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1 Úvod 

Podstata a důvody života a jeho zanikání patří mezi základní existenciální otázky, 

znepokojující lidstvo od nepaměti. Chápání života a především smrti jako něčeho 

nesamozřejmého je vlastní všem kulturám ve všech dobách. Tato práce má za cíl přiblížit, 

jakým způsobem je v lidské mysli (resp. v mysli českého mluvčího) ukotven obraz smrti a 

obraz života. Budeme vycházet z kognitivistického chápání jazyka jako něčeho, co se podílí 

na poznávání toho, jak světu rozumíme, jak ho interpretujeme a jaký obraz světa si v mysli 

vytváříme. Takováto interpretace světa uložená v jazyce se nazývá jazykový obraz světa. 1 

Jazykový obraz smrti a života v takové podobě, v jaké se nám jeví dnes, stejně tak 

jako lidové obyčeje a rituály související se zrozením a smrtí, v sobě slučují jak pohanské, tak 

křesťanské chápání reality. V předkřesťanském i křesťanském světě patřily totiž život a smrt 

mezi základní opozice vytvářející kognitivní model světa (srov. Němec 1994, s. 264). To, jak 

je život a jeho konec lidmi vnímán a prožíván, jak se odráží ve zvycích, rituálech, jazyce ap., 

je téma, kterým se zabývá množství společenských věd (např. archeologie, historie, 

kulturologie, etnologie, jazykověda). Práce zkoumá fungování pojmů smrt a život 

v lidské mysli především z lingvistického úhlu pohledu. I když není možné zabývat se ve 

stanoveném rozsahu i výsledky bádání jiných disciplín, nelze problematiku smrti a života 

zejména z hlediska etnologie a kulturologie opomíjet. Budeme se tedy snažit upozorňovat u 

příslušných dílčích otázek alespoň krátce i na mimo lingvistické souvislosti. 

Za základ jazykového obrazu světa bývá považováno pragmatické nazírání na svět, 

sféra každodenního subjektivního prožívání světa. Centrem jazykového obrazu světa je tzv. 

přirozený jazyk (,j~zyk potoczny", z něho vycházející přirozený styl, "styl potoczny" -

Vaňková a kol. 2005, s. 54, 56). Tennín přirozený jazyk (styl) zavedl BartmilÍski a rozumí jím 

první variantu jazyka, kterou se učíme jako děti a která nám později pomáhá porozumět 

složitějším výrazům a pojmům. Běžný styl se vyznačuje tím, že je prostý, konkrétní a nám 

nejbližší (BartmilÍski 2001, s. 115, 127). 

Mezi hlavní zdroje výzkumu se proto řadí především texty běžné komunikace, 

texty folklorní a umělecké, méně už např. texty odborné nebo administrativní, publicistické 

nebo reklamní. (Vaňková a kol. 2005, s. 53). Jazykový obraz světa se zjišťuje na základě 

1 Původně byl hlavním předmětem našeho zkoumání pouze jazykový obraz smrti, ale protože oba pojmy, smrt i 
život, spolu těsně souvisejí a nelze je oddělovat, tvoří podstatnou část práce i pojednání o jazykovém obrazu 
života. Jazykový obraz smrti však nadále zůstává v centru výzkumu a zároveň tvoří východisko pro výzkum 
jazykového obrazu života; proto o něm v této práci pojednáváme na prvním místě a také, na rozdíl od úzu, 
hovoříme většinou o jazykovém obrazu "smrti a života", a nikoli "života a smrti". 
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jednotlivých významů daného výrazu, jeho derivátů, sémantických konotací, gramatických 

vlastností i etymologie. Kognitivní lingvistika totiž neodlišuje striktně bádání synchronní a 

diachronní, ale naopak vychází z jejich propojení. Etymologická bádání tak mohou pomoci 

nalézt sémanticko-pragmatické souvislosti dnešních výrazů a dopátrat původní motivace a 

provázanost s výrazy dalšími (Vaňková a kol. 2005, s. 58 - 59). 

V naší práci budeme při zkoumání jazykového obrazu smrti a života vycházet 

především z frazeologismů, lidových písní a pohádek, výklad doplníme i etymologií a 

deriváty lexémů smrt a život. Jako zdroje výzkumu nám poslouží Etymologický slovník 

jazyka českého (Machek 1997, dále Mach), Český etymologický slovník (Rejzek 2000, dále 

Rej) a Slovník staročeský (Gebauer 1970, dále Geb) pro etymologický rozbor, při rozboru 

slovníkových definic, derivací a frazeologismů budeme vycházet z Jungmannova Slovníku 

česko-německého (Jungmann 1989, dále JS), Příručního slovníku jazyka českého (1935 -

1937, dále PS), Slovníku spisovného jazyka českého (1989, dále SSJČ) a Slovníku spisovné 

češtiny pro školu a veřejnost (2001, dále SSČ). Frazeologii pak doplníme ze Slovníku české 

frazeologie a idiomatiky (1988, 1994, dále SČFI), z Českého slovníku věcného a 

synonymického II (Ha11er 1974, dále Hal), z Nových slov v češtině 1 (1998, dále NSČ) a 

z Mudrosloví národu slovanského ve příslovích (Čelakovský 2000, dále Čel). Texty lidových 

písní budeme čerpat ze Sušilových Moravských národních písní (Sušil 1998) a texty pohádek 

z Erbenových Českých pohádek (Erben 1952). 

Významovou oblast smrti/života budeme zkoumat jako oblast cílovou i oblast 

zdrojovou. Zaměříme se nejdříve na to, jakými prostředky jsou pojmy smrt a život 

konceptualizovány (tedy na jejich fungování jakožto cílové oblasti), a poté i na způsob, jakým 

tyto pojmy slouží ke konceptualizaci pojmů jiných (tedy na jejich fungování jakožto oblasti 

zdrojové). 

1. 1 Jazykový obraz světa - definice 

Před vlastním výkladem o jazykovém obrazu smrti a života v češtině je třeba 

objasnit především sám pojem jazykový obraz světa. Bývá definován jako jeden ze směrů 

kognitivní lingvistiky, který vychází z předpokladu, že jazyk se podílí na tom, jak se svět 

odráží v naší mysli, a ovlivňuje tak naši strukturaci a konceptualizaci světa (Encyklopedický 

slovník češtiny 2002, s. 246). Definic jazykového obrazu světa však existuje více, a každá 

z nich vyzdvihuje jeho jiný aspekt. 
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Podle Lakoffa a Johnsona přináší jazykový obraz světa poznání, jak lidé rozumějí 

své zkušenosti. Lakoff a Johnson pohlížejí na jazyk jako na něco, co poskytuje údaje vedoucí 

k obecným principům porozumění (Lakoff, Johnson 2002, s. 132). 

Grzegorczykowa i Bartminski chápou jazykový obraz světa jako interpretaci 

skutečnosti. Grzegorczykowa definuje jazykový obraz světa jako představovou strukturu, 

pomocí které lidé klasifikují a interpretují svět (Grzegorczykowa 1999, s. 45), Bartminski pod 

pojmem jazykový obraz světa rozumí interpretaci skutečnosti obsaženou v jazyce (Bartminski 

1999, s. 104). 

Maékiewicz zdůrazňuje vedle funkce interpretující i funkci regulující: jazykový 

obraz světa jednak interpretuje skutečnost, ve které se člověk nachází, jednak reguluje lidské 

chování vůči této skutečnosti (Maékiewicz 1999, s. 52). Jazykový obraz světa je podle ní 

jedna ze součástí obrazu světa jako takového, neboli modelu skutečnosti, ve kterém jsou 

obsaženy univerzální soudy, zkušenosti i přesvědčení společné celému lidskému druhu a který 

se projevuje v symbolice, zvycích a obřadech, ve společenském uspořádání ap. Jazykový 

obraz světa je potom ta část obrazu světa, která se projevuje v jazykových prostředcích. Je to 

způsob přenesení zakoušené a prožívané skutečnosti do jazyka (s. 193 - 196). 

Jazykový obraz světa je model mnohovrstevný a mnohdy těžko popsatelný, 

protože v něm koexistují vrstvy odpovídající různým etapám lidského poznávání světa. Jak 

píše Maékiewicz, jazykový obraz světa vždy poněkud zaostává za lidským poznáním. Sice se 

proměňuje, ale pomaleji než měnící se skutečnost. Je spoluutvářen různými lidskými 

skupinami, které nazírají na týž fragment světa z různých úhlů. Jeho jednotlivé vrstvy 

koexistují vedle sebe nebo se na sebe vrství (Maékiewicz 1999, s. 196)? 

Podobně se píše o jazykovém obrazu světa i ve sborníku Co na srdci, to na jazyku 

(Vaňková a kol. 2005). Vedle mnohovrstevnosti a proměnlivosti (resp. heterogennosti a 

dynamičnosti) je jazykovému obrazu světa připisována i výběrovost (tj. obracení pozornosti 

pouze k některým aspektům skutečnosti), dále axiologičnost Gazykový obraz světa je 

ovlivněn hodnocením a zaujatostí člověka), integrálnost a kontextuálnost (splývání 

jazykového a nejazykového, jazykových definic s vědeckou reflexí skutečnosti a 

s pragmatickým postojem ke skutečnosti) a transcendentnost (schopnost jazyka překračovat 

své meze, reflektovat sebe sama prostřednictvím metajazyka) (s. 52 - 56). 

2 I jazykový materiál, na kterém zkoumáme jazykový obraz smrti a života, sestává z mnoha vrstev. Bude 
vycházet z etymologie a zahrnovat široké spektrum výrazů a frazeologismů, od zastaralých přes neutrální až 
k těm nejnovějším, k neologismům. Také Sušilova sbírka jako jeden ze zdrojů výzkumu, obsahující jak písně, 
které přežily v obecném povědomí dodnes, tak ty, které upadly v zapomnění, odráží tuto mnohovrstevnost. 
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1. 2 Kategorizace a teorie prototypů 

Důležitým pojmem kognitivní lingvistiky je kategorizace. Realita, ve které se 

pohybujeme, je tak nekonečně rozrůzněná, že by nebylo v silách jedince ji jakkoli myslí 

uchopit. Proces kategorizace nám pomáhá zorientovat se v ní a přiřadit jednotlivosti na 

základě společných vlastností do určitých kategorií. Díky kategorizaci se nám rozrůzněnost 

světa jeví jako uspořádanost, která ovšem "implikuje zároveň také určitou interpretaci 

skutečnosti" (Vaňková a kol. 2005, s. 68). 

Lakoff a Johnson definují kategorizaci jako proces přiřazující předmět k množině 

dalších předmětů, které s ním sdílejí určitou společnou vlastnost (Lakoff, Johnson 2002, 

s.138, 180). Proces kategorizace má podle Maékiewicz dvě fáze: nejdříve se vybere předmět, 

událost nebo jev z nepřerušeného proudu ostatních pojmů a takto vydělená věc se pak 

seskupuje s dalšími objekty na základě posuzování podobností a odlišností, přičemž 

podobnosti se zdůrazňují a odlišnosti odsouvají do pozadí (Maékiewicz 1999, s. 48). 

Kategorizaci můžeme rozčlenit na dva typy, kategorizaci logickou a kategorizaci 

přirozenou (Maékiewicz 1999, s. 50 - 51). Model kategorizace logické využívá teorii 

souborů: kategorii tvoří objekty, které mají soubor totožných vlastností. Tento soubor se 

objevuje u všech reprezentantů dané kategorie a odlišuje ji tak od kategorie jiné. Mezi 

kategoriemi pak vznikají ostré hranice. Pro kategorizaci přirozenou je klíčovým pojmem 

prototyp3. Prototypický reprezentant má určitý soubor vlastností a méně reprezentativní 

představitelé s ním sdílejí nikoli celý soubor, nýbrž jen jednu nebo několik vlastností. Tento 

princip lze přirovnat k rodinné podobnosti a hranice kategorií jsou potom neostré. 

Kognitivní lingvistika staví na kategorizaci přirozené, která je založena na 

schématu centrum - periferie. V centru kategorie stojí reprezentativní exemplář, který má 

všechny vlastnosti připisované dané kategorii, tj. prototyp. Ostatní členy kategorie stojí blíže 

nebo dále od centra podle toho, kolik společných vlastností sdílejí s prototypem (Vaňková a 

kol. 2005, s. 76). 

Na problém kategorizace budeme narážet i při zkoumání jazykového obrazu smrti 

a života. Jak uvidíme dále, prototypem smrti je např. její pojetí jako něčeho definitivního a 

neodvratitelného. Zejména v lidových písních a pohádkách však narážíme i na motivy 

smlouvání se smrtí, návrat mrtvého zpět do života, převtělení se v jinou životní formu ap. 

3 Vedle pojmu prototyp se objevuje i pojem stereotyp. Ten bývá někdy chápán synonymně, užívá se ho však 
v poněkud jiných kontextech (zejm. v sociologii, sociolingvistice, sociální psychologii, etnologii, kulturologii, 
literární vědě a filozofii; souvisí především se společenským rozměrem slov) (Vaňková a kol. 2005, s. 84). 
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Podobně můžeme mezi prototypické chápání smrti zařadit např. smrt pojímanou jako osobu, 

život naopak, jak uvidíme, personifikován nebývá. 

1. 3 Antropocentrismus a tělesnost 

Hlavním rysem přirozeného jazyka, na kterém je založen jazykový obraz světa 

především, je antropocentrismus. Předměty, události, činy ap. jsou posuzovány z hlediska 

lidské perspektivy. Antropocentrismus má základ v lidské tělesnosti, tj. ve faktu, že vnímáme 

své tělo jako fyzický objekt (podle Lakoffa a Johnsona jako nádobu4
), který je od okolního 

světa ohraničený svým povrchem. Chápání svého těla jako nádoby vyplývá z toho, že 

,,[ ... ] jsme bytosti fyzické, ohraničené a oddělené od ostatního světa povrchem naší pokožky, 

a zbytek světa zakoušíme jako něco vnějšího, co je mimo nás. Každý jsme nádoba 

s povrchem, který ji omezuje, a s orientací uvnitř - vně. Tuto svou vlastní orientaci uvnitř -

vně promítáme i na jiné fyzické objekty, které jsou ohraničené svými povrchy. Takže je 

rovněž vnímáme jako nádoby s vnitřkem a vnějškem." (Lakoff, Johnson 2002, s. 43). Naše 

tělo se stává mírou pro okolní objekty a jevy. 

Jak upozorňuje např. BartmiÍlski, od orientace lidského těla se odvozuje 

prostorová orientace: odlišuje se rozměr svislý (hořejšek - spodek) a rozměr vodorovný 

(přední - zadní část, pravý - levý). Podle této orientace jsou strukturovány i hodnoty dobrý -

špatný: dobré je to, co je nahoře, vpředu a z pravé strany, špatné je to, co je dole, vzadu a 

z levé strany. Lidské tělo se stává zdrojem metafor (noha stolu), jeho velikost rozlišuje míry 

(loket, stopa), vzdálenost od jeho částí určuje množství (mieé czegos po uszy / po dziurki 

w nosie / po pachy = mít něčeho po uši / po dírky v nose / po podpaží, tzn. mít toho hodně, 

příliš, v češtině např. mít něčeho po krk) (BartmiÍlski 2001, s. 125). 

I když hlavním principem antropocentrismu je tělesnost, nejde o princip jediný. 

Antropocentrismus se v jazyce projevuje také tam, kde se objevuje hodnocení. To, co je 

považováno za dobré, je lidské, člověku vlastní, naopak věci špatné jsou označovány jako 

nelidské, příp. zvířecí. S antropocentrismem souvisí i antropomorfismus, tj. připodobňování 

zvířat, věcí i jevů člověku (Vaňková a kol. 2005, s. 62 - 64). Jak uvidíme dále, v našem 

výkladu o jazykovém obrazu smrti se setkáme s antropomorfismem v hojné míře zvláště při 

přisuzování lidských vlastností smrti. Antropocentrismus se také v jazyce projevuje v opozici 

4 Anglicky container, neboli uzavřený prostor, který má vnitřek, hranice a vnějšek (srov. Vaňková a kol. 2005, 
s.105). 
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svůj / cizí: to, co je vlastní, bývá hodnoceno jako pozitivní, cizí naopak jako negativní, např. 

nebezpečné ap. (Vaňková a kol. 2005, s. 64 - 65) 

Princip antropocentrismu se promítá i do jazykového obrazu smrti a života. Pojmu 

smrti jakožto konce lidského života se užívá pro konceptualizaci konce neživých věcí, dějů 

nebo stavů (srov. např. láska zemřela). Naopak narození funguje jako zdrojová oblast pro 

vznik konkrétních i abstraktních entit (zrodil se trvalý vztah ap.). 5 Z hlediska života 

jednotlivce představuje smrt nejzazší hranici existence. Chápeme-li tedy určitý děj nebo stav 

jako něco, co bude trvat "pořád", hovoříme o něm jako o něčem, co trvá až do smrti. Stejně 

tak je pojmu smrt jakožto něčeho krajního, extrémního a jedinečného užíváno pro 

intenzifikační účinek (srov. např. já z tebe umřu). Vnímání vlastního těla jako nádoby 

zakotvené určitým způsobem v prostoru přenášíme i na vnímání smrti a života. Jak uvidíme 

v následujících kapitolách, život je chápán jako prostor ohraničený zrozením (tedy vstupem 

do tohoto prostoru) a smrtí (odchodem z něho). Život je také konceptualizován jako něco, co 

je nahoře (srov. např. vstát z mrtvých), smrt naopak jako něco, co je dole (ulehnout k spánku). 

V konceptualizaci smrti jako osoby (nejčastěji ženy) se pak odráží princip antropomorfismu. 

1. 4 Metafora 

Metafora6 byla dlouho považována za specifický jev umělecké literatury a za věc, 

která se týká pouze jazyka. Kognitivní věda přenesla těžiště zájmu z umělecké metafory na 

metaforu konvenční, užívanou v každodenní komunikaci (Vaňková a kol. 2005, s. 96). 

Většina společenské reality i část fyzického světa je totiž chápána metaforicky, metafora hraje 

významnou úlohu při stanovení toho, co je pro nás skutečné, a vytváří tak skutečnost tím, že 

jisté rysy reality zdůrazní a jiné "utají" (viz výš princip kategorizace). 

Náš konceptuální systém, na kterém je založeno naše myšlení a jednání, má 

metaforickou povahu. Metafora přestává být pouhou záležitostí jazyka, ale stává je jevem 

mentálním, prostředkem vyjádření našeho vidění světa. 

" ... metafora prostupuje celý náš každodenní život, a to nejenom v jazyce, nýbrž i 

v myšlení a činnosti. Náš obyčejný pojmový systém, v jehož rámci jednak myslíme, jednak i 

jednáme, má v podstatě metaforickou povahu" (Lakoff, Johnson 2002, s.15). 

5 Na chápání vzniku nebo tvorby jako zrození upozorňují i Lakoff s Johnsonem a dokládají ho výrazy jako plodit 
násilí; dát život teorii; náš národ se zrodil z touhy po svobodě aj. (Lakoff, Johnson 2002, s. 91) Podobně i Turner 
píše o události narození, která se promítá se na obecnou událost vzniku, o čemž svědčí např. výrok latina je 
matkou italštiny (Turner 2005, s. 75 nn). 
6 Jak upozorňuje Vaňková a kol., metafora, metaforičnost a metaforické výrazy někdy slouží v kontextu 
kognitivní lingvistiky jako střechové termíny pro obrazná vyjádření vůbec (Vaňková a kol 2005, s. 96). 
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Jak dále upozorňují Lakoff a Johnson, metafora nejen pomáhá člověku poznávat 

nejasně vymezené jevy a orientovat se v jeho prostředí, ale zároveň je i prostředkem, který 

skutečnost sám ovlivňuje. Jazyk je totiž součástí kultury, která má vliv na pojetí fyzické 

zkušenosti (Lakoff, Johnson 2002, s. 141, 162 nn). 

V předchozí kapitole jsme viděli, že důležitou úlohu v konceptualizaci světa hraje 

tělesnost. Jak píše Lakoff s Johnsonem, metaforická definice je založena právě na tělesnosti, 

neboli na tzv. základních, přirozených oblastech zkušenosti, které jsou produktem našich těl 

(vjemy, motorika, mentální schopnosti, emocionalita apod.), našich interakcí s fyzickým 

prostředím (pohyb, manipulace s předměty apod.), ale i našich interakcí s jinými lidmi 

(společenské, politické, ekonomické a náboženské instituce). Určitým pojmům pak rozumíme 

na základě pojmů pro jiné přirozené druhy zkušenosti (Lakoff, Johnson 2002, s. 133 nn). 

Lakoff a Johnson zdůrazňují, že fyzická zkušenost není základnější než jiné druhy zkušenosti 

(emocionální, mentální, kulturní apod.), nicméně ,,[ ... ] typicky konceptualizujeme nefyzické 

jevy na základě jevů fyzických - [že] tedy konceptualizujeme to, co je méně jasně 

vyhraněno, na základě toho, co je vyhraněno jasněji" (Lakoff, Johnson 2002, s. 77). O tom, že 

uzuální metafory jsou motivovány tělesnou zkušeností, svědčí i četné frazémy týkající se 

života a smrti: mít smrt na jazyku / za zády / za pasem; vzít si život; sáhnout si na život; položit 

za někoho život; tvrdý / těžký život ap. 

Úlohu metafory při poznávání a pojmenovávání složitějších pojmů vyzdvihuje i 

Krupa. Počátek metafory vidí v lidské schopnosti abstrahovat a nacházet ve světě podobnosti. 

Tím je člověk schopen poznávat objekty postupně od bližších k vzdálenějším a pomocí 

metafory porovnávat nové jevy s jevy známějšími (Krupa 1990, s. 15). Pojmy konkrétní (zvl. 

prostorové orientace, předměty) nám tak zjednávají přístup k pojmům abstraktním nebo k těm 

pojmům, které nejsou podle Lakoffa a Johnsona (2002, s. 131) jasně vyhraněny (čas, 

myšlenky, city apod.). 

Také v kontextu filozofie se chápe jazyk myšlení jako jazyk metaforický a 

metaforu jako prostředek porozumění abstraktním pojmům: 

" ... metafora překlenuje propast mezi viditelným a neviditelným, světem jevů a 

myslícím já" (Arendtová 2001, s. 139). 

"Žádný jazyk nemá hotový slovník pro potřeby ducha; všechny si vypůjčují svůj 

slovník ze slov původně určených buď pro smyslovou zkušenost, nebo jinou zkušenost 

běžného života" (tamtéž, s. 117). Metafora " ... obrací ducha ke smyslovému světu" (tamtéž, 

s. 121). 
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Z předpokladu, že náš konceptuální systém má metaforickou povahu, budeme 

vycházet i v naší práci. Smrt a život budeme nejdříve zkoumat jako téma metafory (tedy to, o 

čem metafora vypovídá) a poté jako nosič (prostřednictvím čeho o tom vypovídá - srov. 

