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Anotace (abstrakt)
S východiskem v kognitivní lingvistice, kognitivní poetice a v teoriích
zkoumajících jazykový obraz světa se práce zaměří na utváření pojmové opozice ŽIVOT
– SMRT v poezii Jiřího Karáska ze Lvovic. Soustředí se při tom na sémantickou oblast
smyslů a smyslových vjemů, na jejímž základě se tato pojmová opozice podstatně
konstituuje.
První část práce bude (po uvedení do kontextu) věnována základní poloze
konceptualizace smyslů a opozici ŽIVOT – SMRT v českém obrazu světa. Druhá část se
zaměří na poezii Jiřího Karáska ze Lvovic. Diplomantka v ní bude sledovat specifické
metaforické a metonymické extenze spojené s cílovou oblastí ŽIVOT – SMRT, a to ty,
které souvisí se smysly a smyslovými vjemy (včetně barev). Podle možnosti se pak
zaměří na textové konotace spojené s vybranými výrazy ze sémantické oblasti smyslů
(s těmi, které se ukážou jako nejnosnější s ohledem na opozici ŽIVOT – SMRT).
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Abstract
With starting point in cognitive linguistics, cognitive poetics and theories of
linguistic picture of the world, the thesis will be focused on creation of conceptual
opposition LIFE – DEATH in poetry of Jiří Karásek ze Lvovic. This conceptual
opposition is substantially constituted on the basis of the semantic field of senses and
sensory perceptions. This thesis contains this area too.
The first part of the thesis will be concentrated on conceptualisation of senses and
opposition LIFE – DEATH in Czech linguistic picture of the world. The second part will
be focused on poetry of Jiří Karásek ze Lvovic. The author of the thesis will analyse
specific metaphorical and metonymical extension associated with the target area LIFE
and DEATH, and the sensory perception (including colors). Then the author will focus on
the text connotations associated with the terms of the semantic fields (those with regard
to prove opposition LIFE – DEATH).
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Úvod
Východiskem pro vznik této práce byla fascinace kontrastní symbolistnědekadentní poezií Jiřího Karáska ze Lvovic, která představuje pozoruhodný objekt pro
literárněvědnou interpretaci. Karáskovy poetické texty obsahují velké množství symbolů
a metaforických vyjádření, čímž nám poskytují jedinečný materiál pro zkoumání
v perspektivě kognitivní lingvistiky, resp. kognitivní poetiky.
V této práci budeme věnovat pozornost zejména rané literární tvorbě, konkrétně
poezii z let 1892‒1897, která vyšla v souborném vydání pod názvem Básně z konce
století (Karásek 1995). Cílem našeho bádání bude prozkoumat Karáskovy básně pomocí
nástrojů kognitivní lingvistiky a poukázat tak na možnosti specifické interpretace jeho
poezie.
Východiskem pro nás budou dosavadní poznatky z oblasti kognitivní lingvistiky
a kognitivní poetiky, které se vztahují k sepětí lidské mysli s jazykem, k zásadní úloze
tělesné a smyslové zkušenosti a ke schopnosti metaforického uvažování. Jako platforma
nám poslouží především knihy Metafory, kterými žijeme (Lakoff – Johnson 2002),
Literární mysl (Turner 2005) a Co na srdci, to na jazyku (Vaňková a kol. 2005). Na
základě získaných poznatků se pak blíže zaměříme na specifické metaforické
a metonymické extenze spojené s cílovou oblastí ŽIVOT – SMRT1. Do oblasti našeho
zájmu se dostanou také smysly a smyslové vjemy, na jejichž bázi se tato pojmová
opozice významně konstituuje.
Úvodní část práce bude věnována osobnosti Jiřího Karáska ze Lvovic
a specifickým rysům jeho poetických textů z devadesátých let. Zaměříme se zde na
dekadentní a symbolistní prvky, uvedeme některé stěžejní motivy Karáskových básní
a porovnáme celkové ladění jednotlivých sbírek z hlediska tělesných a smyslových
prožitků.
V následujících kapitolách uvedeme teoreticko-metodologická východiska, ze
kterých budeme vycházet při našich interpretačních pokusech. Zaměříme se především na
dva základní přístupy k jazyku a klíčové pojmy, se kterými kognitivní lingvistika
a kognitivně orientovaná literární věda pracují.

1

Jako zásadní se ukážou také další opozice, které s pojmy život a smrt úzce souvisejí, například MLÁDÍ
STÁŘÍ, ZDRAVÍ – NEMOC, DUŠE – TĚLO a jiné.

–
7

Po uvedení do kontextu s kognitivní vědou bude soustředěna pozornost na opozici
pojmů ŽIVOT – SMRT, které nejprve přiblížíme z hlediska jejich etymologie
a sémantiky, a posléze se podíváme, jak se tyto pojmy odráží v českém jazykovém
obrazu světa, tj. jak se tyto pojmy chápou v české kultuře, jaké konotace se s nimi pojí
a podobně. Uvedeme si zde také některé běžně užívané konceptuální metafory, které se
s těmito pojmovými oblastmi pojí, a pokusíme se na nich blíže ukázat, jak nám pomáhají
při strukturování naší zkušenosti.
V závěrečné části této práce se pokusíme o interpretaci poezie Jiřího Karáska ze
Lvovic skrze metody kognitivní lingvistiky, přičemž se zaměříme na opozitnost, kterou
kognitivní přístup chápe jako součást našeho konceptuálního systému. Na základě
několika protikladů si tak ukážeme, jak se pojmová opozice ŽIVOT – SMRT v poezii
Jiřího Karáska ze Lvovic utváří.
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1. Život a dílo Jiřího Karáska ze Lvovic
Jiří Karásek (1871‒1951) patří mezi nejvýznamnější představitele české
dekadentní literatury. Šlechtický přídomek, který je odvozen od jména hvězdáře
a matematika 16. století Cypriána Lvovického ze Lvovic, začal používat na počátku své
literární kariéry. On sám však pocházel z chudé měšťanské rodiny.
Finanční situace mu nedovolovala splnit si sen a stát se učitelem, a tak dlouhá léta
pracoval jako poštovní úředník. Když mu jeho přítel Arnošt Procházka, pozdější
spoluzakladatel časopisu Moderní revue, domluvil spolupráci s redaktorem časopisu
Literární listy profesorem Františkem Dlouhým, začalo se jeho jméno dostávat do
povědomí lidí i v okruhu literátů.
Právě Arnošt Procházka byl Karáskovi velkou oporou a vzorem. Seznámili se již
na střední škole a Karásek na něj vzpomínal jako na člověka sečtělého a skeptického,
který v něm probudil zájem o kritiku, francouzskou literaturu a naturalismus.
Tato inspirace francouzskými autory se pak výrazně promítla do Karáskovy
literární tvorby. Nejranější dochované texty byly psané ještě silně pod vlivem jiných
autorů. Charakteristická je pro toto období zejména snaha autora věrně portrétovat
městskou i venkovskou realitu. Hlavním tématem byla konfrontace člověka a reality,
která vyúsťovala v kritiku společnosti.
Z počátku se tyto snahy ještě objevovaly i v Karáskově poezii, která byla
inspirovaná převážně realistickou tvorbou francouzského básníka Francoise Coppéa,
později se ve svém básnickém debutu Zazděná okna přiklonil k dekadentnímu
uměleckému proudu, který měl počátek také ve Francii, tentokrát u takzvaných
„prokletých básníků“2. V duchu tohoto směru pak vznikaly rozmanité dekadentní práce,
které se staly pro jeho tvorbu nejcharakterističtější.

2

Mezi „prokleté básníky‟ (francouzsky les poétes maudits) řadíme například Charlese Baudelaira, Paula
Verlaina a Arthura Rimbauda. Tento pojem se vžil jako označení pro básníky, kteří psali otevřeně o dosud
tabuizovaných tématech a vymezovali se tím vůči společnosti.
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1.1. Prvky dekadence v poezii Jiřího Karáska ze Lvovic
Podíváme-li se do výkladových slovníků na definici pojmu dekadence, zjistíme,
že na prvním místě figuruje slovo úpadek (SSJČ, PS, SSČ). Za úpadek či poklesek
obvykle označujeme takovou změnu, která je nežádoucí (úpadek morálky; úpadek doby;
mravní poklesek). Tento negativně vnímaný pojem byl původně použit francouzskými
básníky Beauclairem a Vicairem pro zesměšnění skupiny básníků, jež se hlásila k odkazu
Charlese Baudelaira. Nečekali však, že tato skupina „nadávku‟ s hrdostí přijme a začne ji
používat jako název nového hnutí (Med 2006, s. 25).
Jako zástupce dekadentních básníků stál Jiří Karásek v absolutní opozici vůči celé
dobové společnosti, opovrhoval maloměstskou morálkou a snažil se odvrátit pozornost od
„vnějšího‟ zkaženého světa dovnitř, do svého nitra. Toto zaměření je patrné i z některých
názvů básní (Krajina v duši, Přátelství duší, Metempsychóza3, Deflorace duše). Ladění
jeho básní dobře vystihl Jarmil Krecar, který uvedl, že: „Jiří Karásek ze Lvovic je
básníkem duše, uzavřené v temnotných samotách, bloudící a tesknoucí nad srázy nicoty,
mučené záhadou absolutna, zmítané poryvy citů a vášní, které ji bičují zklamáním,
smutkem a hnusem, trpící prudkou a marnou láskou k věčné kráse.“ (Krecar 1923, s.116).
Jedním z hlavních témat dekadentních autorů, tedy i Jiřího Karáska ze Lvovic,
byla smrt. Svou averzi ke skutečnosti manifestovali dekadenti obratem ke snu, ve kterém
se často přibližovali k smrti jakožto protipólu života. Tyto dva póly však velmi často také
propojovali a stavěli je do vzájemné blízkosti. Jaroslav Med ve své studii Smrt
v literatuře napsal, že: „konfrontace se smrtí se stala základním předpokladem pro
naplněný život“ (Med 2006, s. 108). Tuto blízkost dokládá i výrok Jiřího Karáska, že jeho
obrat ke hrobům a evokování smrti byly jen „rubem lásky k životu‟ (Karásek 1994, s. 41).
Smrt a všudypřítomné „mrtvo‟ se stalo výrazným rysem dekadentní poetiky. Toto
mrtvo, zastoupené často metonymicky nehybností, tichem a tmou, obklopuje lyrický
subjekt, který si pomalu uvědomuje, že se stává jeho součástí. U Jiřího Karáska můžeme
uvést příklad z básně s příznačným názvem Umrtvení: „Ztratil se prostor, zmizel čas, /
Bylo jen jediné: mrtvo! / Vymizel pohyb, zhasl ruch, / Život se proměnil v mrtvo! / Hmota
a duch jak pomísen ‒ / Všechno se ztratilo v mrákotný sen, / Kolem jen mrtvo a mrtvo...‟4

3

Metempsychóza = názor o posmrtném stěhování, převtělování duše.
Zdroj: http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/metempsychoza-metempsychosa
4
Karásek 1995, báseň Umrtvení, s. 92.
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O Karáskově zálibě ve smrti a zániku svědčí už samotné názvy některých básní:
Rozklad; Nálada zmrtvělá; Mrtvé přátelství; Mrtvé ruce; Chorál mrtvých; Záchvěje
mrtva; Umrtvení; Radost zániku; Ostrov mrtvých. Básnický subjekt v nich bývá nejčastěji
zobrazen v nemoci či umírání, případně vzpomíná na své zemřelé druhy. Není-li subjekt
na pokraji smrti, ocitá se obvykle alespoň blouznící v horečce, čímž se stírají hranice
mezi realitou a snem (fantazií). Karáskovi to tak umožňuje aplikovat snové představy do
jeho poezie a tím upřednostnit sen před skutečností, jež podle něj „nenáleží do umění‟
(srov. Karásek 1905, předmluva ke sbírce Sodoma; zde kapitola 1.4.).
Tento nadčasový sen, ve kterém nejsme omezováni časem ani prostorem,
umožňuje lyrickému subjektu procházet snovými krajinami a balancovat na hranici života
a smrti. Díky snu se může oddávat svým divokým představám, může vyplnit své erotické
touhy a může se v něm dokonce setkat s blízkými, kteří již dávno opustili jeho svět.
Karásek také (v souvislosti se smrtí) několikrát upozornil na rozpor duše a těla
(nehmotného a hmotného). Zatímco tělo je jen pomíjivou schránkou, která končí
v rozkladu a hnilobě („Ten hebký, vlhký vlas tvůj, příteli, / teď v hrobě děsném zvolna,
zvolna ztlívá, / a rubáš prskající, zpuchřelý / tvé tělo hnijící a hnusné skrývá‟5), duše
bývá pojímána jako nesmrtelná („A zemru zas a proměním se v prach, / pak v jiné tělo
duši svoji skryji‟6). Karásek navíc opakovaně charakterizoval tělo7 jako smutné
a odkazoval na jeho tragický konec v rozkladu. V básni Radost zániku dokonce vyjádřil
myšlenku, že se duši uleví, když opustí hmotu: „A přece je lehko umírat / (Nezdá se ti?) /
Tak lehko! / Předměty jsou příliš smutné, / Ty, které mají stále trvati, / (Pro nezničitelnost
Hmoty). / Ale proto bylo to tělo tak zsinalé / A smutné, / Že zůstane a bude, / V tvarech
Hmoty. / Jen Duše jde / A nezanechá stopy / A uvadne / A nerozptýlí vůně. / ‒ Chápeš, jak
lehko Duši, / Když vychází z Hmoty? ‟8
Kromě stěžejního tématu smrti zobrazovali dekadenti také erotiku, orgie,
perverzi a další tabuizovaná témata. U Jiřího Karáska sexuální téma převažuje ve
sbírkách Sodoma (1895) a Sexus necans (1897), ve kterých bez příkras a až naturalisticky
zobrazuje orgie a sexuální touhy, které lyrický subjekt někdy natolik ovládají, že v něm
potlačují lidskost, a on se tak, poháněn chtíčem, proměňuje v dychtivou a zuřivou šelmu
lačnou po kořisti: „Divoká, prokletá zpíjí mne rozkoš, / Zuřivá choutka teď práská můj
5

Karásek 1995, báseň In memoriam, s. 27.
Tamtéž, báseň Kytara, s. 28.
7
Občas upřednostnil výraz maso, který tělo metonymicky zastupoval.
8
Karásek 1995, báseň Radost zániku, s. 95‒96.
6
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cit: / Vyrazit, vrhnout se na tvoje tělo, / Na tvoje horké a smyslné tělo, // Vysáti z retů
tvých všechnu tvou krev, / V šílenství zadusit v hrdle tvém dech, / Rozlámat kosti
a rozervat maso, / Hnědé tvé, barbarské, surové maso!‟9
Tato přeměna člověka ve zvíře, resp. přenesení něčeho, co je typické pro zvířata,
na lidskou bytost, byla také sama o sobě pobuřující. Důvodem je způsob našeho nazírání
na okolní svět. Jak si blíže ukážeme v kapitole věnované teoreticko-metodologickým
východiskům, jedním z hlavních principů kognitivního přístupu k jazyku je
antropocentrismus. Člověk je pro nás středem všeho a vše je posuzováno z lidské
perspektivy. To, co je lidské, vyhodnocujeme jako nám blízké, zatímco to, co náleží
primárně jiným živočichům, vnímáme ve spojení s lidským tělem negativně: „Existence
dvou řad výrazů a změna jejich charakteru z neutrálního na dehonestující, užívá-li se jich
metaforicky, jsou důsledkem nadřazeného postoje lidí vůči světu, speciálně vůči bytostem
jim nejpodobnějším ‒ zvířatům (odlišení v takovém případě vyžaduje zviditelnění
rozdílů)“ (cit. z Pajdzińska 2007, s. 28).
Jaroslav Med ve své publikaci uvedl, že pro Karáska byl sex jen „klam, jímž
příroda útočí na lidské poznání‟. Upozornil také na odlišnost ve vnímání pojmů erotika
a sex, které podle Jaroslava Meda stojí v básníkově díle v opozici: „V žádném případě
nepřiznává Karásek sexu životodárnou hodnotu, erotika a sex stojí u něho v příkrém
protikladu. Erós je přítomen pouze v absolutně zduchovnělé lásce, jíž je hodno toliko
‚Umění‛, zatímco sex je atributem smyslové lásky, která člověka svou pudovostí ničí
a rozkládá. ‟10 (Med 2006, s. 53).
Jako dekadentní můžeme označit také dominantní pocity, které se v Karáskově
poezii vyskytují ‒ úpadek, smutek, samota, únava a splín („Šeď těžké únavy se slévá
v tempu líném / v mou duši chorobnou a otrávenou spleenem‟11). V básních Jiřího
Karáska se také velmi často odráží pocit marnosti. Jakmile lyrický subjekt po něčem
zatouží, nebo se objeví pokus o aktivitu a změnu, jsou tyto projevy utlumeny
konstatováním, že jde o pokus marný. Tento pocit vyzdvihl i Jaroslav Med, když svoji
studii o Jiřím Karáskovi nazval příznačně „Básník marné touhy‟ (Med 2006, s. 49‒59).
Někdy je dokonce tato marnost umocněna tím, že se (stejně jako dříve zmiňované mrtvo)
přenáší na vše: „Hořelas marně do noci! / Úzkosti marně lámaly tvé snění / Jak vítr
9

Karásek 1995, báseň Metempsychóza, s. 133‒134.
V návaznosti na tuto tematickou oblast odkazuje Jaroslav Med k dekadentnímu dualismu, který je pro
Jiřího Karáska (stejně jako pro jiné dekadentní autory) typický (Med 2006, s. 54).
11
Karásek 1995, báseň Kalný západ, s. 19.
10
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uschlých rostlin stvol / Šílenství marně žhavými dráty / Projelo nervů ztupěním, /
Halucinace tance marně se chvěly / V komnatách černých tvojich dnů, / Zvrácenou vášní
marně se tělo / Třáslo, a marně padl stín / Na bílé lože netknuté hříchem, / Na lože
chladných lilií, / Hořely marně požáry krve, / Pálily marně ohně ran, / Voněly marně po
růžích svěží, / Milenče, tvoje čisté rty, / Marně se naše smísily duše / V bratrství těl,
a nadarmo / Pyšné se touhy spojily, srostly / Jak větve ve tmách pralesů‟12
Tyto dekadentní pocity, které se v poezii devadesátých let objevují, jsou odrazem
dobové společenské a politické krize konce století (srov. Med 2006). V pozdějších
sbírkách, Endymion (1909) a Ostrov vyhnanců (1912), již básník opouští vyhraněný
dekadentně provokativní styl a stále více pronikají do jeho poezie „niterné prožitky
a pocity osamělého člověka, který ‚nechal svět jít kolem‛ a zasvětil svůj život pouze
umění‟ (cit. z Med 2006, s. 55).

