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Duše - "somatismus" jakési naivní anatomie - je pro rusistiku téma lákavé a závažné, 

neboť duši ruská kultura (a tedy i jazyk) přisuzuje funkci hlavní životní energie, hlavního 

symbolu lidské existence - duše je jakýsi specifický národní orgán. Duše není realita věcná, 

její referent je pouze myšlenkový (duše se vysvětluje těžko a představit si ji nemůžeme), 

odtud snaha o její osvětlení, zpřístupnění přes metaforu: všechny její významy jsou 

metaforické, vycházející z mytologického myšlení. Z toho plyne, že "uchopení duše" jako 

jazykového faktu implik~je věčný problém o vztahu jazyka a myšlení: asociováni 

abstraktního pojmu s konkrétními či konkrétnějšími (duši se připisují vlastnosti člověka nebo 

zživotněné přírody), metaforizace a mytologizace jako základ. Je jasné, že je to zároveň téma 

filozofické, kulturologícké a religiózní: ruské kulturní normy jsou silně ovlivněny 

náboženstvím. 

Diplomantka chce zkoumat "národně-kulturní osobitosti" ruštiny na základě lexikálního 

areá1u frazeologického, tedy frazeologii jako výpověď o národní mentalitě, kultuře a chápání 

světa v duchu současných módních trendů tzv. hngvokulturologie a kognitivní lingvistiky. 

Tady je třeba připomenout, že toto téma už dávno nastolili a systematicky rozpracovali 

Němci, Humboldt (+ 1835) s myšlenkou přímé souvislosti jazykové formy se světonázorem 

(jazykem národ vyjadřuje bezprostředně svou psychiku, jazyk je emanace národního ducha), 

pak hlavně Wilhelm Wundt a jeho desetisvazková Volkerpsychologie (1900-1922). Z Rusů 

byl tomu nejblíž Potěbňa. Zkoumat frazeologii jako výpověď o světonázorové a kulturní 

orientaci národa je jistě lákavé, ale ošemetné. V jazycích naprosto převládají univerzálie, ve 

frazeologii je ohromné množství jevů internacionálních, jednak vycházejících z bible (někdy 

z antiky), jednak vyvolaných kalkováním. Přesto určitá národní specifičnost tady existuje a je 

v poslední době předmětem zajímavých výzkumů (Urysonová, Wierzbicka a mnoho jiných) 

v rámci zkoumání jazykové .,kartiny mira". V těchto pracích se zkoumá nejenom klasická 

frazeologie, ale i rozsáhlé systémy tzv. kolokací popisujících emoce, v nichž somatismy 

(srdce) i smyšlené (duše) jsou bohatě zastoupeny. Jen se mi zdá, že je třeba počítat s tím, že 

tady jde o jazykové zobrazeni, i když je přitažlivé vnímat obraz jako skutečnost samu. 

Diplomantka shromáždila bohatý a zajímavý materiál ruský z biblických výkladů, slovníků 

a encykopedií, také z internetu a pak spojení se slovy duch a duše vyhledala v Synodálním 



ruském překladu a jejich ekvivalenty v českém překladu ekumenickém a kralickém na pozadí 

hebrejského překladu Starého zákona a řeckého překladu Nového zákona. To je práce 

úctyhodná (hezké čtení je doplněno o mýty bájeslovné a religiózní). Škoda> že z rusk<rČeské 

komparace vyvodila jen dílčí poznámky; bylo by snad možné z faktu, že mnohé pozice 

obsazené ruskou "duší" jsou v češtině obsazeny "srdcem" a ještě jinak, odvodit, že "duša" 

v ruštině pokrývá mnohem globálněJi celého člověka, jeho projevy, nejrůznější emoce a často 

zosobňuje hlavní aspekt člověka. Zároveň rus. duše rozryvájetsja, v p,jatki ušla, figuruje i 

v nadávkách - vytváří tedy scény dramatičt~jší a snadn~ji se pohybuje od kladných hodnocení 

(duša čelověk, duša naraspašku) k těm zcela záporným. Škoda, že nebyly vzaty v úvahu 

deriváty, v češtině dušička, Dušičky, v ruštině dušeňka, dušečka., duška. Z materiálů práce 

lze rovněž odvodit rozdíl mezi duch a duše: duch je víc spojen s Bohem, v NZ znamená 

většinou Duch Boží, Duch svatý, duše je víc individualizovaná, je spojena s člověkem, 

s lidmi. 

Aplikace kategorie rodu, čísla a životnosti jako princip je velmi zajímavý podnět. Duše 

jako femininum implikuje vlastnosti typicky ženské, duch zosobňuje vlastnosti mužské. To 

ovšem neodpovídá tomu, co lze zjistit z bible. Slovem duch Kraličtí překládají ruach, pneuma 

(pův. pohyb vzduchu, dech, vítr), pak princip života (to, co odlišuje živou, dýchající bytost 

od mrtvoly) pak i význam Duch Boží. Podle Geneze Bůh vdechl tělu (prachu) ducha života, 

aby se tělo stalo duší živou. Takže duchem naplněné tělo je duší živou (proto i živočich

animal). Tedy kdo není duší, není člověkem. Chci tím jenom naznačit, že genderová 

charakteristika může být diskutabilní (pneuma je neutrum, ruach femininum, spiritus 

maskulinum, l'esprit znamená duch i duše); v latině anima f znamenala i statečná duše, 

odvaha, animus m. též touha, vášeň, láska. Je škoda, že se v souvislosti s opozicí duše-tělo 

nedostalo větší pozornosti ruskému slovu ploť (tělesnost, pohlavnost, vášeň atd.), často 

obtížnému pro překlad. Nelze ovšem tvrdit, že absence korelátu ploť (tělo-ploť) v češtině 

znamená, že model člověka v češtině je představen zjednodušeně. (Lexikální lakuny nelze 

chápat jako nedostatek.) Ve výkladech o významu duše postrádám rus. krepostnoj (to patří i 

do pojednání o čísle a životnosti). 

Autorka někdy vyvozuje příliš ostré závěry z obrazné struktury nebo z omezeného 

materiálu (s.56: Český jazyk víc rozlišuje životnost - čeština má ale speciální koncovky 

-ovi, -ové). Pro teorii frazeologie víc než Rudněv udělal B.A.Larin a L.I.Rojzenzon (ke str. 

10). V práci je až příliš mnoho elementární popisnosti a reprodukce (v oblasti religiózní a 

lingvistické); ne všechno, co lze vyčíst z pomůcek, patří nutně a explicitně do diplomové 

práce. Závislost na výchozích ruských textech je veliká a zřt:jmá (neustále "ruský jazyk" 



místo ruština, "poetický jazyk" místo básnický, opakovaně "sémantický význam" apod.) 

Závěr práce nepředstavuje shrnutí, resumé, ale další popis. 

Diplomovou práci Aleny Jiráskové doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou velmi 

dobře. 

V Praze dne 20. května 2007. 
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