Vaňková a kol. 2005, s. 99). Např. v metafoře ta zubatá s kosou je tématem smrt a nosičem 

osoba (žena), která kosí umírající. Naopak v hyperbolickém vyjádření já z tebe umřu se smrt 

stává nosičem a tématem je veliká míra nespokojenosti s někým.7 Východiskem pro nás bude 

dělení metafor do několika typů podle Lakoffa a Johnsona, kteří rozlišují metafory strukturní, 

orientační, ontologické, personifikace a metonymie: 

1) Strukturní metafora strukturuje jeden pojem na základě pojmu druhého (např. 

smrt je strukturována na základě cesty: mluvíme o ní jako o odchodu z tohoto světa, příchodu 

na onen svět, jako o loučení ap.). Metafory založené na fyzických jevech jako je prostorová 

orientace nebo předmět lze dále propracovat ve specifičtějších termínech a tak dát vznik 

strukturním metaforám, které vytvářejí jednotný systém, založený na subkategorizaci 

vyplývající z důsledkových vztahů mezi metaforami8 (Lakoff, Johnson 2002, s. 21, 79). Mezi 

dvěma metaforami v rámci jednoho pojmu funguje mechanismus koherence, která vyplývá 

z důsledkových vztahů (např. život chápaný jako nádoba i jako cesta). Každá metafora totiž 

strukturuje pojem jen částečně a koherentní chápání pojmu poskytuje až několik různých 

metafor (Lakoff, Johnson 2002, s. 106 nn). 

2) Orientační metafora organizuje nikoli jeden pojem, nýbrž celý systém pojmů, 

a to všechny vůči sobě navzájem. Tato metafora vyplývá z naší tělesnosti, to znamená z toho, 

že naše těla fungují ve fyzickém prostředí určitým specifickým způsobem. Metafora tak dává 

pojmu prostorovou orientaci: nahoru - dolů, dovnitř - ven, vpředu - vzadu, směrem k - pryč 

od, hluboký - mělký, centrální - periferní (např. strukturace smrti jako něčeho, co je dole). 

Orientační metafory mají svou bázi v naší fyzické i kulturní zkušenosti, mohou se tedy 

v různých kulturách lišit. 

3) Ontologická metafora je založena na chápání událostí, činností, citů a 

myšlenek jako entit nebo substancí. Podobně jako orientační metafora vyplývá i metafora 

ontologická ze zkušenosti s našimi těly, nikoli však z jejich orientace v prostoru, nýbrž 

7 Pro označení konkrétních metafor budeme používat schéma typu SMRT = OSOBA, tedy na prvním místě bude 
stát téma metafory, potom znak = a nosič (na rozdíl od Lakoffova a Johnsonova způsobu zápisu, kteří by tuto 
metaforu vyjádřili jako SMRT JE OSOBA). 
8 Příklad subkategorizace a důsledkových vztahů u Lakoffa a Johnsona: z metafory ČAS JSOU PENÍZE a z naší 
zkušenosti s tím, že peníze jsou omezený zdroj, vyplývá metafora ČAS JE OMEZENÝ ZDROJ a z ní na základě 
stejného príncipu ČAS JE CENNÉ ZBOŽÍ. Na základě těchto metafor vzniká celý systém, který lze doložit 
výrazy jako ínvestovat čas, využít čas, zbývat dost času apod. Celý systém se označuje nejspecifičtější 

metaforou, v tomto případě ČAS JSOU PENÍZE (Lakoff, Johnson 2002, s. 21). 
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z chápání a prožívání těla jako fyzického objektu, jako nádoby (container, viz poznámka 4). 

Jako nádoby jsou pak konceptualizovány místnosti a domy, pevné objekty (např. kameny), 

přírodní prostředí (např. mýtina), území, látky, zorné pole, ale i události, činnosti, děje a 

stavy, a jak uvidíme v dalších kapitolách, metafora nádoby hraje důležitou roli i 

v konceptualizaci smrti a života. 

4) Personifikace se řadí pod ontologickou metaforu a specifikuje fyzický objekt 

nebo událost jako lidskou bytost. Pokrývá široké pásmo metafor, z nichž každá vybírá různé 

lidské aspekty a umožňuje nám dát smysl určitým jevům našeho světa v lidských termínech. 

Souvisí se základním rysem přirozeného jazyka, totiž s antropocentrismem a 

antropomorfismem (např. smrt bývá často strukturována jako osoba). 

5) Metonymie je založena na tom, že jedna entita odkazuje na entitu jinou, která 

má vůči ní nějaký vztah. Na rozdíl od metafory, která představuje způsob pojímání jedné věci 

na základě druhé a jejíž primární funkcí je porozumění, metonymií rozumíme užití jedné 

entity k zastoupení entity druhé s primární funkcí referenčnÍ. Ovšem i u metonymie lze 

nalézt jisté stopy funkce porozumění, a to z toho důvodu, že metonymické vyjádření se vždy 

zaměřuje pouze na určitý aspekt celku, vybírá specifickou vlastnost a zdůrazňuje ji. Stejně 

jako pojmy metaforické jsou i pojmy metonymické zakotveny v naší zkušenosti. Tato 

zakotvenost je zřejmější než u metafor, protože je spjata s přímými fyzickými nebo 

kauzálními asociacemi. Příklad kauzální asociace můžeme vidět např. v pojímání smrti jako 

pohřbu nebo rituálu s pohřbem souvisejícího, které je založeno na náhradě události (smrti) za 

její důsledek (některé momenty pohřbu, např. zvonění umíráčku, kopání hrobu ap.): už mu 

zvoní hrana; je jednou nohou v hrobě; kopou mu hrob ap. Zvláštním případem metonymie je 

podle Lakoffa a Johnsona také kulturní nebo náboženská symbolika (Lakoff, Johnson 2002, 

s. 26 - 54)9. 

1. 5 Slovník přirozeného jazyka a opozice život / smrt 

Do slovníku přirozeného jazyka, na kterém je založen jazykový obraz světa, 

spadají sémantické okruhy vztahující se "k elementárním oblastem života průměrného 

člověka" (Vaňková a kol. 2005, s. 57). Mezi tyto okruhy patří např. části lidského těla, způsob 

lidské existence, potrava, příbytek, oblékání, pohyb, manipulace s předměty, příroda, lidské 

vztahy, emoce, náboženství, umění, čas, rozměr, počet, barva ap. Téma naší práce, smrt a 

9 V následujícím textu budeme pracovat i s jinými druhy metafor, než jaké uvádějí Lakoff a Johnson. Jedná se 
především o hyberbolu., kterou rozumíme zveličování vlastností jistého druhu. 
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život, by pak podle tohoto členění spadalo do sémantické oblasti existence, vývoje a 

fungování člověka. 

Jak píše Igor Němec ve svém článku o předkřesťanském a křesťanském modelu 

světa (1994, s. 263), ve vědomí lidí jsou nejtěsněji asociovány jevy protikladné. Vedle 

opozice život / smrt hrály v předkřesťanském modelu světa významnou úlohu i opozice další, 

jako např. štěstí / neštěstí, pravý / levý, nahoře / dole, jih / sever, moře / pevnina, jaro / zima, 

slunce / měsíc, světlý / tmavý, den / noc, oheň / vláha, svůj / cizí, mužský / ženský, sakrální / 

světský ap. V křesťanském světě k nim přibyly opozice nové, které staré zčásti vytlačily, 

zčásti přehodnotily. Patří k nim protiklad dobro / zlo, Bůh / ďábel, ovládající / ovládaný aj. 

Budeme se tedy zabývat konceptualizací dvou jevů, které stojí v opozici, a jako 

takové je také budeme zkoumat v samostatných kapitolách. Je však třeba zdůraznit, že tyto 

jevy nelze striktně oddělovat. Naopak, jak se ještě ukáže, pojmy smrt a život se v lidové 

slovesnosti prostupují a jeden (zprav. život) je zdrojovou oblastí pro pojem druhý. Smrt bývá 

často vymezována právě svým vztahem k životu: bývá konceptualizována jako jeho konec, 

završení, naplnění nebo proměna. Uvidíme také, že hranice mezi životem a smrtí není ostrá a 

oba pojmy se někdy prolínají. Ačkoli se tedy původní opozice život / smrt neruší, bude v práci 

působit pouze jako východisko pro komplexní poznání toho, jak jsou tyto dva pojmy 

konceptualizovány. 

Jak uvidíme níže, vopozici život / smrt tvoří smrt ten člen, který je v lidové 

slovesnosti reflektován více. Vysvětlení můžeme spatřovat v tom, že lidé neměli potřebu 

snažit se uchopit pomocí metafor něco, co se jim jevilo jako "přirozené" nebo "běžné". Smrt 

představovala událost výjimečnou, obávanou a zřejmě i hůře pochopitelnou než každodenní 

život10
, proto je zřejmě i častější cílovou oblastí metafor. První kapitolu budeme tedy věnovat 

významové oblasti smrti, ale jak již bylo řečeno, dotkneme se i v ní konceptualizace života, 

kterou pak rozvedeme v kapitole druhé. 

10 Ve významové oblasti života představuje podobnou významnou a jedinečnou událost, jako je smrt, narození. 

11 



2 Jazykový obraz smrti 

Výklad o jazykovém obrazu smrti začneme rozborem etymologie lexémů smrt, 

mrtvý a umřít, která nám pomůže odhalit sémantické souvislosti s tím, jak je pojem smrt 

chápán dnes. Poté provedeme přehled definic lexémů smrt, mrtvý a umřít, které se objevují 

v našich výkladových slovnících, a vyjmenujeme jejich základní deriváty. V následujících 

kapitolách se pak na základě tohoto materiálu, který doplníme o frazeologii a texty lidových 

písní a pohádek, zaměříme na smrt jako oblast cílovou a zdrojovou. 

Etymologie (podle Mach a Rej) 

Smrt má původ v praslovanském tvaru Sb-mbrtb. Mbr je nulový stupeň od kořene 

mer (= mřít), mezi jehož další odvozeniny patří např.: mrtvý, mořit, mor, mrcha (= zdechlina, 

ve stč. i mrtvola), můra (původní význam byl noční strašidlo), mord (z německého Mord, 

které pochází ze stejného kořene: mer). Tento kořen je pravděpodobně totožný s mer ve 

významu drobit, roztrušovat (viz mrva - něco, co se drobí; pouze u Rej). 

násilné. 

Předpona Sb pochází z indoevropského *su, znamenajícího dobro. 

Výraz Sb-mbrtb znamená tedy původně "dobré úmrtí", to jest přirozené, nikoli 

Slovníkové definice (podle PS, SSJČ a SSČ, pokud není uvedeno jinak) 

Z výkladových slovníků vyplývají dva základní významy lexému smrt: 

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 Gen PS) 

Lexém mrtvý má tři základní významy: 

1. ten, který zemřel, přestal žít 

2. ten, který nejeví známky života 

a) neživý, opuštěný (m. dům) 

b) bez pohybu (m. voda) 

c) neposkytující prospěch, neplodný (m. kultura) 

d) netečný, lhostejný (m. pro krásu) Gen PS, SSJČ) 

3. už netrvající, minulý (m. jazyk; m. práce = ekon.: obsažená ve výrobcích a 

službách, tedy minulá - jen SSJČ, SSČ) 

Základní význam lexému umřít/zemřít je: 
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1. pozbýt život, přestat žít 

2. přen. upadnout do zapomenutí, zaniknout, skončit (vaše verše zemřou s vámi, 

naděje zemřela, zemřelá kultura) Gen PS, SSJČ) 

3. expr. hyperbolicky velká míra (umřít strachy / smíchem), velká nespokojenost 

(já z tebe umřu, projev k umřenz'). 

Derivace (podle PS, SSJČ a SSČ, pokud není uvedeno jinak) 

Deriváty jsme rozdělili do několika významových skupin11
: 

Deriváty lexému smrt: 

a) smrt jako charakteristická vlastnost člověka, motivující jeho pojmenování: 

smrtelný ~ opozitum nesmrtelný (= věčný, navždy slavný), smrtelník; smrtný (zast., jen PS, 

SSJČ) ~ smrtnost, posmrtný 

b) něco, co způsobuje smrt, příčina smrti: usmrcovat; smrtit (zast., jen PS, SSJČ) 

~ smrticí (zbraň), smrtící (dávka léků), smrtič (zast., jen PS, SSJČ), smrtivý (zast., jen PS, 

SSJČ); sufix -nosný ~ smrtonosný, smrtonoš (řidč.), Smrtonoš (= u obrozeneckých 

spisovatelů Áres, Mars - bůh války; planeta Mars; jen PS, SSJČ), smrtonoška (= druh lišaje 

mající na hrudi kresbu připomínající lebku, jen PS, SSJČ); sufix -dárný ~ smrtodárný (zast., 

jen PS, SSJČ); sufix -dějný ~ smrtodějný (zast., jen PS) 

c) skupina vymezená na základě podobnosti se symbolem smrti - lebkou: 

smrtihlav, smrtonoška (= druh lišaje mající na hrudi kresbu připomínající lebku, jen PS, 

SSJČ), smrťák a smrtihlav (oba výrazy pro vojáka nacistických oddílů SS, podle lebky na 

čepici, jen SSJČ) 

d) expresivně nesmírně veliký, silný (hyperbola): smrtelná nenávist, smrťák 

(= silná káva, jen SSJČ), do smrti smrťoucí 

d) smrt jako zosobněný zánik života: Smrtka; další lexémy jsou uváděny pouze 

v PS a SSJČ: smrťák, Smrtholka, Smrťulka, Smrtička, Smrtnice (nář., JS uvádí tento výraz 

jako jméno bohyně mrtvých Libitiny u starých Římanů), smrtonoš, smrtonoška, smrtec Gen 

PS) 

Deriváty lexému mrtvý: 

1) mrtvý 1 (tj. ten, který zemřel): mrtvola; ostatní výrazy mají příznak zastaralý, 

básnický nebo terminologický: mrtvo lina (zast., jen PS, SSJČ), mrtvol (bás., jen PS), mrtvec 

II Znak --+ naznačuje vztah mezi slovem motivujícím a motivovaným, který však není možné vždy s jistotou 
určit. 
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(zast., jen PS, SSJČ), mrtvina (zast., jen PS, SSJČ), mřina a mrlina (= zdechlina, jen Geb), 

mrtvorozený (= med. stat., mrtvě narozený, odtud mrtvorozenost; jen PS, SSJČ) 

2) související s mrtvým 1: 

a) rozkladné procesy: mrtvolný (pach), mrtvina (= zast., mrtvolný zápach, jen PS, 

SSJČ) 

b) místo uložení mrtvého: mrtviště a mrtvoliště (= zast., hřbitov, Jen PS), 

mrtvolna (zast., umrlčí komora, jen PS), mrtvov (krypta; jen JS) 

3) připomínající to, co je mrtvé: 

a) barvou: mrtvolná bledost 

b) ztrátou základních životních projevů (pohyb, zvuk, hmat): mrtvice (= náhlé 

ochrnutí těla) ~ mrtvičný, mrtvicový Gen PS, SSJČ), mrtvičnatý (= zast., náchylný k mrtvici, 

jen PS, SSJČ), mrtva (= mrtvice; jen JS), mrtvět (= stávat se nehybným, jen PS, SSJČ), 

umrtvovat 

c) neúrodností, neplodností: mrtvina a mrť (= neúrodná vrstva půdy ležící pod 

ornicí, přen. neúrodná půda vůbec, jen PS, SSJČ), sufix -věrný ~ mrtověrný (= mrtvé víry, 

bez skutků; jen JS) 

4) živočichové, rostliny: mrtvola ~ mrtvolník (= rod brouků, jen PS), sufix -nos / 

noš ~ mrtvonos/mrtvonoš (= zast. brouk hrobařík, jen PS), sufix -vid ~ mrtovid (= bazilišek; 

jen JS), mrtvice (= hluchá kopřiva; jen JS), mrtvice ~ mrtvičná bylina (= bukvice bílá; jen JS) 

5) mrtvý, volit ~ mrtvovolenkyně (= bohyně bitvy u starých Skandinávců; jen JS) 

Deriváty lexému mřít: 

• vymřít (~vymřelý, vymírat, vymírám): 

1) postupným vymíráním zaniknout (o nějakém společenství), vyhynout 

2) zaniknout: vymřel v nás pocit zodpovědnosti, vymírající zvyky / jazyk, vymírání 

(= jad. fyz., přirozený rozpad radiotopů) 

3) řidč. stát se prázdným, opuštěným: náměstí vymřelo, bylo tam jak po vymření 

• odumřít (~odumřelý, odumírat, odumírám): 

1) o živých organismech, řidč. o lidech pozbýt života: odumřelá rostlina, noha 

2) ustat v životních projevech: život ve městě odumřel 

3) zaniknout: odumřelý cit, odumřelé staré říše, odumřelá slova na rtech Gen PS, 

SSJČ) 
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4) přestat mít zájem o něco, odcizit se: odumřít citům / světu Gen PS, SSJČ) 

• odúmrť (~ odúmrtnf): 

1) kniž. vymření, smrt Gen PS, SSJČ) 

2) biol. nekróza, odumření tkáně Gen SSJČ) 

3) práv., hist. majetek zemřelé osoby, který připadá státu (králi, feud. pánovi), 

protože nezbyl žádný dědic; odúmrtnÍ právo, odumřelá léna 

2.1 Smrt jako cílová oblast 

2. 1. 1 Úvod: smrt jako konkrétní entita 

V úvodu jsme viděli, že abstraktní pojmy jsou z velké části konceptualizovány na 

základě pojmů konkrétních, na základě fyzických jevů. Podobně je tomu i u pojmu smrt. Už 

ve výkladových slovnících se u hesla smrt objevuje na druhém místě definice smrti jako 

zosobněného zániku života12
. Z odvozenin zase vyplývá, že smrt je něco, co je možné uchopit 

a manipulovat s tím, smrt je umírajícímu přinášena (viz smrtonosný, smrtodárný, smrtonoš, 

ale i v odstavci o etymologii zmiňovaná můra, jejíž význam byl původně noční strašidlo). 

V následujícím výkladu se zaměříme na to, jak je smrt konceptualizována 

v příslovích, lidových písních a pohádkách. Uvidíme, že i zde se o smrti hovoří většinou jako 

o konkrétní entitě. Projevuje se to nejen v jejím vnímání jako přechodu z jednoho prostoru 

(nádoby) do druhého, jako prostorově orientovaného předmětu nebo jako živé bytosti, ale i 

v tom, že jí jsou přisuzovány vlastnosti vnímatelné smysly ap. 

12 Němec v této souvislosti upozorňuje na to, že personifIkovaná smrt, nemoci a škodlivé mytické bytosti jsou ve 
starších vrstvách slovanských jazyků většinou ženského rodu. Tím se podle něj svým druhým členem propojují 
opozice život / smrt a mužský / ženský (Němec 1994, s. 264). 
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2.1.2 Schéma nádoby a cesty 

ledním ze základních představových schémat je schéma nádoby. Jak píše Turner, 

jedná se o schéma minimální, které se skládá pouze ze tří složek: vnitřku, vnějšku a hranice, 

která je od sebe odděluje. Jednoduchá představová schémata se však podle něj mohou 

kombinovat, a vznikají tak schémata složitější, komplexní. Schéma nádoby je možno 

kombinovat např. se schématem pohybu po cestě. Je-li nádoba cílem cesty, vzniká komplexní 

schéma "dovnitř", pokud je nádoba počátkem cesty, můžeme výsledné schéma označit jako 

"ven" (Turner 2005, s. 28). Lakoff a Johnson hovoří v této souvislosti o důsledkových 

vztazích mezi metaforami: ze dvou základních metafor vyplývá metafora třetí (Lakoff, 

Johnson 2002, s. 103 nn). 

Tyto vztahy fungují i u pojmu smrt, u něhož patří schémata nádoby a cesty k těm 

nejzákladnějším. Smrt se ve frazeologii chápe jako přemístění zjednoho stavu do druhého, 

přičemž oba stavy (před i po smrti) jsou strukturovány jako nádoby, respektive konkrétní 

ohraničené prostory (např. budovy, místnosti ap.) Toto pojetí se odráží v předložkách: 

odcházet ze světa, navrátit se do země, přijít do nebe, být v nebi (Hal, s. 474,476). Je-li smrt 

přechodem z jednoho místa do druhého, vyplývá z toho logicky, že se tento přechod popisuje 

jako cesta i s některými atributy, které lze cestě připisovat. Z naší reálné zkušenosti známe 

cestu jako něco, co má svůj začátek (odchod odněkud), zpravidla doprovázený loučením, a 

konec (příchod někam), před kterým je nutno někdy překonat určitou překážku (dveře, bránu 

apod.). Z metafor konceptualizujících stav před smrtí a po smrti jako nádobu a smrt jako 

přechod z jedné nádoby do druhé vyplývají metafory další tak, jak to znázorňuje následující 

schéma: 

STA V PŘED SMRTÍ/PO SMRTI = NÁDOBA, SMRT 

Z JEDNÉ NÁDOBY DO DRUHÉ => 

PŘECHOD 

=> SMRT = CESTA => SMRT = ODCHOD => SMRT = LOUČENÍ 

=> SMRT = PŘÍCHOD13 

Představové schéma konceptualizující smrt jako cestu lze doložit frazémy strojit 

se na dalekou cestu, odejít cestou všech lidí, pojetí smrti jako odchodu se odráží např. 

frazémech odcházet ze světa, opouštět svět, odejít na pravdu boží / na onen svět / na věčnost / 

13 Turner v této souvislosti upozorňuje na promítání prostorových činů na neprostorové události: smrt jakožto 
neprostorová událost je běžně vnímána jako něčí odchod, a tím se stává činem prostorovým (Turner 2005, s. 49). 
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navždy I do věčných lovišť I k předkům (Hal, s. 476). Smrt jako loučení dokládají výrazy 

loučit se se životem, dát světu sbohem. Příchod je naopak obsažen ve výrazech vrátit se do 

lůna Abrahamova, navrátit se do země (Hal s. 476, SČFI 1994, s. 582) a smrt jako projití 

dveřmi ve výrazech klepat na nebeskou bránu, stát na prahu smrti (Hal, s. 474, SČFI 1994, 

s.549). 

V lidových písních je motiv prostoru, do kterého člověk (duše)14 po smrti přichází, 

více propracován. Především se odlišují jeho dva protikladné typy: nebe a peklo (zřídka se 

setkáváme i s očistcem), které se vyznačují velikou mírou konkretizace. Ta se projevuje 

v jednak v orientační metafoře konceptualizující nebe jako místo "nahoře" a peklo jako místo 

"dole", jednak v pojímání nebe a pekla jako konkrétních prostorů (dům, zahrada ap.) 

Prostor nebe je však popisován i v pojmech abstraktních, jako je radost, přebývání 

navěky, zaslíbená vlast. Konkretizován je jako budova (krásný palác, nebeské město, 

bydlem'), ve které si duše může odpočinout (odpočinek, nocleh, stolice, postel ustlaná 

Kristem). Souvisí s ním představa jídla a pití (večeře, pití vína): 

,,0, Ježíši, choti vzácný, I připrav duši palác krásný, I k věčnému s tebou bydlení I 

ozdobji kmentem, perlami" (Sušil 1998, s. 67)15. 