1.2. Prvky symbolismu v poezii Jiřího Karáska ze Lvovic
Karáskova poezie z devadesátých let v sobě nese kromě zmíněných dekadentních
rysů i znaky symbolismu. Tento směr vznikl jako reakce na popisnost realismu
a naturalismu. Zejména v jeho počáteční fázi usilovali autoři o proměnu poetiky
a básnického vztahu k realitě. Místo přímého pojmenování využívalo toto hnutí symbolů,
které podle nich dokáží lépe vystihnout individuální pohled jedince na skutečnost. Ta
byla podle symbolistů nejednoznačná, jelikož každý člověk je jedinečnou bytostí, a stejně
tak jedinečný je i jeho pohled na svět (srov. Med 2006).
Ačkoliv jsou symbolistické básně mnohdy neurčité, mlhavé, plné symbolů,
přirovnání a metaforických výrazů, na základě určitých obecně sdílených konotací, které
se pojí se slovy, můžeme těmto básním porozumět. Zjednodušeně by se dalo říci: chce-li
básník docílit toho, aby čtenář sdělení rozuměl a sdílel s ním jeho niterné pocity, musí
volbu symbolů, přirovnání a metafor dobře promýšlet13.
12

Karásek 1995, báseň Z temnot jsem vyšel, s. 101‒102.
Například když Karásek v jedné ze svých básní přirovnal svou duši ke „sklepení‟ (Karásek 1995, s. 36),
musel si být vědom negativních konotací, které se s tímto prostorem pojí (například chlad, vlhko, tma atd.).
Aby však vyloučil možné pochybnosti čtenáře, který může mít se sklepením jiné zkušenosti, na základě
kterých by vyhodnotil tento prostor jako neutrální či dokonce kladný, doplnil básník slovo o adjektiva
zaprášený a šerý, která se také pojí s negativními konotacemi a na základě jejichž propojení již nebude mít
pochybnosti žádný čtenář.
13

13

Pro symbolistní básníky byla charakteristická také snaha o vnesení smyslového
vnímání do poezie. Typické bylo prolínání barev, zvuků a vůní. O synestesii v díle Jiřího
Karáska ze Lvovic píše například Jana Grollová (Grollová 2012). Ve své práci si autorka
všímá propojování smyslových vjemů a třídí je do kategorií podle synestetických typů
(tedy podle toho, jaké smysly se propojují). Například ve sbírce Zazděná okna
identifikovala 34 synestetických motivů, z nichž se jako nejfrekventovanější ukázalo
spojení hmatu a sluchu (tvrdě vrže). Velmi časté bylo také spojení hmatu se zrakem
(jemně modrý) a čichem (vůně zvlhlá).
Pro oba tyto směry, symbolismus i dekadenci, je navíc zastřešujícím pojmem
individualismus, který se stal společným jmenovatelem generace devadesátých let (srov.
Med 2006). Na této myšlence vystavěla nastupující generace své programové prohlášení
z roku 1895, pod které se podepsala řada významných osobností. Z básníků například
O. Březina, J. S. Machar a A. Sova; z prozaiků V. Mrštík a J. K. Šlejhar, za kritiky se
objevila dvě významná jména ‒ F. V. Krejčí a F. X. Šalda.
Ačkoliv

literární

dekadence

vyrůstala

na

podobných

hodnotách

jako

symbolismus, jednalo se spíše o jeho vyhraněnou modifikaci. Individualismus, který byl
pro literaturu konce 19. století jedním ze základních stavebních kamenů díla, byl dokonce
doveden až do takové krajnosti, že Jiří Karásek ze Lvovic označil každou mimoestetickou
funkci uměleckého díla za „protiindividualistickou deformaci‟ (Med 2006, s. 47).
Karásek byl totiž zastáncem myšlenky tzv. umění pro umění (l’art pour l’art), což
vylučovalo vnímání umění jako něco, co slouží národním či vlasteneckým účelům.

14

1.3. Zazděná okna (1894)
Ó šerý smutku oken zazděných! Tak dávno zazděných! Otvory příšerné
a plné pavučin se na mne dívají strnule jak oči slepců prázdné,
vyhaslé z otlučeného průčelí starého opuštěného paláce!
(Karásek 1995, s. 48)

Jakmile se Karásek vymanil z vlivu ostatních autorů a začal tvořit vlastní poezii,
upustil od zobrazování reality a začal upřednostňovat vyjádření subjektivních pocitů
a nálad. Nad realitu stavěl sen, přes který prosazoval individualitu osobnosti. Důležitá pro
něj již není krajina, která ho obklopuje, nýbrž krajina jeho duše, ve které se odráží
osamělost a pocit marnosti všeho.
Tuto zásadní transformaci autorovy poetiky a odklon od dřívější realistické tvorby
můžeme spatřovat už v první básnické sbírce Zazděná okna z roku 1894. Charakteristický
je pro tuto sbírku sklon k abstrakci a neurčitosti, který nahradil někdy až velmi detailní
popisy prostředí v jeho rané tvorbě: „V neznámých mořích neznámých zemí“14.
Do sbírky se také promítl vzrůstající zájem o lidskou psychiku. Ten můžeme
spatřovat již v některých dílech předchozích (např. Poslední podpora, Emil, Bezcestí,
Mimo život), ale na rozdíl od raných literárních děl je v této sbírce lidské nitro základním
motivem (srov. Kolařík 2008).
V této sbírce se také odráží prostředí, ve kterém Zazděná okna vznikala. Při psaní
tohoto básnického debutu trávil Karásek mnoho času na Malostranském hřbitově, kde
byli pohřbeni jeho tři sourozenci a další lidé jemu drazí. Není tedy divu, že se do díla tak
věrně přeneslo ticho, klid i všechny ty „pohřební vůně“, které ho obklopovaly.
Kromě zápachu hniloby z rozkládajících se těl a vlhkého vzduchu „plného
miasmů a puchu“15 se v této sbírce uplatňuje také básníkova záliba v usychajících
květinách a jejich vůních.

14
15

Karásek 1995, sonet Příšerná loď, s. 18.
Karásek 1995, sonet Narkózy, s. 15.

15

Fascinací vadnoucími květy se básník netajil. Ve vzpomínkovém díle Karásek
napsal, že již jako dítě nechával v pokoji květiny tak dlouho, dokud zcela neuschly.
Miloval vůni vadnoucích květin a usychajících pohřebních věnců, na které celé dny
pražilo slunce (Karásek 1994, s. 86). Tuto symboliku pak ve svém díle použil jako
paralelu pro stáří a umírání, přičemž si všímal jak změny vůně, která se měnila
z intenzivní ve mdlou (např. v básni Tuberózy16), tak postupného blednutí barev (např.
v sonetu Narkózy).
Zajímavý mezník představovala tato sbírka také z důvodu proměny verše.
Karásek se pomalu začínal vzdalovat od pravidelně rytmizovaných básní, které byly
typické pro převládající lumírovskou poezii, a přešel k uvolněnému verši, který mu
umožňoval lepší zprostředkování niterných stavů a prožitků. Přesto je zde ještě patrné
užívání klasických básnických forem (sonet, rondel17). V následujících sbírkách
(Sodoma, Kniha aristokratická a Sexus necans) se již Karásek oprošťuje od dosavadních
ideálů básnické tvorby a v jeho díle převládá volný verš.

1.4. Sodoma (1895)
Vyžilá rasa, jež s nechutí v horkých ložích se válí,
Vysáté údy, jichž zhnusená nahost přestala vábit.
K orgiím! K výkřikům! Zítra ať oheň zapálí střechy,
Hýřit chcem, vzplanout a výskat! Obnaž se, nevěstko!
(Karásek 1995, s. 63)
Druhá Karáskova sbírka vzbudila ve společnosti velký rozruch především
začleněním tabuizovaného tématu sexu. Společnost byla pobouřena Karáskovou
otevřeností, s jakou o sexuální oblasti psal. Ladění sbírky přiznávají hned první verše (viz
úryvek).
16

Tato báseň je pojmenovaná po velmi intenzivně vonící květině, která je známá také pod názvy nocovka
nebo bělokvět. Tuberóza = vytrvalá rostlina s výrazným, bílým, silně vonícím květenstvím; rodové jméno
z latinského tuberosus, které znamená zduřelý a vztahuje se ke kořenovým hlízám.
Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Tuberóza
17
Sonet = forma lyrické básně o 14 verších, z nichž prvních osm tvoří dvě strofy čtyřveršové, ostatních
šest dvě strofy trojveršové. Rondel = lyrická báseň o třech slokách a dvou rýmech, v níž se opakují třikrát
první dva verše první sloky (SSJČ).
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Již v úvodní básni z této sbírky použil Karásek motiv homosexuality18, který byl
pro dobovou společnost absolutně nepřípustný, čímž určil osud této sbírky. Ještě
v tiskárně byla sbírka zabavena pražskou censurou a opětovného vydání se dočkala až
o deset let později (1905).
Ačkoliv byla Sodoma společností velmi přísně odsouzena, podle Karáskových
slov ho žádná jiná kniha tak nenaplňovala psychickou dynamikou jako právě tato sbírka,
která se stala jedním z nejtypičtějších obrazů české literární dekadence.
Zatímco v předchozí sbírce převažovaly ticho, klid a melancholie, do této sbírky
proniká více dynamičnosti, smyslnosti a vášně. Uplatňuje se zde to, co Jaroslav Med
nazývá „dekadentním dualismem‟ (srov. Med 2006, s. 54). Jako příklad tohoto
dualismu uvádí kontrast mezi stylizací básníka do „chorého poety‟ se vší tou umdleností
a mórózností, která ho provází, na straně druhé pak podle Meda stojí Karáskova opojnost
vášní a oslavování „brutální síly barbarů‟.
Tato bipolarita se uplatňuje například přes opozici skutečnosti a snu. Zatímco ve
skutečném světě jsme limitováni časem i prostorem, sen nám přináší neomezené
možnosti. Prostřednictvím snu pronikají do básní touhy, vášně a chtíče, které jsou ukryty
hluboko v lidském nitru.
V předmluvě k novému vydání Sodomy (1905) Karásek vyzdvihl sen nad
skutečnost a vyslovil názor, že skutečnost do umění nepatří: „A vím, že jediné je pravdou:
skutečnost nenáleží do umění! Třeba svou myšlenku osamotniti od života a každé slovo
vsaditi jako doprostřed velikého zlatého kruhu, by bylo oddáleno od všednosti. Daleko
nad realitu a mimo ni musí jíti umění, a tam, kde náš sen prošel životem, musí býti dříve
očištěn ode všeho, čím jej život poskvrnil, než se může o něj umění zajímati. ‟19

18

Motiv homosexuality se objevuje například ve verši „Zuřivá choutka teď navzájem muže směsuje
s mužem .‟ (Karásek 1995, úvodní báseň označená ***, s. 63).
19
Toto vyhranění vůči skutečnosti vyčítal Karáskovi například F. X. Šalda: „Umění nebo dovednost nesmí
překážet přírodě, nesmí v zpupné troufalosti ji obcházet a přebarvovat, zastírat a falšovat . . . musí jen
povolně a učelivě převádět duši, charakter, věčnost toho kterého já. Umění nesmí být od přírody, od
pravdy, věčnosti, reality její odděleno propastí nebo nesmí stát proti ní. . . tu hned se stává malicherným
a pustým, vysychá a scvrkuje se v bizarní afektovanost‟ (cit. z Šalda 1998, s. 28).
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1.5. Kniha aristokratická (1896)
Tak smutné vyhnanství a neplodné!
Stesk na všechno kde smuteční flór hází!
Kde není věží, z nichž by barvy rodu jasně plály,
A není lidu, jenž by před trůn klekal!
(Karásek 1995, s. 117)
Kniha aristokratická je z velké části tvořena básněmi ze zabavené Sodomy.
Přidány byly pouze tři básně ‒ Při zprávě o smrti hraběte pařížského, Přátelství duší
a Jeho Svatosti papeži Lvu XIII. Ladění těchto nových básní odpovídá dosavadnímu stylu
autora, je však poněkud umírněnější než některé pobuřující básně z předchozí sbírky.
Hlavními motivy nových básní jsou smutek, smrt, samota a nenaplněné touhy.

1.6. Sexus necans (1897)

Já chtěl bych horečně se prochvít duší tvou!
Být spálen ohněm tvým! Rozkoší smyslnou!
Rozkoší extrémní, být tebou lehce tknut!
Být tebou obklopen, být tebou proniknut!
Být v tobě roztaven a v tobě splynulý!
Tvým dechem dýchati! Tvou vášní býti mdlý!
(Karásek 1995, s. 132)
V další sbírce Karásek tematicky navázal na předchozí sbírky. Ani zde nechybí
dekadentní pocity smutku, osamění a zmaru. Lyrický subjekt opět dychtivě touží po
vášnivém životě plném orgií a sexuálních spojení, ale uspokojení mu přináší pouze jeho
představy a sny. K sexuální tematice, která je jedním ze stěžejních motivů sbírky,
odkazují již názvy některých básní (Bakchanál; Horké a smyslné růže; Píseň pocitu
sexuelné msty; Tvou nahostí šílen; Sexus triumphans).
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V básni Zelené oči (úryvek výše) můžeme pozorovat, jak lyrický subjekt „spaluje‟
touha po sexuálním splynutí. Na této básni je také dobře vidět onen kontrast, který jsme
uvedli v souvislosti s Karáskovými poetickými texty jako charakteristický. Na jedné
straně používá básník horkost, vášeň a spalující oheň, aby zdůraznil extrémní prožitky, na
straně druhé staví vše do kontrastu k umdlenosti a lehkosti.

Na tomto krátkém vhledu do podstaty Karáskových básnických sbírek jsme chtěli
ukázat, čím se tato symbolistně-dekadentní poezie vyznačuje, jaké jsou její
charakteristické znaky, jaké motivy se v básních objevují a proč jsou Karáskovy básně
atraktivním materiálem pro aplikování principů kognitivní lingvistiky. Již během těchto
úvodních kapitol bylo možné zaznamenat množství symbolů, přirovnání a metafor, které
budou pro naši práci klíčové.
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2. Teoreticko-metodologická východiska
Na počátku práce jsme si stanovili za cíl prozkoumat Karáskovy básně pomocí
nástrojů kognitivní lingvistiky a poukázat tak na možnosti specifické interpretace jeho
poezie. Abychom mohli k tomuto kroku přistoupit, bude třeba nejprve objasnit, v čem
spočívá podstata této kognitivní metody, a přiblížit některé pojmy, se kterými kognitivní
lingvistika pracuje.

2.1. Kognitivní přístup k jazyku
Kognitivní vědy, a tedy i kognitivní lingvistika, se zabývají procesy, které
probíhají v lidské mysli. Klíčovou otázkou kognitivně orientovaného přístupu k jazyku je,
jak lidská mysl pracuje s jazykem a co jazyk o naší mysli vypovídá. Oproti přístupu
strukturalistickému, který odhlíží od mimojazykového kontextu, kognitivní přístup
mimojazykové kontexty akceptuje a klade důraz na interpretaci (srov. Vaňková a kol.
2005).
Ze současných představitelů kognitivně zaměřené lingvistiky můžeme jmenovat
George Lakoffa a Marka Johnsona, kteří se ve svém díle Metaphors We Live By
(v češtině vyšlo pod názvem Metafory, kterými žijeme) zabývali poznáním porozumění
lidské zkušenosti. Jazyk podle nich poskytuje údaje, které mohou vést k obecným
principům porozumění (Lakoff ‒ Johnson 2002, s. 132).
Lakoff a Johnson ve své publikaci ukazují, že zkušenost lidského těla
(zprostředkovaná našimi smysly) hraje v našem myšlení významnou roli, jelikož naše
myšlení je „tělesné‟. Hlavním principem jejich kognitivního přístupu k jazyku je tzv.
antropocentrismus. Tento postoj je založen na myšlence, že člověk je středem všeho
a vše je posuzováno z lidské perspektivy. Jeho jádro pak tvoří bodycentrismus, který je
těsně spjat s lidskou tělesností.
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Důvodem, proč je kniha Metafory, kterými žijeme dodnes jednou z nejčastěji
citovaných publikací v oblasti kognitivní lingvistiky, je poznatek autorů, že náš
konceptuální systém, naše vidění světa, je metaforické povahy. Metafory20 pro autory
nejsou jen prostředkem básnické obraznosti, tedy jen jazykovou záležitostí, ale prostupují
podle nich celý náš každodenní život a jsou tedy i součástí našeho myšlení, konání21.
Na základě této myšlenky vypracovali autoři teorii konceptuální metafory, jejíž
podstata tkví v představování jednoho pojmu na základě pojmu jiného. Dochází při tom
k propojování dvou pojmových oblastí ‒ zdrojové a cílové. Postupovat můžeme dvěma
směry: od jazykových metafor vybrané cílové oblasti ke zjišťování oblastí zdrojových
(tak je tomu v případě naší práce), nebo můžeme vyjít z vybrané zdrojové oblasti a pak
budeme naopak sledovat, do kterých cílových oblastí bude vyjádření směřovat.

2.2. Kognitivně-kulturní přístup k jazyku
Nezávisle na americkém kognitivismu se začal v 80. letech 20. století v polském
Lublinu formovat přístup zastřešovaný pojmem „jazykový obraz světa“, který
metonymicky zastupuje celý přístup k jazyku (Vaňková 2007, s. 47). Představitelé tohoto
přístupu akcentují kromě tělesnosti a důrazu na lidskou zkušenost také aspekt sociální,
kulturní.
Předchůdce, kteří pracovali s přibližnými ekvivalenty tohoto pojmu, můžeme najít
již mnohem dříve. Za jednoho z nich je považován preromantik Johann Gottfried Herder,
který už na konci 18. století konstatoval, že: „Každý národ má svůj vlastní rezervoár
myšlenek, které se staly znaky ‒ tím rezervoárem je jeho jazyk: je to pokladnice, do nějž
vnesla svůj vklad staletí (...) ‒ je to pokladnice myšlenek celého národa“ (cit. z Vaňková
a kol. 2005, s. 48).

20

Metafora = přenesení pojmenování jedné věci na druhou na základě shodnosti některých znaků; obrazné
vyjádření pojmu (SSJČ); podle míry zakotvenosti v jazyce rozdělujeme metafory na uzuální, tedy obecně
užívané, a aktuální, které jsou užity jako prvek ozvláštnění a závisí na jazykové kreativnosti autorů
(Vaňková a kol. 2005, s. 94).
21
Myšlenka, že metafory nejsou jen jazykovou záležitostí, ale jsou primárně součástí našeho myšlení, byla
velmi přelomová. Zatímco dříve se badatelé soustředili zejména na složku aktuální a metafora byla chápána
jako záležitost výhradně jazyková, kognitivní lingvistika ji vidí jako základní konceptualizační
mechanismus (Vaňková a kol. 2005, s. 96).
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Myšlenka, že jazyk je obrazem světa a že v každém přirozeném jazyce je uložen
specifický pohled na svět, se objevuje už v pracích Wilhelma Humboldta. Ernst Cassirer
zase na počátku 20. let dvacátého století vyzdvihl zakořeněnost abstraktního myšlení
a jazyka v lidsky prožívané tělesnosti a prostorovosti (Vaňková a kol. 2005, s. 48‒49).
Polská lingvistka Renata Grzegorczykowa rozumí pod jazykovým obrazem světa
představovou strukturu, pomocí které lidé klasifikují a interpretují svět (Grzegorczykowa
1999, s. 45). Obdobně chápe tento pojem i Jerzy Bartmiński (Bartmiński 2016, s. 37).
Ryszard Tokarski ho chápe jako „souhrn zákonitostí obsažených v kategoriálních
vztazích gramatických (morfologických, slovotvorných i syntaktických) i v sémantických
strukturách lexika, které ukazují pro daný jazyk specifické způsoby vidění jednotlivých
součástí světa, ale pak i obecněji vzato chápání celku světa, jeho organizace, hierarchie,
která

v

něm

vládne,

i hodnoty,

jež

dané

jazykové

společenství

akceptuje“

(cit. z Pajdzińska ‒ Tokarski 2010, s. 288‒289).
Jazykový obraz světa (dále také jako JOS) tedy vychází z předpokladu, že jazyk
se podílí na tom, jak se svět odráží v naší mysli, a ovlivňuje tak naši strukturaci
a konceptualizaci světa (NESČ: JOS). Ze slov a jejich významů je možno vyvodit, jak
určité jazykové společenství rozumí světu. Studují se proto ustálená i aktuální
metaforická vyjádření, typické kolokace a frazeologie.
Přístup polských lingvistů se od předchozího ryze kognitivního přístupu liší
v tom, že zohledňuje specifickou interpretaci světa jednotlivých jazykových společenství.
Poukazuje tím na fakt, že to, co platí v jednom jazyce, nemusí nutně platit pro jazyk jiný.
Přesto, pokud porovnáváme různé JOS, můžeme si všimnout nejen odlišností, které jsou
převážně

povrchovou

záležitostí,

ale

i společných

východisek

‒

důraz

na

antropocentrismus, tělesnost, prostorovost atd.

