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Tato diplomová práce Je zaměřena především na lingvokulturologickou analýzu 

konceptů duch a duše. Duch a duše jsou fragmenty obrazu světa, který reflektuje jazyk, 

zároveň jsou i částmi člověka vaspektu jeho sémantické reprezentace v jednotlivých 

gramatických kategoriích. 

Koncepty a konstanty zjazykového hlediska zásadním způsobem formují chápání 

světa nositelů jazyka. Pojetí světa se v jednotlivých jazycích formovalo na základě rozdílných 

historických, kulturních, náboženských, filozofických aj. zkušeností. Rozdíly, ale i společné 

znaky v přístupu k okolnímu světu, které fixuje jazyk a mimo jiné se odráží ve 

frazeologických jednotkách, které mají komponenty duch a duše, jsme se pokusili ukázat na 

ruských frazeologických jednotkách ajejich protějšcích v češtině. 

Duch a duše jsou součástí vnitřního světa člověka, který je unikátním objektem 

poznání. Jeho specifikum spočívá ve zprostředkovaném vnímání psychiky člověka, ale i 

v nedostatečném empirickém zachycení. Každý člověk vnímá okolní svět prostřednictvím 

smyslů, psychiky v podobě myšlenek, pocitů, prožitků a představ, ale tyto jevy, pro svou 

neuchopitelnost a pomíjivost, nemohou být objektem bezprostředního zkoumání. Je tedy 

nutné hledat nepřímé objekty, které by zprostředkovaly a usnadnily takovou analýzu. Jedním 
__ ~ _"~ ~ /_ ~._~.,_/ "._J_. ___ '_._~ 

z takových předmětů výzkumu může být jazyk. Jazyk není jen znakový systém, který slouží 
"",~ ,-

jako zprostředkovatel nějakých sdělení, ale je to i jeden z komponentů spoluvytvářejících 

vědomí člověka, jeho chápání světa i jeho poznání. 

V každém jazyce je zafixován model světa, ve kterém jazyky přiřazují různé významy 

jednotlivým skutečnostem. Sémantický přístup k popisu jazykové reprezentace umožňuje 

integraci a systematizaci různých jazykových prostředků, a to na různých úrovních jazyka 

(gramatické, lexikálně syntaktické, funkční i pragmatické hledisko). Frazeologickým 

jednotkám je vlastní ustálenost a stereotypnost a jsou v nich zafixovány charakteristické 

jazykové způsoby reprezentace světa. 

Podobným přístupem se zabývá řada lingvistů, především v ruském jazykovědném 

prostředí: V. N. Telijová, A. D. Šmelev, J. V. Urysonová, J. D. Apresjan, A. Wierzbická a 

mnoho dalších. Tito autoři kladou důraz na národně kulturní specifika, stereotypy a 

individuálně sémantické asociace. 

Jazykovým materiálem této práce byly frazeologické jednotky s komponentem duch a 

duše, které fixují oba pojmy v ustáleném tvaru. Tyto frazeologické jednotky jsme excerpovali 

z různých pramenů (viz. seznam literatury), jako jsou nejrůznější ruské frazeologické 
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slovníky, ruské výkladové slovníky, internetové zdroje i Bible. V celé práci jsme se snažili 

uvádět i české ekvivalenty. Bohužel se ukázalo, že rusko - české a česko ruské slovníky 

uvádějí jen omezený počet ruských frazeologických jednotek a jejich ekvivalentů. Některé 

české ekvivalenty odrážejí jen sémantickou stránku, ale nezohledňují například stylovou 

příslušnost. Z důvodu rozdílných kulturních zkušeností některé ruské frazeologické jednotky 

nemají ekvivalent v češtině., a bylo proto nutné použít namísto ekvivalentu opis, který 

vystihuje obsah, ale většinou není frazeologizovaný. 

Lexémy duch a duše mají nepochybně svůj původ v Bibli. Při citování Bible jsme 

vycházeli ze tří různých zdrojů, a to ruského synodálního překladu, českého ekumenického a 

českého kralického překladu Bible. 