"Snad u Krista Spasitele, I tam si odpočině, I ach, tam ona prvšu nocku, I ach, 

dobře spaé budzě. II Mam ja postelku ustlanu, I ale vim, že dobře, I co mi Kristus Ježiš ustlal I 

na kalvarskej hoře" (s. 57). 

"Přineste mu stolici I a vínečka sklenici. II Nech se Lazar napije I a nech ať si 

odpočine" (s. 31). 

Častá je také metafora nebe jako pro sluněné zahrady nebo louky s hudbou a 

zpěvem: 

" Vím já zahrádku, místečko krásné, I svítí tam slunce převelice jasné. [ ... ] V tom 

věčném !"áji, kde starci hrají, I andělé pěkné písně zpívají" (s. 71). 

14 V lidových písních je ten, kdo přichází do nebe nebo do pekla, označován bud' stejně jako živoucí člověk 
(tj. např. "hříšník", "boháč", nebo jménem - "Lazar" ap.), nebo je o něm pojednáváno jako o "duši". O víře 
v nehmotnou a nesmrtelnou duši píše Navrátilová jako o prastaré animistické představě lidstva. Zdůrazňuje 
etymologické paralely duše - dech - duch, které vyjadřovaly oživující princip těla. Obecně rozšířené bylo 
mínění, že po smrti vychází duše z těla ústy. Pro lidové myšlení bylo charakteristické přesvědčení o podvojné 
existence duše a těla, mezi kterými docházelo často k rozporům (motiv hádky duše s tělem byl častý i ve 
staročeské poezii) (Navrátilová 2004, s. 145 nn). I v Sušilově sbírce nacházíme motiv loučení se duše s tělem 
("Když s nebe vola hlas Boži, I dušička sě s cělem lučí" - Sušil 1998, s. 30) nebo motiv hádky, při které duše 
vyčítá tělu, že hřešilo (" Tělo, tělo, cos dělalo, I o duši jsi nic nedbalo. II Cos vidělo, všecko 's chtělo, I na hříchy 
si nepomnělo [ ... ] ") a tělo se brání ("Nedávej mně, duše, viny, I byla s se mnú v každé chvíli" - tamtéž, s. 28). 
15 V následujících ukázkách, čerpaných ze Sušilovy sbírky Moravské národní písně, budeme nadále uvádět 
pouze čísla stránek. 
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Nebe je místem přebývání Boha, svatých a andělů, Bůh je konkretizován stolem, 

za kterým sedí: 

"A pod tým cyprisem I pěkný stůl okrúhlý. II Za tým stolem sedí I Pán Bůh 

s apoštoly" (s. 708). 

Andělé a svatí fungují jako prostředníci, kteří mrtvého do nebe odnášejí: 

"Přiletěli andělé I a vzali ho na křídla. II Na křídla ho pojali, I do nebe se s ním 

brali" (s. 30). 

Než přijde duše do nebe, neví někdy, kam se obrátit, a zaletí do zeleného háje, 

odkud ji vyvede sv. Anna nebo Panna Marie až do ráje: 

" Vylecěla duša z cěla, I žaden něvi, kaj lecěla. II Sedla ona na hajiček I na ten 

zeleny travniček. II Přišla ku ni svata Anna: I Co se staraš, dušo hřišna? II Chyc se, dušo, 

meho plašča, I půjdzěmy před Pana Krista" (s. 30). 

Prostor pekla je vymezen jako horké místo, plné ohně a muk: 

"Ach, Bože všemohuci, I vidim peklo horuci" (s. 26), "ať nás nezže věčný plamen, 

I uchovej nás, Jezu Kriste. Amen" (s. 67), " ... nalejte vína sklenici, čiré smoly konvici. II 

Boháč vína okusil, I plamen modrý z úst vypustil" (s. 31). 

Podobně jako do nebe nosí duši andělé nebo svatí, do pekla ji nosí d'áblové: 

"Ďábli dva přiletěli I a vzali ho na rohy. II Na rohy ho ujali, I do pekla s ním 

pospíchali" (s. 31). 

Peklo je však v žertovných písních vnímáno také jako příjemné, veselé místo a 

prostředek mučení - horko - se mění na vlastnost pozitivní: 

"Komu je najlepší, jako pánom v pekle; I tam si připíjajů a sedijú v teple" (s. 578). 

Konkretizaci nebe a pekla jako míst nahoře, vysoko a dole, hluboko odráží 

následující ukázka: 

"Přišli dva anděle, I vzali ju pod křidla,· II vyletěli nizko, I vzletěli vysoko. II Přišli 

dva ďablove, I popadli macochu,· II vyletěli nizko, I sletěli hlyboko " (s. 149). 

Třetí místo, do kterého se duše může po smrti dostat, je očistec. V písních 

Sušilovy sbírky není konkretizován, objevuje se jen ve výzvách k modlitbám za duše 

v očistci. Pouze v jedné písni je očistec konceptualizován jako místo konkrétní, podobně jako 

nebe a peklo. Duše v něm podle svých hříchů zakoušejí různou míru tělesného utrpení ("po 

kůstky, po paže, po uši" - s. 708). 

Než se duše dostane do některého z výše uvedených prostorů, musí předstoupit 

před poslední soud a "vydat se ze skutků". Smrt je v této souvislosti strukturována jako Boží 

předvolání, hlas Boží, který vyzývá ke složení účtů z hříšníkova života: 
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"Když s nebe volá hlas Boži, I dušička sě s cělem luči" (s. 30). 

"Ej, došeu mňa mandat od Boha samého, I že sa mám představit před velebnosť 

jeho. II Že mám počet vydat z mých rozličných skutků" (s. 62). 

Je-li umírající světec nebo naopak veliký hříšník, píseň se o Božím soudu 

nezmiňuje, a duše přichází rovnou do nebe nebo do pekla. Hříšné duše tak mohou být 

zavolány přímo z pekla: 

"Stroj se, boháči, máš čas, I jde pro tebe z pekla hlas" (s. 31). 

Ačkoli většina písní pojímá nebe i peklo jako stav definitivní (přebývání navěky, 

věčný oheň), výjimečně se lze setkat i s možností vykoupení se z pekla. V písni Sv. David 

(s. 15) vysvobozuje světecsvou matku z pekla hrou na housle, v Umrlci (s. 108) dosáhne 

nejdříve dívka pomocí č/rů/~oho, že její milý vstane z hrobu, pak za něho nechá sloužit mši a 
(j 

z pekla ho tak vykoupí. 

Schéma cesty, vyplývající spojetí smrti jako přechodu zjednoho prostoru do 
( 

druhého, lze v lidových písních doložit výrazy jako cesta k nebi, putování k Bohu, cesta 

k zaslíbené vlasti, jít na smrt, ubírat se k smrti ap. Také výše zmíněné metafory příchodu 

(domů), shledání se (s Marií, Kristem) a odchodu, které z pojetím smrti jako cesty vyplývají, 

dokládají následující ukázky: 

"Půjdzě ona [duše] k Panu Bohu, I ach, již ten čas přijdzě domů" (s. 57). 

" ... dej nám [Maria], ať se s tebou v nebesích shledáme" (s. 62). 

Jak již bylo řečeno, jako nádoba nebo ohraničený prostor se nechápe pouze stav po 

smrti, ale i stav před smrtí neboli život. Smrt potom přichází v okamžiku, kdy dojde 

k naplnění tohoto života - nádoby (naplnění osudu). Představové schéma života jako nádoby 

se opět kombinuje s jiným představovým schématem, které strukturuje život jako čas (např. 

vymezený čas života, dny života, za našeho času ap., ke konceptualizaci života jako času se 

ještě vrátíme). Platí-li, že ŽIVOT = NÁDOBA a ŽIVOT = ČAS, na základě důsledkových 

vztahů vyplývá, že čas je pojímán také jako nádoba, jejíž naplnění se rovná smrti (naplnění 

svých dnů I svého času) (Hal, s. 476). 
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2.1.3 Prostorová orientace smrti 

o tom, že je smrt v jazyce vnímána jako konkrétní entita, nesvědčí pouze její 

pojímání jako nádoby, ale také to, že má vůči člověku prostorovou orientaci. Na tento fakt 

upozorňují i Lakoff a Johnson a popisují ho schématem ZDRAVÍ A ŽIVOT JSOU 

NAHOŘE, NEMOC A SMRT JSOU DOLE. Toto schéma dokládají výrazy jako je na 

vrcholu zdraví; Lazar vstal z mrtvých; upadla do nemoci; upadl do mdlob apod. Bázi (neboli 

naši fyzickou a kulturní zkušenost, na jejímž základě mohl daný metaforický výraz 

pravděpodobně vzniknout) takovéto metaforické orientace vidí v tom, že je-li člověk 

nemocný, choroba ho nutí ležet, je-li mrtvý, je fyzicky dole. S tímto schématem souvisí i 

metafora VĚDOMÍ JE NAHOŘE, NEVĚDOMÍ JE DOLE: vstává brzo ráno; upadl do 

spánku apod. (Lakoff, Johnson 2002, s. 27,28) 

V české frazeologii lze orientační metaforu pojímající smrt jako něco, co je dole, a 

je tedy spjato s ležením, odvodit z výrazů ulehnout k věčnému spánku; ležet bradou vzhůru / 

na prkně / v kostnici; padnout v boji; složit kosti; smrt ho sklátila (Hal, s. 474, 475). 

Setkáváme se zde i se dvěma dalšími orientačními metaforami, a to s metaforou smrti jako 

něčeho, co je vzadu / vpředu (mít v patách smrt - Hal, s. 475/ starý má smrt před očima, 

mladý za zády - Čel, s. 377) a blízko (člověk na světě okolo smrti se plete; smrt vždy za pasem 

vězí; smrt stojí v patách; mít smrt na jazyku - Čel, s. 375). Tím, že je smrt chápána jako něco 

blízkého, je zdůrazňovánajejí nebezpečnost a nepředvídatelnost: člověk může zemřít kdykoli, 

nikdo si není před smrtí jistý. 

V lidových písních se tyto metafory odrážejí také, a to ve výrazech jako ležet pod 

(černou / tmavou) zemí, ležet v truhle, být pod zemí, ležet v poli, ležet v hrobě ap. Orientace 

dole bývá někdy nahrazována (specifikována) orientací hluboko: být hluboko, ležet hluboko. 

2.1.4 Smrt jako konec života, odpočinek a vysvobození 

V kapitole o schématu nádoby a cesty jsme mohli vidět, že nelze vymezit jazykový 

obraz smrti, aniž bychom přitom nepřihlíželi kjazykovému obrazu života. Nyní se tato 

závislost obrazu smrti na obrazu života v jazyce ukáže ještě zřetelněji. O smrti se často hovoří 

jako o konci života nebo jeho proměně v něco jiného (dokončit svůj život - Hal, s. 474; smrt 

proměna všeho - Čel, s. 375). V metaforách smrti se pak odráží i to, jak je konceptualizován 
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život. Konceptualizaci života jako času jsme zmínili v předchozí kapitole, smrt je potom 

chápána jako poslední časový úsek (poslední hodinka - Hal, s. 474). Život pojímaný jako 

cesta se odráží ve frazému skončit svou pozemskou pouť (Hal, s. 474, SČFI 1994, s. 583), 

život jako kniha pak ve frazému zavřít knihu života (Hal, s. 475). Život je konceptualizován 

také jako zdroj světla a smrt v této souvislosti jako dohořívání zdroje. Toto pojetí se promítá 

do frazeologie výrazy jako mít na kahánku; být na zhasnutí; lampa / světlo / svíčka jeho života 

dohořívá; dohořet; zraky mu vyhasly (Hal, s. 474, 475, SČFI 1994, s. 550).16 

Život bývá často vnímán jako utrpení a námaha. Smrt potom představuje něco, 

co přináší úlevu a odpočinek. Metafora SMRT = VYSVOBOZENÍ je pak spojena 

důsledkovým vztahem s metaforou SMRT = ODPOČINEK, chápeme-li odpočinkem 

vysvobození od utrpení a námahy, kterou v životě zakoušíme. Toto pojetí se promítá do 

jazyka výrazy popisujícími smrt jako dřímotu, klid, mír, pokoj, a frazémy zavřít oči navěky; 

usnout věčným snem; ulehnout k věčnému spánku; odpočívat navěky; dotrpět; už ho hlava 

nebolí; už ho nic netrápí; už je mu dobře; mít klid / po starostech; být vyproštěn z tíže 

pozemskosti; opustit naše slzavé údolí; mrtvého už zuby nebolí (Hal, s. 475, 476). Představa 

smrti jako spánku nepramení zřejmě jen z vnímání života jako námahy a smrti jako 

odpočinku, ale vychází opět z naší fyzické zkušenosti: je-li někdo mrtvý, podobá se spícímu. 

To se odráží i v orientačních metaforách. Jak jsme ukázali v kapitole 2. 1. 3, smrt je chápána 

jako něco, co je dole, a stejně je tornu i u spánku (viz např. upadnout / ponořit se do spánku, 

být pohroužen / ponořen do spánku, vstávat ap. - SČFI 1994, s. 536). 

Metaforu SMRT = ODPOČINEK nacházíme i v lidových písních (odpočívat, 

spát v zemi, tvrdě spát, mít lože v zemi, odpočívat na hřbitově, ustlat na kerchově, už nic 

nevědět o žalosti, už si na nic nestěžovat). Smrt pojímaná jako odpočinek bývá 

konceptualizována také jako příliš tvrdý spánek, při kterém přestávají fungovat základní 

životní vjemy: tvrdě spí; neslyší; nic neví. 

V pohádkách je pojetí smrti jako spánku jednou z nejčastějších konceptualizací. 

Schéma SMRT = SPÁNEK se objevuje především tehdy, dojde-li ke vzkříšení mrtvého a ten 

svou smrt vnímá jako tvrdý spánek: 

"a když ho pak živou vodou pokropila, procitl královic jako ze sna, vstal a povídá: 

,Ach, jak jsem to tvrdě spal! ( - ,Ba věru, tvrdě jsi spal, ( řekla liška Ryška, ,a kdyby mne 

nebylo, na věky bys byl se neprobudil! '" (Erben 1952, s. 39). 

16 Navrátilová zmiňuje na Moravě a u východních Slovanů existující představu o tom, že Smrt sídlí 
v podzemních sklepech, kde je množství hořících svící, z nichž každá patří jednomu člověku a odměřuje jeho 
věk. Narodí-li se dítě, Smrt mu rozžehne svíci, která zhasne s jeho úmrtím (Navrátilová 2004, s. 177). 
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o mrtvém se hovoří jako o spícím i v případě, že kjeho vzkříšení nedojde: 

" Uhlíř vstal a vidí, že mu žena zatím usnula na věčnost" (tamtéž, s. 55). 

To, že se konceptualizace smrti odvíjí od jazykového obrazu života, můžeme vidět 

i v tom, že smrt bývá často označována jako poslední životní projev. Tento projev se týká 

očí nebo dechu, soustřeďuje se do vidění nebo dýchání: obrátit oči v sloup; zavřít oči na 

věky; vydechnout naposledy (Hal, s. 474, SČFI 1994, s. 582, 583); když počnou v hrdle hudci 

hrát, smrt stojí v hlavách (Čel, s. 375). 

V lidových písních se fyzické příznaky smrti týkají hlavy (obličeje) a srdce: 

naklonit I sklonit hlavu; zblednout; srdce ztuhlo; zatočit oči k nebi. Motiv setnuté hlavy se 

objevuje především ve vojenských písních: sťatá hlava; hlava v zemi; spadne mi má hlavička; 

bolavá hlava; posekaná hlava. Smrt bývá často signalizována krví, která mnohdy 

hyperbolicky zdůrazňuje drastičnost umírání: valí se potoky, teče proudem, je jí po kolena: 

"Tatíčku, mamičko, I otvírajte dveře, II z vašeho synáčka I nevinná krev leje" 

(Sušil 1998, s. 96). 

"Jedú voze s vojákama, I krév sa leje kolajama" (tamtéž, s. 118). 

Krev bývá metaforicky konceptualizována jako červený květ, který zůstává po 

umírajícím na zemi nebo vykvétá z jeho rány: 

" Vytáhl z pošvy šavličku, I uťal Andulce hlavičku. 11[ ... ] Kady Andulka vedena, I 

všady fialka červená" (tamtéž, s. 129). 

" Vrazila nožéček I do levýho bočka, I z té rany vykvetla I červená růžička" 

(tamtéž, s. 140). 

Krev funguje také jako symbol smrti. Chudá matka žádá svou švagrovou o chleba 

pro své děti, švagrová ji odmítne, a matka své děti oběsí. Její bratr pak zakrojí do chleba a 

z toho vytryskne krev (tamtéž, s. 90). 

Fyzickým příznakem umírání je také studenost: 

"Ona byla studena, I jak by byla umřena" (tamtéž, s. 84). \ '. 

ľ , 

Už jsme zmiňovali článek Igora Němce, pojednávající o těsné asociaci 

protikladných jevů. Tento fakt se odráží zejména ve frazémech, ve kterých je smrt kladena do 
/ , 

kontrastu k životu. Smrt je nevyhnutelný důsledek narození, dl, ke kterému život směřuje. 

Jednak se klade do kontrastu ke zrození, jednak je chápána jako něco, co plynule následuje za 

životem, případně za nemocí nebo za stářím, které tvoří mezistupeň mezi životem a smrtí. 

Schéma SMRT = DŮSLEDEK ŽIVOT A dokládají frazémy jako co kolébka kolébala, to 
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motyka zakopala; co se narodilo, umříti musí; jednou máti rodila, jednou umříti třeba;jedním 

se způsobem rodíme a tisícerým umíráme; šediny hrobové květiny; dlouhá nemoc, hotová 

smrt; život má v patách smrt; zdravý nemoci a nemocný smrti se naděj (Čel, s. 375 - 378). 

Život je konceptualizován jako dnešek, smrt pak jako zítřek (dnes jsme zde, a zítra kde! 

člověk dnes a zítra černá země - Čel, s. 375). Kromě zrození je jako další událost kontrastující 

se smrtí pojata svatba, která se klade do opozice k pohřbu (kde svatby, tu i pohřby - Čel, 

s.378). 

2.1.5 Smrt jako živá bytost 

Mezi schémata, která událost smrti konkretizují, patří schéma pojímající smrt jako 

živoucí bytost. Turner píše v této souvislosti o projekci činů do událostí. Událostí rozumí 

nějaký děj (neboli, řečeno jeho slovy, "příběh"), který nemá činitele nebo jehož činitel je 

nejasný, čin je naopak takový děj, u něhož je možné určit konkrétní příčinu, konkrétního 

činitele (Turner 2005, s. 42, 43). U smrti podle něj lze najít konkrétní příčinu: nemoc, úraz, 

stáří ap. Všechny tyto příčiny jsou ale chápány jen jako jednotlivé případy příčiny obecné, což 

je smrt jako taková. Umírání chápeme jako něco, co je způsobeno smrtí, smrt se stává 

činitelem, který způsobuje, že někdo umírá, a tímje personifikována (tamtéž, s. 49, 50). 

Schéma SMRT = OSOBA patří mezi nejčastější a nejtypičtější strukturní 

metafory, o čemž svědčí také fakt, že definování smrti jako zosobněného zániku života je 

obsaženo i ve výkladových slovnících. Jak píše Navrátilová ve své etnologické práci o 

narození a smrti, představa smrti jako zosobněné síly, která přetrhává život, je prastará a 

rozšířená téměř na celém světě. Všem Slovanům pak byla vlastní představa smrti jako ženské 

bytosti, které odpovídalo i to, že smrt byla ženského rodu (viz také Němec 1994, s. 264, 

poznámka č. 12). V české lidové tradici se smrt vedle ženské podoby manifestovala i jako 

kostlivec. Na tyto představy :pak navrstvovaly (vlivem křesťanské ikonografie) představy 

další, v nichž smrt vystupovala jako apokalyptický jezdec nebo střelec (Navrátilová 2004, 

s. 171 nn). 

V jazyce svědčí o chápání smrti jako osoby četné deriváty, které ji pojmenovávají: 

Smrtka, Smrťák, Smrtholka, Smrťulka, Smrtička, Smrtnice, Smrtonoš, Smrtonoška, Smrtec 

(PS, SSJČ, SSČ). Ve frazeologii je smrt pojímána jako někdo, kdo umírající odnáší: smrt nám 

ho vzala; smrt ho odnesla (Hal, s. 475); smrt nevybírá, béře napořád (Čel, s. 377). Její 

23 

.~ ,-



blízkost pak znamená ohrožení života: smrt stoji v patách; hledět smrti v tvář; sáhla na něj 

smrt (Hal, s. 474). Je specifikována jako žena (kmotřička Smrt, ta s kosou, ta zubatá - Hal, 

s. 472), bůh, bohyně nebo anděl (Morana, Smrtonoš, anděl smrti - Hal, s. 472), žnec (ta 

s kosou - Hal, s. 472; smrt staré pokosi; smrt všecky v jeden snopek sváže - Čel, s. 377), 

výběrčí daní (každý smrti daň zaplati - Čel, s. 376), jako společník při zábavě nebo tanci (se 

smrti nikdo bratrstva nepil; s každým smrt tancovati bude - Čel, s. 375, 376), i jako jezdec 

(jezdec smrti - Hal, s. 472). Charakteristickým atributem, pocházejícím z představy smrti jako 

kostlivce, jsou zuby (ta zubatá - Hal, s. 472). 

V lidových písních se často objevuje motiv dialogu se smrtí. Smrt přijde ke 

člověku, mluví s ním, žádá ho, aby ji následoval, někdy je možné s ní do jisté míry smlouvat. 

Typickým příkladem takové konceptualizace je píseň, v níž smrt, blíže nespecifikovaná, 

přichází za sedlákem, který obhlíží úrodu na poli, a žádá ho, aby šel s ní. Sedlák s ní smlouvá, 

nakonec ho smrt zabíjí: 

"Jde sedlák do pole, I prohlidat své role; I potkala ho smrti, I nedala mu jiti: I 

nechoď tam sedláčku, I nebudeš to žiti. II Počkaj, milá smrti, I mám mnoho činiti; mám moc 

drobných ditek, I ženu a příbytek, I mám ich opatřiti. II Počkaj, milá smrti, I až pošlu pro 

kněze; I co sem z mládi činil, I na oči mi leze. II Nech leze, jak leze, I ja tu stat nemožu, I 

nemožeš-li umřít, Ija tobě pomožu" (Sušil 1998, s. 23)17. 

V jiné verzi téže písně usmlouvá muž na smrti, která ho potká, že ho nechá ještě 

sedm let naživu (s. 23), v jiné však smrt nedbá jeho proseb a drasticky ho ubíjí: 

" Tak ona s nim pere, ež se zema chvěje, I tak ona ho hněce, ež z něho krev teče, I 

tak ona ho sciska, ež z něho krev prska" (s. 24) 

Osoba smrti je v lidových písních dále specifikována. Je chápána jako host, který 

klepe na dveře domu, ve kterém ho vítají jako milou návštěvu a nabízejí, aby si odpočinul na 

stolici: 

"Vitaj ty mi, vitaj, smrci mila, I hdzě si toli času, hdzě si byla? [ ... ] Uchop sobě 

misto na stolici, I z tak dalekej cesty odpočiň si" (s. 24). 