2.3. Kognitivní východiska a poezie
Pokud hovoříme o zkušenostním realismu a antropocentrismu a o tom, že
kognitivismus spatřuje právě v jazyce zásadní svědectví o povaze a fungování lidské mysli
a vztahu ke světu, je jasné, že tu jde o přístupy inspirativní také v souvislosti
s uvažováním o uměleckém textu a o umění vůbec.

(Vaňková 2007, s. 78)
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Kognitivní postulát o metaforické povaze lidské mysli nám umožňuje využití
kognitivní metody při interpretaci našich poetických textů. Zatímco američtí vědci
G. Lakoff a M. Johnson, o jejichž poznatky se budeme v této práci opírat, věnovali
pozornost především oblasti běžné každodenní komunikace, naším cílem bude propojit
jejich metody s uměleckým textem. O toto propojení kognitivní lingvistiky a literární
vědy se pokusil v knize Literární mysl Mark Turner, který je zastáncem názoru, že naše
mysl vytváří příběhy, čímž utváří realitu, v níž žijeme.

2.3.1. Význam, kategorizace a rekategorizace

Abychom mohli přistoupit k samotnému jádru této práce, je důležité objasnit ještě
čtyři klíčové pojmy, kterým jsme zatím nevěnovali příliš pozornosti. Prvním z nich je
význam. Tento pojem je důležitý proto, že ze slov a jejich významů vyvozujeme, jak
určité jazykové společenství rozumí světu. Irena Vaňková upozorňuje v souvislosti
s kognitivismem na důležitost chápání významu jako něčeho celistvého: „v kognitivismu
se význam musí chápat jinak než jako hierarchická struktura sémů. Vykládá se celostně:
jako prototypový způsob pojetí předmětu v lidské mysli, jako (jazykový) obraz daného
jevu, tak jak se vynořuje z různých metonymických, metaforických aj. modelů, jak se větví
do různých významových rovin a celků. Jde o celistvý obraz, který má ve svém základě
naši lidskou zkušenost, včetně té tělesné a smyslové.“ (Vaňková a kol. 2005, s. 80).
Dodává také, že konotace, tedy sekundární významy slov, bývají pro kognitivisty
zásadní složkou významu, jelikož vycházejí z naší lidské zkušenosti a jsou spjaty
s tělesně-smyslovým prožíváním přirozeného světa, s přirozeným jazykem a obrazem
skutečnosti, který je v něm uložen.
Dalším důležitým pojmem v oblasti kognitivní vědy je kategorizace. Tento
proces nám pomáhá lépe se orientovat ve světě, který by se jinak jevil jako chaotický. Dá
se říci, že kategorizace je pro nás prostředkem porozumění světu ‒ díky třídění do
skupin/množin/kategorií, do kterých přiřazujeme na základě nějakých společných rysů
nebo vlastností, a rozdělení celku na několik menších částí, se nám neskutečně bohatá
realita zpřehlední a působí tak uspořádanějším dojmem (Vaňková a kol. 2005).
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V umění se však často setkáváme s potřebou vyhranit se z těchto kategorií.
Zejména v poezii, kdy je většina metafor výsledkem jazykové kreativnosti autorů
a představová schémata se přeměňují, aktualizují. V souvislosti s aktualizací významu se
mluví o tzv. rekategorizaci. Irena Vaňková uvádí jako příklad úryvek z básně V. Holana,
ve kterém básníkovo cítění koliduje s gramatickým rodem substantiva: „Něco ve mně
šeptalo: ten osud, ale ta život‟ (Vaňková 2007, s. 79).
Mohlo by se zdát, že umělecké texty do oblasti zájmu jazykovědců nepatří,
jelikož jde o velmi specifickou oblast užívání jazyka, ale na důležitost uměleckých textů
již upozornili i polští jazykovědci A. Pajdzińska a R. Tokarski (srov. Pajdzińska ‒
Tokarski 1996). Anna Pajdzińska se pak blíže zaměřuje na specifičnost tzv. „básnických
definic‟, které mají formální podobu definice, ale od slovníkových definic se liší. Daný
jev totiž není nazírán z vědeckého hlediska, ale odráží se v něm osobní zkušenost
a individuální prožitek autora (srov. Pajdzińska 1993; Vaňková 2007).
Jako příklad básnické definice bychom si mohli uvést úryvek z Karáskovy básně
Deflorace duše, ve kterém život není charakterizován jako biologická existence ani jako
doba mezi narozením a smrtí22 (SSJČ, PS, SSČ), nýbrž je personifikován
a charakterizován jako „brutální kuplíř‟, který vyvedl duši lyrického subjektu na tržiště
a „ukázal její krásu chlípníkům‟23.

22

Již v další kapitole si ukážeme, že slovníková definice pojmu život je mnohem obsáhlejší a neomezuje se
pouze na tyto dva významy.
23
Karásek 1995, báseň Deflorace duše, s. 163.
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3. Život a smrt v českém jazykovém
obrazu světa
Celý lidský život je jen cesta ke smrti.
Seneca

V následujících kapitolách se blíže zaměříme na lexémy ŽIVOT a SMRT, na
jejich etymologii, význam a některé deriváty. Jak uvidíme níže, tyto dva pojmy stojí sice
v opozici (což dokazují i atributy, které jsou jim přisuzovány), ale přesto je
konceptualizace života velmi úzce provázána s konceptualizací smrti. K vzájemné
blízkosti odkazuje i výše uvedený citát, který také nastiňuje jedno ze základních schémat,
které je pro oba pojmy společné ‒ schéma CESTY (vydat se na životní pouť/cestu; odejít
na věčnost/do věčných lovišť atd.). Tomuto schématu se v naší práci sice podrobněji
věnovat nebudeme, jelikož se zaměříme především na „projevy‟ života a smrti, ne na
život jako životaběh (srov. Vaňková 2016), přesto se v naší práci také objeví, jelikož
považujeme za důležité toto téma alespoň okrajově nastínit a upozornit tak na další
možnosti interpretace.

3.1. Jazykový obraz života
Lexém život (psl. *životъ) má základ v praslovanském *živъ (živý). (Machek
1957, s. 728; Rejzek 2001, s. 791). K odvozeninám patří například životní, životný
a životnost. Původně pojem život označoval také střední část těla, břicho (dodnes se
používá v ruštině), a dámský oděv kryjící horní polovinu těla, známější pod zdrobnělinou
živůtek (Rejzek 2001, s. 791). Doklady o používání v tomto významu nalezneme
například v některých beletristických textech, jejichž části jsou citovány ve Slovníku
spisovného jazyka českého (SSJČ) a Příručního slovníku jazyka českého (PS)24.
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Některé příklady ze SSJČ a PS: těhotný ž. (Olb.); znovu se chytil za ž. (Weiss); štíhlý ž. vyzývá již
k ovinutí (Ner.); strážník Bartoš se zhroutil střelen do života (Čap.); ruce měla na životě sepjaté (Baar).
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Uveďme si nyní několik různých slovníkových definic a porovnejme, jak široce je
tento lexém uchopen v základních výkladových slovnících. Vycházet budeme z informací
obsažených ve Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost (dále jen SSČ), SSJČ a PS.

Ve vybraných slovnících jsou u lexému život uvedeny tyto významy:
1.

souhrn jevů charakterizujících organismus, biologická existence (vznik a vývoj
života; nejevit známky života; být udržován při životě)

2.

lidská existence (položit život; dát život; ukládat někomu o život)

3.

doba mezi narozením a smrtí (prožít dlouhý život; mít život před/za sebou; být na
sklonku života)

4.

živé bytosti, organismy; člověk (život v podmořských hlubinách; život na jiných
planetách)

5.

souhrn vlastností příznačných pro živou bytost, živého člověka ‒ činnost, aktivita,
zdatnost, energie (muž plný života; vjel do něho nový život)

6.

komplex činností/projevů živé bytosti, lidí, institucí (život
člověka/zvířete/rostliny; život našich předků; smysl života; politický život)

7.

společenský pracovní proces, do kterého je člověk začleněn (věda spjatá se
životem; odnést si ze školy něco do života; uplatnit se v životě)

8.

způsob, jak člověk žije (klidný život; pohnutý život; lehký/těžký život)

9.

vlastnosti, které lidé vtiskují prostředí ‒ pohyb, neklid, ruch (noční život
velkoměsta; život na pláži; ulice vře životem)

10.

kniž. způsob existence věcí ‒ životnost (most měl krátký život)

11.

hovor. životní náklady, živobytí (na venkově je život lacinější)

12.

kniž. pobyt (prostředky na život v lázních) ‒ jen SSJČ, PS

13.

zast. a ob. část lidského těla od prsou do třísel; břicho ‒ jen SSJČ, PS

Jak je z výše uvedených definic patrné, lexém život neoznačuje jen biologickou
existenci, ale také dobu mezi narozením a smrtí, souhrn vlastností živých bytostí, náplň
a způsob jejich činností, ale také živý organismus vůbec. O životě hovoříme někdy
i u věcí neživých, kde máme životem na mysli dobu jejich fungování/existence ‒
životnost (v SSJČ např. život mostu; prodloužit život žárovky).
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Podobně je tomu i u lexému živý. Za živé je označeno to, co:
1.

se týká živého organismu; žije, je žijící (živá příroda; živý plot; živá síla)

2.

je plné energie, čilé, intenzivní, prudké (živé dítě; živé oči; živý přednes)

3.

je působící dojmem něčeho skutečného (živá představa; živý sen; živé vysílání)

4.

je stále trvající, aktuální (živá otázka; mít něco v živé paměti; živý jazyk)

5.

je rušné (živá ulice; živá diskuse; živá společnost)

6.

je pohyblivé (živé mračno; živý plamen; živá voda)

7.

je jasné, syté, pestré ‒ o barvách (živé barvy; živá zeleň)

8.

je červené (nář.) (živé rty; živé oči od pláče)

Život je tedy spojován s aktivitou, energií, ruchem, pohybem a barevností.
Jestliže má něco tyto vlastnosti, je to konceptualizováno jako živé (ať už jde o živý
organismus či o neživou věc). Pokud tedy označíme za živou například ulici nebo
křižovatku, myslíme tím, že je rušná, frekventovaná, plná lidí či aut. O jasných, sytých
a pestrých barvách se také říká, že jsou živé. Pojí se s nimi obvykle pozitivní konotace.
Ve zdrojové oblasti se spojení „v životě‟ objevuje například jako synonymum ke
slovu nikdy, které je užito ke zdůraznění záporu (v životě s ním nepromluvím; v životě
bych tě nepodvedl; v životě jsem nic podobného neviděl). Časté je také použití ve
významu pobytu (prostředky na život v lázních; dva roky pařížského života).
Mezi

nejčastější

konceptualizace

života

patří

metafora

ŽIVOT

=

VĚC/PŘEDMĚT/DAR. Život můžeme darovat, můžeme ho někomu vzít, můžeme na
něj i sáhnout. Někdy bývá pojímán jako nejcennější platidlo (zaplatit nerozvážnost
životem; za cenu života; dát život v sázku; hrát o život), jelikož je pro nás zásadní
hodnotou.
Život také může být chápán jako tenký provázek, nitka (mít život na nitce). Podle
řecké mytologie předou tři sudičky, dcery Dia (Moiry), život každého člověka jako nit:
Klóthó ji příst začíná, Lachechis v ní pokračuje a Atropos končí jejím přestřihnutím, čímž
člověk umírá (SČFI).
Snad ještě častěji než s nití bývá život spojován s vlasem, který je ještě tenčí,
čímž je upozorňováno na tenkou hranici mezi životem a smrtí. Pokud je někdo velmi
odolný, silný a zdravý, říká se, že má tuhý/dobrý/silný kořínek. Naopak má-li někdo
blízko ke smrti, obvykle se užívá frazému život visí na vlásku.

27

Jak je z uvedených příkladů patrné, život je v jazyce vnímán jako něco hmotného.
Také

některá

adjektiva,

která

život

doprovází,

jsou

spojována

s

hmotou

(těžký/lehký/dlouhý/krátký život). Pojetí života jako něčeho hmotného se odráží také
v metafoře ŽIVOT = NÁDOBA. Tato nádoba může či nemusí být naplněna
(plný/prázdný/pustý život) nebo může být jako nádoba chápán člověk a život je pak
pojímán jako obsah nádoby, většinou kapalný (nový život mu proudil do žil; být plný
života; překypovat životem). Schéma nádoby však zahrnuje mnohem širší třídu jevů. Jde
v podstatě o vše, co má nějaký vnitřní prostor. S tím souvisí i konceptualizace života jako
prostoru, do kterého je možné vstoupit nebo z něj vystoupit (vstoupit do života; odejít ze
života).
S prostorem souvisí také orientační metafory (blíže Lakoff ‒ Johnson 2002). Tyto
metaforické orientace mají svou bázi ve fyzické a kulturní zkušenosti. Fyziologie
rozeznává tři základní polohy člověka: vstoje, vsedě a vleže. Při každé z nich mohou
různé části těla zaujímat rozmanité polohy. Právě polohové konfigurace 25 nám mohou
mnoho sdělit o tom, co se v daném člověku odehrává. Šťastný člověk bývá obvykle
vzpřímený, nešťastný člověk naopak schoulený. Tyto vizuální zkušenosti se pak odráží
v oněch orientačních metaforách.
Pokud nás něco potěší, říkáme obvykle, že nám to zvedlo náladu. Pokud je nám
hodně zle, jsme skleslí a cítíme se na dně. Stejně tak je na pomyslné ose nahoře ZDRAVÍ,
ŽIVOT, SÍLA, VĚDOMÍ, BDĚNÍ a jiné, většinou pozitivně vnímané, pojmy, zatímco
NEMOC, SMRT, NEŠTĚSTÍ, SLABOST, NEVĚDOMÍ atd. jsou dole (srov. Lakoff ‒
Johnson 2002).
Schéma ZDRAVÍ A ŽIVOT JSOU NAHOŘE; NEMOC A SMRT JSOU DOLE
můžeme doložit těmito příklady: je na vrcholu zdraví; Lazar vstal z mrtvých; je ve
vrcholné formě; s tím jeho zdravím to jde nahoru dolů; upadla do nemoci; zdravotně
rychle upadá; jde to s ním dolů; jeho zdraví upadá; upadl do mdlob (Lakoff ‒ Johnson
2002, s. 27).

25

Hovoříme-li o vzájemné poloze dvou částí těla při téže základní tělesné poloze, používáme termínu
kompozice. Jde-li nám o vystižení vzájemných poloh většího celku, používáme termínu konfigurace. Určitá
konfigurace tak zahrnuje nejen zcela konkrétní polohu rukou a nohou, ale i polohu těla, krku, hlavy atp.
Lze jí vyjádřit to, co máme na mysli, hovoříme-li o schoulení, vzpřímení, zaklonění, předklonu atp. u téže
základní tělesné polohy (Křivohlavý 1988, s. 61).
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Pakliže chápeme život jako „lidské bytí v době mezi narozením a smrtí‟ (SSJČ), je
z definice patrné, že pro něj bude charakteristický také čas. Ten někdy bývá, stejně jako
život, konceptualizován jako nádoba, která se plní. Jakmile je čas života naplněn, přichází
smrt. V takových situacích se pak obvykle o umírajícím říká, že nastal jeho čas, že se
jeho čas naplnil, že se přiblížila hodina jeho smrti nebo že přišla jeho poslední hodinka.
Život bývá vnímán také jako ZDROJ SVĚTLA, obvykle oheň, plamen nebo
svíce. Představa života jako hořící svíce se odráží i ve frazémech, kde umírání
představuje dohořívání tohoto světla ‒ být na zhasnutí; mít na kahánku; světlo/svíčka jeho
života dohořívá; zraky mu vyhasly; vyhasl v něm život; zhasla svíce jeho života apod.
Se světlem velmi úzce souvisí také teplo. Právě oheň, který jsme si uvedli výše
jako jeden ze zdrojů světla, sloužil dříve především jako tepelný zdroj. Ze zkušenosti
víme, že teplo nás dokáže příjemně naladit. Pozitivní vliv na naši náladu má i požití
teplého nápoje nebo pokrmu. Tato pozitivní zkušenost se odráží i v našem jazyce. Když
nás něco potěší, říkáme, že nás to zahřálo u srdce/na duši, hřejivé mohou být také doteky,
pohledy a vztahy mezi lidmi. Známé je také slovní spojení teplo domova/rodinného krbu,
se kterým se pojí pozitivní konotace. Ve výkladových slovnících nalezneme mezi
významy adjektiva teplý například projevující cit, zájem; laskavý; vlídný; přívětivý; milý;
srdečný; příjemně působící (SSJČ, SSČ, PS).
Na tomto místě je však třeba zmínit i rozdílnost ve vnímání pojmů teplý a horký,
resp. jiné nahlížení na krajní pojmy ze sémantického okruhu teploty. Zatímco s doménou
tepla spojujeme převážně kladné konotace26 (viz výše), horkost a příliš vysoká teplota
jsou mnohdy nazírány spíše negativně, např. horké chvilky; horká hlava/krev; také různá
onemocnění jako horečka; spála; úžeh; úpal (srov. Hýsková 2011). Obecně by se však
dalo říci, že opozice TEPLO ‒ CHLAD odpovídá opozici ŽIVOT ‒ SMRT.
S pojmem ŽIVOT (a s pojmy souvisejícími, tj. ZDRAVÍ, MLÁDÍ, FYZICKÁ
KRÁSA, RADOST apod.) je spojována také barevnost. Prototypem je červená barva,
která se chápe jako „barva barev‟ a asociuje na jedné straně život, energii, teplo, lásku
a vášeň, na straně druhé také agresi a krveprolití (srov. Vaňková a kol. 2005, s. 201).
Červenou barvu jsme mohli vidět i ve výčtu významů adjektiva živý (živé rty; živé oči od
pláče).

26

Výjimkou je v češtině snad jen pejorativní označení pro homosexuální muže = teplouš.
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3.2. Jazykový obraz smrti
Lexém smrt má původ v praslovanském *sъmьrtь. V etymologických slovnících
(Rejzek 2001, s. 617; Machek 1957, s. 562) nalezneme původní význam dobré, přirozené
smrti. Oba slovníky přisuzují tento význam předponě, která odkazuje na indoevropské
*su-, znamenající 'dobrý'. Šlo tedy o nenásilné úmrtí způsobené například dovršením
vysokého věku.

Když se podíváme na dnešní význam tohoto slova do výkladových slovníků,
nalezneme tři základní:
1.

konec, zánik života nějakého tvora, zvláště člověka

2.

v nejrůznějších podobách zosobněný zánik života (kostlivec s kosou apod.)

3.

zkáza, zmar, zničení všeho živého; zánik, konec něčeho (jen PS)

Zatímco život byl spojován s aktivitou, energií, ruchem a pohybem, se smrtí se
pojí negativní konotace. Smrt znamená konec, zánik a zkázu. Pokud o něčem hovoříme
jako o mrtvém, je to zpravidla bez známek života, opuštěné, zaniklé, nehybné a tiché.
Je-li smrt zdrojovou oblastí metafor, funguje opět také jako intenzifikační
prostředek, podobně jako tomu bylo u pojmu život. Pokud použijeme slovo smrt
k intenzifikaci, snažíme se tím obvykle vyjádřit velkou míru něčeho (být k smrti
unavený/vyděšený; mít něco k smrti rád/nerad; smrtelný hlad; smrťák27 apod.). Smrt je
někdy také používána ve významu nikdy (do smrti už s tebou nepromluvím; to ti do smrti
neodpustím) nebo navždy (do smrti spolu; žili spolu šťastně až do smrti).
V cílové oblasti dominuje metafora SMRT = OSOBA. To se odráží mimo jiné
i ve vlastnostech a činnostech, které jí přisuzujeme. Smrt k umírajícímu může přijít,
někdy klepe na dveře, krouží kolem, je mu v patách, dívá se mu do tváře, může na něj
sáhnout a pak si ho vzít. Pokud je člověk v ohrožení života, říká se o něm, že je synem
smrti (Zaorálek 1996, s. 327).