Frazeologické jednotky s komponentem duše a duch jsme se pokusili systematizovat a 

následně popsat jimi zprostředkovaný jazykový obraz světa. Při analýze bylo nutné zkoumat i 

samotné komponenty duch a duše z různých, nejen jazykových hledisek. Pro rozbor těchto 

jednotek bylo nutné usouvztažnit tyto jednotky i s jinými konstantami (srdce, tělo, tělesnost 
yIV"j 

nebo například hřích) související' s člověkem a vstupující s lexémy duch a duše do 

nejrůznějších vztahů. 

V závěru jsme se pokusili o vlastní syntézu a naznačení možného popisu modelu 

světa, jak jej reflektuje jazyk, respektive frazeologické jednotky s komponenty duch a duše. 
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1. 1. Frazeologie jako vědní disciplína 

Frazeologie (z řec. phrasis - řeč, rčení, výrok + logos - nauka, slovo) je část část 

jazykovědy, která se zabývá ustálenými obraty v řeči, které v jazyce vystupují jako 

samostatné lingvistické jednotky.l S těmito ustálenými obraty se můžeme setkat ve všech 

jazycích (v italštině come un r anima in pena - chodit jako bludná duše, v němčině sežne Seele 

dem Tetifel verschr/éžben - vypustit duši, v angličtině with aU my soul - z celé duše). 

Abychom mohli vůbec o frazeologii a jejich jednotkách uvažovat, je nutné před tím, 
'----/ 

než si vymezíme jejich specifické znaky, určit termín, kterým budeme dané jednotky 

označovat. 

V ruském lingvistickém prostředí Je nejrozslreneJsl název frazeologizmus 

(<ppa3eOJIOrII3M) a frazeologická jednotka (<ppa3eOJIOrIIQeCKa5I e.IJ:IIHII:uaf V evropském 

jazykovědném prostředí se nejčastěji můžeme setkat s výrazem idiom. Tento termín je však 

pro potřeby této práce příliš úzký a nezahrnuje všechny námi analyzované jednotky, stejně 

jako idiomatické kolokace nebo frazeologická větná spojení. 

V češtině se používá kromě pojmu idiom i frazém. Frazém je termín, který vytvořil 
v 1Tl ;:, ' .. / 

František Cermák podle analogie foném, morfém, lexém. Jako předmět popisu a zkoumání 

frazeologie jsou i přísloví, úsloví, pořekadlo, rčení, sousloví, dříve byly tyto termíny shrnuty 

pod název mudrosloví. (viz. F. L. Čelakovký, Mudrosloví národu slovanského ve příslovích) 

V této práci jsem se rozhodla používat název frazeologická jednotka, neboť se budu 

snažit popisovat všechny jednotky, které mohou být předmětem zkoumání frazeologie. Ačkoli 

mínění odborníků,; ohledně předmětu frazeologie se liší, je v této práci termín frazeologická 
~ ~.~ 

jednotka používaní v tom nejširším slova smyslu. Můžeme do něj zahrnout idiomy, rčení, 

ustálená slovní spojení, přísloví, pořekadla i například okřídlená slova. 

1.1. 1. Parametry idiomatičnosti 

Frazeologické jednotky mají řadu charakteristických vlastností, které JSou vlastní 

právě jenjim, a tímje odlišují od volných slovních spojení. 

1 A. 11. MOJlOTKOB, OCHOBbl <ppa3eoJlonuI pyccKoro 5l3b1Ka, HayKa, JIeHlIHrpa.n: 1977, c.6 
2 objevuje se již II V. V. Vinogradova: B. B. BHHOrpa.n:OB, OCHoBHble THl1b1 <ppa3eoJlOrIf'IeCKHX e.n:HHHlJ; B 
pyCCKOM 5l3b1Ke. PyCCKHiÍ 5l3b1K, MocKBa 1947 
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Frazeologické jednotky jsou vždy složené, skládají se z několika komponentů, které 

v rámci frazeologizmu ztrácí svůj vlastní význam a vystupujíjenjako jeho součást. 

Frazeologické jednotky jsou sémanticky nedělitelné, mají určitý význam jako celekJ 

-., který lze obvykle vyjádřit synteticky: oyUta 6 n5lmKU yUlJla - ucnyzambC5l (mít srdce v 

kalhotách). 