Smrt jako žena, přestrojená za chudou, obchází a pomáhá chudákům k bohatství, 

zatímco lakomé boháče odnese s sebou (např. píseň Boháč a smrt, s. 25). V tomto pojetí je 

smrt spravedlivá a váže se k ní i pocit zadostiučinění z toho, že si s sebou odnese jen bohaté, a 

nikoli chudé. Smrt je také neúplatná a nenechá se boháčem podplatit: 

17 V následujících ukázkách, čerpaných ze Sušilovy sbírky Moravské národní písně, budeme nadále uvádět 
pouze čísla stránek. 

24 



"ta [smrt] přijde nenadále, I sebere pány, krále" (s. 58). 

" Vem si statku všeho dosti, I a co bude k tvé libost, I vem si stříbra, vem si zlata, I 

má dušička už je zjata. II A co bych peníze brala, I kampak bych je schovávala! I Mlč, boháči, 

nemeškej mi, I ať se nám ta chvíle mění" (s. 25). 

Smrt je konceptualizována také jako střelec, který střílí po duši ohnivým šípem 

(s. 709), a jako žnec, jehož typickým znakem je srp nebo kosa: 

" Vidzi ona [duše] smrci smutnu, I vidzi střelu přeukrutnu. II Ach, jak ona měři po 

mně, I ohnivým šipem střeli do mne" (s. 709). 

"A na pravej straně viděl snop na snopě státi, I na levici devět ženců, a to byly 

smrti. II Měly tě srpy zubaté ajedna z nich kosu [ ... ]" (s. 50). 

S pojetím smrti jako osoby souvisí i schéma SMRT = SVATBA, které pojímá 

umírajícího (umírající) jako ženicha (nevěstu) smrti. Smrt oslovuje umírajícího jako chotě: 

"Potkala ho [sedláka] smrti I na velkej silnici. II Co dělaš, můj choti? I Mam s tebu 

mluviti" (s. 22). 

Smrt není chápána pouze personifikovaně jako nevěsta umírajícího, ale o události 

smrti se často hovoří jako o úkonech souvisejících se svatbou (např. chystání šatů pro nevěstu, 

obsluhování hostů nebo stlaní lože). Pohřeb je popisován jako svatba se vším, co k ní patří: 

ženicha doprovázejí do hrobu, pojatého jako lože, družbové a družičky, k tomu hrají 

muzikanti ap.: 

"Starala se máti má, I kde mě k místu dochová. II Nestarej se, matičko, I dá mi Pán 

Bůh místečko. II Na slavkovském krchově, I tam mám místo v hotově. II Ty nebeské hvězdičky I 

budou moje družičky. II Nebeští andělové I budou moji družbové. II Ti slavkovští zvonící, I to 

jsou moji muzici. II Ty slavkovské zvonečky, I to jsou moje husličky. II Ty mně budou pěkně 

hrát, I a já budu tvrdo spat" (s. 69 - 70). Jiná verze: "Až mně budou zvony hrát, I bude 

hrobař postel stlát. II Místo peřin prachových I dají třísek jedlových. II Místo vrchní peřiny I 

dají mně na vrch hliny. II Všickni anjelé z nebe I budou na mojí svadbě" (s. 71). 

O smrti se mluví jako o obřadu, který náleží ke svatbě, i v těch písních, v nichž 

dojde k úmrtí ženicha nebo nevěsty. Milý si jede na koni pro nevěstu a srazí si hlavu, 

svatebčané to před nevěstou tají: 

" Vítám vás, páni mládenci, I kde ste ženicha nechali? II A ženich nám doma zůstal, 

I aby hosťům stoly chystal. [ ... ] Tvůj Heřmánek ve sklepě je, I hodným hostom víno leje" 

(s. 82 - 83). 
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V jiné verzi nakonec nevěsta odhalí, že milý je mrtvý, a zabije se také. Její smrt je 

rovněž konceptualizována jako jeden ze svatebních rituálů: 

" Vaša dcera je v komoře, I stele pěkné bílé lože" (s. 83). 

Smrt může svatbu zastupovat, pokud představuje jediný způsob, jak se milenci 

mohou setkat. Děje se tak tehdy, když jeden z nich zemře a druhý touží také po smrti: 

" Když ste ho zabili, I zabijte nás oba, I dejte nás pochovat I do jednoho hro ba. II 

Do jednoho hroba, I do jednej truhličky, I aby neplakaly I vážanské děvečky" (s. 282). 

" Umřeš ty, umřu ja, I umřemy my oba, I damy se pochovač I do jedneho hro ba. II 

[ ... ] Kdo tum cestum půjdže, I přečitač se može, I že v tym jednym hrobě I dvě čela při sobě. II 

Nejsu to jen čela, I jsu to ba i kosči, I že ony umřely I od velkej milosči" (s. 396). 

Umře-li jeden z milenců, druhý mu slibuje vystrojit okázalý pohřeb jako náhradu 

za svatební obřad: 

" Dyby tě, má milá, Bůh povolal, I pěkný pohřeb bych ti udělat dal, I dal bych tobě 

tróbit, na vše zvony zvonit I a třema knězama k hrobu doprovodit" (s. 223). 

V jiném pojetí zosobněné smrti je smrt je pojímána jako někdo, s kým umírající 

zápasí, jako soupeř. Protivník nemusí být vždy specifikován a jako boj se chápe celá událost 

smrti. Schéma SMRT = BOJ se promítá do výrazů jako zápasit se smrtí, bránit se smrti, 

mlátit z posledního, potácet se mezi životem a smrtí. V lidových písních jsme se s tímto 

schématem setkali např. v ukázce, kdy smrt umírajícího drasticky ubíjí (" Tak ona s nim pere, 

ež se zema chvěje [ ... ]" - s. 24). 

2.1.6 Atributy smrti 

Lakoff a Johnson uvádějí, že ontologické metafory, které konceptualizují události, 

činy apod. jako nespojité substance, nám zároveň umožňují mimo jiné identifikovat jejich 

různé aspekty (Lakoff, Johnson 2002, s. 41). Na identifikaci aspektů smrti jako konkrétní 

osoby se nyní zaměříme. 

Jak jsme viděli už výše, v lidových písních je smrti přisuzován atribut 

spravedlivosti. Ten nevychází pouze z toho, že smrt nedělá rozdíly mezi bohatými a 

chudými, ale i z faktu, že často vystupuje jako ochranitelka chudáků proti utiskujícím 

boháčům. Na spravedlivost jako na jednu z nejtypičtějších vlastností smrti upozorňuje i 

Navrátilová. Ve své práci zmiňuje pohádku o hledání toho nespravedlivějšího na světě, při 

kterém se nakonec ukáže, že nejspravedlivějším je právě smrt (Navrátilová 2004, s. 175). 

26 



Pojetí smrti, která nedělá rozdíly mezi lidmi, se odráží i ve frazeologii. Smrt se 

týká všech (s každým smrt tancovati bude; rakev každého změří; každý smrti daň zaplatí; 

každý se černého pátku dočeká; v hrob se i největší vměstná; smrt nevybírá, béře napořád -

Čel, s. 376 - 377), nehledí na stáří, národnost, urozenost ani bohatství (starý může, mladý 

musí; smrt nehledí, kdo starý, kdo mladý; starý má smrt před očima, mladý za zády; smrt 

nehledí na zuby; smrt nešetří plemene, na Němce i Čecha vzpomene; ten v zlatohlavě, onen 

v damašku~· a my po prostu - po tomže mostu; kudy měšťané, tudy i dvořané; smrt všecky 

v jeden snopek sváže - Čel, s. 377 - 378). Chudí se dostávají na úroveň bohatých (po smrti 

král i sedlák panuje - Čel, s. 379), a bohatí naopak na úroveň chudých (pán se na sluhu za 

života ježí, a po smrti v kostnici zároveň s ním leží - Čel, s. 379). Zdůrazňován je i moment 

následování ostatních (zvon volá: Kdo za kým! Kdo za kým!; přední zadnímu most - Čel, 

s. 375). 

"Spravedlnost" smrti lze rozpoznat také v tom, že způsob umírání se řídí podle 

kvality života, který člověk vedl (jaký život, taková smrt; jaké chování, takové skonání; ze 

zlého živobytí není dobrého vyjití; psu psí smrt; čertu sloužil, čert ho vzal; kdo dobré strojí, 

smrti se nebojí - Čel, s. 379 - 381). Smrt nejellŽe funguje jako odměna nebo trest za dobrý 

nebo špatný život, ale dokonce dokáže vyjevit pravdu o umírajícím (smrt ukáže, co kdo má; 

pořízení umrlého, zrcadlo živého; jaké chování, takové skonání; ze zlého živobytí není 

dobrého vyjití; psu psí smrt- Čel, s. 379 - 381). Někdy přebírá roli odměny místo dobré smrti 

dlouhý život (ctnostný život, dlouhý život - Čel, s. 381). 

Jak jsme viděli v kapitole o personifikaci smrti, se spravedlivostí souvisí i její 

neúplatnost (" Vem si statku všeho dosti, I a co bude k tvé libost, I vem si stříbra, vem si zlata, 

I má dušička už je zjata. II A co bych peníze brala, I kampak bych je schovávala! I Mlč, 

boháči, nemeškej mi, I ať se nám ta chvíle mění" - Sušil 1998, s. 25). Ve frazeologii se tato 

vlastnost odráží ve frazémech jako se smrtí nikdo bratrstva nepil (Čel, s. 375) a smrti se 

nevykoupíš (Čel, s. 376). 

K neúplatnosti se váže i neodvratitelnost smrti a to, že proti ní neexistuje žádný 

prostředek: smrt cestu najde; dvakráte mladým nebýti a smrti nijak nezbyti; běž jak běž, smrti 

neumkneš; vrť se jak vrt; nic na to nedá smrt; smrt ani křížem od žehnáš, ani od modlíš; proti 

smrti není léku a proti Mořeně není kořene; proti smrti radě neroste koření v zahradě (Čel, 

s. 375 - 377). 

Oproti pojetí smrti jako spravedlivé, která je blízká prostým lidem a zastává se 

jich, stojí smrt, která je děsivá a ukrutná. Její krutost se projevuje jednak v drastickém 
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ubíjení umírajících Gak jsme viděli v ukázkách výše), jednak i v přívlastku krutá, ukrutná, 

který vedle ní často stojí18
. 

S orientační metaforou, pojímající smrt jako něco, co je blízko, souvisí i další její 

vlastnost, všudypřítomnost. Smrt je v neustálé blízkosti člověka a kdykoli ho může skolit: 

člověk jest co pára nad hrncem; člověk na světě okolo smrti se plete; smrt vždycky za pasem 

vězí; dnes jsme zde, a zítra kde! člověk dnes, a zítra černá země (Čel, s. 375 - 376). Z vědomí 

toho, že smrt může zastihnout člověka kdykoli, pramení i pocit strachu z ní, na druhé straně je 

však smrt pojímána jako něco, co je strachu nehodné. Strach ze smrti je odsouzeníhodný a 

nesmyslný, protože smrt nedokáže neodvrátit: smrti-li se bojíš, za život nestojíš; kdo dobré )( 

strojí, smrti se nebojí; netřeba se smrti báti, ale zlých skutků se vystříhati; boj se, neboj se, 

den smrti tě nemine (Čel, s. 380 - 381). 

Smrt je vnímána jako něco, co je definitivní: lenivého došleš, ospalého dobudíš, 

ale mrtvého se nedovoláš (Čel, s. 382). K tomuto atributu se však ještě vrátíme v kapitole 

2. 1. 8, ve které uvidíme, že definitivnost smrti může být různými způsoby narušována a 

překonávána. 

Předchozí aspekty jsou připisovány převážně zosobněné smrti. Události smrti jsou 

ale přisuzovány také vlastnosti vnímatelné smysly, která ji nezařazují mezi osoby, ale mezi 

jakékoli nespojité konkrétní substance. Mezi tyto vlastnosti patří především barva, dále pak 

chuť a vůně. 

Smrt bývá symbolizována černou barvou. Černou smrtí se míní jednak její 

konkrétní příčina, mor (metafora pramenící pravděpodobně ze vzhledu mrtvých, které sklátila 

tato nemoc). Tím ale, že smrt vytváří spolu s nocí a spánkem opozici k životu, dnu a bdění, 

bývá často černá barva obecně přisuzována jakémukoli umírání. O smrti se mluví jako o 

černém pátku (zřejmě souvislost s tím, že pátek je považován za nešťastný den), také země, 

do které je mrtvý pohřbíván, bývá často doprovázena přívlastkem "černá" (každý se černého 

pátku dočeká, člověk dnes a zítra černá země - Čel, s. 375, 376). 

18 Na ambivalentní pojetí smrti upozorňuje i Navrátilová: smrt vystupuje jako partner, rádce člověka, lze s ní 
smlouvat. Již ve středověku vzniklo vyprávění o spravedlivé kmotřičce Smrti, prostému lidu blízké a 
srozumitelné. Smrt byla chápána jako přirozený konec života a byla očekávána s rezignací. Na druhé straně 
existovaly i představy o smrti neúprosné. V důsledku morových epidemií postihujících společnost až do 17. st., 
válek a dalších katastrof byla smrt vnímána jako kolektivní trest za hřích, šířily se apokalyptické představy o 
smrti kruté a řádící, pobízející ke smrtelnému tanci všechny lidi bez rozdílu (Navrátilová 2004, s. 169, 175 -
178). 
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I v lidových písních je nejtypičtější barvou smrti černá, toto pojetí se také promítá 

do výrazů jako černá smrt, černý pátek ap., a i o zemi, do které se pohřbívá, se hovoří jako o 

černé, černý bývá i hrob: 

" [ ... ] až já bodo ležet I pod tó zemjó černó, II pod tó zemjó černó, I pod tó 

néčerňéší" (Sušil 1998, s. 344) 

" Ukryli stě se mi I do tmavej těmnice, II [ ... ] Přikryli scě se mi I černymi 

dveřami" (tamtéž, s. 430). 

V pohádkách svědčí o pojetí smrti jako něčeho černého častý motiv smutečního 

černého roucha, kterým bývá potaženo město, hrozí-li královské dceři smrt (Dvojčata, Drak 

dvanáctihlavý - Erben 1952, s. 42 - 48, 64 - 72). Radost a veselí naopak značí roucho 

červené. 

Kromě černé je smrt v lidových písních signalizována i barvami jinými, a to 

především bílou19 (barva rubáše, případně symbol nevinného, mladého člověka, který zemřel: 

"Ty bobrovsky kosteličku, I stojiš na pěknym travničku. II Kvecě z něho růža bila, I umřela 

mně moja mila" - Sušil 1998, s. 345)20, červenou (barva krve) a zelenou (barva trávy nebo 

rozmarýnu, který vyrůstá na hrobě: "Na jeho hrobečku I rozmarýn zelený" - s. 155). Krev 

bývá přirovnávána k červenému květu, k červené růžičce, červenému tulipánu, červené fialce 

apod. ("z tej rany vykvetua I červená růžička - s. 97). Není výjimkou, že červená, bílá a 

zelená symbolizují smrt společně: 

" Urostly na ní tři růže, I žáden jich trhat nemůže; I jedna je bílá, I druhá červená, I 

a třetí pěkná zelená" (s. 111). 

V následujících ukázkách symbolizují barvy, jak bylo uvedeno, krev, rubáš a zemi 

a slouží k hádání toho, zda někoho blízkého zastihla smrt. Matka vyhlíží svého syna, který je 

na vojně, a zdá se jí, že ho vidí červeného, bílého a černého: 

" První ráno vyhlédala, I červeného uhlédala. II Ach, můj Bože přemilený, I už je 

můj syn zkrvavený. II Druhé ráno vyhlédala, I bílého ho uhlédala. II Ach, můj Bože přemilený, 

I už je můj syn oblečený. II Třetí ráno vyhlédala, I černého ho uhlédala. II Ach, můj Bože 

přemilený, I užje můj syn v černej zemi" (s. 162 - 163). 

Stejně tak hádá dívka z barvy měsíce, jestli její milý ještě žije, nebo ne: 

19 O bílé barvě jako o symbolu smutku u starých Slovanů píše Hochová-Brožíková. Také u Lužických Srbů byly 
podle ní smuteční ženské kroje bílé, a zvyk oblékat se o pohřbu do bílého úboru se dochoval ještě v nedávné 
době např. ve Slezsku. Hochová-Brožíková upozorňuje také na častý motiv bílé barvy v lidových písních, ve 
kterých symbolizuje smutek a tragično (např. bílé ruce tonoucí dívky ap.) (Ho chová-Brožíková 1930, s. 343 -
347). Na nošení bílých šátků při pohřbech (zvyk rozšířený na Domažlicku) upozorňuje Kolářík (1931, s. 74). 
20 V následujících ukázkách, čerpaných ze Sušilovy sbírky Moravské národní písně, budeme nadále uvádět 
pouze čísla stránek. 
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(s. 518). 

"Bude-li modravý, I bude šohaj zdravý, I bude-li červený, I bude šohaj v zemi" 

Modrá barva zde tedy symbolizuje život, v jiné verzi písně však značí smrt: 

"Bude-li krvavý, I bude porúbaný, I bude-li zmodralý, I bude pochovaný" (s. 518). 

Barvy stojí často v kontrastu: bílá proti červené (tělo proti krvi, bílá stěna proti 

krvi), bílá proti černé (tělo nebo rubáš proti černé zemi) a červená proti zelené (krev proti 

trávě): 

(s. 141). 

(s. 527). 

"Její milá máti I do komory vkročí, I svoje bilé nohy I všecky v krvi zmočí" 

" Sósedova stěna bilá, I teče po ní krev nevinná " (s. 168). 

"Stel mi, milá, stel mi bilé lože, I ustel mi ho z té červené růže" (s. 170). 

"Jeho bilé tělo I v černé zemi leží" (s. 522). 

"Bilym ruchem odzita, I černu hlinu přikryta" (s. 91). 

"Ja, škoda, přeškoda I tej krvi červenej, I co sa rozlévaua I po trávě zelenej" 

Okrajově lze smrt vnímat i čichem. Milá přirovnává svého milého ke květině, milý 

však umírá a květ je cítit umrlčím pachem: 

" Vyrostl mně kvíteček I zamodralý všecek, I všeliky barevnosti, I měla jsem na něm 

dosti. II Já jsem ho utrhla, I k němu jsem voněla; I umrlčinou vonělo, I mé srdce omdlelo" 

(s. 345). 

Kromě barvy a chuti je smrti přisuzována i chuť. Smrt je vnímána jako něco, co je 

hořké, nejen v lidových písních (" Prosíme Jezu Krista [ ... ] by nám ráčil pomoci [ ... ] a na nás 

nezapomenout pro svou hořkou smrti" - s. 689), ale také v příslovích (Smrt jest hořký traňk-

Čel, s. 377). /~ 

2. 1.7 Smrt jako pohřeb 

Smrt je ve frazeologii konceptualizována také metonymicky, a to na základě 

souvislosti s událostmi po smrti, zvláště s pohřbem. Pojednává se o ní jako o určité události 

související s pohřbem, jako je např. výroba rakve, zvonění umíráčku, položení na máry, 

požehnání křížem, nesení na hřbitova nakonec pohřbení do hrobu. Tento typ metonymie lze 

přiřadit pod schéma SMRT = POHŘEB: brát někomu míru na rakev; zvoní mu hrana I 

umíráček; ležet na prkně I na marách; udělat nad někým křížek; brát za kliku od hřbitova; 
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dostat se na Olšany; být na hřbitově I na zelené louce; být jednou nohou v hrobě; být v zemi I 

v hlíně; už na něho čekají červi (Hal, s. 474 - 475, SČFI 1994, s. 549, 583); v hrob se i 

největší vměstná; rakev každého změří; zvon volá: kdo za kým; tlačí ho drn; člověk dnes a 

zítra černá země; šediny hrobové květiny; co kolébka kolébala, to motyka zakopala (Čel, 

s. 375 - 376). 

K pojetí smrti jako nahrazování jedné události (umírání) za událost související 

(pohřeb) lze přiřadit i další příklad metonymie, který uvádějí Lakoff s Johnsonem (2002, 

s. 52) a který lze shrnout pod schéma místo za událost. O události smrti se hovoří jako o 

hřbitovu, hrobu nebo zemi: brát za kliku od hřbitova; dostat se na Olšany; být jednou nohou , 
v hrobě ap. (Hal, s. 474 - 475, SČFI 1994, s. 583) ',' ; .~'. ,'" 

Stejné schéma se objevuje i v lidových písních, ve kterých je smrt zastoupena 

např. oblékáním rubáše, kopáním hrobu i následným rozkladem těla ap.: být na kerchově I pod 

zemí, ležet na marách, ležet v truhle, být sněden červy, být roznesen ptáky ap. 

"Juž tiť [ ... ] pěkně zvony zvoňu" (Sušil 1998, s. 81 )21. 

"Heřmanovi hrany zvoní" (s. 82). 

"Bilym ruchem od zita, I černu hlinu přikryta" (s. 91). 

,,[ ... ] Už moju milenku I do šatů oblekli. II Do šatů oblékli I a do truhle dali, I už 

moju milenku I včerá pochovali" (s. 134). 

"Zvoňte, zvony, po všem světě, I už na milém tráva kvete" (s. 168). 

"Trudovu ženu už oblíkajú, [ ... ] do truhli kladú, [ ... ] na máry nesú, [ ... ] už [jí] 

vyzváňajú, [ ... ] na kerchov nesú, [ ... ] do hrobu kladú" (s. 158). 

"Červíci mia snědá, I ptáčkové roznesú" (s. 396). 

2.1.8 Překračování hranice mezi životem a smrtí 

Jak jsme výše několikrát zmiňovali, při zkoumání jazykového obrazu smrti nelze 

pojem smrt zcela oddělit od pojmu život. V této kapitole si ukážeme, jak se v lidové 

slovesnosti smrt a život navzájem prostupují, jak může jeden přecházet v druhý, aniž by 

hranice mezi nimi byla úplně zřetelná. 

Ačkoli jsme v kapitole 2. 1. 6 jako jeden z atributů smrti uvedli definitivnost, 

v lidových písních a pohádkách bývá často takovýto obraz smrti narušován. Smrt a život 

21 V následujících ukázkách, čerpaných ze Sušilovy sbírky Moravské národní písně, budeme nadále uvádět 
pouze čísla stránek. 
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v lidových písních nebývají chápány jako dva stavy, které se navzájem vylučují, ale jako 

stavy, jejichž hranice je rozostřená.22 Definitivnost smrti je narušena tím, že mrtví 

promlouvají k živým, mohou dokonce na čas vstát a zasahovat do jejich osudů. Časté jsou 

motivy prosby živých, aby mrtvý promluvil nebo obživl. Mrtvý se většinou brání, že je to 

nemožné, případně si přeje, aby mu všichni dali pokoj: 

"Moje mile srdečko, I promluv ke mně slovečko! II Od koho si to slyšel, I že by 

mrtvy mluvié měl? II Pan Bůh zaplaé, dzěvečko, I za to jedno slovečko " (Sušil 1998, s. 92)23. 