27

Např. o velmi silné kávě.
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Chápání smrti jako zosobněného zániku života je doloženo i ve výkladových
slovnících (SSJČ, SSČ, PS). Můžeme se setkat s různými označeními pro osobu, která
smrt přináší. Nejčastěji je ženského pohlaví (kmotřička) Smrt, Smrtka a vyobrazuje se
jako starší žena v tmavém nebo bílém rouchu, někdy mající v ruce kosu.
Zobrazení smrti v lidové tradici se blíže věnuje Alexandra Navrátilová
(Navrátilová 2004, s. 171‒178), která upozorňuje na zvrat v období baroka, kdy se začala
smrt zobrazovat spíše jako kostlivec s mečem, kosou nebo přesýpacími hodinami.
V takovém případě přejímala smrt označení Smrťák28. Důvod změny zobrazování smrti
jako kostlivce vidí v tom, že lidová představa smrti jako ženy byla méně děsivá, plná
klidu a vyrovnání, zatímco kostlivec byl pro církevní křesťanství „vítaným výstražným
mementem neřestnému tělu‟.
Také hlavní vlastnost, která je smrti přisuzována, podporuje představu smrti jako
osoby. Smrt je vnímána jako spravedlivá, protože si nakonec přijde pro všechny. To
dokazují i četné příklady z frazeologie: s každým smrt tancovati bude; každý smrti daň
zaplatí; smrt všecky v jeden snopek sváže (Čelakovský 1976, s. 100‒102).
K dalším četným metaforám patří SMRT = CESTA. Pojetí smrti jako cesty
dokazují například i známé frazémy odejít ze světa / na věčnost / na onen svět /
do věčných lovišť apod. Smrt je zde pojímána jako přemístění z jednoho místa na druhé;
ve většině případů se jedná o odchod ze života/světa, existuje však i několik dokladů, kdy
je vnímána z opačného pohledu, tedy jako příchod (přijít do nebe/pekla), případně návrat
(navrátit se do země).
Jako cesta je chápán také život (životní cesta/pouť). Je-li někdo těžce raněný nebo
nemocný, říká se o něm, že se potácí mezi životem a smrtí. Má-li blíže ke smrti, obvykle
se používá frazému je v posledním tažení. Zemře-li, končí jeho pozemská pouť (SČFI).
Se schématem cesty je velmi úzce spjat i prostor. Jestliže je smrt chápána jako
odchod, příchod či návrat, jedná se vždy o přesun z jednoho místa A do místa B. Život
i smrt jsou tedy chápány jako nějaké prostory, do kterých se dá vejít nebo z nich odejít.
Někdy tyto prostory připomínají i místnost. To dokládají příklady být na prahu
života/smrti nebo stát před nebeskou/pekelnou branou.

28

Smrťák se objevuje také v pohádce Dařbuján a Pandrhola. Zde však nemá podobu kostlivce, ale muže
s kosou: „Když přišel na pár kroků, poznal Kuba, že je to nějaký cizí sekáč. Kosu měl na rameni a pod
kloboukem oči tak divné, že se v nich Kuba vyznat nemohl.‟ (Drda 1968, s. 53).
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V předchozí kapitole o životě jsme již zmiňovali prostorovou orientaci
a rozdělení pomyslnou osou na to, co je nahoře a co dole. Uvedené schéma jsme si
doložili několika příklady, které vycházely z naší fyzické a kulturní zkušenosti.
Vnímání nemoci a smrti jako něčeho, co je umístěné dole, je způsobeno z velké
části také tím, že je spjato s ležením. Zdravý člověk tráví většinu času ve vertikální
poloze, lehá si obvykle proto, že je unavený a potřebuje nabrat novou energii spánkem.
Tento cyklus bdění, usínání, snění a probouzení je nutnou součástí našeho života. Střídání
stavu bdělosti, kdy jedinec stojí, a spánku, kdy leží, bychom mohli také přirovnat ke
střídání aktivity a pasivity. Zatímco bdělý člověk bývá obvykle aktivní, při spánku
dochází ke snížení fyzické aktivity. Jestliže jsme si tedy uvedli, že se životem je
spojována aktivita a pohyb, se smrtí pasivita a nehybnost, pak můžeme vyvodit metaforu
ŽIVOT = BDĚNÍ; SMRT = SEN. Tuto hypotézu podporují i některá vyjádření, kde se
smrt chápe jako odpočinek či věčný spánek: odešel na věčný odpočinek; usnul navěky;
uložili ho k poslednímu spánku; zavřel oči navěky; usnul věčným snem. K vzájemnému
vztahu sloves usnout a zesnout odkazuje i Václav Machek (Machek 1957, s. 570).
Z předchozích ukázek je patrné, že spojování smrti a snu není náhodné.
Podobnost těchto stavů je jednak vizuální záležitostí, jednak je vnímatelná i dalšími
smysly. Kromě horizontální polohy, zavřených očí a nehybnosti spojuje tyto dva stavy
také snížení tělesné teploty.
Zatímco u spánku poklesne teplota jen lehce, při úmrtí se teplota zemřelého od
standardní tělesné teploty liší znatelně. Tato tepelná zkušenost se odráží i v našem jazyce,
kde se s teplem pojí pozitivní konotace, zatímco s chladem negativní (zahřálo mě to
u srdce; hřejivé doteky vs. chladné chování; chladný pohled; ledové srdce).
Předchozí

tvrzení

můžeme

převést

do

metafor

ŽIVOT

=

TEPLO;

SMRT = CHLAD. To souvisí také s vnímáním života jako zdroje světla a tepla. Jestliže
má život podobu hořícího ohně, pak jeho vyhasnutí znamená smrt. Vycházíme-li ze
zkušenosti s ohněm, víme, že pokud oheň dohořívá, ochlazuje se. Představa života jako
hořící svíce se odráží i ve frazémech, kde umírání představuje dohořívání tohoto světla ‒
být na zhasnutí; mít na kahánku; světlo/svíčka jeho života dohořívá; zraky mu vyhasly;
vyhasl v něm život; zhasla svíce jeho života apod.
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Na Moravě kdysi existovala představa o tom, že nad životem drží stráž Smrt,
která sídlí v temnotách limbu29. Věřilo se, že když se narodí dítě, Smrt zapálí svíci, která
odměřuje jeho věk. Jakmile svíce dohoří, musí dotyčný zemřít (Navrátilová 2004, s. 177).
V předchozí kapitole jsme si ukázali, že se životem jsou konotačně spjaty i barvy.
Se smrtí se naopak pojí bezbarvost a bledost. Zaměříme-li se na lidské tělo, budou stát
proti sobě v opozici červená a bledá. Červená značí v souvislosti s lidským tělem
„zdravou barvu‟, naopak bledost konotuje nemoc, případně i smrt. Obě tyto barevné
polohy se významně podílí také na konceptualizaci některých psychofyziologických
stavů, emocí (vztek, strach) apod. (srov. Vaňková a kol. 2005, s. 210).

29

Ve staré češtině tento termín znamenal okraj pekla, předpeklí (Machek 1957, s. 333).
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4. Život a smrt v poezii Jiřího Karáska
ze Lvovic
A duše ztlumenost má mrtvou, prázdnou vzruchu
Těch barev chorobných, tón listí, které hnije
A ztlívá v studenu a nehybnosti vzduchu
V zahradách provlhlých, kde ticho hřbitovní je.
(Karásek 1995, s. 69)

Pojmové metafory, které jsme si v předchozích kapitolách uvedli, se uplatňují
v poezii podobně jako v běžné komunikaci a oblasti folklorních textů. Do běžné řeči i do
poezie se totiž dostává tematizace a reflexe toho, jak mluvíme a jak světu rozumíme
(Vaňková 2007, s. 87).
Již dříve jsme zmínili, že někteří lingvisté bývají skeptičtí v souvislosti se
zařazením básnických textů do materiálu vhodného k jazykovědnému bádání, protože
namítají, že se jedná o nevhodný zdroj, jelikož jde o netypickou oblast s nestandardním
způsobem užívání jazyka. Přesto ale existuje i mnoho lingvistů (např. polští lingvisté
A. Pajdzińska a R. Tokarski), kteří umělecké texty (včetně poezie) považují za velmi
důležitý zdroj jinde těžce zachytitelných konotací, který je třeba blíže zkoumat.
Jak se brzy ukáže, velkou roli při naší kognitivní interpretaci hrají lidské smysly
a tělesná zkušenost člověka. Zdrojové oblasti metafor mají obvykle základ právě
v tělesné či smyslové zkušenosti. Jinými slovy: svět popisujeme tak, jak ho vnímáme
prostřednictvím našich pěti základních smyslů ‒ zraku, hmatu, čichu, sluchu a chuti.
Propojení těchto smyslů se krásně ukazuje i v úryvku z básně V barvách
chorobných (viz úvod této kapitoly). Básník zde navozuje dojem umírající duše pomocí
několika smyslových vjemů. Jednak je to zrak (chorobné barvy; hnijící listí; nehybnost),
pak také sluch (duše ztlumenost; hřbitovní ticho) a hmat (ztlívá v studenu; v zahradách
provlhlých). Tyto tři smysly jsou v českém jazykovém obrazu světa označovány za
„vyšší“, jelikož jsou exponovány mnohem častěji než zbylé dva (čich a chuť).
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Jak jsme mohli v předchozím úryvku pozorovat, v poezii Jiřího Karáska dochází
často k prolnutí několika charakteristických atributů v rámci jedné básně, a proto je
zařazení do jediné konkrétní „kategorie‟ nelehké. Některé úryvky tak budou použity
vícekrát, v různých interpretačních kontextech.
Není-li uvedeno v závorkách jinak, pochází všechny úryvky ze souboru Básně
z konce století (Karásek 1995), který v sobě zahrnuje sbírky z let 1894‒1897. Z tohoto
důvodu budou v závorkách za citacemi uvedeny pouze odkazy na konkrétní stránky
z tohoto souboru.

4.1. Opozitnost jako východisko kognitivnělingvistické
interpretace

V předchozích kapitolách o jazykovém obrazu světa jsme si uvedli některé pojmy
související se sémantickou oblastí života a smrti. Ukázali jsme si, že život a smrt stojí ve
vzájemné významové opozici, která bude hrát důležitou roli i v naší kognitivní
interpretaci. Kognitivní přístup totiž nahlíží na opozitnost jako na součást našeho
konceptuálního systému. Například konceptualizace života a smrti probíhá na základě
mnoha

dalších,

hierarchicky

nižších30,

opozic,

kterými

jsou

například

POHYB ‒ NEHYBNOST; HLUK ‒ TICHO; TEPLO ‒ CHLAD; SVĚTLO ‒ TMA;
BDĚNÍ ‒ SPÁNEK a další.
Je důležité si uvědomit, že ačkoliv stojí tyto opozitní pojmy významově
v protikladu, navzájem se „potřebují‟. Základním předpokladem každého opozitního
vztahu je totiž dvojčlennost. Zjednodušeně řečeno: aby mohl být člen v opozici,
potřebuje k sobě ještě další člen, proti kterému bude stát.

30

Na vrcholu hodnotové hierarchie stojí tzv. hodnoty vitální, mezi které patří pojmy ŽIVOT a ZDRAVÍ,
které tvoří dvojici s pojmy SMRT a NEMOC (srov. Niebrzegowska-Bartmińska 2010; Hýsková 2011).
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Eva Znamenáčková ve své diplomové práci o opozitnosti v jazyce upozorňuje na
to, že je třeba rozlišovat mezi dvojčlenností nahodilou a inherentní: „Pro opozitní dvojici
nahoru x dolů je dvojčlennost logicky nezbytná, jeden člen nutně vyžaduje existenci
druhého členu. Významové protiklady společně vyčerpávají určitou doménu popisu, např.
na vertikální ose jsou dvě možnosti směřování, nahoru x dolů. Proti sobě lze postavit
i slova káva a čaj, ale opozita z nich může udělat jen specifické kontextové omezení
(vyplývající např. z nějaké konvence, jako je omezený výběr teplých nápojů v nějakém
podniku nebo kladení kultury ‚kafařů‛ a ‚čajařů‛ do protikladu). ‟ (cit. z Znamenáčková
2006, s. 12)
V případě opozice ŽIVOT ‒ SMRT se jedná jednoznačně o dvojčlennost
inherentní. Jde tu navíc o opozici kontradiktorickou, tedy takovou, ve které z popření
jednoho členu vyplývá platnost členu druhého (buď A, nebo B). Zjednodušeně by se dalo
říci, že je-li někdo mrtvý, není živý; je-li živý, není mrtvý31. Uplatňuje se zde také jeden
ze základních rysů opozit ‒ neslučitelnost32.

4.2. Opozice ŽIVOT ‒ SMRT
V kapitole o jazykovém obrazu života (kapitola 3.1.), jsme uvedli, že život je
spojován s aktivitou, energií, ruchem, pohybem a barevností. Jestliže má něco tyto
vlastnosti, vnímáme to jako živé.
Obdobně život chápe i Jiří Karásek. Život je rušný, plný pohybu, vůní a barev.
Pro dekadentní básníky je však typické, že se jim tento život vzdaluje. Jsou zhnuseni
společností a dobou, ve které žijí. Svět kolem nich jim přijde nudný, dny se pomalu
vlečou a oni se nedokáží smířit s takovým životem. Splín a pocit marnosti je dohání
k šílenství a uvědomujíc si svoji samotu, odvrací se ke smrti jako protipólu života,
ve kterém stále ještě vidí naději.

31

Přestože jsme si uvedli, že z popření jednoho členu vyplývá platnost druhého členu, stále častěji se
setkáváme s „hybridní‟ variantou, kdy je přiznána platnost obou členů (ani živý, ani mrtvý; živý mrtvý;
polomrtvý). S těmito obraty se setkáme nejčastěji v uměleckých textech v souvislosti se smyšlenými
bytostmi = upíři, zombie, duchové.
32
Jistě si v souvislosti s tímto pojmem vybavíme konstatování policie, že zranění oběti bylo „neslučitelné
se životem‟. Takové zranění bývá označováno také jako smrtelné zranění, tedy takové, jehož následkem je
smrt.
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Když Karásek ve svých Vzpomínkách (Karásek 1994) napsal, že jeho obracení ke
smrti bylo jen „rubem lásky k životu‟, nastínil tím blízkost těchto pojmů. Karáskův
lyrický subjekt neustále balancuje na hranici života a smrti. Jeho deklarovaný postoj
k životu by se dal charakterizovat slovy, která autor použil v úvodní básni ke sbírce
Sodoma: „Žít je tak odporno a umírat nudno! ‟
Karáskův lyrický subjekt sní o životě plném nespoutaných bujarých oslav
a pohanských orgií. Tento vysněný způsob života se pak dostává do kontrastu se všedním
životem, který ho obklopuje a naplňuje jeho duši smutkem a splínem. Chce se vymanit
z nudy a všednosti tohoto světa a začít žít opravdový život, který je pro něj zatím jen
toužebným přáním, snem nebo zašlou vzpomínkou na dávné doby. Jeho duše volá po
životě, barvách a ruchu, odpovědí je mu však jen samota, ticho a nehybnost.

4.2.1. POHYB ‒ NEHYBNOST
Kontrast pohybu a nehybnosti je v Karáskově díle patrný na první pohled. Tam,
kde je pohyb, je i život; co je naopak nehybné, je ztracené, mrtvé. Pohyb, který má
v básních symbolizovat život, není jen nějakým ledabylým, nahodilým či pomalým
posunem. Slovesa jsou volena tak, aby kontrast mezi pohybem a nehybností ještě více
zdůraznila ‒ vyrazit, vrhnout se, běžet, vytrysknout, vzplanout, vbořit se, otřást se atd.
Mnohdy jde u Karáska o zobrazení boje mezi niterným a tělesným, kdy duše
lyrického subjektu touží po životě, pohybu, ale tělo to z nějakého důvodu neumožňuje.
Příkladem je báseň Umrtvení, kde se lyrický subjekt ocitá v jakémsi mrtvém údolí, kde je
pusto, ticho a nehybno. Čím hlouběji do údolí vchází, tím více se ho zmocňuje pocit, že
je součástí této mrtvé krajiny. Nakonec zjišťuje, že ho toto prazvláštní místo pohlcuje.
Chtěl by se pohnout nebo zakřičet, ale všechny snahy jsou marné, již je součástí tohoto
mrtva: „Vymizel pohyb, zhasl ruch, / Život se proměnil v mrtvo! // [...] Utkvěl jsem
nehybně prostřed, / V černu a tichu pevně tkvím; / Vykročit chtěl bych, však marně! // [...]
Chtěl bych vším otřást, pohnouti, / Chtěl bych tu vykřiknout náhle, / Chtěl bych si prudce
zavzlyknout, / Všechno jen ne toto mrtvo! / Marno ! Jak příkrov umrlčí / Všechno mě dusí
a svírá‟ (s. 93). Kromě kontrastu pohybu a nehybnosti se v této básni objevuje i protiklad
kvílícího větru a ticha v mrtvém údolí. Karásek také pracuje s konotacemi, které jsou
spojeny s prostorem nahoře a dole (zde blíže kapitola 4.2.7.): „A šel jsem stále dál a dál, /
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V údolí vešel jsem mrtvé / Nahoře vichr stromy rval, / Dole se nehnul ni lístek, / Nahoře
pohnul křídly pták, / Dole se nehnulo stéblo‟ (s. 91).
Dynamické pohyby Karásek zobrazuje například v básních Metempsychóza
a Bakchanál33. V první z nich lyrický subjekt myslí na neznámého muže, který v něm
vzbuzuje touhu. Prudké pohyby se tu mísí se silnými zvuky spojenými s bitvou
a v lyrickém subjektu to vyvolává divoké představy: „Viděl jsem kdysi tě v barbarské
řeži, / Za zbraní třesku a v ohni a v krvi, / V cválu jsem ržajících koní tě zhlíd. // V pancíři
železném, na koni divém, / Vichrem jsi vyrazil, pozdvihnuv štít, / V rachotu kovový štít ‟
(s. 133). Ve druhé básni lyrický subjekt vyjadřuje svoje představy a zamýšlí se nad tím,
jak by vypadal svět, který by chtěl stvořit pro svoji duši. Opět se zde ukazuje touha po
bujarém životě, kterého se mu nedostává: „To bude vzduch plný tančícího zlata / A plný
plamenů a žhoucí jako výheň. // To budou bouřící a chaotické bulváry veleměst, / Babely,
Římy a Sodomy, jež se navzájem proniknou. // [...] Život chci! Opojení! Slunce a vášeň
a vichr! / Vření krve! A změnu, bez přestání, věčně, // Planoucí oči a pálící čela
a žehnoucí tváře, / vlající vlasy a zdvižené ruce a v dupotu nohy‟ (s. 126).
V básni nazvané Smrt se pohyb ukazuje jako možný únik před tímto osudem.
Lyrický subjekt zde naléhavě vybízí „stěsnaný zástup v dálce neznámých ploch‟ ke
změně. Jeho slova jsou mířena ke každému jednotlivci, kterého nabádá, aby nedbal svých
blízkých, které za sebou zanechá, ale aby zachránil alespoň sebe. Slovy „nedbej a utíkej‟
pobízí dav k aktivnosti, která ho jako jediná může spasit. Opět se však všechny snahy
ukazují jako marné a na konci básně propadá lyrický subjekt beznaději, která je ještě
umocněna pocitem, že se mu kostlivec vysmívá: „Přízrak jen kostlivce posměšně zdá se
stále se ptát: Kam prcháš, kam?!‟ (s. 106). V této básni je patrný také kontrast mezi
děsivým místem, ve kterém se lyrický subjekt nachází, a životem, který je zde
charakterizován jako květnatý kraj plný zvuků, tepla a světla. Také se zde objevuje
symbol zapálení ohně jako něčeho nového (v tomto případě nového života): „Možno
snad uniknout, zrychli jen kroky, zrychli ten běh / V nesmírné rozlohy, z hrozné té říše
vyváznout spěš / Za Smrti hranice, na jistou půdu, v květnatý kraj, / Do vůní, šumotu
života padni, ztráceje dech, / Ucítíš kolkolem úsměv a teplo, víření, vzruch, / Opilý
radostí budeš se třást jak zlomený svit / Voskovic oltářních v průvanech, náhle zaplaneš
zas / Zvýšeným odleskem úsměvů, jako plápoly svic‟ (s. 104).