Frazeologické jednotky se objevují v Jazyce ve tvaru, který se nemění. Část 

frazeologické jednotky nelze tedy zaměnit podobným slovem, aniž by se změnil její význam, 

což je běžné a možné u volných slovních spojení. Ovšem některé frazeologické jednotky mají 

své varianty: om 6cezo cepo'tfa / om 6ceií OyUlu - z celého srdce. To však neznamená, že 

v těchto frazeologických jednotkách můžeme volně zaměňovat jejich jednotlivé komponenty. 

Nemůžeme např. říci om 6cezo oyxa, om 6cezo C03HaHU5l. 

Na rozdíl od volných slovních spojení, která vytváří mluvčí přímo v řeči, frazeologické 

jednotky se používají jako celek, tak jak se ustálily v jazyce a není tedy možné, aby byly 

vytvářeny až v momentě promluvy. Moment promluvy je ale též důležitý, protože určitá 

situace vyžaduje odpovídající frazeologickou jednotku. V určitých kontextech je dokonce 

frazeologická jednotka výstižnější než volné slovní spojení. S funkčním hlediskem souvisí i 

polysémie frazeologických jednotek. Ohraničený počet frazeologických jednotek 

s komponentem duch a duše má více významů: frazeologická jednotka JVtepm6ble OyUlU -

mrtvé duše, může vystupovat ve významu neexistující[/c'(;'~obt, s nimiž se však reálně (v 

evidenci) počítá, kalkuluje (zpravidla k zamaskování nějakých machinací). Druhým 

významem tohoto slovního spojení jsou členové nějaké organizace, kl~~ nevyvíjejí žádnou 

činnose. Jiným příkladem může být frazeologická jednotka 6e3 OyUIU, jejímž prvním 

významem je být u vytržení, v nadšení, hluboce milovat (OHa 6e3 OyUlU om J'vty:J/Ca). Jiným 

významem této frazeologické jednotky je jako bez sebe, jako bez hlavy, bezhlavě (IIycm'tlJlc5l 

6e3 OylUU oOJvtoií). Frazeologická jednotka no oylUe může vystupovat ve významu líbit se, být 

po chuti (3mo JVlHe no 0YUle), nebo ve významu otevřeně, upřímně (zo6opumb no oYlUey'. 

Dalším kritériem pro určování frazeologických je jejich reprodukovatelnost. Znamená 

to, že frazeologická jednotka existuje v jazykovém prostředí jako hotový jazykový celek už 

před řečovým aktem. 5. Místo frazeologické jednotky KCl.í'vteHb Ha oyUle - kámen na srdci 

nemůžeme říci 6aJlyH Ha oylUe nebo CKaJla Ha oyUle, ačkoli slova 6aJlyH i CKaJla se vyznačují 

v určitých kontextech sémantickou blízkostí se slovem KaJvleHb. 

3F. Čermák, J. Hronek, J. Machač, Slovník české frazeologie a idiomatiky. Výrazy neslovesné, Academia, 
Praha 1988, s. 78 
4 Velký rusko - český slovník, Nakladatelství Československo - sovětského institutu, Praha 1952, s. 403 
5 F. de Saussure, Kurs obecné lingvistiky, Academia, Praha 1996, 152-153 
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Struktura frazeologických jednotek je obvykle uzavřená, není tedy možné do nich 

vkládat jakékoli elementy. Například od frazeologické jednotky 1.Jucma51 oyuta -čistá duše 

nemůžeme utvářet varianty jako 01.JeHb 1.Jucma51 oywa nebo 60Jlee '-lucma51 oyllla. Výjimku 

tvoří ty frazeologické jednotky, do kterých je možné vkládat slova, která upřesňují jejich 

význam. Například ocmaeumb (Henpll5lmHblll) ocaooK e oywe - zanechat (nepříjemný) dojem 

v duši, om (ecell) oywu - z (celého) srdce. 