"Ach, můj milý, rozmilý, I co ty tak tvrdo spíš, I a já na tebe volám, I ty mně 

neodpovíš. II Běž, má milá, běž domů, I máš tam muža svého, I a já tady musím byt I až do dňa 

súdného" (s. 306). 

"Ach, můj tatičku, stavajtě, I požehnani mi davajtě. II [ ... ] Moje diťatko, něvolaj, I 

a těžkosti nedělaj. II Bo ja už věcej něstanu, Iležim tu pod tverdu zemu" (s. 433). 

"Staň, Aničko, hore, I staň, srdečko moje, I ženu statky tvoje. II Ked' ženeš, užívaj, I 

mně smutnej pokoj daj" (s. 123). 

Mrtvý bývá dotazován po příčině své smrti, po tom, kdo je za jeho smrt 

odpovědný, případně kdo je jeho vrahem: 

"Její starý otec I naprotiv ní běžel: I Kerý ťa, dceruško, I kerý ťa to přejel? II 

Přejel mě, tatičku, I přejel mia můj galán, I už ho odeslali I na panský kancelár" (s. 96 - 97). 

"Michale, Michalku, I kdo je ti příčina? I Kdo by byl, mamičko? I Ud'heli z Unína" 

(s. 155). 

Častý je také motiv touhy mrtvého po novém rubáši. Většinou prosí mrtvý muž o 

rubáš svou ženu: 

"Kdo to chodí po krchově, I po krchově po mém hrobě? II [ ... ] Zkažte vy tam mojí 

paní, I ať mně pošle čechel nový. II Že já v tom ležet nebudu, I že raděj ven z hrobu půjdu. II 

Mám čechel v neděli šitý I a do mše svaté válený" (s. 105). 

"Šij mi, ženo, košulu, I bo mam celu ohnilu. II Ušij mi ju v sobotu, I přiněs mi ju 

v nědělu. II Polož miju na hrobě, Ivemujaju sam sobě" (s. 152). 

22 Jak dokládá Jakobson na rozboru balady Vrba, také v Erbenově Kytici dochází k neustálému prolínání 
protikladů života a smrti. Život ženy, která se v noci podobá mrtvé (ale přesto žije), je podetnutím vrby zničen, 
zároveň však žena-vrba žije dál jako matka. Jakobson vidí v Kytici sepětí dokonce těch "nejvzdálenějších" 
protikladů, totiž porodu a vraždy, lásky (svatby) a smrti (pohřbu) (Jakobson 1995, s. 504 - 507). 
23 V následujících ukázkách, čerpaných ze Sušilovy sbírky Moravské národní písně, budeme nadále uvádět 
pouze čísla stránek. 
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Motiv rozhovoru živého s mrtvým se vyskytuje často v písních o sirotcích. Dítě si 

stěžuje mrtvé matce na kruté zacházení (macechy, otce, pěstounů ap.), matka ho těší, případně 

slibuje, že už si ho brzo vezme k sobě, někdy je i pomstí: 

"Oj, hdo mi to klupe I po mojim hrobečku? II To ja sem, macičko, I ja, vaše 

diťatko. II Vemtě mne tam k sobě I do tej černej země. II Co bys tu dělala, I sirotko ma mila?" 

(s. 149) 

"Dyž tě budó bíti [= otec a macecha], I přiď mně povědíti. I I Já tam na ně přindu, I 

obóm hlavu strhnu. II Tebe vezmu k sobě, I budem spolu v hrobě. II Dyž byla večeře, I klube, 

klub na dveře: I Pod; dítě, otevři. 11[ ... ] Dyž pryč odcházela, I otci hlavu strhla, I macoše 

uryla" (s. 151). 

Právě pomsta bývá nejčastějším důvodem toho, že se mrtví vzbudí. Matka a bratři 

vstanou z hrobu na volání dívky, kterou její milý zabíjí: 

"Jak po tře ti hlasem zavolala, I jeja mamička hned z hrobu vstavala. II Zhůru, 

staňte, rozmili synove, I už se s našu Anu v horach zle děje. II A synove z hrobu povstavali, I 

na svoje koničky vrane sedali. II [ ... ] A hned Janičkovi hlavu sťali [ ... ]" (s. 177). 

Výjimečně je hranice mezi životem a smrtí naprosto překonána a mrtvý se vrací do 

života. Je tomu tak v písni, ve které dívka přiměje svého milého pomocí čárů, aby vstal 

z mrtvých. Milá za něho dá nakonec sloužit mši, a tím ho vykoupí z pekla (s. 108). Podobně i 

těhotná žena, která zemřela, porodí zanedlouho v hrobě své dítě. Muž hrob otevře, žena mu 

dítě podá a slíbí, že s ním ještě čtyři roky bude žít a pak se zase vrátí do hrobu (s. 89). 

Nezřetelný přechod mezi životem a smrtí se projevuje nejen v tom, že mrtví 

ožívají, vracejí se zpět do života a zasahují do něho, ale tuto rozostřenou hranici můžeme 

spatřovat také v přeměně zemřelého v jinou životní formu. Nejobvyklejším příkladem 

takovéto přeměny je květina, která vyroste mrtvému na hrobě nebo na místě jeho smrti. 

Nejčastěji se jedná o rozmarýnu, ale na hrobě vyrůstá také růže, mariánek, karafiát, tulipán, 

fiala, hřebíček, zelená travička nebo jen obecně modrý I bílý I červený kvítek: 

"Leží Janko zabitý, I rozmarýnem zakrytý" (s. 115). 

"Na jeho hrobečku I rozmarýn zelený, I to gbelským pachoukom I roste na 

znamení" (s. 155). 

"Urostly na ní tři růže, I žáden jich trhat nemůže; I jedna je bílá, I druhá je 

červená I a třetí pěkná zelená" (s. 111). 

Rostlina, která vyrostla na místě smrti, nefunguje pouze jako znamení nešťastné 

události nebo vraždy, ale bývá i přímým převtělením mrtvého a prostředkem, jak se pomstít 
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vrahům. Tak je tomu v případě, kdy je manželka vyhozena z okna manželem a chůvou svého 

dítěte. Na místě její smrti vyroste jabloň: 

" Vyrůstla tam jablunečka, I to tej pani ze srdečka. I Kdo z ni jabka trhat' budě, I 

ten pomsty Boži něujdě. II Trhal jich pan s pacholatkem I a chůvěnka s tim dět'atkem. I V tom 

se mračno postavilo I a tu chůvěnku zabilo" (s. 166). 

S pojetím mrtvých jako nově vyrostlých květin souvisí i jejich konceptualizace 

jako semen, která jsou zaseta do hrobu, ale která nikdy nevzejdou. Hřbitov je pak v této 

souvislosti pojímán jako zelená zahrada: 

"Krchove, krchove, I ohrado zelená, I už sem na tě vsela I své drahé semena. II Už 

sem si nasela I mam ulku, tatíčka, I ešče si naseju I sestřičku, bratříčka. II Hrobaři, hrobaři, I 

hluboko sázíte, Ipředrahé semenalnikdá nezcházíte" (s. 431). 

Mrtví se převtělují nejen do rostlin, ale také do zvířat, nejčastěji do ptáků, jako je 

holubice: 

" V slavkovském krchově I holubička sivá, I a tam odpočívá I má maměnka milá" 

( 
Stejně v lidových píSIíf, i v pohádkách je hranice mezi životem a smrtí rozostřená. 

Svět živých a mrtvých se prolíná: mrtvý je vzkříšen nebo se znovu objevuje na světě ve 

zvířecím nebo rostlinném těle. V pohádce Živá voda narazí královic na mrtvé rozkládající se 

tělo, pohozené v příkopu, které nemohlo být pohřbeno, protože patřilo dlužníkovi. Královic za 

něho dluhy zaplatí a nechá ho pohřbít. Poté se setká s mluvícím vlkem, který mu pomáhá a o 

němž se nakonec dozví, že je to duch onoho pohřbeného mrtvého (Erben 1952, s. 18 - 27). 

Hned k několika proměnám dochází v pohádce Jabloňová panna. Život krásné panny je 

postupně zaklet do jablka, holubice a jabloňového květu. I když je jedna forma její existence 

vždy zničena čarodějnicí (která pannu nejdříve zakleje do jablka, pak utopí, poté jako holubici 

roztrhá), vzápětí se panna objevuje v nové podobě (tamtéž, s. 72 - 79). 

To, že svět lidský a svět neživé i živé přírody se prostupují, dokazuje jednak 

schopnost lidí převtělovat se v jinou formu existence, ale také přebírání lidských znaků 

zvířaty (mluvící vlk, liška, mravenci, ryba, moucha apod., zvířata pomáhající lidem). Spjatost 

světa lidí se světem živé přírody i věcí se ale projevuje také v tom, že věci nebo rostliny 

mohou napodobovat osud svých majitelů: pruty zasazené bratry, kteří byli ve světě neúspěšní, 

24 O rozšířeném přesvědčení, že duše na sebe bere podobu ptáka, píše Navrátilová. Podle lidové víry se duše 
dobrého nebo nevinně zabitého člověka převtělovala do bílé holubice, zlý mrtvý se potom objevoval jako 
havran, krkavec nebo vrána. Duše se ale mohla objevit i v podobě slavíka, vrabce, vlaštovky ap., dokonce i 
v podobě hmyzu nebo nějakého jiného zvířete, mohla se převtělovat i do stromů a květin vyrostlých na hrobech. 
Převtělování duší do zvířecí podoby představuje podle Navrátilové velmi archaickou vrstvu lidového myšlení, se 
kterou se setkáváme nejen u Slovanů, ale po celém světě (Navrátilová 2004, s. 147, 148). 
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jsou suché, z prutu nejmladšího, dobře pořídivšího bratra je košatý strom (Pták Ohnivák a 

liška Ryška, tamtéž, s. 27 - 42). Stejnou funkci plní v pohádce Dvojčata dva nože zaražené do 

dubu: rezavý nůž značí, že jeho majitel zemřel (tamtéž, s. 64 -72). 

2.2 Smrt jako zdrojová oblast 

2.2.1 Úvod 

V předchozích kapitolách jsme se zabývali tím, jak je pOjem smrt v Jazyce 

konceptualizován. Pojmová oblast smrti však může sama fungovat jako prostředek 

konceptualizace pro pojmy jiné. V této kapitole budeme zkoumat smrt jako zdrojovou oblast 

metafor. Uvidíme, že funguje především jako intenzifikační prostředek, ale také jako metafora 

pro vyjádření konce, nehybnosti ap. 

2.2.2 Hyperbola 

Základní metaforou, pro kterou funguje smrt jako zdrojová oblast, je hyperbola 

s intenzifikační funkcí. Smrt vyjadřuje velikou míru něčeho (mít k smrti rád / nerad; k smrti / 

na smrt unavený / vyděšený; vzbudil by mrtvého; jen přes mou mrtvolu; umřít strachy / 

smíchem; já z tebe umřu; projev k umření - PS, SSJČ, SSČ; SČFI 1988, s. 313). Výrazy 

vyjadřující nepřetržitost trvání ("navždy": až do smrti; do smrti smrťoucí / do nejdelší smrti 

- PS, SSJČ, SSČ; SČFI 1988, s. 313) nebo negaci ("nikdy": do smrti s tebou nepromluvím = 

nikdy, SČFI 1988, s. 313) vycházejí z antropocentrického úhlu pohledu na věčnost, 

ztotožňovanou s délkou lidského života. I v derivátech nacházíme výrazy, které mají 

intenzifikační funkci: smrťák ve významu příliš silná káva, nebo smrtelná nenávist (= 

nadmíru silná) (SSJČi5 . 

Ve frazémech jako komu bůh neurčil smrti, ten se i z hrobu vyvrtí; když pánbůh 

nekáže smrti, ani od čerta neumřeš (Čel, s. 381); s lidmi i smrt mila (Čel, s. 378) funguje smrt 

25 Na intenzifikační funkci pojmu smrt upozorňuje Blatná ve svém článku o české morbidní slovní zásobě. 
Zabývá se adherentně expresivní slovní zásobou s intenzifikační a zčásti humornou funkcí a rozebírá výrazy ze 
dvou blízkých významových polí, která označují psychické i fyzické chorobné stavy, stavy na hranici života a 
smrti. Blatná rozděluje tyto expresivní výrazy do dvou skupin: psychické (blázen, šílenec a jejich deriváty) a 
mortuální (smrt, mrtvý, umírat, zabíjet ajejich deriváty) (Blatná 1994, s. 160 - 168). 
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jako zástupný výraz vyjadřující "cokoli" nebo "všechno". Přísloví lze parafrázovat jako 

"pokud cokoli není boží vůle, nedojde k tomu" a"s lidmi je milé všechno". 

I v lidových písních a pohádkách vyjadřuje smrt velkou míru. V milostných 

písních se zpravidla jedná o velikou míru lásky, touhy a věrnosti: umírat láskou I touhou; 

raději zemřít než nedostat milého I milou; ujišťování o věrnosti: než by milá milého opustila, 

raději by do vody skočila ap. Smrt jako zdrojová oblast pro metaforu vyjadřující nepřetržitost 

trvání (trvání po celý život) se objevuje především v písních milostných, ve kterých jeden 

slibuje druhému věčnou lásku, kterou přeruší až smrt: do (nejdelší) smrti; do skonání života; 

do hrobu; dokud budeš živ. S tím souvisí i častý motiv touhy po společné smrti, která naopak 

představuje jedinou možnost, jak se milenci mohou konečně setkat: 

"Potěšení moje švárné, I kdy se s tebú srdce zejdel II Ja, zejde se v onej době, Idy 

mě hrobař vloží k tobě. II Tož mé srdce k Bohu volá, I aby přišla tá hodina. IIBože, Bože můj, 

rozbože, I daj mně brzo v zemi lože I" (Sušil 1998, s. 261) 

V písních svatebních se objevuje varování, aby si nevěsta svatbu dobře 

rozmyslela: " ... néni to na rok ani na leta dvě. I Je to, je to do smrti nejdelší" (tamtéž, s. 375). 

Také v pohádkách se často setkáváme se smrtí zastupující výrazy navždy, vždy 

nebo nikdy, tedy výrazy vyjadřující nepřetržitost nebo naopak zdůrazňující negaci: 

" Všecko vám dám, co budete do smrti potřebovat, nic nemusíte dělatI" (Erben 

1952, s. 17) 

,,[ ... ] tobě dám peněz tolik, že do smrti nebudeš musit uhlí pálit" (tamtéž, s. 56). 

,,[ ... ] zařekl se, že do nejdelší smrti ke koželuhovům nepůjde" (tamtéž, s. 90). 

Smrt jako veliká míra se odráží např. ve výrazu na smrt rmoutit: 

" [krále] na smrt rmoutilo, že svého nejmladšího syna tak kvapně odsoudil" 

(tamtéž, s. 25). 

V následující ukázce přirovnání ke smrti (nebo spíše k vraždě) stupňuje vyjádření 

překvapení a úleku: 

"Král zůstal, jako by mu meč do prsou vrazil" - poté, co se dověděl nepříjemnou 

zprávu (tamtéž, s. 55). 

2.2.3 Nehybnost, ticho, konec jako smrt 

Smrt má intenzifikační funkci i ve výrazech s expresivním nebo zastaralým 

zabarvením vyjadřujících stav, který smrt připomíná. Smrt člověka se nejnápadněji projevuje 

nehybností, tichem, klidem, bledostí ap., ale také např. netečností a neužitečností. Všechny 
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tyto vlastnosti a stavy jsou v jazykovém obrazu světa konceptualizovány jako smrt: na smrt / 

smrtelně bledý; živá mrtvola; mrtvý dům (=tichý, klidný, bez pohybu); mrtvá kultura 

(=neplodná); mrť, mrtvina (= neplodná půda); být mrtvý pro krásu (=lhostejný); bylo tam jak 

po vymření. Absenci pohybu pak vyjadřují výrazy s neutrálním stylistickým příznakem, jako 

mrtvice, mrtvět, umrtvovat (PS, SSJČ, SSČ). f .. 

Významová oblast smrti bývá využívána pro vyjádření stavů, které se vyznačují 

nepohyblivostí, pustotou a absencí živých tvorů, i v pohádkách. Lidé, zvířata i rostliny bývají 

zakleti do znehybnění nebo spánku, o kterém se pojednává jako o smrti. V pohádce Dlouhý, 

Široký a Bystrozraký prochází královic zakletým zámkem, v němž "jako by byl v jediném 

okamžení život vyhynul" (Erben 1952, s. 13). Lidé i zvířata v zámku znehybněli 

v nedokončeném gestu nebo pohybu. Také okolí zámku se vyznačuje stavem, který se podobá 

smrti nebo umírání: ,,[ ... ] i okolo zámku všecko pusto a mrtvo" (tamtéž, s. 14). Všechno živé 

vymizelo a neživé věci sice zůstávají, ale bez života ztrácejí svůj smysl. Dokonce i řeka je 

zasažena nehybností a neteče v ní voda: "stromy byly, ale bez listí; luka byly, ale bez trávy; 

řeka byla, ale netekla; nikdež ani ptáčka zpěváčka, ani kvítka země dítka, a ve vodě ani 

rybičky běličky" (tamtéž, s. 14). Zkamenění člověka je chápáno jako stav na pomezí života a 

smrti. Ukazuje na to příklad z pohádky Dvojčata. Jeden z bratrů je zaklet do kamene, a nůž, 

který předtím zabodl do stromu, napůl zreziví: "Nůž byl po jedné straně celý rezem pokrytý, 

ale po druhé se lesknul jako sklo. ,Bratr není ani živ ani mrtev' pravil k sobě sám [druhý 

z bratrů] " (tamtéž, s.68). 

Jak jsme viděli už dříve (kap. 2. 1. 4), smrt je konceptualizována jako konec 

života. Sama potom slouží pro konceptualizaci toho, co končÍ, co je minulé, zaniklé: mrtvý 

jazyk, zemřít (= zaniknout), vymírající zvyky, odumřelý cit, odumřít světu (PS, SSJČ, SSČ). 

Pokud se s něčím loučíme nebo pro nás něco (někdo) přestává existovat, hovoříme o tom také 

jako o mrtvém: je pro mě mrtvý (= budu se chovat, jako by neexistoval, SSČ). Do této 

skupiny patří např. i metafora se zdrojovou oblastí pohřbívání: pohřbít návrhy, myšlenky 

(=vzdát se jich, SSJČ, SSČ). 

Také v lidových písních funguje sémantická doména smrti jako zdrojová oblast 

pro metafory konce. Schéma KONEC = SMRT lze v naprosté většině doložit u výrazů 

abstraktních: láska / štěstí / potěšení zahyne (Sušil 1998, s. 257, 280); robotě zvonila hrana 

(tamtéž, s. 454). Výjimku tvoří výrazy v písních žertovného charakteru, ve kterých se této 

metafory užívá u konkrét: slanina uhynula (tamtéž, s. 637); mít peníze v pekle (tamtéž, 

s.551). 

... 
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" Vínečko, vínečko, kdybys nám umřelo, I ja, co by sirotků po tobě zůstalo!" 

(tamtéž, s. 582). 

Smrt, typicky vnímaná jako něco nepříjemného, slouží pro konceptualizaci 

neúspěchu a prohry: náhlá smrt (pravidlo v kopané, hokeji apod., NSČ), politická mrtvola 

(SČFI 1988, s. 185). 

2.2.4 Příčina smrti (nemoc, poprava, válka) jako smrt 

Jako smrt je metonymicky chápáno i to, co vlastní umírání způsobuje nebo co mu 

předchází. Nejčastěji se jedná o nemoci: černá smrt (= mor), červená smrt (= cholera) (Hal, 

s. 472), ale také např. o drogy: bílá smrt (SČFI 1988, s. 312) nebo o popravu: smrt olovem / 

provazem (Hal, s. 472). 

Jako potenciální smrt je chápána válka nebo (v lidových písních) vojna. Vnímání 

války / vojny jako smrti se projevuje v derivátech lexému smrt označujících bohy války: 

mrtvovolenkyně (= bohyně bitvy, JS), Smrtonoš (= Áres, bůh války, PS, SSJČ). V lidových 

písních je lze doložit konceptualizací odvodu jako popravy nebo tím, že vojna bývá stavěna 

na roveň smrti: 

"A ten starý rychtář I a tenje ten můj svat, I tak mňa dau on svázat, I jako šibenca 

kat" (Sušil 1998, s. 511 )26. 

"Chodilatě matička I okolo rebníčka, I nosila na rukách I švárnýho synáčka. II 

Ach, synáčku, synáčku, I co tě mám udělat? I Mám-li tě utopit Ilebi ti mám chovat? II Ach, 

maměnko má milá, I teho neděléte, I radši mě chovéte, I na vojno mě déte" (s. 516). 

Při loučení nabádá branec milou, aby se za něho modlila, když umře: 

"Ach, bude vojna, vojna neščasná, ldyž umřu, modli sa za mňa" (s. 503). 

Někdy se ale strach z téměř jisté smrti mění ve furiantství a pocit neohroženosti: 

"Já mám kyrys na svém těle, I nebojím se nepřítele, I nepřítele, ani Turka, I 

neudělá mně nic kulka" (s. 504). 

Smrt na vojně bývá nejčastěji charakterizována jako smrt "na koni" a stojí 

v protikladu přirozené smrti "na zemi". Kůň bývá v písních o vojně zmiňován často 

v souvislosti s tím, že vojáka "nese na smrt" (" koníček se třese, I že mňa na smrt ponese" -

26 V následujících ukázkách, čerpaných ze Sušilovy sbírky Moravské národní písně, budeme nadále uvádět 
pouze čísla stránek. 
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s. 509)27. S tím souvisí i strach vojáků z toho, že jim bude upřen pohřeb se všemi rituály, 

případně že se o jejich smrti nikdo nedoví: 

"Neumřu na zemi, I než umřu na koni, I a dyž s koňa spadnu, I šabla mně zazvoní" 

(s. 515). 

" Tam zahynu jako srnka, I nezví o mně má panenka. II Tam zahynu jako jelen, I 

nezví o mně bratr jeden. II Tam zahynu jako laňka, I nezví o mně má maměnka" (s. 527). 

"Chceš-li, milá, vědět, I jak mně zvonijú? I Z karabin, z kanónů, I z kusů házijú. 

[ ... ] Dyby si věděla, I jaký je hrob můj? I Přindi sa podívat, I až sa bude šlapat I po mně vraný 

kůň" (s. 528). 

Na vojně je smrt drastická: krev se valí v koleji, je jí po kolena, tvoří krvavý 

rybník, vozy jsou naloženy (krvavým) masem28
: 

" U města Landavy I je rybník krvavý, I kdo ho okrvavil? I Syneček z Moravy" 

(s. 520). 

" Viděla sem krev v kolaji běžet I a husarky porubané ležet" (s. 525). 

"Byua vojna, byua, I byua patalia, I byuo za Moravú I krvi po kolena. II Krvi po 

kolena, I puné voze masa, I co to pohynuua I bojanovská chasa" (s. 527). 