33

Bakchanál = slavnost k poctě boha vína a úrody Bakcha (ve starověkém Řecku a Římě); kniž. nevázaná,
bujná, divoká, zábava; orgie, hýření; přen. velké množství, příval, např. bakchanál barev/slov (SSJČ).
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S tancem se v poezii Jiřího Karáska můžeme setkat také poměrně hojně. Jedná se
zejména o tanec divoký, smyslný, provázející bujaré oslavy. Nemusí však nutně jít
o tanec lidí. Podíváme-li se do výkladových slovníků na heslo tanec, nalezneme mezi
významy také expr. „shon; zmatek; hbitý pohyb‟ (SSČ, SSJČ, PS). Tento význam
můžeme najít například v básni Zmrtvování, ve které je lyrický subjekt sužován
horečkou, která mu způsobuje halucinace. Již na počátku básně je lyrický subjekt
stylizován do strnulého, ale zdá se mu, že se dalo do pohybu vše kolem něj: „Vše
v opojení smyslů mi splývá v směs skvrn, / Vše horečkou je tančících a ztřeštěných barev‟
(s. 135).
Jako protiklad k dynamickým pohybům staví Karásek nehybnost. Ta se objevuje
ve spojení se smrtí například v básni Beethoven, kde je lyrický subjekt znuděn
monotónností dnů a na sklonku svého života vzývá smutek, aby vešel v jeho duši, která je
znavena dlouhým žitím. Nehybnost je navíc umocněna odkazem na bílé sochy
v chrámech: „Ó smutku zhořklý, ztížený, zkamenělý, / Ó smutku soch, jež ve chrámech
nahost bílou / A mramorovou poutníkům ukazují, / Vejdi v mou duši‟. Celá báseň je
prostoupena klidem, který od básníka dostává hned několik přívlastků (věčný; umrlčí;
zsinalý; ustrnulý). Tento klid a nehybnost tvoří hlavní dvojici, která v básni zastupuje
smrt: „Ó mrtvo v mrtvu bezzvukém, nepohnutém‟ (s. 78).
Snad ještě více než nehybnost je se smrtí spojována strnulost34. Ta se v poezii
Jiřího Karáska objevuje zejména jako strnulost těla nebo některé jeho části. V básni
Radost zániku to jsou například tuhé rty zemřelého. V básni Oči, která se příznačně
jmenuje podle zaměření na tento zrakový orgán, zase pronásledují lyrický subjekt
blouznící v horečce strnulé oči zemřelých. Přestože jsou tyto oči označeny za vytřeštěné,
nehybné, strnulé a ustydlé, čímž se potvrzuje zmíněné spojení nehybnosti a chladu se
smrtí, jejich „palčivé pohledy‟ ruší spánek lyrického subjektu. Palčivost zde odkazuje
nejen k nemoci a pocitu horkosti, který lyrický subjekt má, ale zároveň je to jakési
upozornění na probuzení ustydlých zraků, které jako by opět zaplanuly (alespoň v mysli
lyrického subjektu).

34

Opět se zde vychází ze zkušenosti s mrtvým tělem. Bezprostředně po smrti dochází u těla k ochabnutí
svalstva, které vede k posmrtné ztuhlosti. Při plně vyvinuté ztuhlosti jsou pak svaly tuhé a ústa pevně
sevřena. Těmto posmrtným změnám se v knize Soudně lékařská a medicínsko-právní problematika v praxi
blíže věnoval soudní znalec v oboru zdravotnictví prof. MUDr. Jiří Štefan DrSc. V jazyce se tato zkušenost
odráží například ve frazému ztvrdl jak veka (Navrátilová 2004, s. 179).
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Také v básni Z temnot jsem vyšel zastupují strnulé zraky smrt. Uplatňuje se zde
navíc orientace smrti dolů, v tomto případě do hlubokých vod: „Tam dole, tam dole, tam
dole, / V zelených stínech, kde utopenců zraky / Strnuly na dně věčných vod‟ (s. 101).
Jako němý a strnulý je popsán také bůh v básni Venus Masculinus: „V pustém
chrámě, poházeném blátem a slinami, / Před bohem strnulým, němým, posmívaným davy,
/ Klade skabiózy černé, dar povržené, prokleté vášně, / V oběť lásky, jež plíží se jako
prašivý pes z noci v noc‟ (s. 66). Ke konci básně je pak tento bůh explicitně prohlášen za
mrtvého a jeho tělo za páchnoucí morem.
Pokud je v Karáskově poezii přeci jen nějaký pohyb spojený se smrtí či umíráním,
jde většinou o pohyb pomalý, táhlý (vláčet, táhnout, vanout), často jde o pohyb
samovolný a směřující k zemi (nejčastěji klesání, stékání, padání). Také se může jednat
o slabé záchvěvy nebo otřesy, které bývají poslední známkou pohybu před jeho úplným
vymizením. Tento pohyb je ovšem výrazně odlišný od toho, který jsme si uvedli na
počátku této kapitoly. Jedná se primárně o pohyby spíše pasivnějšího rázu, o kterých ještě
bude zmínka v kapitole 4.2.7., která se zaměřuje na prostorovou orientaci.

4.2.2. HLUK ‒ TICHO
Karásek pro symboliku divokého a vášnivého života využívá také velmi silných
zvukových projevů. Ve svých básních používá taková slova, která zdůrazní kontrast mezi
hrobovým tichem a silným zvukem. Chce-li zobrazit opravdu rušný život, kombinuje
mnohdy i více zvuků najednou, které mohou být definovány jako rachot, řinčení či
hlomoz. Často jsou zvuky doprovázené i přívlastkem upozorňujícím na jejich velkou sílu.
V tomto případě je však důležité nezaměňovat hluk, který je způsoben divokostí
života, a nepříjemný zvuk, který provází člověka ve chvílích nemoci a umírání. Například
v básni Horečka se cítí nemocný lyrický subjekt tak zle, že se mu zdá, že nemoc hraje na
jeho nervy tak silně, že onen zvuk přímo „drtí‟ ticho: „Teď nervy chvějí se, tak tence
v noční tiš. / Jsou jemné housle, na něž nápěv smrti / si Nemoc hraje...Zvuk, jenž ticho
drtí. ‟ (s. 17). V tomto případě jde jednoznačně o snahu postihnout nepříjemnost tohoto
zvuku, který nemá nic společného se životem. Naopak v básni Bakchanál, jak už
napovídá její název, jde o zvuky bujarého veselí: „To bude vášeň davů proudících
o slavnostech ulicemi, / V řežavých barvách splynulých, v hlomozu barbarských hudeb, //
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V úderech vlaských bubnů a kotlů a v chřestotu kastanět, / V rachotu cymbálů, ve hřmotu
tamburín, v řinčení činel a sister‟ (s. 127).
Nejčastějším zvukovým projevem života je u Karáska výkřik, případně výskot.
Je-li možné zakřičet nebo výsknout, je stále člověk naživu. Stejně jako tomu bylo
u pohybu, i zde se v mnoha básních objevuje boj vnitřního s vnějším. Lyrický subjekt by
rád zakřičel, ale není mu to umožněno; cítí svíravou tíži nesvobody a osamocenost ve
svém marném boji proti tichu, které ho obklopuje a jehož součástí se stává: „Výkřik by
stačil zahnat vše, / Hrdlo však němo a němo… // [...] Chtěl bych vším otřást, pohnouti, /
Chtěl bych tu vykřiknout náhle, / Chtěl bych si prudce zavzlyknout, / Všechno jen ne toto
mrtvo‟ (s. 93). Tento marný boj se objevuje také v básni Krajina: „… já vzkřiknout chtěl
jsem: Smrti! Smrti! Smrti! / však kolem bylo němo ‒ ‒ němo kolem‟ (s. 39). V básni
s názvem Záchvěje mrtva je navíc ticho, které lyrický subjekt obklopuje, stylizováno do
vraha, který mu neumožňuje vykřikout: „Chtěl bych jej zastavit, ale ticho vraždí můj
výkřik‟ (s. 108).
Ačkoliv by se mohlo zdát, že jde čistě o projevy lidské, v Karáskově poezii je
velmi hojně použita personifikace35, takže se tyto zvukové projevy přenáší například i na
barvy. V našem jazykovém obrazu nalezneme ve spojení s barvami spíše adjektivum
křiklavý ve významu „nápadný; výrazný‟ (SSJČ, PS), Karásek však poněkud netypicky
zvolil sloveso výskat: „Jen barvy, které výskají a hoří, / ať tekou v duši s kouzlem cizích
moří, / ať v požár barevný ji zapálí‟ (s. 13). Duše lyrického subjektu je v této básni
připodobněna k misce s usychajícími barvami a přání, aby do ní vtékaly výskající a hořící
barvy, symbolizuje jeho touhu po návratu mládí, touhu po novém životě.
Také dupot nohou, související obvykle s dynamickým pohybem (nejčastěji
tancem), nacházíme v díle Jiřího Karáska často. Opět se zde vychází z tělesné zkušenosti
s tím, že pouze nohy živého člověka se mohou pohybovat a svým pohybem po zemi
mohou způsobovat zvuk. Chce-li Karásek navodit atmosféru blížícího se konce, obvykle
charakterizuje kroky jako neslyšné, případně zvolna utichající. Pokud zvuky vymizí
úplně, znamená to většinou smrt.

35

Personifikace = druh metafory; jde o přisuzování dějů a vlastností charakteristických pro člověka
předmětům neživým, různým jevům a také zvířatům.
Zdroj: https://www.czechency.org/slovnik/PERSONIFIKACE
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Ojedinělé není ani použití utichajících tónů, které symbolizují umírání (přechod
v ticho = smrt). Například v básni Žalm přirovnává lyrický subjekt stav na pokraji smrti
ke „ztichlému hlaholu zvonů‟ (s. 84). Dokud lyrický subjekt může slyšet zvuky, znamená
to, že ještě není všemu konec, že stále žije. Zajímavé je Karáskovo pojetí melodie
v rondelu Kytara. Lyrický subjekt, slyšící stále stejnou utichající melodii, přemýšlí o tom,
že až zemře a jeho tělo se promění v prach, jeho duše bude žít dál. Důkazem pro
nesmrtelnost duše je pro něj to, že ve vzpomínkách stále ještě uslyší onu melodii. Dokud
tedy může slyšet hudbu, stále bude žít.
Zatímco výrazné zvuky a ruch poukazovaly na touhu po životě, utichající hudba
a vzdálené tóny jsou nejčastěji známkou toho, že lyrický subjekt pomalu opouští život.
V našem jazykovém obrazu světa se spojení ticha a smrti objevuje například ve
frazémech hrobové/mrtvolné ticho, případně také hrobový/mrtvolný klid (SSJČ). V tomto
případě je smrt zdrojovou oblastí a slouží ke zdůraznění intenzity ticha/klidu; jako
synonyma bychom zde mohli použít adjektiva naprostý nebo absolutní. U Jiřího Karáska
bychom příklady takového užití našli v básních Oči („Komnaty nemocných, ponořené
v ticho, v hrobové ticho‟; s. 54) a V barvách chorobných (V zahradách provlhlých, kde
ticho hřbitovní je‟; s. 69).
Jestliže jsme si v kapitole o jazykovém obrazu života (kapitola 3.1.) ukázali, že
rušná ulice může být označena za „živou‟, logicky by se tak prázdná a klidná ulice mohla
označit za „mrtvou‟. Toto pojetí se odráží i v poezii Jiřího Karáska. Například v básni
Narkózy, kde básníkovu konstatování, že „je mrtvo všude‟, předchází verše: „A těžký
vzduch pln miasmů36 a puchu / se třese v nudě ulic prázdných ruchu‟ (s. 15).
Také v básni Hudba siesty označuje básník kraj za vymřelý, jelikož je tichý a bez
ruchu: „Kraj vymřel dokola. Jak mrtvo! Nikde ruchu‟ (s. 21). Obdobně je tomu
i v dalších básních: „Ni ruch, ni život kol / v prostoru vychladlém, / [...] Vše mrtvo, mrtvo
kol.‟ (s. 43); „Vymizel pohyb, zhasl ruch, / Život se proměnil v mrtvo‟ (s. 92).
V předchozí kapitole jsme zmiňovali například báseň Beethoven, kde bylo ticho
propojeno s nehybností a tvořily spolu dvojici nejčastěji spojovaných atributů smrti:
„Ó mrtvo v mrtvu bezzvukém, nepohnutém‟ (s. 78).

36

Miasma = nakažlivina; nákaza, infekce, znečištění (SSJČ, PS, Slovník cizích slov).
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Spojíme-li ticho a nehybnost, můžeme hovořit také o klidu. Ten je ve
výkladových slovnících charakterizován jednak jako „stav nehybnosti, nečinnosti
a odpočinku‟, ale také jako „stav nerušenosti; pokoj; ticho‟ (SSJČ, PS, SSČ). Tento klid
nalezneme ve zmiňované básni také: „Klid, věčný klid! A konečné zapomnění! / Klid
mrtvých, kteří ve hrobkách spočívají, / Pod těžkou deskou s vypuklým erbem vprostřed /
Vyhaslých rodů! [...] Klid všech, kdo dlouho kráčeli, aby klesli / Uprostřed cesty‟ (s. 79).

4.2.3. TEPLO ‒ CHLAD

V souvislosti se sémantickou oblastí teploty se metafora ŽIVOT = OHEŇ, kterou
jsme si v kapitole o jazykovém obrazu života nastínili, ukazuje jako zásadní. Plamen je
zobrazen jako něco, co je uvnitř každého z nás. Chceme-li žít, musíme udržovat tento
plamen, protože jakmile vyhasne, přichází smrt. Oheň ale není jen projevem života, nýbrž
i vášně, divokosti, mládí a lásky. Bývá však spojován také s negativními konotacemi,
například s nenávistí a zlobou: rozohnit se; planout nenávistí (srov. Hýsková 2011).
Poezie Jiřího Karáska je ohněm a žárem přímo prosycena. V básni Bakchanal
touží lyrický subjekt po stvoření nového světa pro svoji duši. Chce život vášnivý,
bouřlivý, plný bujarého veselí, plamenů a záře. Hned v úvodu básně nám sděluje, že
stvoří svět, nad jehož městy zapálí nové slunce. Toto zapálení plamene je symbolikou
pro očekávanou změnu, něco nového: „Já nový stvořím svět pro svoji duši, / A nové
slunce zapálím nad jeho městy [...] To bude vzduch plný tančícího zlata / A plný plamenů
a žhoucí jako výheň [...] Život chci! Opojení! Slunce a vášeň a vichr! / Vření krve!
A změnu, bez přestání, věčně, / Planoucí oči a pálící čela a žehnoucí tváře‟ (s. 126‒127).
Rovněž v úvodní básni ze sbírky Sodoma vyzývá k aktivitě, vzplanutí, divokému
reji a nespoutanému veselí: „Zítra ať oheň zapálí střechy, / Hýřit chcem, vzplanout
a výskat‟. Chtěl by vzplanout vášní a užívat si života, ale je zhnusen nečinností okolního
světa a tím, kam směřuje. Opět propadá pocitům marnosti všeho a konstatuje, že „žít je
tak odporno a umírat nudno‟ (s. 63).
V pesimisticky laděné básni s názvem Smrt vybízí lyrický subjekt pomyslný
zástup v dálce ke změně, k aktivitě a jinému životu, který charakterizuje jako nové
zaplanutí: „...náhle zaplaneš zas / Zvýšeným odleskem úsměvů, jako plápoly svic‟
(s. 104). Dá-li zástup na jeho radu, může uniknout smrti a užívat si života plného vůní,
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zvuků a radosti. Nakonec se však tradičně všechny snahy ukazují jako marné.
Oheň (případně jiskru nebo záblesk) můžeme spatřovat také v očích. Dokladem
pro toto tvrzení mohou být četné příklady z našeho jazyka (měl jiskru v očích; oči jako
jiskry; plamenné oko; plamenný zrak). Je-li plamen v očích vyhaslý, odkazuje to ke smrti.
U Jiřího Karáska se tato symbolika plamene v očích objevuje také. Žhoucí plamenné
zraky odráží vášeň a divokost. Naopak vyhasínající zraky používá jako symboliku
k umírání („Jako zpozděné světlo do zraků, jež zvolna zhasínají‟; s. 172), zraky zcela
vyhaslé pak znamenají smrt („Není mně líto rozloučení navždy a odchodu v tmy ‒ / Ale je
mně líto těch vlhkých očí, jež se na mne upíraly v soumraku jizby, // Těch zhaslých očí...‟;
s. 87).
Ačkoliv jsme si uvedli, že oheň a teplo jsou vesměs vnímány jako něco
pozitivního, spojeného se životem, láskou a mládím, v kapitole o jazykovém obrazu
života (kapitola 3.1.) jsme si zmínili i fakt, že je třeba vnímat rozdíly mezi sémantickým
okruhem tepla a horka. Zatímco teplo vnímáme vesměs jen pozitivně, mezi horkem
a dalšími pojmy, vyjadřujícími intenzivnější teplotu, je jen tenká hranice oddělující
kladné konotace od záporných, například vřelé objetí vs. krev v něm vřela; horký polibek
vs. horká hlava (srov. Hýsková 2011).
Karáskova poezie je protkaná horkostí v obou zmiňovaných variantách. Horkost
je u něj na jedné straně chápána pozitivně a je žádoucí (v takových případech zastupuje
většinou vášeň, smyslnost a divokost), na straně druhé přílišné horko spaluje, způsobuje
vyprahlost, halucinace, bludy a neklid (horké spánky; horečka).
Karásek se často snaží zacházet až do extrémních poloh, čímž vyzdvihuje
kontrasty ve svém díle. Výjimkou není ani užívání horkosti, plamenů a žáru. Například
v básni nazvané Píseň pocitu sexuelné msty dochází k prolnutí obou těchto protipólů
v rámci jednoho celku. Lyrický subjekt cítí, jak ho spaluje touha po neznámé bytosti,
kterou prosí, aby nechodila blíže a zůstala ukryta ve tmě. Zdá se mu, že vášeň „ryje
pářata drsná‟ do jeho masa a neustále opakuje, že v jeho loži je horko. To samo o sobě
nepůsobí příliš pozitivně (ať už jde o nevyslyšené prosby, výběr slovesa rýt, použití
zvířecích končetin, nebo zvolené adjektivum, které je provází). Avšak horkost, která se
později objevuje ve spojení s doteky, které cítí na svém těle, je mu příjemná. Prsty
popisuje jako smyslné a doteky jako horké, ale zároveň měkké a hladící: „Horko je,
horko / V loži mém… / Šlehají rudé / Plameny krve, / Vášeň svá ryje / Pářata drsná / Do
masa mého, / [...] A vašich prstů / Smyslných prstů / Doteky horké, / Doteky měkké /
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Hladí mé tělo‟ (s. 138).
Horkost a smyslnost se objevují bok po boku také v básni Horké a smyslné růže.
Jak je již z názvu patrné, nositelem těchto vlastností jsou zde květiny, konkrétně růže,
které jsou (stejně jako oheň) symbolem vášně. K teplu navíc odkazuje jejich nejtypičtější
barva, červená, která je vnímána jako prototyp teplých barev (více v kapitole
o barevnosti). Ve spojení s ohněm, pohybem a výskotem pak v básni opět zobrazují
básníkovu představu o symbolech života, který se i zde promítá pouze do snu lyrického
subjektu: „Horké a smyslné růže do mých snů rozlité prudce! / Tančící krvavé skvrny
v ohni a v závratném chvění! / Hořících barev směs! // Všechno v nich šíleně výská!
Mřížovím stékají zahrad! / Horké a smyslné růže! Výkřiky rozkoší zpilé! / Do mých snů
rozlité! ‟ (s. 136)
Jako protiklad k teplu a horkosti stavíme chlad. Propojení chladu a smrti opět
vychází z naší fyzické zkušenosti. Tělo má při normálním zdravém stavu člověka určitou
tělesnou teplotu, která může stoupat (například při onemocnění37) či klesat, při úmrtí pak
postupně dochází k úplnému vychladnutí těla. Tato zkušenost s posmrtnou tělesnou
teplotou se odráží i v našem jazyce. Pokud se něco stane krátce po smrti, říkáme, že
dotyčný ještě ani nevychladl a už … (srov. Hýsková 2011; Vaňková 2016).
Také Jiří Karásek pracuje s tímto posmrtným stavem. Například v básni Incubus
lyrický subjekt umírá a obrací se k personifikované samotě, které oznamuje, že jakmile
lampa dohoří, najde ho „vychladlého na loži‟ (s. 68).
Někdy se Karásek zaměřuje jen na jednotlivé části mrtvého těla. V básních Mrtvé
ruce, Tryzna a Návštěva jsou v popředí například vystydlé mrtvé ruce. V první básni jsou
ruce popisovány jako studené, ve druhé básni je navíc přidáno adjektivum mrazící, které
ještě více zintenzivňuje pocit chladu. V poslední zmíněné básni Karásek použil dokonce
i přirovnání k ledu.
Adjektivum mrazivý se objevuje také v básni nazvané Rekviem: „...přikryj mne
Svým stínem, / mystickým stínem / a vdychni / tu celou něhu / Své lásky / v studené čelo, /
v mrazivé údy, / v mou duši / hynoucí, mroucí / po Tobě, / bledý stíne, / mizející
v Neznámu, / bledý stíne, / můj bratře‟ (s. 59).