Frazeologickým jednotkám je vlastní ustálenost jejich gramatických tvarů, které se 

rovněž nedají volně zaměňovat. Např. oyuta He Ha JHecme - být znepokojen, mít špatné tušení 

Gednotné číslo komponentu JHecmo) nemůžeme zaměnit za oYUta He Ha JHecmax (množné 

číslo). U většiny frazeologických jednotek se však dají volně zaměňovat vidové dvojice jejich 

slovesných komponentů. Omoamb (dokonavý vid) oywy Eozy můžeme zaměnit za omoaeamb 

(nedokonavý vid) Oyllly Eozy - odevzdat duši bohu. 

Pro většinu frazeologických jednotek je charakteristický pevný slovosled: CKOJlbKO 

oywe yZOOHO - co hrdlo / srdce ráčí. Zároveň u frazeologických jednotek slovesného typu, 

tedy těch, které se skládají ze slovesa a slova na něm závislého, je možné změnit slovosled 

jednotlivých komponentů: oywa c meJlOM paCCmWtaCb i oywa pacCmaJtaCb c meJlOAl - duše 

opustila tělesnou schránku / tělo. 

1. 1. 2. Klasické období ve vývoji frazeologie jako lingvistické disciplíny 

Frazeologií jako lingvistickou disciplínou se zabývala celá řada lingvistů. Ruská 

lingvistická tradice ve výzkumu frazeologie, jejích problémů a jejího předmětu, je spojena 

především se jménem V. V. Vinogradova6
. Vinogradovova koncepce, která byla zveřejněna 

ve 40. letech 20. století, vychází z klasifikace frazeologických jednotek švýcarského lingvisty 

Ch. Ballyho7
. Tento přístup je založen na posuzování různého stupně idiomatičnosti 

jednotlivých frazeologických jednotek. Ch. Bally tuto metodu aplikoval na oblast francouzské 

frazeologie. Vinogradov tuto koncepci přijal a snažil se ji použít na ruský jazykový materiál, 

čímž dokázal, že princip je nosný a funguje i v jiných jazycích. 

Přístup V. V. Vinogradova a jeho následovníků, který je založen na postupech 

strukturalismu, můžeme označit jako klasický nebo tradičnÍ. Podle Vinogradova se 

frazeologické jednotky z hlediska idiomatičnosti dají rozdělit do tří skupin. Idiomatičnost je 

6 B. B. BHHOrpan:OB, OCHOBHble THIIbI <ppa3eOJIOíWIeCKMX en:HHHl( B pyCCKOM }!3bIKe. PyCCKHH }!3bIK, MocKBa 
1947, s. 21-28 
7 Svou koncepci pojetí frazeologie shrnul v: lil. l3aJIJIH, 06ma}! JIHHrBHCTHKa H BOIIpOCbI <ppaHuy3cKoro }!3bIKa, 
focyn:apcTBeHHoe H3n:aTeJIbCTBO HHocTPaHHOH JIHTepaTypbI, MocKBa 1955 
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vlastnost slovního spojení, kdy se význam celé frazeologické jednotky nedá odvodit 

z významu jednotlivých komponentů. 

První skupinu této klasifikace tvoří idiomy (IPpa3eorrOrFP:IeCKHe cparn:eHIul). 

Idiomy jsou ustálená slovní spojení, jejichž význam nelze vyvodit z významu jednotlivých 

komponentů idiomu. Většinou idiom obsahuje slova zastaralá, církevní slovanizmy, 

archaizmy a jiná, nebo v zastaralém tvaru, který už v současném jazyce neexistuje, tzv. 

gramatické idiomy. Podle Vinogradova gramatické idiomy většinou jen podtrhují 

idiomatičnost daného frazeologizmu, ale nevytvářejí ji. Základním příznakem idiomu je jeho 

sémantická nedělitelnost a absolutní neodvoditelnost významu celku zjeho komponentů. Tato 

slova se zachovala právě jen v ustálených spojeních a samostatně již nemají význam, ale jak.-cf 

C'eJek,,{v rámci frazeologizmu} jsou srozumitelná. Jedná se o slova, která určitý význam 

v historii měla. Pro pochopení motivace sémantiky těchto slov nám může posloužit 

etymologická analýza daného idiomu. Ovšem je nutné počítat s tím, že názory jednotlivých 

lingvistů na výklad takových slov se mohou různit. U některých slov se tudíž jejich prvotní 

význam již vysledovat nedá. 