Smrtelná rána zasahuje nejčastěji hlavu (srov. s kap. 2. 1. 4: hlava je ta část 

lidského těla, která často umírání signalizuje): 

"Má hlavička je bolavá, I od Francouzů posekaná" (s. 522). 

Vojna bývá v lidových písních také často konceptualizovánajako svatba. Jedná se 

opět o důsledkový vztah mezi metaforami: jak jsme viděli v kapitole 2. 1. 5, smrt se také 

přirovnává ke svatbě. Ze schémat SMRT = SVATBA a VOJNA = SMRT tedy logicky 

vyplývá schéma třetí, VOJNA = SVATBA. Dokládá je např. to, že se o šavli hovoří jako o 

nevěstě CAch, pane, panáčku, I já vás pěkně prosím, I učte mia otčenáš, I já sa ženit mosím. II 

Šablička brúsená, I to je moja žena, lona mia vyseká, I keď mně bude třeba" - s. 504). 

27 Kůň se však také stává jediným vojákovým druhem a přítelem, bývá jím oslovován ("Můj koníčku vraný, 
schop se" - s. 522) a někdy jako jediný ví o vojákově smrti a lituje ho. 
28 V souvislosti s drastickými obrazy hovoří Maslowska o motivu řeky, která se na místech bitev a bojů plní 
prolitou krví (rzeki krwi mlodzieÝ/czej, strumienie krwi ap. - řeky mladé krve, potoky krve). Jak uvidíme dále, 
řeka se tak stává místem smrti (Maslowska 1999, s. 186 - 188). 
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2.2.5 Zima jako smrt 

Konceptualizace zimy jako něčeho, co přináší smrt, se odráží v jarním lidovém 

obyčeji tzv. vynášení smrti, který byl rozšířen u všech západních Slovanů (srov. Václavík 

1959, s. 187). Figurína Smrti - Zimy bývala zhotovena zpravidla ze slámy a mívala ženskou 

(zřídka i mužskou) podobu. Jejím vynesením se mělo dosáhnout očisty celého hospodářství a 

uchránění lidí i zvířat od pohrom, zejména od nemocí. Smrt bývala ničena různými způsoby: 

topením, upalováním, kamenováním ap. Protějškem obřadu vynášení Smrti pak bylo přinášení 

léta, které bylo symbolizováno stromkem, někdy zdobeným malovanými vejci, ovocem, 

stuhami aj. (tamtéž, s. 176 nn). Jako názvy vynášené Smrti uvádí Václavík Mařena, Mara, 

Marén, Marca, Marmuriena, N ajmurenná panna, Muriena, Mařoška, Maryna, Morena, 

Mořena, Morana aj. (tamtéž, s. 185), stromek představující léto pak byl podle něj označován 

jako letečko, léto, líto, strom, vršek, lésola, letorošť, bor, máj, majiček, chvojka, květnice, 

krasna ap. (tamtéž, s. 190) 

V Sušilově sbírce je rozsáhlý oddíl písní týkajících se vynášení nazván Smrtná 

neděle. Sušilo podobě Smrtky píše: "Marena, mořena, smrt', smrtnica, smrtelnička, smrťák, 

smrtholka, smrt'och, květnica, a jak jí ještě jinde říkají, bývá došek hůlkou prostrčený a co 

děva s ústy i rukama přidělanýma vystrojený. Obyčejně smrt' tu ze slámy na rahýnku asi loket 

dlouhém aneb ze dvou holí na způsob kříže svázaných utvořenou obláčejí do šatů bílých dle 

kroje svého, jak kde který panuje, a ověšují stuhami, škaroupkami z vajec čili výfuky či 

výdumky, mezi něž kladou kousek sukna červeného, což obojí na niti provlékají" (Sušil, 

1998, s. 697). 

Smrt mívá v lidových písních klíče, kterými sv. Jiří nebo sv. Jan odemyká zem 

nebo nebe: 

"Smrtná neděla, / kams klíče poděla? / Dala sem je, dala / svatému Jiří. / Svatý 

Jiří vstává, / zem odemykává, / aby tráva růstla" (Sušil 1998, s. 697). 

"Smrtolenko, smrtolo, / kams klíče děla? / Dala sem jich, dala / svatému Jánu, / 

aby otevřel/do nebe bránu. / Dala sem jich, dala / svatému Jiří, / aby otevřel/do nebe dveří, 

/ všelijaké kvítí, / kde on ráčil jíti" (tamtéž, s. 698). 

Vynášená smrt bývá někdy chápána jako oběť, která umřela místo nejstaršího 

z dědiny, nebo byla obětována za chlapce nebo za panny, aby se provdaly: 

"Má milá Mařeno, pro kohos umřela? / Pro toho synečka nekterého" (tamtéž, 

s.700). 
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" Už Mařena leži / a zubami škeři, / ma mi/a Mařeno / pro kohos umřela? / Pro ty, 

pro ty, pro pacholky, / pro velčovske panny / aby se vydaly" (tamtéž, s. 699). 

Smrt bývá upálena, utopena, ukamenována nebo zakopána do země: 

"Smrť, smrť ukrutná, / kyse!ico29 nechutná; / kyse!icu zíme / a smrt' utopíme" 

(tamtéž, s. 700). 

Sušilo tomto zvyku píše: "Obyčejně se Mařena spaluje, potopuje aneb aspoň 

hroudím a kamením uhazuje; i utíkají děvy, jenž tak byly Mařenu popravily, bojíce se, aby za 

nimi Mařena neletěla. [ ... ] V Rajnochovicích a v okolí nosí přístevnice, co totiž za zimy na 

přístvu chodily, Mařenu a zakopávají ji do země tak, aby jí pacholící nenašli; sic jinak by se 

děvy ty nevdaly" (tamtéž, s. 700 -701). 

3 Jazykový obraz života 

Stejně jako u výkladu o jazykovém obrazu smrti se i u pojmové oblasti života 

zaměříme nejdříve na etymologický rozbor lexémů život, živý a žít, na jejich slovníkové 

definice a deriváty. Poté budeme v samostatných kapitolách zkoumat významovou doménu 

životajakožto oblast cílovou a zdrojovou. 

Etymologie (podle Mach, Rej) 

Lexémy život (psI. *životb) i živý pochází z praslovanského základu živb. Výraz 

život přeneseně znamenal i střední část těla, břicho; kjeho odvozeninám patří životní, životný, 

životnost. Mezi odvozeniny lexému živý patří výrazy živit, živný, živnost, vyživit, výživa, 

obživa, pří živný, obživnout, živobytí, živel, jakživ. Výraz žít znamená být naživu. Mezi jeho 

odvozeniny patří přechodné tvary jako prožít (život), přežít (válku). Praslovanské žiti má 

stejný základ jako živý a život, takže může být pokládáno za denominativum (spíše než aby 

živb bylo ze slovesa - Mach). 

Druhým významem slovesa žít bylo uzdravit se, zotavit se z nemoci, vyhojit se. 

Tento význam se zachoval v nářečním ožiť (= okřát) a požit' (= zotavit se) a ve spisovném 

výrazu ožít (= vzkřísit se). Některé předpony ~iní toto sloveso přechodným, a to ve smyslu 

nabýt něčeho, dostat něco, zesílení majetkového i tělesného, zmohutnění, nasycení, 

prospěchu, tedy všeobecného zotavení tvora dříve slabého, nemocného a chudého: užít něčeho 

29 Václavík vysvětluje, že kyselice bylo jídlo z kvasu, které se jedlo převážně v zimě a postní době (Václavík 
1959, s. 190). 
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(= ve svůj prospěch vzít, přibrat), požít (= sníst, vypít), zažít (= dobře strávit), nářečně vyžiť 

(= vytrávit), záživný, nářečně užilej (= štědrý) a neužilej (= skoupý), užitek, užitečný, požitek. 

Podobný význam má i žito, které dříve neznamenalo určitý druh obilí, ale jen obilí jakožto 

výživu. Ze stejného kořene pochází i nežit, jehož původní význam byl nehojící se vřed. Také 

výraz půjčit pochází z požitku ve starším významu užívání něčeho, znamená tedy dopřát 

někomu užívání, užitek něčeho (Mach). 

Vidíme tedy, že výrazu život bylo užíváno nejen k označení existence, ale i 

k označení prostředků, které tuto existenci umožňují. Svědčí o tom výrazy požít, zažít, žito (ve 

významu výživy), užitek, užitečný a požitek, tedy označení jídla a obecně něčeho užitečného 

nebo příjemného. Život je také umožněn dobrým zdravotním stavem, o čemž svědčí druhý 

význam slovesa žít (uzdravit se), nářeční ožiť a požiť a výraz ožít ve významu vzkřísit se. 

Slovníkové definice (podle PS, SSJČ a SSČ, pokud není uvedeno jinak) 

Lexém život má ve slovnících tyto významy: 

1. soubor jevů charakteristických pro organickou přírodu (výměna látek a 

energií, rozmnožování, schopnost reagování ap.), biologická existence 

2. lidské bytí v době mezi narozením a smrtí, doba, po kterou člověk žije 

3. živý člověk, lidská bytost, živý organismus vůbec (utratit několik životů) 

4. souhrn vlastností příznačných pro živého člověka (činnost, aktivita, 

zdatnost, energie, dynamika ap., vjel do něho život) 

5. vlastnosti, které prostředí vtiskují živí tvorové, zvl. lidé (pohyb, ruch, 

neklid ap., život velkoměsta) 

6. náplň a způsob činností a projevů živých tvorů (život rostliny) 

7. způsob probíhání lidské existence, zvl. ve vztahu ke společnosti (odnést si 

něco do života) 

8. způsob existence a průběh zrněn u věcí (život mostu, kniž.) 

9. pobyt (život v lázních, kniž.) 

10. životní potřeby, živobytí (život na venkověje lacinější, zast.) 

11. břicho (zast., ob., jen PS, SSJČ) 

Lexém živý je definován takto: 

1. žijící, týkající se živého organismu (živý plot = plot z keřů; živá hustota = 

protoplazma, bioplazma, odb.; živá váha = váha živého dobytčete; živý 

inventář = dobytek, hospodářská zvířata, antonymum: mrtvý inventář = 

věcný; živá síla = vojáci; živé břemeno / překážka = v tělocviku; životní 
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projevy / pochody / podmínky / minimum, rod životný = označující živé 

bytosti, ling.) 

2. plný energie, čilý, rušný (živý člověk = plný energie; živá povaha; živé oči 

= jasné; živá gestikulace; živé pohyby; živý tanec / rytmus / přednes; živá 

ulice / křižovatka / doprava) 

3. skutečně existující, opravdový (živá skutečnost / přítomnost / představa; 

živý důkaz / bůh / sen / obraz; živé svědectví; živý přenos, živé vysílání = 

přímo vysílané) 

4. stále trvající, poutavý, působící, názorný (živý problém / odkaz / příklad / 

styl; živá otázka / tradice / bolest / víra; živé vyprávění; mít co v živé 

paměti; živý národ = nevymřelý, kniž.; živé slovo = zaříkadlo, zast.; živý 

jazyk, antonymum mrtvý jazyk; živá řeč = mluvená; živá abeceda = 

s obrázky předmětů; živá část vedení = pod napětím, odb.) 

5. prudký, intenzivní, neochabující (živý ruch; živá diskuse / touha; živé 

dojmy) 

6. pohyblivý (kniž.) (živá voda; živé mračno; živý plamen; živý přesyp = který 

mění tvar) 

7. jasný, sytý, pestrý - o barvách (živá zeleň / barva) 

8. červený (živé rty; mít oči živé od práce, nář., jen SSJČ) 

Lexém žít je definován následovně: 

1. být naživu (ať žije! = zvolání na počest) 

2. trávit život (žít ve lži; žít skromne) 

3. živit se něčím, udržovat svou existenci (žít z úroků) 

4. bydlet (žít ve měste) 

5. zaměřovat se na něco (žít pro rodinu) 

6. přetrvávat, existovat, trvat (žít ve vzpomínkách) 

7. prožívat (žít slavnou dobou, kniž.) 

8. být v jistém společenském vztahu (žít se ženou) 

Derivace (podle PS, SSJČ a SSČ, pokud není uvedeno jinak) 

Mezi deriváty lexémů život / živý / žít patří lexémy: 

životnět (= stávat se živým, jen SSJČ); 
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živost (= vlastnost toho, kdo je živý, čilost: francouzská živost = temperament, 

živost očí / pohybů / dojmů / vyprávění / debaty; = ruch, neklid: na zámku panovala živost; = 

jasnost: živost barvy); 

životní (= týkající se života: životní projev / pochod / podmínky / úroveň / standard 

/ styl/cíl/síla / energie / elán / tempo / minimum / moudrost / názory / příběh / osudy; 

rozšířit si životní obzor; = důležitý: životní nutnost / problém / potřeba / otázka; = skutečný: 

životní portrét; = osobní, zast.: životní lékař; = živý, živoucí: životný obraz bytosti); ~ 

životně (= významně: životně důležité; = věrně, výstižně: zobrazit postavy životně, = osobně, 

zast.: být doprovoděn životně; = skutečně, nář.: životně jsem ho viděl); ~ životný: ve většině 

významů zastaralá varianta k životní (= schopný udržet se naživu, zast.: životný organismus; 

= věrný, výstižný: životná postava románu; = týkající se života, zast.: životná zem; = živý, 

zast.: životný dědic; rod životný = označující živé bytosti, odb.; = skutečný, zast.: životná 

velikost; = důležitý, zast.: životný zájem; = živný, zast.: životná půda); ~ životnost (= 

vlastnost toho, kdo je životný, vitalita; = trvanlivost výrobku, tech.: životnost stroje); 

životo- / života- (životabudič = obnovující síly; životadárný = posilující, udržující 

život; životopis = biografie; životospráva = zdravé vedení života); 

živoucí (= živý: živoucí bytost / člověk; = bystrý, opravdový, jasný: živoucí zraky / 

skutečnost / barva / potřeby); --: živoživoucÍ (=velmi živý, zast.) 

živoucný (= živoucí, jen PS) ~ živoucně, živoucnost; 

živořit (= žít bídně, nuzně, mít se špatně; = o rostlinách: špatně růst; = o věcech: 

špatně prospívat: divadlo živořf) ~ živořivý Gen SSJČ); 

živorodý (= rodící živá mláďata, odb.; 

schopnost klíčit přímo na mateřské rostlině, odb.; 

tendence v uměnf); 

o rostlinách, jejichž semena mají 

přinášející oživení, kniž.: živorodé 

oživnout / ožít (= nabýt života; = stát se rušnějším: město oživlo; = rozpohybovat 

nakreslenou postavu: vanim. filmu ap.; = začít znovu fungovat: internetové stránky znovu 

ožily; = znovu se objevit: vzpomínka ožila) ~ oživlý 

oživit (= dodat života: oživit mrtvého; = učinit živějším, rušnějším: oživit diskusi) 

prožít (= strávit: prožít někde mládí / dovolenou; = zakusit, poznat: prožít dobré i 

zlé; prožít hudbu) ~ prožitý 

zažít (= zakusit, poznat: zažít válku; = strávit: zažít dovolenou / Vánoce; = strávit 

potravu: strávit oběd; = pochopit: zažít probírané učivo) ~ zažitý 
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3. 1 Život jako cílová oblast 

Jak jsme viděli v kapitole o smrti jako cílové oblasti (2. 1), smrt je vnímána 

převážně jako konkrétní entita. Stejně tak je tomu u pojmu život, který je konceptualizován 

jako věc, se kterou lze různě manipulovat, a jako nádoba. Konceptualizace života často úzce 

souvisí s konceptualizací smrti a doplňuje se s ní. Tomu, že pojmy smrt a život stojí v opozici, 

odpovídají i vlastnosti, které jsou jim přisuzovány. Smrt byla strukturována jako něco, co je 

dole, život je naopak nahoře; smrt jako spánek souvisí s pojetím života jako bděním. 

Vyznačovala-li se smrt atributy jako je ticho, nehybnost, lhostejnost a neužitečnost, životu je 

naopak připisována aktivita, pohyb, energie a úrodnost. 

3. 1. 1 Život jako věc, nádoba a entita vyplňující nádobu 

Podobně jako smrt i život je chápán jako konkrétní předmět, který je možno 

uchopovat, lze se 6~)dotýkat, přemist'ovat ho ap. O tom, že se životem lze nakládat jako 
,~/ 

s předmětem, svědčí výrazy jako vzít si život, sáhnou si na život, dát I darovat život (dítěti 

nebo odsouzenci na smrt), přijít o život (SSJČ, SČFI 1994, s. 359). Život má také vlastnosti 

připisované konkrétním věcem (holý život, tvrdý I lehký I těžký život) a lze ho vlastnit (nabýt 

života = ožít; být jako bez života) (SSJČ, Hal, s. 475, 491). 

Život jako konkrétní věc bývá specifikován jako něco, co je cenné, vzácné a o co 

je třeba pečovat. Pod tuto koncepci spadá pojetí života jako peněz, kterými lze platit nebo 

které lze vsadit: zaplatit za svou nerozvážnost životem; stálo ho to život; za cenu života; dát 

v sázku život (SSJČ). Život jakožto cennou věc lze také pro někoho nebo pro něco obětovat 

(obětovat I nasadit pro někoho život - SSJČ), bývá o něj ukládáno (ukládat někomu o život, 

přijít o život - Hal, s. 475) a lze ho uhájit (uhájit holý život - SSJČ). Motiv života 

obětovaného, života, kterým Kristus vykupuje lidstvo, je častý v lidových písních, zejm. 

voddílu Písní posvátných a Písní obřadných a podřadných. Lze ho doložit výrazy jako 

vykoupit životem lidstvo I hříšníky I křesťany I duše ap.: 

"Líbám tebe, o, Ježíši, I draho 's vykúpil mú duši" (Sušil 1998, s. 60). 

Tento cenný život bývá symbolizován krví, kterou za nás Kristus prolévá: 

"A tam stála [Maria] a plakala, I kde ta svatá krev kapala. II Kde ta svatá krev 

kapala, I všady růže prokvétala" (tamtéž, s. 54). 

Kristova prolévaná krev symbolizuje nejen unikající a obětovaný život, ale má 

také schopnost nový život dát, a to nikoli pouze ve smyslu vykoupení a věčného po smrtného 
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života, ale ve smyslu skutečné nové existence. Z Kristovy krve ukápnuté na zem vyrůstá 

vinná réva, která přináší těm, kdo ji pijí, spasení: 

"Krista Pána bičují, II až krev z něho stříkala. II Maria ju sbírala, II do zlatého 

pohára. II Po zahradě chodila II a tú krvjú kropila. II Kde kapečka ukápla, II všady révek 

vypukl" (tamtéž, s. 53). 

"Co z té krvi vyrůste? I Vyrůste z ní libeček I a z libečka pupínek I a z pupínka 

růžička I a z rúžičky zrnečko, I ze zrnečka vínečko, I kdo to víno pit bude, I všech hříchů 

zbaven bude" (tamtéž, s. 54). 

I v pohádkách je život strukturován jako něco, co je nutno střežit, co lze koupit 

nebo směnit za jinou cennost. O život jako o něco cenného je také možno hrát hazardní hry. 

V Živé vodě zaplatí královský syn dluhy za své bratry, kteří prohráli své životy v kostkách, 

vyplatí je od šibenice a tím jim koupí život.: 

" [královic] zeptal se jednoho, co to znamená? -, Vedou tu dva na šibenici, ( řekl 

ten člověk, ,prohráli sami sebe v kostkách a chtěli utéct. ( - Když je přivedli blíž, viděl 

královic, že jsou to jeho bratří. Ti ho taky hned poznali, padli na kolena a prosili ho pro 

všecko, co mu je na světě milého, aby je vykoupil. Královic hned za ně zaplatil, co bylo třeba, 

a vzal je s sebou" (Erben 1952, s. 22). 

Konceptualizace života jako cenné věci se v pohádkách promítá i do výrazů jako 

nešetřit svého života pro něco (" tvůj otec nešetřil pro živou vodu svého života" - tamtéž, 

s. 24) a zaplatit životem (" mnozí udatní to [= pokus o vysvobození princezny] prvé zaplatili 

životem" - tamtéž, s. 46, "aťjí [= rybě] ani jazyk nevezmeš, sic mi to svou hlavou zaplatíš! -

tamtéž, s. 48, " Bílá holubice lítá do králova pokoje; tu mi dnes zastřelíš a přineseš: pakli se 

to nestane, tvá hlava za to" - tamtéž, s. 75). Život jako cennou věc je možno darovat a 

obdržet za něho na oplátku pomoc. Tak např. ušetří-li hrdina životy zvířat nebo je zachrání od 

jisté smrti, a ona mu pak na oplátku pomohou. 

Jak jsme viděli, z pojetí života jako cenné věci vychází metafora, která 

konceptualizuje život jako něco, co lze vsadit do hazardní hry, případně jako hazardní hru 

samu. Tomu nasvědčují také frazémy jako jde o život; hrát o život; hrát v karty I kostky života; 

padá mu karta (= daří se mu v životě) (SSJČ, Hal, s. 490). Schéma ŽIVOT = HAZARDNÍ 

HRA připomínají i Lakoff s Johnsonem a dokládají ho příklady jako využít svých šancí; hrozí 

mu prohra; mít eso I trumf v rukávu I v ruce; dát někomu mat; dostat se do patové situace; 

hrát poctivou hru; výhra I prohra v životě; vycházejí mu karty; blufovat; vsadit se o něco; hrát 

vabank; v sázce je mnoho ap. (Lakoff, Johnson 2002, s. 68) 
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život je vnímán jako kontinuum ohraničené z jedné strany narozením a z druhé 

strany smrtí. Stejně jako u jazykového obrazu smrti i v pojetí života hraje důležitou roli jedna 

ze základních ontologických metafor, metafora nádoby, respektive ohraničeného prostoru. 

Viděli jsme, že smrt je chápána jako přechod z jednoho prostoru (nádoby) do druhého. 

V kapitole 2. 1. 2 jsme rozebírali pojetí prostoru, do kterého se člověk smrtí dostává, nyní se 

zaměříme na prostor, ve kterém se nachází před smrtí. Život je chápán jako předmět, který má 

svůj vnitřek a od okolí je oddělen svým povrchem. Do života jako do duté nádoby je možno 

vstoupit (vrhnout se do života - např. politického, kulturního ap., být do života dobře 

vybaven, uvést co v život = uskutečnit něco, vejít v život, vstoupit do života - SSJČ). Představa 

vstupu do života slouží jako metafora pro narození, které je popisováno jako příchod na svět, 

vstup na svět (SSJČ, SČFI 1994, s. 365). Jako nádobu lze život i naplnit nebo vyprázdnit 

(prožít plný / prázdný život - SSJČ)30. S pojetím života jako nádoby jsme se setkali už při 

rozboru jazykového obrazu smrti: ke smrti dochází při naplnění života - nádoby: naplnění 

osudu / svých dnů / svého času (Hal, s. 476). 

Jak jsme viděli na předchozích příkladech, někdy bývá jako synonymum pro život 

chápán svět. V některých případech ale existuje mezi těmito dvěma pojmy významový rozdíl: 

jako nádoba se chápe pouze svět a život pak jako pobyt v tomto světě. Pojetí života jako 

pobytu ve světě se promítá do jazyka výrazy jako pobyt na tomto světě / slzavém údolí; 

vezdejší pobyt; pobývat / přebývat na tomto světě (Hal, s. 490). 