37

U některých onemocnění se příznak nemoci metonymicky přenesl na jejich název, například zápal plic.
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V úvodu této kapitoly jsme již zmínili, že jestliže má život podobu hořícího ohně,
pak jeho vyhasnutí znamená smrt. Tato symbolika vyhaslého plamene prostupuje téměř
celou Karáskovou poezií. Například v básni nazvané Noční sonet čte lyrický subjekt
tichou mši za ty, kteří „právě zhasli‟: „Za všechny zemřelé, jichž stíny vtřásly / se v Duši
noci, která v nářcích zní, / mši vzpomínek čtu tichou, smuteční. / I za ty všechny, kteří
právě zhasli / v zákoutí nemocnic, kde ftizikové mrou / a v ňadra kostnatá pěst ryjí
vyzáblou‟ (s. 20). Obdobně jsou jako vyhaslé plameny vnímány životy dávných předků
v básni Beethoven: „Klid mrtvých, kteří ve hrobkách spočívají, / Pod těžkou deskou
s vypuklým erbem vprostřed / Vyhaslých rodů‟ (s. 79).
Hasnutí se v poezii Jiřího Karáska netýká jen těla jako celku. Již dříve jsme si
ukázali, že v našem jazykovém obrazu plamen umisťujeme i do očí (jiskra v oku;
plamenný zrak). Je-li plamen symbolem života, vyhasínající zrak je metaforou pro
umírání: „Jako zpozděné světlo do zraků, jež zvolna zhasínají‟ (s. 172). Zcela vyhaslý
zrak pak značí smrt: „do vašich páchnoucích a slizkých loží vrací / se duše zmrtvená
a těžká dusným snem, / do zraků vyhaslých, v ty důlky prázdné ztrácí / se v náhlé extázi,
za tmavým fantomem‟ (s. 31); „Není mně líto rozloučení navždy a odchodu v tmy ‒ / Ale
je mně líto těch vlhkých očí, jež se na mne upíraly v soumraku jizby, // Těch zhaslých
očí...‟ (s. 87).
Vyhaslý plamen se však neobjevuje jen jako symbolika konce života, ale
zastupuje v poezii konec obecně. Vyhaslá tak může být například i láska: „Není mně líto
těl, jež shnila, a lásky, která vyhasla‟ (s. 87); „Láska má je vyhaslá pochodeň, z níž zbyl
jen popel‟ (s. 162). V básni Návštěva symbolizuje motiv vyhasínání konec dne:
„Zdlouhavě hasne, hasne den‟ (s. 97).

4.2.4. SVĚTLO ‒ TMA
Velké množství slov, frazémů a slovních spojení je v češtině motivováno viděním.
Iva Nebeská vymezuje v knize Co na srdci, to na jazyku několik zdrojových domén, které
se k němu vztahují: vlastní vjem vidění; oči jako orgán zraku; světlo jako podmínka
vidění; mechanické zábrany vidění a mechanické pomůcky vidění (Vaňková a kol. 2005,
s. 132‒141). Nás zde bude zajímat především třetí doména nazvaná světlo jako
podmínka vidění.
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Tato doména zahrnuje všechny intenzity a ostrosti vidění. Vytváří se zde opozice
SVĚTLO ‒ TMA, která vlastně představuje dva póly konotací. Se světlem se obvykle
pojí konotace pozitivní, jelikož co je na světle, je dobře viděno, dochází k poznání (např.
vyplulo to na světlo; rozsvítilo se mu). Společně s leskem, jasem a září bývá světlo
spojováno s božstvím, duchovním prozřením a moudrostí. Naopak s tmou, jakožto
„naprostým nebo částečným nedostatkem světla‟ (SSJČ, SSČ, PS), se obvykle pojí
konotace negativní (např. zatmělo se mu před očima).
V díle Jiřího Karáska se světlo často objevuje v kontrastu s tmou; světlo jako
vidina něčeho pozitivního, tma naopak spojená s negativními konotacemi (koncem, smrtí,
samotou). Například v básni Hymnus Panně Marii lyrický subjekt opěvuje Marii jako
světlo, které zabloudilo „do tmy‟ v jeho duši: „Přišla Jste v duši mou jako zapadlý
paprsek tajemné krásy, / Jenž zbloudil v tmu ztuchlého sklepení mé duše‟ (s. 81).
Tento protiklad SVĚTLO ‒ TMA se také odráží ve vnímání pojmů DEN ‒ NOC.
Dny jsou v našem jazykovém obrazu chápány spíše pozitivně, spojují se s bděním
a aktivností. Takovéto dny jsou však u Karáska zastoupeny velmi zřídka. Pokud zahrnuje
do své básně den, je převážně nudný, šedý, pošmourný a vlekoucí se.
Takto jsou dny vnímané například v básni Spleen: „Den za dnem plouží se tak
ospalý, / jak z cel když v kápích chodbami jdou mniši ‒ / šer zhuštěný, v němž barvy
uhasly, / vše zalévá, že oko nerozliší, / kde nebe šedivé, kde země šedá, / kde křivka
obzoru je zsinalá a bledá,‟ (s. 11). Je zde patrná paralela s vnímáním života, který žije,
ale který se mu hnusí. Netouží po takovém životě, chce změnu, aktivitu a divokost, a tak
si ve snech a představách vytváří nový obraz jiného života, plného slunce, světla a tepla.
Přesto je však z mnoha básní patrné, že den (ať už jakkoli nudný) chápe jako život
a s nocí spojuje smrt. O tom, že jeho duše balancuje na této pomyslné hranici mezi
životem a smrtí, svědčí i další úryvek z této básně: „Hned duše po noci, hned zase po dnu
touží, / hned tmou se zpíti chce, hned zase žárem spálit‟.
Jestliže tedy bylo světlo chápáno jako něco pozitivního a spojovali jsme ho se
životem, pak smrt je na opačném pólu zastoupena tmou. Není tedy divu, že v poezii
Jiřího Karáska ze Lvovic je to jeden z nejfrekventovanějších motivů. Spojitost se smrtí
dokládá i úryvek z básně Tryzna, kde lyrický subjekt vzpomíná na zemřelé a smrt nazývá
„odchodem v tmy‟: „Není mně líto těl, jež shnila, a lásky, která vyhasla, / Není mně líto
rozloučení navždy a odchodu v tmy ‒ / Ale je mně líto těch vlhkých očí, jež se na mne
upíraly / v soumraku jizby‟ (s. 87).
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Tma, společně se šerem a soumrakem, má ve čtenáři navodit dojem melancholie,
splínu a marnosti všeho. Se špatnou viditelností za tmy a šera souvisí také rozostřování
kontur. Kontury a tvary se rozostřují s přicházející tmou, na temných místech, kde je
špatná viditelnost, ale také při blouznění a špatném zdravotním stavu lyrického subjektu.
Ve chvílích, kdy není člověku dobře, dochází k blouznění, a zrak, jindy spolehlivý zdroj
informací, může klamat. Jindy jasné kontury a tvary se najednou rozplývají a vše kolem
působí jako jeden celek bez konce.
Například v básni Tryzna jsou mizející tvary ovlivněny tmou. Lyrický subjekt
popisuje pocity, které mívá, když je v podvečer sám: „To bývá v podvečer, kdy tvary věcí
hasnou, / kdy dokola kraj v šedých flórech splývá / A chladne, chladne [...] Jsem sám, /
V studených / Tmách! / Vše ztratilo se jako sen, / Jak mdlý nádech splynulých barev, /
Opřádající vysněné tvary / A odvanutý náhle‟ (s. 87‒89).
Podobně je tomu i v již zmiňované básni Spleen, kde je vše pohlceno šerem: „šer
zhuštěný, v němž barvy uhasly, / vše zalévá, že oko nerozliší, / kde nebe šedivé, kde země
šedá, / kde křivka obzoru je zsinalá a bledá, / vše prší popelem a mísí se a smývá / v tom
svitu klamivém, jenž zpola roven stínu, / a zrak se v prázdno jen a v slité kouře dívá /
a v chmury sražené, z nichž cítit vlhkost cínu. // [...] v tom šeru bez kontur a ostrých čar
a rysů‟ (s. 11).

4.2.5. BAREVNOST ‒ NEBAREVNOST
Odlišnost konotací spojených se světlem a tmou můžeme spatřovat také ve
vnímání barev. Významnou úlohu zde hraje nejen opozice SVĚTLOST ‒ TMAVOST,
ale také BAREVNOST ‒ NEBAREVNOST. Stejně tak jako světlo, jas a záře nesou
konotace pozitivní, vnímá se jako pozitivní barevnost, která je spjata například se
životem a zdravím (mít zdravou barvu), krásou a dalšími pozitivními věcmi. Naopak je-li
něco v našem obrazu světa charakterizováno jako nebarevné nebo ztrácející barvu,
vyvolává to v naší mysli konotace negativní. Shodně nazíráme také na to, co je tmavé až
černé (srov. Vaňková a kol. 2005, s. 195‒246).
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V SSJČ má adjektivum barevný tyto významy:
1. barev se týkající (barevný kontrast/odstín)
2. mající jinou barvu nebo jiné barvy než bílou (n. též černou); zbarvený
(barevné sklo; barevná tužka; barevný film; barevný tisk)
3. mající výraznou barvu nebo několik barev (barevná mozaika)

Druhý zmíněný význam můžeme doložit také na schématu ukazujícím vnímání
barev v češtině (obrázek na následující straně). Na škále od barevnosti k nebarevnosti je
černá, bílá a šedá řazena úplně na konec, tedy do „nebarevných‟. Jako prototyp
barevnosti vidíme na druhé straně škály červenou.

Opozice barevné ‒ nebarevné v češtině (zdroj: Vaňková a kol. 2005, s. 213)

Červená barva asociuje zejména život a vášeň (podobně jako oheň), je však také
barvou lásky, energie, dynamiky, radosti a chuti do života. Někdy ovšem i tato pozitivní
energie přechází až ve vztek a agresivitu (zrudl vzteky) a bývá spojována s násilím, bojem
a krveprolitím. Prototypovými nositeli červené barvy jsou oheň a krev (srov. Vaňková
a kol. 2005; Vaňková 2016).
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U Jiřího Karáska je červená barva použita spíše v negativním kontextu, jelikož
bývá zpravidla ve spojení se žhnoucím sluncem a neobvykle velkým horkem, případně
horečkou: „V sen horký ohně do červena lehly. / Jak vlažný popel prší citů prach. /
A všechno směšuje se v kalný nach. / A v tělo jak by bodly tvrdé jehly‟ (s. 17).
Červená se v poezii Jiřího Karáska vyskytuje v několika svých odstínech od
oranžovo-červené až po temně rudou, případně černo-červenou (měděná, karmínová,
rudá, brunátná, nachová). Nejčastěji je však prezentována jako rudá (rudě hoří slunce,
rudě hoří nebe, rudě hoří země; šlehají rudé plameny krve; těžce se hněvivé, měděné
slunce do ruda taví…). Výjimkou není ani již zmiňované propojení s krví: „Ó, krvavá
krvi růží hřbitovních! ‟ (s. 53).
Oranžovou barvu Karásek téměř nepoužívá. Nahrazuje ji většinou již zmiňovaná
červená a její odstíny (měděná, bronzová). Stejně těžce bychom v Karáskově poezii
z devadesátých let hledali růžovou. Tato barva se objevuje jen zřídka. Můžeme ji nalézt
například v básni Růže hřbitovů, kde je barvou „květů mrtvé lásky“ (s. 53). Jestliže jsme
si jako barvu spojovanou s láskou uvedli červenou, pak můžeme chápat její vyblednutí
a přechod v růžovou jako symboliku pro umírající lásku. Obdobně je jako vybledlá barva
chápána i v básni v próze s názvem Melancholie noci: „Nebo vezmu starý svazek básní
v růžové sešlé vazbě a rozevru listy zežloutlé a přečtu báseň napsanou v minulém století,
poezii básníka dávno zapadlého“ (s. 52).
Poslední barvou, která je uvedena na levé straně škály pod barevností, je žlutá.
Ačkoliv bývá tato barva primárně spojována s veselím a optimismem (ze zkušenosti
víme, že žluté květy nebo svit sluníčka působí na oko pozitivně), v našem jazyce se pojí
často i s negativními konotacemi, zejména pokud se jedná o oblast lidského těla a emocí.
Žluté zabarvení pleti signalizuje zpravidla nemoc (např. žloutenku) nebo nevolnost. Na
první pohled je patrná také spojitost se substantivem žluč. V SSJČ nalezneme kromě
základního významu „žlutozelený tekutý výměšek jater ostře hořké chuti“ také přenesené
významy: zloba a hněv (vždy se mi žluč rozlévá, když…; pohnout někomu žlučí; psát
perem do žluče namočeným), případně trápení a starost (bídný život plný zla a žluči).
S pozitivními konotacemi se u nás pojí spíše barva zlatá. Ta zastupuje žlutou
barvu tam, kde má být zdůrazněn sémantický prvek lesku nebo vzácnosti. O hodném
a vstřícném člověku říkáme, že má zlaté srdce, šikovný člověk zase zlaté ručičky, člověka
blízkého, který je nám drahý, nazýváme zlatým (např. zlato; zlatíčko). Negativně naopak
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chápeme výraz pozlátko38.
Jiří Karásek používá tyto barvy jednak ve spojení se světlem (např. žluť světel),
ale také aby upozornil na nějakou proměnu. Žlutá barva například symbolizuje stáří:
„…rozevru listy zežloutlé a přečtu báseň napsanou v minulém století“ (s. 52). Také zlatá
barva je mnohdy doprovázena přídavným jménem, které potlačuje její lesk a jas
a odkazuje ke stáří. Obvykle je zlato charakterizováno jako zašlé, smyté nebo vybledlé.
Barvy obecně zastupují v poezii Jiřího Karáska mládí a život. Například v sonetu
Japonerie je duše lyrického subjektu prezentována jako nádoba, ve které usychají barvy
(„mé duše misku, v které barvy schnou‟), a jako místo, kde „prší stíny‟ a kam „padá
popel nudy‟ a „soumraku svit kalně zsinalý‟ (s. 13). To vše vyvolává ve čtenáři
negativní konotace. Jednak se zde objevuje pohyb směrem dolů, který je pro Karáskovu
poezii typický, „popel nudy‟ odkazuje k šedé barvě, se kterou se pojí mnoho negativních
konotací (např. nevýraznost, nuda, nezajímavost), soumrak bývá zase vnímán jako
„období úpadku; doba před koncem, zánikem‟ (SSJČ), a navíc je tu „kalně zsinalý svit‟,
který má hned dva negativně vnímané přívlastky39. Šedá barva, popel, soumrak
a symbolika zasychání barev zde tedy odkazují ke stáří a konci. Proto lyrický subjekt
touží po barvách, které „výskají a hoří‟, a chce, aby tekly do jeho duše a zapálily ji
v barevný požár, čímž by ji opět přivedly k životu, omladily (o symbolice ohně a výskotu
byla již zmínka v předchozích kapitolách).
Nyní jsme si ukázali, že barevnost je v poezii Jiřího Karáska spjata s mládím,
krásou, životem a radostí, tedy pozitivními konotacemi. Nebarevnost naopak představuje
druhý pól opozice a pojí se se stářím, nehezkostí, smrtí a smutkem.
Adjektivum nebarevný má však kromě významu „nemající barvu‟ (tedy
bezbarvý) i význam „nemající jinou barvu než bílou nebo černou‟ (SSJČ). Do
nebarevných navíc bývá začleněna i šedá, která je označovaná za „prototyp
nebarevnosti‟ (srov. Vaňková a kol. 2005).

38

Pozlátko = expr. zdánlivě skvělý vnějšek bez skutečné hodnoty (SSJČ).
Kalný = promíšený kalem; zakalený, znečištěný (kalné víno; kalné vody); nekalé, špatné, mravně nízké
(kalné svědomí); nejasný, nezřetelný, mdlý (kalný obraz v zrcadle; kalné světlo svíčky); zsinalý = mrtvolně
bledý (zsinalý obličej) (SSJČ).
.
39

51

Jako bezbarvý bývá v Karáskově poezii označen například den: „Bez barev,
ponurý, jak s pohřebními rytmy / den za dnem počíná v šeď soumraku se tkát‟ (s. 23);
„Zdlouhavě hasne, hasne den, / Bezbarvý, vystydlý, osleplý den‟ (s. 97). V sonetu
nazvaném Příšerná loď je bez barvy zase měsíc: „V neznámých mořích neznámých zemí /
na mrtvých vodách hluboký klid: / v zsinalém nebi měsíční štít / bez lesku, bez barvy,
smutný a němý‟ (s. 18).
Ještě častěji než úplné absence barev využívá Krásek symboliky blednutí. Tato
transformace z původní syté barvy do barvy méně výrazné bývá u těla obvykle známkou
nemoci, slabosti, umírání, případně strachu (srov. Vaňková a kol. 2005, s. 203‒206).
V jiných případech, kdy se bledost netýká těla, jde o zdůraznění pomíjivosti barev, čímž
básník odkazuje na stáří. Například v básni s názvem Nálada zmrtvělá přirovnává lyrický
subjekt svou duši k šerému zaprášenému sklepení, které je opředeno pavučinami. Prach
a pavučiny naznačují, že je jeho duše delší dobu opuštěná. Blednutí se zde objevuje
v souvislosti se svitem, který občas do šeré duše lyrického subjektu „zbloudí‟. Když už
se tak stane, je to svit bázlivý, chorý a vybledlý: „Tam vane plísně dech, a svity
málokteré / sem zbloudí bázlivě a chory, vybledly‟ (s. 36).
Blednutí barev se objevuje také v sonetu Narkózy. Zde je změna barvy následkem
velkého žáru a projevuje se jednak na usychající (umírající) trávě, a navíc na slunci, které
je po prudkých žárech vysíleno: „Trav hořká zeleň zbledla v bělost chorou, / barevné
květy uschly v tón jak ze skla. / Po prudkých žárech slunce žáře lesklá / mdle prosvítá jak
kryta vápna korou // na nebi, které smytou modří plane‟ (s. 15).
V úvodní básni ze sbírky Sodoma můžeme zaznamenat bledost i v souvislosti
s lidským tělem. Jako pobledlé jsou zde označeny „paskvily40 lidí‟, které se vlečou do
stinného úkrytu svého obydlí, aby se schovaly před spalujícím horkem:„Morově páchne
vzduch, po dlažbě chodci chabě se vlekou, / Pobledlé paskvily lidí v úkrytu chladivý stín‟
(s. 63). Zde je pobledlost lidí spojena s jakousi životní únavou, která prostupuje celou
touto básní.
Jako příklad bledosti spojené se smrtí můžeme uvést ukázku z básně Růže
hřbitovů. Zde jsou jako bledá charakterizována čela umírajících, ke kterým autor
přirovnává květy bílých hřbitovních růží: „Květy zapomenutí, bledé jak čela umírajících
zrosená smrtelným potem‟ (s. 53).

