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Posudek na diplomovou práci 

"Duše a duch a jejich odraz v ruském jazyce", 
vypracovanou Alenou Jiráskovou 

V konceptu duše substance duše a duch často splývají; duše je stejně jako duch 
považována za duchovní princip oživující tělo (člověka), kdežto duch/dech/dýchání za základ 
živoucího (dýchajícího) veškerenstva. Proto v jednom ze Žalmů Davidových se píše: 6CRKoe 
OblXa/-lUe oa XGaJlum locnooa. Pro duši jakožto něco velmi subtilního je ve srovnání s duchem 
příznačná bohatší polysémie, duše zahrnuje jednak celistvého živého člověka s jeho tělem (a 
tělesností), jednak dílčí aspekty duše (duchovní vlastnosti, morální vlastnosti, svědomí, 
přísahu aj.), ale i život jako takový. Jednota těla a duše člověkaje patrná na mnohých místech 
Bible, o smrti se zde mluví jako o smrti jeho duše. V jazyce je toto místo reflektováno nejen 
v souvislosti s duší - npeoamb OyUly, ale i s duchem - ucnycmumb oyx (obojí znamená 
zemřít). Duch je však vyšší substancí než tělo a duše, je ztotožňován s Bohem (Duch boží), je 
pravdou duše, je její věčnou hodnotou. Ačkoli je lehké popřít realitu ducha, přesto pro 
křesťana je duch (Duch svatý) hybatelem všech věcí na Zemi. Navíc je Duch svatý, na rozdíl 
od starozákonního Boha, Duchem svatým Utěšitelem (lJaplO /-Ie6eCllblu, ymeUlumefl/O, oyUle 

ucmwl/-IbziL.). Z pohledu hlubinné psychologie jsou v člověku absolutní protiklady ducha a 
hmoty spojeny ve vzájemné harmonii a míru pouze tehdy, když se člověk vyrovnává se svou 
psychikou. To se děje skrze cpvXJ7 (duši), resp. skrze její ctnostné a nectnostné stránky (ctnosti 
duši vedou k přibližování hmoty, tj. těla k duchu, nectnosti působí zcela naopak). Duše 
prvotního biblického člověka až do jeho pádu byla nezatížena hříchem a byla v naprosté 
harmonii s tělem (i tělesností) a jeho duchovním vědomím. Starý zákon neuznává 
samostatnou existenci duše vně těla; v Novém zákoně jsou často stavěna do protikladu slova 
tělesnost (8up~) x duch (JrVEÚIlU), jež označují lidskou slabost a intenzitu jeho (duchovního) 
života, nabývanou v důsledku vykoupení. V tělesnosti je tak zahrnut hřích, který vzdaluje tělo 
(=člověka) duchu. 

Bible (Starý i Nový zákon), která často reflektuje jednotlivé významy, případně 
odstíny významů lexémů duše a duch v systému ruské frazeologie, se stala pro diplomantku 
jedním z genealogických východisek (spolu s etymologickými, výkladovými a 
frazeologickými slovníky). Zde je třeba vysoce ocenit metodu, kterou diplomantka použila při 
excerpci všech ustálených biblizmů s komponenty duše a duch. Jelikož jedním z úkolll práce 
bylo i nalézání ustálených analogů v češtině, diplomantka pracuje se třemi různými překlady 
Bible (Synodální ruský, ekumenický český a Kralická bible). Vědoma si bohatosti významů 
obou komponent, kdy obě substance se částečně překrývají, nicméně nejsou synonymní, 
rozhodla se diplomantka upustit od tradiční deskripce materiálu a přistupuje k duši i duchu 
jako ke konceptu, kde si obě substance vymezuje jako konstanty (viz Ju. Stěpanov a A. 
Werzbická aj). Tyto konstanty v ruských ustálených spojeních pak v intencích širokého 
lingvokulturologického přístupu a kognitivní sémantiky nahlíží v rámci jednotlivých opozic, 
s ohledem na tělo (tělesnost), jež se ukázalo být nezbytnou součástí její komplexní analýzy ve 
smyslu jeho provázanosti s duchem a duší, tak jak to zachycuje jazyk (viz 4. kapitola práce). 
Takovýto přístup uchopení a popisu jazykového materiálu umožňuje odhalit to nejniternější 
v genofondu, tj. způsobu nahlížení a vnímání duše a ducha a přemýšlení o nich samotnými 
nositeli ruštiny. V porovnání s češtinou tak diplomantka potvrzuje tušený závěr, že duše 
charakterizována v ruském kontextu jako orgán národní, je v systému ruské frazeologie 
nepoměrně častější; rozdílná je i různá stylistická příznakovost analyzovaných frazeologizmů 
v obou jazycích .. 