Dosud jsme rozebírali konceptualizaci života / světa jako nádoby. Existují však 

také výrazy, které svědčí o tom, že jako nádoba bývá pojímán člověk a život je pak něco 

zpravidla kapalného, co do něho proudí, co člověk do sebe pojímá, co může člověka jakožto 

nádobu naplňovat nebo z něho dokonce překypovat: nový život mu proudil do žil; kypět / 

překypovat životem; být plný života; vjel do něho život; být jako bez života (SSJČ, SČFI 1994, 

s. 360). Život, který vyplňuje člověka - nádobu, však nemusí mít pouze kapalnou formu. 

Bývá také vnímán jako substance, která má podobu dechu nebo vzduchu. Připomeňme si 

kapitolu 2. 1. 4, ve které se ukázalo, že skrze dýchání, vnímané jako jeden z nejzákladnějších 

projevů života, je konceptualizována smrt (vydechnout naposledy - Hal, s. 474). Metafora 

30 Schéma života jako nádoby uvádějí i Lakoff a Johnson a dokládají ho příklady plný / prázdný život, v životě 
toho pro něj už mnoho nezůstalo, ze života je třeba dostat co nejvíce, žít život naplno (Lakoff, Johnson 2002, 
s.68). 
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života jako dechu je pak doložitelná i výrazem s významem opačným: vdechnout někomu / 

něčemu život (SSJČ)31. 

3.1.2 Prostorová orientace života 

Orientační metafora poskytuje koncepci života jako něčeho, co má prostorovou 

orientaci. Lakoff a Johnson uvádějí jako příklad této metafory schéma ZDRAVÍ A ŽIVOT 

JSOU NAHOŘE a dokládají ho výrazy jako být na vrcholu zdraví, ve vrcholné formě, vstát 

z mrtvých (Lakoff, Johnson 2002, s. 27). K nim lze dodat také slovníkový příklad: národ 

povstává k novému životu (SSJČ). Kromě toho, že je život chápán jako něco, co je nahoře, 

bývá konceptualizován také jako předmět, který je před / za člověkem nebo blízko člověka: 

mít život před sebou / za sebou; být mezi životem a smrtí; přivést někoho k životu (SSJČ, SČFI 

1994, s. 361). 

S pojetím života jako něčeho, co je nahoře, souvisí i chápání života jako bdění. 

Lakoff a Johnson uvádějí orientační metaforu VĚDOMÉ JE NAHOŘE, která se odráží ve 

výrazech vstávat (= vzbudit se), zvednout se z dřímot, být hore (nář.). Tato metafora má 

zřejmě svou bázi v naší zkušenosti s faktem, že když jsme vzhůru, naše těla zaujímají 

zpravidla vzpřímenou polohu (Lakoff, Johnson 2002, s. 27). Dochází tak k prolnutí schémat 

ŽIVOT = NĚCO, CO JE NAHOŘE, a BDĚNÍ = NĚCO, CO JE NAHOŘE, a vzniká 

schéma třetí, ŽIVOT = BDĚNÍ, které vytváří s ostatními dvěma systém metafor propojených 

důsledkovými vztahy a na které ukazují slovníkové příklady vzbudit k životu, probudit se 

k životu (SČFI 1994, s. 363). 

3. 1. 3 Život jako časový úsek a cesta 

V kapitole 3. 1. 1 jsme definovali život jako pobyt ve světě. Ze slovníkových 

definic můžeme vidět, že mezi významy života patří jednak existence (definice 1: život = 

soubor jevů charakteristických pro organickou přírodu, biologická existence), jednak doba 

této existence (definice 2: život = lidské bytí v době mezi narozením a smrtí, doba, po kterou 

člověk žije). Život je tedy vnímán jako časový úsek, jako určitá vymezená doba pobytu na 

31 Pojetí dechu jako nezbytné podmínky života odpovídá i chápání duše, která tělo oživuje a která je při smrti 
vydechnuta ústy. Navrátilová upozorňuje na etymologickou souvislost mezi výrazy dech a duše, jež vyjadřovaly 
oživující princip těla, životodárnou sílu, která po smrti vyprchá (Navrátilová 2004, s. 145, srov. též poznámka 
14). 
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světě, která je ohraničena z jedné strany narozením a z druhé strany smrtí. Toto pojetí 

můžeme doložit výrazy jako vymezený čas života; dny života; doba života; za jeho života; 

doba od kolébky do rakve; za našeho času / doby; mít dobré / zlé časy (SSJČ, Hal, s. 490). 

Podobně jako s konceptualizací života jako naplňované nádoby, i s pojetím života jako času 

jsme se setkali v kapitole o pojmové oblasti smrti (kap. 2. 1. 4), ve které jsme smrt definovali 

jako poslední časový úsek života: poslední hodinka (Hal, s. 474). 

Čas života je ve frazeologii pojímán jako doba, kterou je nutno využít 

k vykonání určitých činů, protože po smrti k tornu již nebude příležitost. Povaha těchto činů 

se přitom v různých příslovích liší. Na jednu stranu přísloví nabádají k užívání všeho 

příjemného ve smyslu "carpe diem", na druhou stranu ale ponoukají ke skromnosti a prostotě: 

žij, peněz nežel, s přáteli se vesel (Čel, s. 69); skoupý život ošuměle chodí (Čel, s. 69); pijme, 

co se do nás vejde: však nám život brzo přejde (Čel, s. 175); ale: prostě-li žiješ, sta let dožiješ 

(Čel, s. 356); žij bez hluku (Čel, s. 354); za zdravého života dobře činiti, po smrti času nebude 

(Čel, s. 18). 

Souvislost mezi životem a časem se promítá i do toho, že život je pojímán jako 

určitý časový úsek: bud' jako den (ráno je zrození, večer smrt), nebo jako rok (jaro je mládí, 

podzim stáří - srov. výraz jaro / podzim života). Konceptualizace života jako dne je zřetelná 

v pohádce Tři zlaté vlasy Děda-Vševěda, která rozvíjí pojetí stáří jako večera a rána jako 

narození. Děd-Vševěd se ráno vzbudí jako malé dítě, v poledne je mužem a večer se vrací 

domů jako stařec: 

"Děd-Vševědje můj syn, jasné slunce: ráno je pacholátkem, v poledne mužem a 

večer starým dědem" (Erben 1952, s. 60). 

Paralela mezi životem a časem se projevuje i ve faktu, že o obou jevech se hovoří 

jako o prostorech nebo vzdálenostech, které mohou být krátké nebo dlouhé: prožít dlouhý / 

krátký život; po celý život nic nedělat; být poznamenán na celý život (SSJČ) (srov. např. trvalo 

to dlouho / krátce / celý den ap.). Lakoff a Johnson popisují čas jednak jako pohybující se 

předmět (přijde čas, kdy ... ; ten čas dávno přešel), jednak jako něco stacionárního, v čem se 

pohybujeme my (vstupovat do osmdesátých let, blížit se ke konci roku ap.) (Lakoff, Johnson 

2002, s. 56 nn). Podobné pojetí vidíme i u konceptualizace života. Ten je vnímán také jako 

pohyb, jak vyplývá z výrazu běh života (Hal, s. 490). S konceptualizací života jako pohybu 

souvisí i jeho pojetí jako vodního toku, který teče odněkud někam (potůček života - Hal, 

s. 490). Svět je také chápán jako voda, resp. rozbouřené moře, a život potom jako plavba lodí 

po vodě: loď / lodička života, vlnobití světa (Hal, s. 490). Tento systém metafor můžeme 

shrnout pod schéma ŽIVOT = VODA / PLAVBA. Život - moře se objevuje v lidových 
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písních jako nebezpečná vodní plocha (o nebezpečí jako o jednom z atributů života 

pojednáme podrobněji níže): 

,,0, Maria, hvězdo morská, I přebolestná matko božská, I na tom moři světa 

vzdychám I a s prosbou k tobě pospíchám. II Račiž mě v smutku těšiti, I v nebezpečenství 

chrániti" (Sušil 1998, s. 66). 

Existuje však také pojetí opačné, které vychází z představy, že život (opět ve shodě 

s časem) je stacionární a my se pohybujeme v něm. Takové chápání života se objevuje ve 

výrazech jako kráčet I ubírat se I procházet životem; chodit I běhat po světě; vléct se I pachtit 

se životem (SSJČ, SČFI 1994, s. 365), ale také v pojetí života jako cesty, po které se 

pohybujeme (jak vyplývá z výrazů životní cesta I pouť I putování ap. - Hal, 490). Pojetí života 

jako cesty nacházíme i v lidových písních. Promítá se do výrazů jako pouť života; tvůj 

[ = Kristův] kříž [je] berla k putování; dokonat pouť života ap. (Sušil 1998, s. 59). Život je 

vnímán jako putování k nebi, cesta k zaslíbené zemi: 

"Na zemi nejsem nežli host, [ ... ] II mám před sebou práznou cestu I k tvému 

[= Ježíšovu] městu; I tam je má vlast zaslíbená, krví tvojí vysloužená" (tamtéž, s. 59). 

Život podle Božích přikázání (a podle evangelií) se konceptualizuje jako úzká 

cesta, která vede do nebe, život hříšný pak jako cesta široká, vedoucí do pekla: 

"Bo do nebe je cesta uzučka I jak do šatnej jahelečky uška. II A do pekla je široka 

brana, I na padesat vozův murovana" (tamtéž, s. 707). 

3.1.4 Život jako příběh 

Jak píší Lakoff s Johnsonem, metafora života jako příběhu je v naší kultuře 

hluboce zakořeněná. Na předpokladu, že život každého člověka je strukturován jako 

povídkový příběh, je založena celá životopisná tradice. Takto chápaný život má s příběhem 

jisté styčné body, jako jsou účastníci (postavy), části příběhu (epizody), ap. Pokud popisujeme 

svůj život, používáme stejný postup jako u vyprávění příběhu: některé postavy a epizody 

zvýrazňujeme, jiné ignorujeme, pojímáme svůj život na základě jistých stadií, příčinných 

spojitostí ap. Snažíme se neustále hledat ve svém životě význam tím, že sledujeme 

souvislosti, které by zapadly do určitého koherentního příběhu (Lakoff, Johnson 2002, 

s. 189 - 191). 

Lakoff a Johnson uvádějí jako příklad této metafory konvenční spojení příběh 

života; vyprávět svůj životní příběh ap. (tamtéž, s. 189) Metaforické pojetí života jako příběhu 

se odráží i ve výrazu kniha života. Se schématem ŽIVOT = KNIHA jsme se setkali už při 
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rozboru metafor smrti v souvislosti s výrazem zavřít knihu svého života (Hal, s. 475, srov. 

kap. 2. 1. 4). Na základě naší prototypické představy knihy jako něčeho, co obvykle obsahuje 

příběh, lze najít příčinné souvislosti se schématem rozebíraným Lakoffem a Johnsonem, které 

pojímá život jako příběh. 

3. 1. 5 Život jako zdroj světla 

, , 

Už v kapitole 2. 1. 4 jsme mohli odvodit schéma ŽIVOT = ZDROJ SVĚTLA 

nejen z frazémů jako mít na kahánku; být na zhasnutí; lampa / světlo / svíčka jeho života 

dohořívá; dohořet (Hal, s. 474,475, SČFI 1994, s. 550), ale také z pohádky o Smrti, která při 

narození rozsvěcuje člověku svíci, a tu pak zhasne s jeho úmrtím (viz poznámka 16). Pojem 

světla se tak zařazuje mezi řadu pojmů dalších (život, den, bdění ap.), které stojí v opozici ke 

smrti, tmě, noci, spánku atd. Chápání života (přesněji světa) jako světla se odráží i 

v metonymickém vyjádření uzřít / spatřit světlo světa (= narodit se). Narození bývá také 

symbolizováno světlem v podobě hvězdy: narodit se na šťastné hvězdě (Hal, s. 491)32. 

V lidových písních je život konceptualizovánjako světlo, které hasne bez Krista: 

" [ ... ] bez tebe [ = Kriste] nám svíce života hasne" (Sušil 1998, s. 59). 

Světlo nebo zdroj světla v lidových písních nebývá někdy ztotožňován se životem 

jako takovým, ale s Kristem, který lidský život osvětluje: 

3. 1. 6 

"Ježíši, světlo života, / potěšení všeho světa!" (tamtéž, s. 59) 

"Pusť od sebe [= Kriste] světlo, o, slunce jasné" (tamtéž, s. 59). 

Život jako utrpení i radost 

Jak jsme viděli v kapitole 2. 1. 5, smrt bývá pojímána jako zápas. Také život je 

vnímán jako těžká, obtížná situace, bývá metaforicky popisován jako boj nebo břemeno, 

které je třeba vláčet s sebou. Metafory ŽIVOT = BOJ a ŽIVOT = BŘEMENO dokládají 

výrazy prát / rvát se se životem; protloukat se / tlouct se životem; vláčet těžký život; táhnout 

káru (SSJČ, SČFI 1994, s. 363 - 366). 

V kapitole 3. 1. 1 jsme ukázali, že pojem svět někdy splývá s pojmem život, jindy 

je svět chápán jako místo, na kterém se život odehrává. V lidových písních (zejm. v oddílu 

Písní posvátných) je tento prostor světa pojímán jako místo nestálé, nebezpečné a nejisté. 

32 Srov. i biblický motiv hvězdy zvěstující narození Krista, který je častý také v lidových písních. 
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Usilovat o požitky, které nabízí, se nevyplatí, protože život směřuje neodvratitelně ke smrti a 

v jejím světle se jakékoli světské rozkoše jeví jako marnost, jež připravuje člověka o duši a 

odvádí od Boha. Pravá radost spočívá ve víře a následování Krista. Svět a "světský" život 

v takovémto pojetí získává atribut marnosti: 

"Na tom světě nic stálého, on je všecek márný" (Sušil 1998, s. 65)33. 

"Zde člověk dychtí po věčné slávě, I a zítra již má hrob na hřbitově. II Zde pyšní 

lidé ve zlatě chodí, I zítra je červi a žáby snědí. II Já nežádám víc světské rozkoše, I žádám já 

vidět Pána Ježíše" (s. 71). 

"Měj se dobře, marný světe, I s tou podvodnou radostí, I již Ježíš v srdci mém 

kvete, I ten květ plný sladkosti" (s. 72). 

"Ach, světe, světe, mě's podmaňoval, 10 mó dušičku mě 's připravoval. II Věřila 

jsem ti, nebudu více, I stup, můj Ježíšku, do mého srdce" (s. 69). 

"Marnost: světská marnosť, k čemu 's mia podvedua, I od mého miuého Boha 's 

mia odvedua" (s. 62). 

Pojetí života jako nebezpečného místa souvisí s výše zmiňovaným faktem, že život 

je chápán jako boj s nástrahami a pokušeními, které na člověka ve světě číhají: 
------------------

"Budeš-li stále zde bojovati, I chce ti Bůh za to korunu dáti" (s. 71). 

Marnost světa vyplývá především ze skutečnosti, že život může být kdykoli 

přerušen smrtí, a i kdyby byl sebedelší, přesto ke smrti jednou dospěje. Dalším atributem 

života je tedy jeho konečnost (srov. také kap. 2. 1. 3, která pojednávala o smrt jako o něčem, 

co je blízko): 

"Živ jsem, živ jsem, nevím, dlúho-li, I umřu, umřu, nevím, skoro-li" (s. 365). 

Neodvratitelné směřování ke smrti už od mladého věku se odráží i v písni Život 

lidský: 

"Když sem já byl mladý, bylo mně dvadcet let, I býval mně po vůli, býval mně celý 

svět. II A od tech dvadceti šlo mně ke třidceti, I už mně počínaly mé líčka měňati. II A od tech 

třidceti šlo mně k štyrydceti, I už mně počínaly mé údy klesati. II A od tech štyrydceti [ ... ]" 

atd., píseň pokračuje analogicky až ke stu let: "A po tech sto letech ešče jedno leto, I už mně 

rozžíhajte, moje děti, světlo. II Do hrobu mia dajte, do hrobu tmavého, I tam budu spočívat až 

do dně súdného" (s. 60). 

33 V následujících ukázkách, čerpaných ze Sušilovy sbírky Moravské národní písně, budeme nadále uvádět 
pouze čísla stránek. 
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Z vědomí marnosti a konečnosti světa vyplývá i pojetí člověka jako hosta na zemi. 

Jeho pravý domov se nachází nikoli v přítomném světě, nýbrž v místě, kam duše odchází po 

smrti a které je popisováno jako nebeské město nebo zaslíbená vlast: 

"Na zemi nejsem nežli host, [ ... ] II mám před sebou práznou cestu I k tvému 

[= Ježíšovu] městu; I tam je má vlast zaslíbená, krví tvojí vysloužená" (s. 59). 

život však také bývá, na rozdíl od smrti, vnímán jako něco radostného. To se týká 

zejména příchodu na svět, narození, o kterém se hovoří jako o radostné události. Stejně tak 

výraz slavit I oslavovat narozeniny dokládá schéma ŽIVOT / NAROZENÍ = RADOSTNÁ 

UDÁLOST. V lidových písních (zejm. voddílu Písní posvátných a Písní obřadných a 

podřadných) se motiv porodu jakožto radostné události (šťastné hodiny) objevuje v souvislosti 

s narozením Krista a okolnostmi provázejícími toto narození (zvěstování Panně Marii, marné 

hledání noclehu, klanění pastýřů a mudrců, hvězda značící místo narození ap.)34: 

"Narodzil sě Kristus Pan I teho dne, teho, teho dne I s velkym veselim" (s. 35). 

"Nesem vam dobru novinu, I dal Pan Bůh ščastnu hodinu, I Panna syna porodila, 

[ ... ]" (s. 668). 

Radost provázející narození Spasitele se přenáší i na neživé věci, které se samy od 

sebe začnou projevovat a jakoby "ožívat": 

"Zvony samy zvonily, I dyž Marii viděly. I Dveře se zotviraly, I svice se rozžihaly 

[ ... ]" (s. 667). 

Radost se však někdy pojí se smutkem pramenícím z vědomí o budoucí Kristově 

smrti. Takto odpovídá právě narozené dítě na dotaz, proč pláče: 

"Kterak němam plakaci, [ ... ] mam křescjany vykupié, [ ... ] svym nejdražšim 

životem" (s. 35). 

3.1.7 Nositelé života, prostředky navracení života, vzkříšení 

o tom, že v jazykovém obrazu světa existuje mezi životem a smrtí hranice, která 

se dá přestupovat oběma směry, jsme pojednali v kapitole 2. 1. 8. Nyní se zaměříme 

podrobněji na prostředky, které umožňují návrat do života nebo převtělení do jiné životní 

formy. Jedním z nejtypičtějších je voda, která má v pohádkách schopnost křísit mrtvé. 

34 Tj. události inspirované zvl. evangeliem podle Matouše, kap. 1,2 (zvěstování Panně Marii, hvězda oznamující 
narození Spasitele, klanění mudrců) a evangeliem podle Lukáše, kap. 1, 2 (zvěstování Panně Marii, setkání 
Marie a Alžběty, klanění pastýřů). 
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Zpravidla se vyskytuje ve dvojí podobě: živá voda oživuje, mrtvá voda zabíjí, ale také 

zaceluje rány, a tak v sobě spolu s atributem smrti nese i atribut zdraví, příznačný pro život. 

Voda mívá i jiné zázračné schopnosti, dokáže například udržet lidskou podobu: 

,,[král] vytáhl to třetí jablko a rozkrojil, a hned také z něho vyskočila panna [ ... ] A 

když zavolala: , Vody! Vody!!' tu se honem král shýbnul do řeky, nabral vody rukou a pokropil 

ji, a tu se ta panna již neztratila" (Erben 1952, s. 73).35 

Ambivalentní chápání vody jako prostředku křísícího i usmrcujícího se odráží i 

v prastarém pojetí řeky jako hranice mezi světem živých a mrtvých. Jak píše Navrátilová, 

mytická představa o vodě jako o cestě na onen svět je rozšířena v různých světových 

mytologiích včetně slovanské, která byla pravděpodobně ovlivněna antickým mýtem o 

Charonovi, převážejícím duše zemřelých (Navrátilová 2004, s. 154). Maslowska upozorňuje, 

že v pohádkách bývá řeka, obydlená nadpřirozenými bytostmi topícími lidi (v českém 

prostředí převážně vodníky), místem smrti. Také v lidových písních se s řekou pojí násilná 

smrt. Řeka představuje místo vraždy nebo prostředek zahlazení stop po zločinu: matka v ní 

utopí nemanželské dítě, zločinec do ní svrhne mrtvolu ap. Řeka bývá také častým místem 

tragické nehody nebo sebevraždy spáchané většinou z nešťastné lásky: dívka oplakává 

někoho blízkého, kdo se jí v řece utopil, nebo se sama vrhá do vody, aby unikla nechtěnému 

sňatku (Maslowska 1999, s. 184 - 185). 

Jak dále upozorňuje Maslowska, motiv řeky často doprovází drastické obrazy 

z bitev a bojů, na jejichž místě se řeka plní prolitou krví (rzeki krwi mlodzienczej, strumienie 

krwi ap. - řeky mladé krve, potoky krve - tamtéž, s. 186; v Sušilově sbírce srov. např.: "U 

města Landavy / je rybník krvavý, / kdo ho okrvavil? / Syneček z Moravy" - Sušil 1952, 

s.520). 

Zároveň je však řeka konceptualizována jako nositelka života (podobně jako 

pohádková živá voda). Podle Maslowské je jednou z hlavních vlastností řeky spojovaných 

s životem čistota, protože čistá voda má v lidové slovesnosti moc uzdravovat (Maslowska 

1999, s. 186 - 188, srov. poznámka 28). V Sušilově sbírce představuje řeka často místo 

milostných schůzek, a tedy další protipól k motivu řeky konceptualizované jako místo smrti. 

35 O vodě jako o prostředku s magickými účinky pojednává i Václavík. Voda byla podle něj chápána jako něco, 
co odplaví všechny nečistoty, a samo si čistotu uchová. S očisťující funkcí vody byl spjat i křesťanský křest. 
Připisovaly se jí léčivé účinky, omytím ve vodě mohl člověk i zkrásnět, voda měla také schopnost přinést dívce 
ženicha. Pomocí vody se předpovídala budoucnost, posvěcená voda (ať už původu církevního nebo lidového) 
dokázala ochránit proti démonům nebo hromu. Do konce středověku se dokonce prameny potoky a studně 
uctívaly a nosily se jim oběti v podobě zabitých zvířat (Václavík 1959, s. 119 nn). 
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Mezi další nositele života patří krev. Motiv krve, podobně jako motiv řeky, se pojí 

s významovou oblastí smrti i života. Prolitá krev symbolizuje zpravidla násilnou smrt, 

zároveň má ale oživující schopnosti. V pohádce Jabloňová panna vyroste z několika kapek 

krve zavražděné panny jabloňový proutek, do jehož květu se panna převtělí. 