40

Paskvil = nepodařená napodobenina něčeho; karikatura (SSJČ).
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V úryvku z básně Narkózy jsme si mohli všimnout, že Karásek nepracuje jen
s motivem blednutí barev, ale také s jejich smýváním. V básni Rodinné hodiny chce
pomocí těchto slov zdůraznit stáří rodinného majetku: „Jsou tak staré, velmi staré, plny
smytého zlata a vybledlých amoretů na mdlém lesku sèvreského porcelánu‟ (s. 50).
Ačkoli jsme si zlatou barvu a lesk uváděli v souvislosti se životem a pozitivními
konotacemi, zde se jedná o smyté zlato, tedy barvu vybledlou, a mdlý lesk porcelánu, což
svědčí o jejich stáří a naznačuje spíše negativní konotace.
Karásek v této básni poněkud netypicky používá blednutí i v souvislosti s hlasem.
Hlasem zde navíc nemyslí hlas lidský, ale zvuk hodin, které v básni personifikuje:
„Nezdá se ti, že jejich hlas také stářím pobledl, že se třese a chvěje jako hlas vetchých,
schýlených starců? ‟ (s. 50).
Analogicky, jako v případech blednutí a smývání, pracuje Karásek v básni
Japonerie s motivem zasychání barev: „Ó kraji, k jehož břehu toužně vížem / své
fantazie jachtu zbloudilou, / mé duše misku, v které barvy schnou, / zkrop vlahou mokrou
roztřískaných pižem‟ (s. 13). V duši lyrického subjektu již barvy stářím zasychají a on
touží po čerstvých barvách symbolizujících v básni mládí a znovuzrození.
Kromě smývání a blednutí používá Karásek pro oslabení pozitivních konotací
barev také motiv zašpinění, znečištění: „Šeď těžké únavy se slévá v tempu líném / v mou
duši chorobnou a otrávenou spleenem, / proud barev špinavých tak zvolna do ní teče‟
(s. 19).
Velmi zajímavé je vnímání bílé, kterou jsme si společně s černou a šedou
přiřadili do kategorie „nebarevné‟. Na jedné straně je symbolika bílé (v opozici k černé)
pozitivní, v tradičně křesťanském smyslu je symbolem čistoty a jasnosti (bílá duše), na
druhé straně je bílá (bledost) spojována se smrtí, strachem a negativními konotacemi41.
Dalo by se říci, že pokud postavíme bílou barvu do kontrastu k černé, bude mít
vždy pozitivní konotace. Je-li však posuzována ve vztahu k ostatním barvám, nabývá
konotací negativních.
V poezii Jiřího Karáska bývá bílá barva nejčastěji spojena s mrtvým tělem.
Přechod od zdravé barvy (pro autora je to zpravidla osmahlé, bronzové či hnědé tělo)
k této mrtvolně bílé probíhá obvykle přes již zmíněné blednutí. V básni s názvem Mrtvé
ruce označuje ruce zemřelých za „studené a bílé‟ (s. 29). Tuto bělost rukou navíc spojuje
s fialovou barvou nehtů, která v souvislosti s lidským tělem odkazuje k nedostatečnému
41

V některých zemích je bílá barvou smutku.
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prokrvení končetin.
Bílá se v souvislosti s mrtvým tělem objevuje i v několika dalších básních.
Například v básni Metempsychóza, kde je lyrický subjekt v představách probodnut
oštěpem svého vysněného hrdiny: „Proklál jsi oštěpem tělo mé bílé‟ (s. 133).
V básni Miserere se také objevuje bílá barva ve spojení se smrtí. Tentokrát však
Karásek zašel ještě dál a bílá zde není barvou kůže, nýbrž kostí: „jen hnáty bílé zřím
a v zubech škleb a smích‟ (s. 32). O tom, že lyrický subjekt ve svých představách vidí již
jen to, co z těla zbylo po rozkladu, svědčí hned několik indicií v předchozích verších ‒
hniloba; zpuchřelé chrastění; zápach umrlčiny; prázdné důlky; lebky prázdnota; tlení.
V samotné ukázce navíc používá slovo „hnáty‟, které označuje dlouhou kost horních
nebo dolních končetin (SSJČ).
Se smrtí propojil Karásek tuto barvu také skrze květiny. Jednak v básni Růže
hřbitovů, kterou jsme si uváděli výše u blednutí, a dále například v básni Spleen, kde se
lyrický subjekt přirovnává ke zlomenému stvolu bílých květin: „Mám krásu chorobnou
těch, kteří jsou posvěceni smrti, / A kteří hynou pozvolna jako zlomené stvoly bílých
květin / v ohřátých sklenících‟ (s. 74).
Přesuňme nyní pozornost k dalším dvěma barvám, které se společně s bílou řadí
v našem jazykovém obrazu k „nebarevným‟. Jednou z nich je již zmiňovaná šedá.
U Jiřího Karáska je to jedna z nejfrekventovanějších barev vůbec, jelikož dokáže dobře
postihnout melancholické ladění jeho veršů.
Nejčastěji jsou jako šedé označeny dny, které lyrický subjekt vnímá jako dlouhé,
pomalu se vlekoucí a stále stejné. Den, který obvykle vnímáme v opozici k noci spíše
kladně, zde díky této barvě nabývá negativních konotací. Šedá, často v kombinaci se
šerem, padá na vše kolem něj a zakrývá tak barevnost, po které jeho duše prahne: „šer
zhuštěný, v němž barvy uhasly, / vše zalévá, že oko nerozliší, / kde nebe šedivé, kde země
šedá, / kde křivka obzoru je zsinalá a bledá, / vše prší popelem a mísí se a smývá‟ (s. 11).
Podobně je tomu i v básni Krajina v duši: „Vše zatopeno prachem šediva, / vše zalito /
pošmurným svitem / a zsinalým, / vše uspáno jak tíhou nekonečné rozsáhlosti / a smutkem
ovzduší, / v němž jak by utkvěly a strnuly / mátohy popelavých šmouh‟ (s. 43).
Ještě vyšší stupeň negativity reprezentuje barva černá, která bývá vnímaná jako
barva noci. V poezii Jiřího Karáska má tato barva navodit dojem absolutní tmy
a prázdnoty. Tam, kde není vidět nic, je černo: „A šlo to stále hloub a hloub, / Smutněji
temněly stráně, / Mizely tvary znenáhla, / černo jen topilo zraky, / Černo a černo bez
konce, / Nehnuté, dusivé černo‟ (s. 92). Tato symbolika černa bez konce se objevuje
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velmi často: „Z černa to v černo přechod je stálý, / míjení dlouhé, zmírání těžké‟ (s. 40);
„Klade skabiózy42 černé, dar povržené, prokleté vášně, / V oběť lásky, jež plíží se jako
prašivý pes z noci v noc‟ (s. 66); „Z temnot jsem vyšel, v temnoty jdu‟ (s. 100).
Většinou černá barva souvisí s pozdní noční hodinou a tmou, která lyrický subjekt
obklopuje. Negativní konotace jsou způsobené zejména naší zkušeností se špatným
viděním ve tmě. Slovo vidění totiž velmi úzce souvisí s věděním. Pokud se podíváme na
etymologii těchto slov, zjistíme, že původní význam praslovanského

✽vědě

je „viděl

jsem, mám viděno“ (Rejzek 2001). Nevidíme-li, zmocňuje se nás pocit nejistoty a strachu,
protože nevíme, co se ve tmě skrývá. Například v básni nazvané Oči ukryl Karásek do
černého stínu noci zosobněnou smrt, která chodí rdousit nemocné: „Dlouhé noci!
Jednotvárné noci! Vaším černým stínem vyzáblá Smrt chodí vlhkými prsty dusit, škrtit,
rdousit v horkých poduškách vysílené oběti‟ (s. 54).
V básni Kalný západ se objevuje motiv „špinavých‟ barev vtékajících do duše
lyrického subjektu. Toto adjektivum má jednak význam něčeho znečištěného (např.
špinavé ruce; špinavé šaty), jednak se používá ve významu nečestný, nepoctivý (špinavá
hra; špinavé peníze).

4.2.6. VŮNĚ ‒ ZÁPACH

Život není v poezii Jiřího Karáska zastoupen jen ruchem, aktivitou, barvami
a světlem, ale je spojen také s vůněmi: „Do vůní, šumotu života padni“ (s. 104). V sonetu
Japonerie mají vůně společně s barvami oživit umírající duši lyrického subjektu: „Jen
barvy, vůně, tam, kde prší stíny“ (s. 13).
V básni nazvané Přátelství duší propojuje autor barvy a vůně se zvuky, čímž
aktivizuje hned tři smysly (zrak, sluch i čich): „Ty, který jdeš sdružen se mnou hlučnými
ulicemi žití, příteli, jehož snění rozlilo své vůně v pyšné samotě mých dnů, chci vyzpívat
v barvách své Písně žhavou přízeň Tvé duše...“ (s. 118).

42

Rostlina z čeledi štětkovitých (Dipsacaceae), známá pod názvem Hlaváč tmavonachový (bot. Scabiosa
atropurpurea). Tato rostlina má velmi tmavé květy, které mohou připomínat černou barvu. V České
republice se Hlaváč řadí mezi ohrožené druhy.
Zdroj: http://www.magazinzahrada.cz/rostliny/chrastavce-a-hlavace-prilakaji-do-zahrad-motyly.html
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Mnohem častěji než svěží vůně života zobrazuje Jiří Karásek vůně mdlé, ztuchlé
a vyvanulé. Tímto přechodem, od intenzivní vůně k vůni mdlé (případně ztuchlé), básník
odkazuje na jejich stáří. Mdlá vůně se vyskytuje například v básni Tuberózy. Symbolika
stáří je zde o to silnější, že květina, po které je báseň nazvaná, má obvykle velmi
intenzivně vonící květenství, zatímco zde je vůně charakterizovaná jako mdlá: „V mdlých
vůních tuberóz, jež dýší zapomnění‟ (s. 12).
Zvětralé a staré vůně zasadil Karásek také do básně v próze s názvem
Melancholie noci: „Chvěje se v přítmí komnaty plné ztuchlých vůní a vyvětralých
parfémů, chvěje se na goblénech, v něž růží sešlých květy vetkány, těká po starém nábytku
již zčernalém a plném řezeb, s vůní látek sležených a těžkých hedvábů i pižma ostrého,
těká na starém klavíru plném teskných akordů a smutků z let tak dávno pohřbených...‟
(s. 52). V básni Žalm se postupně vytrácí vůně parfému, ke kterému přirovnává lyrický
subjekt mizející úsměv: „Tvůj úsměv laskavý se v sen mé duše schvívá / Jak parfém
umdlený, jenž z skříní starých dýše, / Kde v měkkých hedvábech již celé věky ztlívá‟
(s. 84).
Zatímco předchozí mdlé a vyvanulé vůně symbolizovaly v poezii Jiřího Karáska
spíše stáří, se smrtí propojil básník zápach. Opět se zde vychází ze zkušenostního
základu s mrtvým tělem, které se po několika dnech začne rozkládat a uvolňovat
nepříjemný zápach. V lidové mluvě se o umírajícím říkalo, že smrdí hrobem/krchovem,
případně že páchne umrlčinou, čímž se naznačovala jeho blízká smrt (Navrátilová 2004,
s. 179).
Za „pachy smrti‟ můžeme v Karáskově poezii označit hnilobu, plíseň
a zatuchlinu. Hniloba se objevuje například v básni s příznačným názvem Rozklad, kde
se přenáší na vše kolem: „A zápach hniloby je cítit všude‟ (s. 14). Toto typické přenesení
negativních vjemů na vše kolem uplatnil i v básni Symposion: „Zda necítíte, jak vše smrtí
páchne, / Hnilobou stejně jako věnce slávy, / Jak maso stejně brzkou smrtí páchne?‟
(s. 165). Zde navíc lyrický subjekt upozorňuje na to, že v hnilobě končí jak rostliny
(zde zastoupeny věnci), tak živočichové.
Dalším zápachem, objevujícím se v poezii Jiřího Karáska hojně, je pach plísně.
Ten je spojený často s vlhkem, chladem a prázdnotou opuštěných míst. V rondelu Staré
domy jsou to právě staré a opuštěné domy, které tak lákají lyrický subjekt: „Mám přítmí
domů starobylých rád / i plíseň páchnoucí vždy z jejich klína, / jich schody prošlapané,
sklepů chlad, / z nichž vane vůně zavlhlá a líná‟ (s. 30).
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V básni Nálada zmrtvělá je tím opuštěným místem duše lyrického subjektu, která
je připodobněna k zaprášenému sklepení: „Má duše sklepení je zaprášené, šeré, / kde sítě
pavučin vše kouty opředly. / Tam vane plísně dech, a svity málokteré / sem zbloudí
bázlivě a chory, vybledly‟ (s. 36).
V básni Improvizace je místem, kde je cítit plíseň, hrobka, do které lyrický subjekt
vchází: „A cítím plíseň, která vše kryje, / a ovzduší, které dýchají mrtví‟ (s. 47).
Ztuchlost jsme mohli zaznamenat již v básni Melancholie noci, kterou jsme výše
uváděli jako příklad k vytrácejícím se vůním. Ztuchlé vůně se objevují také v básni Růže
hřbitovů, kde jsou propojeny se hřbitovním kvítím a hedvábím, které pokrývá mrtvá těla:
„Květy ticha a zbožnosti, hebké a páchnoucí ztuchlinou hedvábí pokrývajícího vyschlá
těla svatých panen za sklem rakví klášterních oltářů‟ (s. 53). Propojení ztuchlé vůně
a květin najdeme i v básni Oči, ve které se navíc kombinuje s vůní hořícího vosku:
„Nezazlívej očím, které se dívají z otevřených rakví v smutečních pokojích plných ztuchlé
vůně hořícího vosku a schnoucích květin‟ (s. 54).
V poezii Jiřího Karáska je zápach často charakterizován také jako morový.
Karásek tímto adjektivem odkazuje na nebezpečné epidemické onemocnění, které kdysi
sužovalo lidstvo. Morem páchne například tělo mrtvého boha v básni Venus masculinus:
„Mrtev je bůh, a morem páchne jeho zelené tělo‟ (s. 66). Jako morový je označen také
dech v básni Smrt: „Cítíš dech morový, mrtvolný puch‟ (s. 104). V básni Hnus poznání
se tento puch přenáší na vše: „Jak morově dnes všechno páchne v hnusu‟ (s. 159).

4.2.7. NAHOŘE ‒ DOLE
Prostorová orientace zdraví a života směrem nahoru byla již několikrát zmíněna
v předchozích kapitolách. U Jiřího Karáska jsou konotace s prostorem dobře patrné
v básni Umrtvení: „A šel jsem stále dál a dál, / V údolí vešel jsem mrtvé / Nahoře vichr
stromy rval, / Dole se nehnul ni lístek, / Nahoře pohnul křídly pták, / Dole se nehnulo
stéblo‟ (s. 91). Zatímco nahoře je živo, pohyb i ruch, dole je klid, nehybnost a mrtvo.
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Tato prostorová orientace se odráží i v básni nazvané V barvách chorobných. Zde
je pomyslným prostorem rezignující a znavená duše lyrického subjektu, která už nemá
ani sílu ke vzdoru. Kdesi hluboko v duši je však ještě maličká touha po vzepření se, která
se hlásí k životu: „Že cosi k životu se z hlubin němých hlásí / V záchvěvu intimním jak
touha nesplněná ‒ / Že v sledním vzepření se tam cos ještě kvasí, / Co vyvře posléze jak
mrtvá, marná pěna…‟ (s. 70). Opět Karásek neopomněl zdůraznit marnost tohoto počinu.
Podíváme-li se ještě o pár veršů před tento úryvek, můžeme si povšimnout, jak
Karásek pracuje s prostorem. Zatímco nejdříve směřovalo vše směrem dolů („Má duše
zcizenost a ostrou chladnost vůní, / Jež s rosou v jitra dech se oněmlého slily, / A smutek
ukrytých a v černu slehlých tůní / A tíhu soumraků, jež všecko zatopily‟; s. 69), zde se
objevuje změna pohybu směrem vzhůru (hlásí se; vzepření; vyvře).
Mnohem více než prostorová orientace nahoru je však v poezii Jiřího Karáska
zastoupena orientace dolů. Na tuto prostorovou orientaci jsme odkázali vlastně již
v počátku této práce, když jsme propojili pojem dekadence s úpadkem a pokleskem.
Na úryvku z básně Umrtvení jsme si ukazovali, že lyrický subjekt, vcházející stále
hlouběji do mrtvého údolí, vnímá rozdíly mezi prostorem nahoře, kde je pohyb a ruch,
a prostorem dole, kde je ticho a nehybno. Čím hlouběji jde, tím více se ho zmocňuje pocit
mrtva, jehož součástí se později stává i on sám. Zde je pohyb lyrického subjektu
propojujícím článkem mezi životem a smrtí. Tento pohyb v určitou chvíli, kdy můžeme
vytušit překročení hranice, ustane.
Pohyb směrem dolů (tentokrát jako padání) se objevuje i v básni Ostrov mrtvých:
„Hlouběji, hlouběji padala cesta, v mlčení všeho cosi se chvělo / Šepotem nejistým,
jakoby listí po větru podzimním se stromů padalo / V ustydlou tůni temnot a vlhka‟
(s. 80). Opět se zde propojuje s prostorem dole hned několik atributů, které jsme si uvedli
ve spojení se smrtí, tj. ticho, tma a chlad (zde navíc ještě ve spojení s vlhkem). K umírání
navíc odkazuje i symbolika podzimu a padajících listů, která se objevuje také v básni
Záchvěje mrtva: „Záchvěje mrtva padají v mé mlčení jako zvadlé lupeny v prohlubeň
němou‟ (s. 107).
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Spojení s tímto ročním obdobím, kdy listy vadnou a opadají, není náhodné.
Přeneseně se totiž podzim používá i pro označení stáří, pozdního období a sklonku života.
Jaro je naopak spojeno se svěžestí, mládím a obrozením (SSJČ, PS, SSČ). Cyklus ročních
období bychom tak mohli přirovnat k cyklu života, na jehož počátku je zrození (jaro)
a na konci zánik (zima)43 (srov. Vaňková a kol. 2005, s. 240).
Kromě padání se v poezii Jiřího Karáska objevuje také klesání, které je nejčastěji
důsledkem životní únavy a vysílení: „Já chtěl jsem jíti sám a zkrvácený světem, / Teď
klesám k smrti mdlý v Tvou rozestřenou náruč‟ (s. 83). Zde se opět vychází ze
zkušenostního základu s tím, že unavený a těžce nemocný člověk nemá dost sil, aby stál
na nohou.
Klesání také může přímo zastupovat smrt. Například v básni Beethoven je život
konceptualizován jako dlouhá cesta a klesnutí na této cestě je nejen známkou únavy, ale
symbolizuje vysílení konečné, tedy smrt: „Klid všech, kdo dlouho kráčeli, aby klesli /
Uprostřed cesty‟ (s. 79).
V uvedených ukázkách se zatím klesání týkalo jen osob. V básni Smrt klesá
společně se subjektem i půda, na které stál. Opět se zde objevuje motiv boření pomyslné
hranice mezi životem a smrtí, kterou zde zastupovala právě zemská půda. Subjekt se
propadá „v hlubiny Neznáma‟ a nezachrání ho již ani útěk, který je stěžejním motivem
celé básně: „Kolísá pod tebou půda a klesá, boří se níž, / Zpropadá v hlubiny Neznáma,
marný všechen ten běh‟ (s. 106).
Ona zemská půda, která se v předchozím úryvku objevila jako ona hranice
oddělující živé a mrtvé, figuruje v mnoha metaforických vyjádřeních jako zdrojová oblast
smrti. Ze zkušenosti víme, že mrtvé tělo bývá po smrti obvykle uloženo do hrobu
a vloženo do země44. Toto ukládání do země se odráží například v lidových vyjádřeních
tělo zemi vrátil; šel do kytiček; bzdí do hlíny; šňupe hlínu; roste na něm tráva; čuchá
k fialkám zespoda; je pod drnem. Pro pohřbení se užívalo výrazů jako dali ho do díry
nebo schovali ho do země (Navrátilová 2004, s. 179).
43

