchařky,
autobiografie a podobně. Edičnímu zpracování těchto pramenných památek se u nás věnuje
například Historický ústav Jihočeské univerzity, v posledních letech však popularita využití
těchto dříve možná nedoceněných zdrojů stoupá.
Následně je věnována krátká pozornost dosavadním výzkumům v zájmové oblasti a
v související problematice. Po tomto shrnutí se zabývám kritikou zvolených pramenných
dokumentů, jejich charakteristice a odůvodněním tohoto výběru. Tato část obsahuje také
konkrétní vymezení tématu práce, jenž zužuje výběr ego-dokumentů na deníkové záznamy,
rodinné paměti a korespondenci šlechtičen z období 17. a 18. století. Konkrétně se jedná o
rodinné paměti Alžběty Lidmily z Lisova, deníkové záznamy Gabriely Sobkové z Kornic a
korespondenci Zuzany Černínové z Harasova se synem Humprechtem. K deníkovým
záznamům Gabriely Sobkové byl editorkami připojen i její testament, jemuž v analýze
pramene věnuji také pozornost. Vznik těchto dokumentů byl nepochybně řízen rozličnými
záměry autorek, o čemž ostatně vypovídá i jejich odlišná forma. Všechny ovšem díky své
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exkluzivitě a soukromé povaze mohou podat věrohodné svědectví o realitě jejich světa.
V záznamech lze s důvěrou pátrat po změnách v myšlení a přístupech daných představitelek.
Druhá část práce se věnuje konceptu smrti v raném novověku. Zde se zabývám
představami raněnovověkého člověka o smrti a přípravami na její příchod. Jelikož byla tato
oblast života silně ovlivněna náboženským učením, nelze opomenout církevní postoje ke
smrti a způsoby, jakými rozlišovala mezi dobrou a „špatnou“ smrtí. Pro účely dobrého
umírání byly vydávány spisky a příručky, jak tohoto dosáhnout. Vzhledem k tehdejší vysoké
dětské úmrtnosti a k poměrně častým úmrtím žen při porodech vznikaly také spisy určené
těhotným ženám, které připravovaly budoucí rodičky na okamžik porodu a možné
komplikace, jež během něj mohou nastat.
Následující část se zaměřuje na pojetí smrti blízkého člověka, respektive smrtí manžela
či manželky a smrtí dítěte. Tyto dva modely smrti blízkého popisuji jednak proto, že se
v analyzovaných pramenech objevují nejvíce a jednak také z toho důvodu, že s sebou vždy
nesly velké změny v životech aktérek, ať už v přístupu k životu, sociálnímu postavení nebo
ekonomické situaci.
Čtvrtá část je věnována analýze pramenů, která je dále rozdělena na tři části podle
autorek daných ego-dokumentů. Zde se detailně věnuji jednotlivým záznamům o úmrtí
blízkého člověka. Tyto poznatky poté zhodnocuji v závěrečné páté části, kde je dávám do
vzájemných souvislostí, porovnávám s dobovým kontextem a následně předkládám výčet
zásadních myšlenek vybraných autorů, kteří se věnují tématice smrti zejména na příkladech
raněnovověkých pramenů osobní povahy.
Ve své práci jsem se pokusila nastínit vybranou tématiku nejprve s pomocí poznatků
získaných studiem sekundární literatury a následně vlastní analýzou zvolených pramenných
dokumentů. Cílem výzkumu bylo ověřit některé z teorií historiků, pojednávajících o
prožívání umírání a smrti. Jak jsem již konkrétněji uvedla v resumé, je patrné, že jisté změny
v pojetí smrti se mezi 17. a 18. stoletím projevují, tedy zejména v pojetí smrti u Gabriely
Sobkové v porovnání se zbývajícími dvěma šlechtičnami. Dalo by se, po vzoru zjištění
Michela Vovella hovořit o postupném odkřesťanštění života a s tím spjatou narůstající
obavou ze smrti. Osvícenství bylo mimo jiné dobou racionality a technického pokroku,
zřejmě tedy není náhodou, že ve stejné době ustupuje křesťanská víra většiny společnosti do
pozadí a pojetí bytí a smrti se začíná měnit. Patrné vlivy mravokárných textů a kázání
můžeme naleznout zejména u písemných záznamů Alžběty Lidmily z Lisova, která hojně
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užívala ustálených, nábožensky zabarvených formulí jak k přivítání narozeného dítěte, tak
k poslednímu rozloučení s ním. I Zuzana Černínová v rámci korespondence se synem
neopomíjela přímluvy k Bohu za synovo zdraví. Rovněž u Gabriely Sobkové nalezneme
jisté podobnosti s ideály dobré smrti, například v případě záznamu o smrti jejího otce, kde
v souvislosti s jeho poslední hodinkou zmiňuje předříkávání modliteb, poslední pomazání,
přijímání svátosti i vyjádření lítosti nad pozemskými hříchy. Navíc její otec umíral doma,
obklopen svými blízkými, tudíž naplňoval podmínky ideální smrti dobrého křesťana
z pohledu normativních pramenů té doby.
Závěrem bych ráda uvedla krátké zamyšlení nad tím, jaký má tato bakalářská práce
přínos. Pro svůj výzkum jsem zvolila jistě ne příliš časté a populární téma, o němž obzvláště
v dnešní době velmi málo mluvíme. Rozhodla jsem se podat svědectví o postojích
raněnovověké šlechtičny ke smrti a umírání s využitím ego-dokumentů, tedy pramenů
osobní povahy, jejichž hodnota je pro poznání tehdejšího světa nedocenitelná a s nimiž
evropská historiografie pracuje ve větší míře zejména v posledních letech. Chtěla jsem
docílit uspořádání získaných poznatků o fenoménu smrti v období 17. a 18. století, kdy
pravděpodobně docházelo ke změnám v postojích ke smrti. Podle mých závěrů se přikláním
k domněnce (která je v souladu s určitými předpoklady Ariése či Vovella), že období 18.
století skutečně znamenalo další zvrat, jehož důsledky můžeme pozorovat i v dnešním
přístupu ke smrti; tedy smrt postupně tabuizovaná, odsouvaná stranou našich zraků, smrt
obávaná, vzdálená a vždy nečekaná.
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