Jako zcela inherentní se nám jeví usouvztažnění obou konstant, resp. všech třech 
včetně těla, s kategoriemi čísla, rodu, životnosti a prostoru 

V tom spatřujeme neotřelý a odvážný způsob diplomantčina uvažování o jevech, jimž v rámci 
objektivní i subjektivní jazykové reality jsou přiřazovány významy, což i pro zkušeného 
lingvistu či kulturo loga představuje různá úskalLV této perspektivě bych chtěla zejména 
podtrhnout její způsob nazírání frazeologizmů ve vztahu k prostoru (prostorovosti) a živlům, 
např. JZe3mb e ayUly, Gpe3ambCfl e ayUly, I\.pUGUmb ayUlOt"í, G é'Jly6wJe OyULU aj.; 6e.JICWllb eo 
eeCb oyx (živel vzdušný), U3JZUmb ayUly (voda), nWMell1-tafl oyUla (oheň), oYUta OI\.{LHeHeJW 
(země) apod. Těmito dílčími, metodologicky velmi dobře promyšlenými kroky analýzy 
diplomantka neustále sleduje přibližování či naopak vzdalování se duše duchu (děje s tak 
skrze tělo, resp. tělesné projevy, skryté i projevené emoce, vášně, askezi apod.), což deklaruje 
bohatým jazykovým materiálem a grafickým znázorněním na str.87. Máme zato, že její 
uchopení kategorie prostoru (prostorovosti) lze interpretovat ve smyslu první otázky Boha, 
pronesené k Adamovi v Edenu poté, co zhřešil, tj. Adame, kde jsi? (Gen.3,9). Bůh tím 
naznačuje člověku jeho místo ve světě, kde hmota (tělo, tělesnost) prostřednictvím svobody 
ducha múže tvořit s duší harmonickou jednotu (když tělo jakožto nádoba boží je čisté, tzn. že 
tělesná stránka, duše i duch jsou v jednotě a takto se odevzdává druhému člověku) či naopak -
múže dojít k disbalansu těchto konstant. Zhřešivší Adam, jelikož si uvědomuje svou tělesnost, 
má strach (= projev duše), a proto se před Bohem skrývá. S tím souvisí i naše otázka, zda 
v biblické tradici existují příklady čistého těla poté, co člověk prožil na Zemi celý svůj život 
(během něhož se samozřejmě dopouštěl i hříchu, a zda to nějakým způsobem reflektuje jazyk. 

V závěru práce diplomantka předkládá komplexní pohled na člověka z hlediska 
analyzovaných substancí duše a ducha, a také těla a tělesnosti, kdy utříděný systém ruských 
frazeologizmú s těmito konstantami, zohledňující nejrúznější vazby duchovních principú 
s tělesnými, jí dovoluje vidět člověka jako celistvou bytost, jako mikrosvět v podobě 
pyramidy (viz str. 97) a jeho jazykovou reflexi v ruštině a češtině. 

Velmi zajímavým, avšak složitým a v podstatě nedořešeným problémem nejen v této 
práci, ale v teoretické literatuře obecně, je analýza konstant duše a duch z hlediska jejich 
rodové charakteristiky. To do značné míry souvisí s jejich nejednoznačným výkladem 
v renomovaných slovnících, např. Staroslověnském, Srezněvského, Vasmera aj. Tak např. u 
Srezněvského je du,<'i na prvním místě přiřazen pojem lat. anima, čímž je vlastně zdúrazněn 
ženský princip jakožto princip životní; tento význam (= začátek života) se překrývá s jedním 
z významú slova duch. Teprve jako další význam se uvádí duše jako duchovní stránka 
člověka ((PVXf7J. Ve slovníku Staroslověnském duch vystupuje ve dvou významech: 1.lfVfUfW 
(stř.rod, což možná odráží Jungovský archetyp dítěte) jakožto duch, 2. 7fvOtl (ž. rod) ve 
významu dýchání a dech; duše je zde představena jednak jako rpVXÉ: (ž. rod), jednak jako 
7fVfVpo. (stř.rod), obdobně viz Vasmer. 

Diplomová práce Aleny Jiráskové, i přes některé technické prohřešky (označili jsme 
v textu práce), se vyznačuje několika pozitivy, mezi nimiž bychom jako pozitivum největší a 
nejpřínosnější jmenovali osobitý, originální vhled do celé problematiky a s ním spjat)' 
metodologicky neotřelý zpúsob analýzy v pokusu o syntetizující pohled na substance duše a 
duch v systému ruské frazeologie a jeho srovnání s češtinou. Nepřehlédnutelný je i široký 
záběr studované literatury (více než 100 tituJú). 

Práci jednoznačně navrhujeme k obhajobě o navrhujeme hodnotit známkou výborně. 