Vzpomeňme zde například Neumannovu Knihu lesů, vod a strání, kde proměny přírody úzce souvisejí
s koloběhem života. Podzim je zde jakousi přípravou přírody na zimu. Stromy pomalu odumírají, podzimní
slunce svítí, ale již nepálí, příroda se připravuje na očekávaný příchod klidu a spánku: „I tak je dobře však
na zemi něhy, / jež dovede tak krásně umírati / na chvíli, požár uhašený sněhy, / by znovu vzplála s jarem,
jež se vrátí“ (Neumann 1972, s. 11). S blížícím se jarem spící příroda opět ožívá, všude je slyšet zpěv,
hukot, šum a ševelení. Na jaře je vše odpočaté po zimním spánku, plné síly a života. S létem pak opět
přichází horko, které spaluje a znavuje, a příroda se znovu začíná těšit na odpočinek.
44
Od 5. století docházelo postupně k přechodu od spalování k pohřbívání do země. „Podle lidového
křesťanství byl vztah k uchování těla člověka motivován jeho pojetím jako schránky duše, jejichž
souvztažnost je předpokladem spasení.‟ (Navrátilová 2004, s. 265‒266).
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Obdobu lidového výrazu roste na něm tráva použil Jiří Karásek v básni Růže
hřbitovů. Květiny, které mají v každém trojverší jinou symbolickou barvu, rostou v jeho
podání většinou přímo z těl zemřelých. Bílé růže označuje za „květy pučící z těl
zapadlých, nepochopených básníků‟, růžové růže za „květy vzpučelé z hrobů zemřelých
milenců‟ a krvavé (tedy červené) růže jsou pro něj „květy pučící z těl hnijících
sebevrahů‟ (s. 53).
Zasazení smrti pod zem se objevuje například v básni Oči, kde jsou tyto oči,
metonymicky zastupující zemřelého, „v rakve zavřené‟ a „v hrobech zasypané‟ (s. 54).
Toto použití dvojího překrytí (rakví a hlínou) ještě více odděluje pomyslný svět mrtvých
od světa živých. Zasypání zde signalizuje, že smrt je někde dole, v tomto případě pod
hlínou, a prefix za- navíc odkazuje k úplnému přikrytí.
Podobně pracuje Karásek i s motivem zatopení, které vše pohlcuje. V básni
Krajina v duši je vše „zatopeno prachem šediva‟ a „zalito pošmurným svitem‟ (s. 43).
V básni Krajina se zase vyskytuje zatopení nocí: „A cesta nejistá a mlčící / a mrtvá,
v noci stopená‟ (s. 39).
Na počátku kapitoly jsme zmiňovali tíhu, která se objevuje buď jako tíha pocitů,
které sužují lyrický subjekt, nebo (mnohem častěji) „padá‟ na vše kolem. Například
v básni Krajina, která byla výše zmíněna v souvislosti se zatopením, je vše „těžké
úzkostí‟ (s. 39). V básni Umrtvení lyrický subjekt cítí, že se stává součástí mrtva, které ho
obklopuje, a splývá „v těžký všeho sen‟ (s. 93). Také v básni Spleen se tíha projevuje na
všem okolo: „Vše visí umdleně a jako dolů stlačeno neviditelnou tíhou‟ (s. 74). Zde se
navíc objevuje i motiv stlačení.
V sonetu Narkózy zase tíha prostupuje tělem lyrického subjektu: „A omámen
a mdlý a v narkózách / na mozku oheň, na rtech hořký prach / a tíhu, tíhu cítím v celém
těle‟ (s. 15).
V básni Tryzna jsou pro změnu zatíženy jen oči: „Není mně líto rozloučení navždy
a odchodu v tmy ‒ / Ale je mně líto těch vlhkých očí, jež se na mne upíraly v soumraku
jizby, // Těch zhaslých očí, / Těch slzami zalitých očí, těch smutkem zatížených očí‟
(s. 87). Jako těžký je charakterizován například i klid v duši lyrického subjektu, která je
v básni připodobněna k opuštěnému sklepení: „Má duše sklepení, kam házejí se pouze /
předměty zestárlé, by zvolna zpuchřely. / Tam chodí šerý stín tak neslyšeně a dlouze /
a vzdychá chvílemi v klid těžký, zmrtvělý‟ (s. 36). V následující kapitole si ještě ukážeme,
jak je tíha v poezii Jiřího Karáska propojena se spánkem.
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Z uvedených úryvků je patrné, že se s prostorovou orientací dolu nepojí jen smrt,
ale i řada jiných negativně vnímaných pojmů jako MDLOBA, SMUTEK a STÁŘÍ.
Kromě již zmíněného klesání, padání a stlačení využívá Karásek také symboliky
zlomení: „Má naděje, / Skleslá, zlomená stařena, / Za dveřmi budoucna se choulí, / Kde
marně klepala / A bušila / Kostnatou pěstí‟ (s. 72). V této krátké ukázce je hned několik
pojmů, které symbolizují umírající naději. Jednak je to samotné připodobnění naděje ke
stařeně, jednak skleslost a zlomenost této stařeny, a navíc symbolika choulení se za
dvěřmi. Všechny tyto zmíněné body odkazují k prostorové orientaci směrem dolů. Také
v básni Spleen se objevuje zlomení ve spojení s umíráním: „Mám krásu chorobnou těch,
kteří jsou posvěceni smrti, / A kteří hynou pozvolna jako zlomené stvoly bílých květin
v ohřátých sklenících‟ (s. 74).

4.2.8. BDĚNÍ ‒ SPÁNEK
Na sémantickou provázanost pojmů BDÍT, ŽÍT a CÍTIT odkazuje ve své studii
Irena Vaňková (Vaňková 2007; 2014). S odkazem na etymologické slovníky autorka
poukazuje na souvislost slovesa cítit s procitnutím; probuzením a bděním (srov. Machek
1957, s. 87; Rejzek 2001, s. 105). Upozorňuje také na to, že bdělost má souvislost
s citlivostí, čilostí, čitím a tzv. „vybuzením smyslů‟. Opačně je tomu při spánku, kdy
dochází naopak k utlumení našich smyslových vjemů.
Budeme-li chápat bdění jako ono čití a „vybuzení smyslů‟, pak bude toto bdění
asi nejlépe vystihovat úryvek z Karáskovy básně Tvou nahostí šílen, ve které se lyrický
subjekt snaží svést svého sexuálního partnera a tím probudit jeho smysly: „Vzbouzím
hnědým bokem tvé usnulé smysly, / Dráždím tvé smysly, // Pohyby břicha a stehen
záchvěvy, / Evokuji tvé smyslnosti záchvěvy...‟ (s. 142).
O propojení spánku a smrti jsme psali již dříve (kapitola 3.2.). Uváděli jsme si, že
zdravý člověk tráví většinu času ve vertikální poloze a lehá si obvykle proto, že je
unavený a potřebuje nabrat novou energii spánkem. Zmiňovali jsme jednak podobnost
vizuální, jednak hmatem rozpoznatelné snížení fyzické teploty, a také souvislost obou
pojmů s pasivitou (srov. Bulak 2016).
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Z vyjádření, kde se smrt chápe jako spánek, jsme si uvedli odešel na věčný
odpočinek; usnul navěky; uložili ho k poslednímu spánku; zavřel oči navěky a usnul
věčným snem45. Jak je z těchto vyjádření patrné, na rozdíl od klasického spánku je u smrti
zdůrazněna věčnost trvání, konečnost.
V poezii Jiřího Karáska se zobrazení smrti jako nekonečného snu objevuje
například v básni Tuberózy: „Má duše odejde v sen, jemuž konce není‟ (s. 12). Zde je
také patrné pojetí smrti jako odchodu (zde kapitola 4.4.). V básni nazvané Krajina v duši
je také vyzdvižena dlouhodobost trvání tohoto spánku: „vše uspáno jak tíhou nekonečné
rozsáhlosti / [...] jak v spánku / tisíce let‟ (s. 43). Navíc je zde možné zaznamenat
propojení snu a tíhy46, o kterém jsme se zmínili v předchozí kapitole.
Toto spojení v Karáskově poezii rozhodně není ojedinělé. Objevuje se i v básni
Improvizace, ve které se lyrickému subjektu zdá, že ho volá hlas do chrámu, kde „spí‟
jeho předci „pod těžkými deskami s rytířskými erby‟ (s. 46). V básni Umrtvení lyrický
subjekt zase konstatuje, že je „Splynulý v těžký všeho sen‟ (s. 93). V Příchodu barbarů je
„vše mdlé a těžké jako spánkem ztíženo‟ (s. 158).

4.3. Život a smrt jako bytosti
O chápání smrti jako zosobněného zániku života jsme se zmiňovali již v kapitole
o jazykovém obrazu smrti (kapitola 3.2.). Uváděli jsme si také různá označení pro osobu,
která smrt přináší (kmotřička Smrt; Smrtka; Smrťák), a doložili jsme si metaforu SMRT =
OSOBA na několika příkladech (smrt je mu v patách; dívá se smrti do tváře; je synem
smrti atd.).
Chápání života jako bytosti sice není tak časté, ale vyskytuje se také (opustil ho
život; život se s ním nemazlil). Zatímco smrt vnímáme nejčastěji jako ženu (sáhla na něj
smrt; přišla si pro něj smrt/zubatá), život je pro nás bytostí mužského pohlaví.

45

O propojení sémantické opozice BDĚNÍ ‒ SPÁNEK se životem a smrtí píše například Patrik Bulak
(Bulak 2016), který si všímá mimo jiné i toho, že jde o oboustrannou metaforicko-metonymickou
konceptualizaci, jelikož spícího člověka přirovnáváme k mrtvému (spal jako zabitý), mrtvého naopak ke
spícímu (ležel v rakvi, jako by spal).
46
V našem jazykovém obrazu světa je typičtější spojení kvalitního spánku s tvrdostí (mít tvrdé spaní), pro
špatné spaní ale nepoužíváme antonymum měkký, nýbrž lehký (mít lehké spaní).
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Je to vlastně logické, jelikož je pro nás přirozené usuzovat na základě jmenného
rodu substantiv. V souvislosti s tím upozorňuje Irena Vaňková i na možnost poetické
rekategorizace a uvádí příklad z básně V. Holana: „Něco ve mně šeptalo: ten osud, ale ta
život!47‟ (srov. Vaňková 2007, s. 79).
V poezii Jiřího Karáska se personifikuje především smrt. Aby Karásek upozornil
na její zosobnění, používá velké písmeno na začátku slova48 a přiřazuje smrti různé
přívlastky, které tento dojem umocňují (chmurná, vyzáblá, dychtivá). Smrt je zobrazena
jednak jako žena, která se plíží nocí a rdousí své oběti, jednak jako číhající šelma,
čekající na kořist a lačná po mrtvém mase.
První příklad bychom našli v básni Oči, ve které k lidské bytosti odkazují „vlhké
prsty‟: „Dlouhé noci! Jednotvárné noci! Vaším černým stínem vyzáblá Smrt chodí
vlhkými prsty dusit, škrtit, rdousit v horkých poduškách vysílené oběti‟ (s. 54). V básni
Hymnus Panně Marii se propojuje lidské se zvířecím. Smrt se chová jako osoba, když
upozorňuje na blížící se příchod bitím na „zvon času‟, ale lačnost po mrtvém mase
a čekání na kořist evokují spíše zvířeckost: „naposled na zvon času Smrt poplašně bila, //
Čekající kořist, dychtivá a lačná po mrtvém mase, / Vysílající družku svou Agonii v kouty
smrtelných jizeb a v hrůzy nemocnic‟ (s. 82). V této básni si navíc pro své oběti nejde
sama smrt, ale vysílá „svou družku Agonii‟, což nás opět zavádí spíše k chápání smrti
jako osoby.
Život je u Karáska personifikován jen jednou, když je v rámci tzv. „básnické
definice‟ (viz kapitola 2.3.1.) charakterizován jako „brutální kuplíř‟, který vyvedl duši
lyrického subjektu na tržiště a „ukázal její krásu chlípníkům‟ (s. 163).

47

HOLAN, V.: Sebrané spisy. Sv. 9. Praha: Odeon, 1968. s. 204.
Obdobně postupuje Karásek i při personifikaci dalších abstraktních pojmů (Agónie; Nemoc; Smutek;
Samota atd.). Například v sonetu Horečka připodobňuje nemoc k houslistovi, který hraje „nápěv smrti‟ na
nervy lyrického subjektu: „Teď nervy chvějí se, tak tence v noční tiš. / Jsou jemné housle, na něž nápěv
smrti / si Nemoc hraje‟ (s. 17).
48
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4.4. Život a smrt jako cesta
Již dříve jsme si uvedli, že se pojmy ŽIVOT a SMRT konceptualizují také jako
cesta (životní cesta/pouť; poslední tažení; odchod na věčnost atd.). V rámci této
metaforické konceptualizace je život obvykle příchodem nebo pobytem na světě, smrt je
naopak pojímána jako odchod a poslední bod této cesty.
V Karáskově poezii se smrt nejčastěji objevuje jako odchod. V básni Tuberózy
jde o „odchod v sen, jemuž konce není‟ (s. 12), kde se metafora SMRT = ODCHOD
prolíná s metaforou SMRT = (věčný) SEN. V básni Tryzna je smrt zobrazena také jako
odchod, tentokrát ale jako „odchod v tmy‟ (s. 87). Zde se pro změnu uplatňuje další dříve
zmiňovaná metafora SMRT = TMA. Mimo to se v této básni objevuje i chápání smrti
jako něčeho věčného a vzdáleného: „A z nitra vystupuje žal, / Neukojitelný žal a mučivá
touha / Po těch, kteří odešli / V dálku, / Po těch, kteří odešli / Navždy‟ (s. 87).

64

Závěr
V závěru práce bych ráda shrnula několik zásadních poznatků, ke kterým jsme zde
dospěli. Na poetických textech Jiřího Karáska ze Lvovic jsme si ukázali, jak se dají
kognitivnělingvistické metody, zejména (ale nejen) sledování sémantických opozic
vycházejících z lidské tělesnosti a smyslovosti, využít při interpretaci uměleckého díla.
Dokázali jsme, že ačkoliv je poezie vnímána jako netypická oblast užívání jazyka,
můžeme jí porozumět na základě určitých obecně sdílených stereotypů a konotací.
Konceptuální metafory se zde uplatňují podobně jako v běžné komunikaci, a i zde se
odráží to, jak mluvíme a jak vnímáme svět.
Mimo to jsme si ověřili hypotézu, že zdrojové oblasti metafor směřující k cílovým
oblastem ŽIVOT a SMRT mají obvykle základ v tělesné či smyslové zkušenosti. Z těch,
které vnímáme zrakem, jsme uvedli zejména opozice POHYB – NEHYBNOST,
SVĚTLO – TMA a BAREVNOST – NEBAREVNOST. Pojmy uvedené jako první členy
opozic byly spjaty s pozitivními konotacemi a zastupovaly v poezii mládí, zdraví a život.
Naopak NEHYBNOST, TMU a NEBAREVNOST vnímáme obvykle negativně, což se
projevilo i v poezii Jiřího Karáska, ve které tyto pojmy odkazovaly ke stáří, nemoci
a smrti. Typické bylo pro Karáskovu poezii také propojování protipólů skrze slábnoucí
intenzitu (mizející pohyb, ztráta barev), což nejčastěji symbolizovalo proces stárnutí nebo
umírání.
Jako významný signifikátor oddělující opozici ŽIVOT – SMRT se ukázala
prostorová orientace. Zmínili jsme, že na základě našich fyzických a kulturních
zkušeností posuzujeme, co je v prostoru nahoře a co dole (případně vpředu/vzadu;
vpravo/vlevo). Vycházeli jsme při tom z předpokladu, že člověk je „osou“, podle které se
vše posuzuje. Na několika úryvcích z Karáskovy poezie jsme si pak ukázali, že život se
zasazuje na pomyslnou osu nahoru, smrt naopak dolů.
Kromě zrakových vjemů hrály důležitou roli také vjemy zachytitelné sluchem.
Ruch, hluk, zvuky a tóny byly v poezii Jiřího Karáska projevem života, naopak kde bylo
ticho a klid, tam se objevilo typické dekadentní „mrtvo“. I v tomto případě básník často
pracoval s přechodem od zvuků k tichu a využil doznívání hudby a vzdálené tóny jako
symbol umírání.
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Již z uvedených příkladů je patrné, že zrak a sluch byly u Jiřího Karáska
dominantními smysly, na jejichž vjemu byla opozice života a smrti z velké části
vystavěna. V naší práci jsme si mezi zdrojovými oblastmi uvedli také teplo a chlad, které
vnímáme dalším ze smyslů ‒ hmatem. Při analýze sémantické oblasti tepla jsme opět
vycházeli z primárního lidského zkušenostního základu. Teplo jsme propojili se
symbolem ohně, jehož hořící plamen symbolizoval v poezii Jiřího Karáska život,
vyhasnutí pak smrt. Skrze symbol dohořívajícího plamene básník zobrazil proces
umírání.
Čichové vjemy se objevovaly v poezii Jiřího Karáska zejména jako doplnění
vjemů zrakových a sluchových. Tam, kde byl symbolizován život, byly často barvy nebo
zvuky propojeny s pozitivními vůněmi49, naopak vůně mdlé a vyvanulé odkazovaly ke
stáří a umírání. Smrt pak byla zastoupena zápachem (tyto pachy byly většinou označené
podle jejich původce = morový, mrtvolný, hnilobný atd.).
Z chuťových vjemů se objevovala především hořkost, zmínky o ní jsme ale do
naší práce nezařadili, jelikož se vztahovala primárně k emocím a ne přímo k pojmům
ŽIVOT a SMRT. Místo toho jsme zařadili do práce metafory ŽIVOT = BDĚNÍ; SMRT =
SPÁNEK; ŽIVOT/SMRT = BYTOST a ŽIVOT/SMRT = CESTA. Tyto konceptualizace
jsme však nastínili jen okrajově a soustředili jsme se především na projevy života a jejich
potlačení, případně úplnou absenci, ve stavu smrti.
Zásadním poznatkem, ke kterému jsme při psaní této práce dospěli, bylo to, že
ačkoliv jsou pojmy ŽIVOT a SMRT vystavěny prostřednictvím opačných atributů, jsou
vzájemně velmi silně provázány. Důležitou úlohu hraje naše uvědomění si konečnosti
věcí a jevů, které s touto opozicí spojujeme. Tak jako vnímáme konečnost našeho života,
uvědomujeme si také, že každý pohyb jednou ustane, plamen vyhasne a barvy vyblednou.

49

Jako pozitivní se jeví vůně například v sonetu Japonerie, kde mají společně s barvami oživit umírající
duši lyrického subjektu: „Jen barvy, vůně, tam, kde prší stíny“ (s. 13). Se životem jsou spojeny také v básni
Smrt, ve které je život zobrazen jako „květnatý kraj“ plný vůní a šumu. V básni nazvané Přátelství duší
propojuje autor všechny tři smysly (zrak; sluch; čich): „Ty, který jdeš sdružen se mnou hlučnými ulicemi
žití, příteli, jehož snění rozlilo své vůně v pyšné samotě mých dnů, chci vyzpívat v barvách své Písně žhavou
přízeň Tvé duše...“ (s. 118).
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