Jak jsme viděli výše (kap. 3. 1. 1), v lidových písních se často opakuje křesťanský 

motiv Kristovy nevinně prolité krve, která přináší lidem spasení a nový život. Její životodárná 

moc se v lidových písních zpředmětňuje tím, že na místě, kam ukápla, vyrůstá květina (růže) 

nebo vinná réva, symbolizující eucharistii: 

"A tam stála [Maria] a plakala, I kde ta svatá krev kapala. II Kde ta svatá krev 

kapala, I všady růže prokvétala" (Sušil 1998, s. 54). 

"Co z té krvi vyrůste? I Vyrůste z ní libeček I a z libečka pupínek I a z pupínka 

růžička I a z rúžičky zrnečko, I ze zrnečka vínečko, I kdo to víno pit bude, I všech hříchů 

zbaven bude" (tamtéž, s. 54). 

V pohádkách patří mezi zázračné prostředky, které mají schopnost obnovovat 

život, i jablka. Plaváček na své cestě za Dědem-Vševědem přichází do města, ve kterém roste 

jabloň rodící mladicí jablka: "když někdo jedno snědl, třeba byl už nad hrobem, omladl zas a 

byl jako jinoch" (Erben 1952, s. 59). V pohádce Pták Ohnivák a liška Ryška má podobné 

účinky ptačí zpěv: královo zdraví, a dokonce i život závisejí na tom, zda Ohnivák nezahyne a 

zazpívá. Jeho zpěv má nakonec moc nemocného krále uzdravit (tamtéž, s. 27 - 42). 

3.2 Život jako zdrojová oblast 

3.2.1 Aktivita, energie, čerstvost, úrodnost jako život 

Jak jsme naznačili v úvodu kapitoly 3. 1, život se na rozdíl od smrti vyznačuje 

aktivitou, energií, pohybem, prospěšností ap. Entity, které mají tyto vlastnosti, jsou potom 

konceptualizovány jako něco, co je živé. O někom, kdo je energický, aktivní a výrazně se 

projevuje, se hovoří jako o živém člověku (zejm. živé dítě), případně se říká, že je živý jako 

rtuť, má živou povahu a i jeho gesta jsou živá, kypí I překypuje životem, vjel do něho život, je 

plný života (nebo naopak je jako bez života, tj. netečný), má se k životu ap. (SSJČ, SČFI 1994, 

s. 359, 360) Živý může být i tanec, rytmus nebo přednes, živá ulice I křižovatka se vyznačuje 

ruchem a pohybem (SSJČ). O tom, že pohyb je chápán jako život, svědčí i výraz živý přesyp, 

tj. přesyp, který mění tvar, nebo zastaralý výraz živý vlas (způsobující svědění) (SSJČ). Také 
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četné deriváty dosvědčují konceptualizaci aktivity a pohybu jako živosti: životní síla / energie 

/ elán / tempo; životabudič (= co obnovuje síly); živost,jrancouzská živost (= temperament); 

živost očí / pohybů; panuje tam živost; živost debaty; živorodé tendence (= přinášející oživení) 

ap. (SSJČ) 

V pohádkách jsme v souvislosti s motivem zakletí definovali smrt jako něco, co se 

vyznačuje nehybností (kap. 2. 2. 3). Procitnutí z tohoto zakletí jako obnovený pohyb a 
-========----=-:.:;:-;::..~ 

aktivita je pak také pojímáno jako znovuzrození nebo oživenÍ. Schéma POHYB = ŽIVOT 

můžeme doložit scénou z pohádky Dlouhý, Široký a Bystrozraký: zakletí je zrušeno, 

znehybnělí lidé se pohnou a v okolí zámku se objeví rostliny a zvířata. Celá scéna je 

popisována jako oživení a živost: 

"A v zámku i okolo zámku najednou všecko oživělo: ten, co držel v síni napřažený 

tesák, švihl jím do povětří, jen zafičelo a pak jej zastrčil do pošvy; ten, co brnknul o práh, 

dopadl na zem [ ... ] V konírnách vesele dupali a řehtali koně; stromy okolo zámku zelenaly se 

jako brčál, na lukách bylo plno strakatého kvítí, vysoko v povětří švitořil skřivánek a v bystré 

řece projížděly se hejna drobných rybiček. Všude živo, všude veselo!" (Erben 1952, 

s. 16 -17)" ,~JO , " 

i 
Z tohoto schématu můžeme odvodit související metaforu pojímající život jako / 

bdění. Smrt je v pohádkách konceptualizována často jako spánek a lidé bývají do spánku, 

tedy do stavu, který se smrti podobá, zakleti. V pohádce Živá voda hlídá drak panny spící 

v zakletém zámku. Vysvobození pak pro ně představuje procitnutí z dřímoty, které Je 

popisováno jako oživnutí, stejně tak jako návrat živých tvorů a rostlin do okolí zámku: 

"Když [ ... ] na cestě [královic] dvanáctihlavého draka do moře srazil, procitla ta 

královna na zlatém loži i všech jejích dvanácte panen ze sna se probudilo; celá ta holá 

křišťálová hora zazelenala se radostí a kolem ní, kde dřív byla poušt: povstalo veliké krásné 

město, a v něm bylo plno lidí, a všickni plesali a výskali [ ... ]" (tamtéž, s. 23). 

S aktivitou souvisí i bystrost a dychtivost: živoucí zraky; být do práce celý živý 

(kniž., SSJČ). Nejen pohyb, ruch nebo neklid, ale jakýkoli projev živých bytostí či společnosti 

živých bytostí je vnímán jako život, což vede v češtině k výrazům jako veselý život; život 

společnosti; pozorovat život pod mikroskopem; rodinný / manželský / pohlavní / citový / 

politický / kulturní / veřejný / společenský / studentský / vojenský život; život ve městě / na 

vesnici ap. (SSJČ) 

Viděli jsme, že významová oblast smrti slouží ke konceptualizaci něčeho, co 

zaniklo, co je minulé (2. 2. 3). Jako život je naopak pojímána aktuálnost nebo čerstvost, 

z které pak vyplývá i významnost (co je aktuální, má význam). Pojetí něčeho čerstvého jako 
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živého dokládají výrazy jako živé dřevo (= nevyschlé), živá krev (= čerstvá, nesedlá) a živá 

rána (= otevřená) (SSJČ). Aktuálnost, významnost nebo nezbytnost se pak odrážejí ve 

výrazech jako živý problém; živá otázka; živá tradice; živá víra; živý odkaz; živý jazyk 

(antonymum mrtvý); živoucí potřeby lidí; životně důležitý problém; životní nutnost / problém / 

otázka; životný zájem (= důležitý) (SSJČ). 

Stejně tak jsou na základě pojmové oblasti života konceptualizovány vlastnosti 

jako užitečnost, úrodnost a funkčnost: o úrodné půdě se mluví jako o živé nebo zastarale 

životné, životnost výrobku znamená jeho trvanlivost, schopnost fungovat ap. (SSJČ) Opět je 

zřejmé, že konceptualizace úrodnosti jako života stojí v protikladu ke konceptualizaci 

neúrodnosti a neplodnosti jako smrti (srov. výrazy mrtvina, mrť znamenající neúrodnou půdu, 

PS, SSJČ; viz kap. 2. 2. 3). 

Také to, co je skutečné, opravdové nebo co se skutečnosti podobá, bývá 

popisováno jako živé: živý Bůh; živá skutečnost; žiwJpředstava; živý sen; živé vysílání; životně - -------- ~- --- ----~-----_ .. 

zobrazené postavy; životně někoho vidět (= skutečně, nář.); životnět v něčí představě (= stávat 

se skutečným); životní portrét; životná postava románu; životná velikost (= skutečná, zast.); 

živoucí skutečnost (SSJČ). 

Jak jsme viděli, život bývá někdy symbolizován červenou barvou (viz např. 

červená výzdoba města v pohádkách). Sám pak funguje jako metafora pro červenou nebo 

jasnou barvu: živé rty jsou nářečně rty červené, živá / živoucí barva je barva jasná (SSJČ).36 

3.2.2 Existence, osoba, pobyt, živobytí jako život 

Jak vyplývá z výrazů jako vznik a vývoj života na zemi; život člověka / zvířete / 

rostliny; život knihovny; most měl krátký život; uvést něco v život; doba života (= součet dob 

bezporuchového provozu určitých zařízení, odb.) ap. (SSJČ), pojmu život se užívá k označení 

existence, a to nejen existence živých tvorů, ale i neživých věcí. Frazémy blízko žije přátelství 

od nepřátelství (Čel, s. 284) a paní nenávist ještě živa (Čel, s. 135) pak svědčí o tom, že o 

existenci abstraktních pojmů se také pojednává jako o žití. 

Jak jsme mohli vidět už na rozboru slovníkových definic, na základě metonymické 

věcné souvislosti neoznačuje život pouze existenci, ale také to, co existuje, totiž lidskou 

bytost. Z výrazů jako utratit několik životů; ztráty na životech; škoda tak mladého života ap. 

(SSJČ) lze odvodit metaforu LIDSKÁ BYTOST = ŽIVOT. 

36 O červené barvě jako symbolu života svědčí i červený prapor, který někdy nahrazoval strom symbolizující 
přinášené léto (srov. Václavík 1959, s. 198). 
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Při rozboru cílové oblasti života jsme zjistili, že život bývá někdy chápán jako 

pobyt ve světě (kap. 3. 1. 1). Život jako zdrojová oblast slouží naopak ke konceptualizaci 

pobytu jakéhokoli: prostředky na život v lázních, dva roky pařížského života (SSJČ). 

Už z etymologie a derivátů vyplývá, že pojem život se užívá k uchopení toho, co 

nám žití umožňuje (srov. výrazy jako obživa, výživa, živit, požít = sníst, vypít, zažít = dobře 

strávit, nářečně vyžit' = vytrávit, užitek, užitečný, požitek ap., i výraz žito, který původně 

znamenal obilí jakožto výživu - Mach). Konceptualizace živobytí jako života se promítá také 

do výrazů jako vydělávat si na život, obstarávat život (SSJČ). 

3.2.3 Hyperbola 

Výraz život plní stejnou intenzifikační funkci jako výraz smrt. Slouží k zdůraznění F. 

~"-

záporu, jako synonymum pro zájmeno nikdy: v životě / co živ / jak živ jsem to neviděl 

(= nikdy, srov. s výrazem do smrti ho nechci vidět, SČFI 1988, s. 410, SČFI 1994, s. 107, 

SSJČ). Jediný rozdíl mezi intenzifikačními funkcemi života a smrti tkví v tom, že pojem smrt 

(který označuje událost, která teprve nastane) může zdůrazňovavnep-roveditelnost nějaké akce 

pouze v budoucnosti (do smrti s ním nepromluvím), kdežto život (který se týká toho, co bylo, i 

toho, co bude) může zesilovat zápor týkající se minulosti i budoucnosti (v životě jsem s ním 

nemluvil / v životě s ním nepromluvím). Ve výrazu jednou / jedinkrát za život potom výraz 

život neslouží k intenzifikaci záporu, ale ke zdůraznění jedinečnosti. ,i,., 

V lidových písních je hyperbola je zastoupena např. motivem nekončící lásky a 

věrnosti trvající až do skonání života: 

"Ani t'a já nezabudu, / pokud kolvěk živa budu" (Sušil 1998, s. 307). 

3.2.4 Léto jako život 

V kapitole 2. 2. 5 jsme rozebrali pojetí zimy jako smrti, která se na počátku jara 

vynáší v podobě slaměné figuríny. V protikladu k zimě stojí léto, přicházející do vesnice, 

jakmile sv. Jiří nebo sv. Jan odemknou zemi klíčem, který získali od vynášené smrtky. Obyčej 

přinášení léta v podobě stromu někdy dokonce provází vynášení Smrti. Motiv léta 

konceptualizovaného jako projev života můžeme doložit ukázkami písní, které se týkají 

vynášení smrti a nového, probouzejícího se života: 

,,[ ... ] šak je dosti kvítí, / až se hora svítí, / a pod horó kamení, / až se hora 

promění" (Sušil 1998, s. 697). 
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"Svatý Juři kořen buři, / aby rostla tráva, / všelijaké kvítí, / na věnečky vití" 

(tamtéž, s. 697). 

"A ty, nový léto, / cos nám doneslo? / Všeho dobrého, / kvítí modrého" (tamtéž, 

s.697) 

4 Shrnutí 

Na základě rozboru etymologie, slovníkových definic, derivátů, frazémů, lidových 

písní a pohádek jsme se pokusili zmapovat jazykový obraz smrti a života v češtině. Vycházeli 

především z teorie Lakoffa a Johnsona a jejich dělení metafor na strukturní, ontologické, 

orientační, metonymické a personifikační. Metafory jsme pak dělili podle oblasti zdrojové a 

cílové. 

Jak se ukázalo, tvoří pojmy smrt a život spolu s pojmy dalšími systém vzájemně 

propojených opozic. Na jedné straně stojí pojmové oblasti smrti, zimy, noci, spánku, tmavé 

barvy, neštěstí a prostorové orientace "dole", na straně druhé pak život, léto, den, bdění, 

světlý, štěstí a prostorová orientace "nahoře". Viděli jsme, že pojem smrt souvisí s pojmem 

zima (viz vynášení Smrtky na konci zimy), proti nim stojí léto spojované s novým životem 

(přinášení léta). Smrt bývá vnímána jako spánek nebo noc (usnout věčným spánkem; stáří je 

potom konceptualizováno jako večer: večer života ap.), život se pojí se stavem bdělosti, a 

tedy i se dnem (vzbudit se k životu, viz také pojetí lidského života jako dne v pohádce Tři 

zlaté vlasy Děda-Vševěda). Se spánkem a nocí souvisí pak černá nebo tmavá barva 

(zdůrazňovaná zejména v souvislosti s pojmenováním místa, kam se ukládají mrtví: černý / 

tmavý hrob, černá země ap.), s životem a bděním se pojí naopak barva světlá a jasná. Barvy 

tvoří také spojnici mezi další opozicí: neštěstím a štěstím. Smrt je prototypicky chápána jako 

nešťastná událost, život (zejména pak začátek života, narození) jako něco radostného. 

Neštěstí je pak podobně jako smrt symbolizováno černou barvou (např. motiv města 

potaženého černým suknem v pohádkách), radost pak barvou červenou (motiv červeného 

sukna). Smrt je spojována se spánkem a život s bděním také svou prostorovou orientací: smrt, 

podobně jako spánek, je chápána jako něco, co je dole (ulehnout k věčnému spánku), život a 

bdění pak jako něco, co je nahoře (vzbudit se k životu). Smrt se vyznačuje absencí pohybu, 

život naopak aktivitou. Co je neúrodné, bývá popisováno jako mrtvé, úrodnost je pojímána 

jako živost. Minulý je mrtvý, aktuální je živý. 
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Všechny tyto opOZIce patří mezi základní pOjmy tvořící model světa už 

v předkřesťanské době. Jak jsme však mohli vidět, v jazykovém obrazu smrti a života se 

pro líná pohanské vidění světa s viděním křesťanským, které je založeno na i na opozicích 

dalších, jako je dobro / zlo, Bůh / ďábel ap. (srov. Němec 1994, s. 264 - 265). Promítají se 

zejména v konceptualizaci smrti jako něčeho, co přináší buď odměnu (v podobě nebe), nebo 

trest (v podobě pekla). K tomuto pojetí smrti přistupuje pak další křesťanský motiv, totiž 

motiv Krista vykupujícího svou smrtí lidstvo. 

Ačkoli tedy stojí pojmy smrt a život v opozici a jako takové jsme je zkoumali 

odděleně, ukázalo se, že hranice mezi nimi není v jazykovém obrazu světa zcela ostrá37
. 

V konceptualizaci obou pojmů hraje důležitou roli antropomorfismus a princip tělesnosti. 

V cílové oblasti jsou oba pojmy pojímány jako konkrétní entity, se kterými je možno jako 

s předměty zacházet (dát / vzít život) a které také lze jakožto konkréta vnímat smysly (černá, 

hořká smrt, tvrdý / lehký život), přičemž vizuální a čichové vnímání se zřetelněji pojí spíše se 

smrtí. Oba pojmy mají prostorovou orientaci (mít smrt za zády, mít život před sebou ap.). 

Život jako konkrétum bývá pojímán jako cenná věc, o kterou lze hrát (odtud pojetí života 

jako hazardní hry), o kterou je třeba pečovat a kterou je možno ztratit. Oproti tomu u pojmu 

smrt se takováto konkretizace neobjevuje, smrt je naopak chápána jako něco, co nás o cenný 

život připraví. Mezi životem a smrtí jakožto dvěma nádobami (či spíše prostory) je možno 

přecházet, a život i umírání jsou potom konceptualizovány jako cesta (cesta života, odejít 

cestou všech lidí ap.). 

I když se s odchodem ze života se pojí motiv loučení a smutku a s příchodem na 

svět motiv radosti a oslavování, radost ze života bývá tlumena povědomím, že život 

neodvratitelně spěje ke smrti. Z toho potom pramení konceptualizace života / světa jako 

něčeho marného. Naopak smutek ze smrti je zmírňován chápáním smrti jako spánku a 

odpočinku od tvrdého života. Splývání radostné a smutné události se projevuje 1 

v konceptualizaci smrti jako svatby. 

Mezi konkrétní entity konceptualizující život a smrt patří i světlo. Život je pojímán 

jako světelný zdroj (lampa, svíčka, světlo) a smrt potom jako dohořívání, resp. zhasnutí této 

svíčky. Podobně je tomu i u konceptualizace života jako knihy, kteráje smrtí zavřena. 

Život i smrt bývají ztotožňovány také s vodou nebo řekou. Řeka je často místem 

smrti, v mytologii plní funkci hranice mezi světem živých a mrtvých, na druhou stranu má ale 

37 Na rozdíl např. od lékařského nebo právnického pojetí smrti. V kontextu lékařském a právnickém je nutno 
hranici smrti vymezit přesně: např. v trestním zákoníku se smrtí rozumí smrt mozková, tj. stav, kdy u člověka 
dochází k nezvratným změnám v mozku, při nichž zanikají centra řídící krevní oběh a dýchání (Novotný 2002, 
s.322). 
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voda uzdravující a oživující schopnosti (viz také živá a mrtvá voda v pohádkách). Život pak 

bývá někdy konceptualizovánjako plynutí nebo plavba. 

K dalším konkretizacím smrti patří personifikace. Smrt bývá pojímána nejčastěji 

jako žena (často s kosou; viz také lidové pojetí zimy jakožto smrti, symbolizované figurínou 

ženy), dále pak jako žnec, host, výběrčí daní, jezdec, střelec, všeobecně pak jako nepřítel, se 

kterým člověk bojuje. Kjejím vlastnostem patří spravedlivost, neuplatitelnost, krutost a '>( 

všudypřítomnost. Personifikaci smrti můžeme odvodit i z výrazů jako smrt stojí v patách, 

smrt ho vzala, hledět smrti v tvář, sáhla na něj smrt ap. Oproti tomu pojetí života jako osoby 

je okrajové a svědčí o něm pouze několik frazémů: skoupý život ošuměle chodí, život má 

v patách smrt, život dává bohatství a život se smrti bojí. l ,-

Smrt bývá pojímána jako boj nebo protivník (zápasit se smrtf), ale naopak také 

válka nebo bitva je konceptualizována jako smrt (např. jméno boha války: Smrtnonoš, nebo 

konceptualizace vojny v lidových písních). Také život je vnímán jako boj (rvát se se životem). 

O antropomorfizujícím pojetí smrti i života svědčí i hyperbola s intenzifikační 

funkcí. Smrt je z hlediska lidského života chápána jako nejzazší hranice existence a výraz 

smrt potom zdůrazňuje v lexikalizovaných frazémech nepřetržitost trvání (až do smrti). 

Podobně intenzifikační funkci má i spojení v životě (v životě jsem ho neviděl). 

O tom, že hranice mezi životem a smrtí jsou nezřetelné, svědčí také to, že 

v mytickém pojetí světa ztrácí smrt svou definitivnost, mrtví promlouvají k živým, mohou se 

dokonce navrátit do života nebo se alespoň převtělit do jiné životní formy. Také křesťanské 

motivy, které pojímají existenci po smrti jako nový život (viz např. výraz věčný život), jako 

pobyt v jiném, novém světě, narušují chápání smrti jako definitivního konce života. 

Jak tedy můžeme vidět, smrt a život fungují na jednu stranu v systému opozic jako 

dva protikladné pojmy vyznačující se zcela odlišnými charakteristikami, na druhou stranu 

spolu úzce souvisejí, doplňují se, mnohdy i splývají a je obtížné určit mezi nimi přesnou 

hranici. 
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Abstrakt 

Práce zkoumá jazykový obraz smrti a života v češtině na základě etymologie, 

slovníkových definic a derivátů lexémů smrt, mrtvý, umřít, život, živý a žít, dále na základě 

frazémů a textů lidových písní a pohádek. Vychází z pojetí metafory jako něčeho, na čem je 

založen náš konceptuální systém, dále z teorie kategorizace a z chápání antropomorfismu a 

tělesnosti jako jednoho z hlavních principů jazykového obrazu světa. Metafory smrti a života 

jsou děleny podle oblasti cílové a zdrojové. Jak se ukázalo, v cílové oblasti jsou oba pojmy 

pojímány jako konkrétní entity, se kterými lze jako s předměty zacházet a které mají svou 

prostorovou orientaci. O antropomorfním pojetí pojmu smrt svědčí i konceptualizace smrti 

jako osoby. Také atributy, které jsou smrti přisuzovány (zejm. vlastnosti hodnotící a vlastnosti 

vnímatelné smysly), dokládají její pojetí jakožto osoby nebo konkrétního předmětu. Mezi 

základní představová schémata patří u obou pojmů schéma nádoby (prostoru) a cesty. Život je 

chápán jako kontinuum ohraničené z jedné strany narozením (vstupem do prostoru života) a 

ze strany druhé smrtí (odchodem z prostoru života). Sám život je pak jakožto uplývající čas 

vnímán jako cesta nebo plavba. Princip antropomorfismu se uplatňuje také v oblasti zdrojové, 

kterou zastupuje u obou pojmů zejména hyperbola. Ukázalo se, že smrt a život spolu s dalšími 

pojmy tvoří systém vzájemně propojených opozic. Proti smrti, která je konceptualizována 

jako spánek, noc, zima, neštěstí a něco, co má prostorou orientaci "dole", stojí život, vnímaný 

jako bdění, den, léto a štěstí, s prostorovou orientací "nahoře". Ačkoli stojí oba pojmy 

v opozici, je někdy obtížné určit mezi nimi ostrou hranici, protože se často prolínají (např. 

posmrtný život, převtělování ap.). 
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kognitivní lingvistika; jazykový obraz světa; konceptuální systém; kategorizace; 

prototyp; antropocentrismus; antropomorfismus; tělesnost; metafora; představové schéma; 

strukturní metafora; orientační metafora; ontologická metafora; personifikace; metonymie; 

hyperbola; přirozený jazyk; etymologie; derivace; frazeologie; lidové písně; pohádky; 

pojmová oblast smrti; pojmová oblast života 
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