Ve většině případů se dá idiom nahradit jedním slovem, to znamená, že vedle 

analytického spojení existuje i sfr~~~íďsy~;etickť"; Zastaralá slova i zastaralé gramatické 

tvary slov (gramatické archaizmy) spolu s nemotivovaností syntaktických spojení upevňují 

lexikální nedělitelnost idiomu. Idiom vystupuje jako celek, jako samostatná sémantická 

jednotka a ve větě jako jeden větný člen. Z hlediska současného jazyka je jeho amorfní 

lexikální částí8 . 

Druhou skupinu frazeologických jednotek tvoří idiomatické kolokace, motivované 

obrazně (metaforicky) (IPpa3eOrrOrFF:IeCKHe e.n:HHcTBa). 

Kolokace jsou (neidiomatická nebo velmi slabě idiomatická slovní spojení), lexikálně 

nedělitelné a jejich význam je motivován přeneseným významem slov, která jsou součástí 

daného frazeologizmu, např. '-lepHa5l oYUta - černá duše: '-lucma5l oylua - čistá duše. Někteří 

lingvisté označují výrazy podobného typu jako metaforická sousloví (E. A. Larin, A. G. 

Rudněv). Takovéto metafory jsou však odlišné od metafor básnických, které vznikají 

nahrazením obvyklého spojení slovem neobvyklým. V případě idiomatických kolokací se 

jedná o ustálená spojení. I básnické metafory se mohou postupem času v jazyce ustálit a 

vznikají tak klišé. Stejně jako idiomy jsou i idiomatické kolokace nedělitelné, ale je možné do 

nich pro upřesnění vkládat slova, např. cnacamb OyUly i cnacamb C6010 OyUly - spasit (svou) 

8 B. B. BUHorpaL\OB, PyCCKHH H3hIK, MocKBa 1947, c. 23 
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duši. Gramatické formy těchto kolokací jsou stejné jako v současném jazyce, ale jejich 

syntaktická funkce se liší od volných slovních spojení.. 

Třetí skupinu frazeologických jednotek tvoří částečně idiomatické kolokace 

(~pa3eOJIOrH'leCKHe CO'leTaHml). To jsou slovní spojení, jejichž význam je plně závislý na 

významu jeho komponentů. Slova si v rámci takové kolokace zachovávají svou sémantickou 

samostatnost, ale mohou vytvářet sousloví jen s uzavřeným okruhem slov, např. OC6emJlUmb / 

np05lCHUmb OyUly - projasnit duši nebo 635lmb / 6pamb / npUHWvtamb / npWl5lmb Ha OyUly -

brát na svědomí. Jeden z členů frazeologizmu je ustálený a neměnný a druhý je naopak 

proměnlivý. Od předchozích dvou typů frazeologizmů se liší především tím, že nejsou 

absolutně lexikálně nedělitelné. Někteří lingvisté tuto variabilnost frazeologických jednotek 

označují jako deriváty9. Tyto deriváty se však nesmí lišit videm, proto za derivát můžeme 

považovat 635lmb / npUH5lmb Ha OyUly nebo 6pamb / npUHUMamb Ha OyUly. Většinou si jsou 

deriváty významově blízké, ale nemusí být nutně synonymní: J/Cumb oYUta 6 oywy - žít v plné 

shodě; 3aJ/Cumb oYUta 6 OylUy - začít žít v plné shodě. Tato slovesa nejsou vidovou dvojicí, 

vytvářejí tak derivát frazeologizmu. 

Čtvrtou skupinou frazeologických jednotek jsou frazeologické větné konstrukce 

(~pa3eOJIOrH'leCKHe Bblpa:>KeHH5I). Někteří lingvisté, např. N. M. ŠanskijlO, vydělují ještě tento 

typ frazeologických jednotek a doplňují tak rozdělení Vinogradova. Frazeologické větné 

konstrukce mohou mít podobu hotové věty, popřípadě souvětí, jedná se tedy o propoziční 

(větné) frazeologické jednotky. Rozeznáváme pořekadla, přísloví, okřídlená slova. Např. 

J(yllla He coceo: numb-ecmb npocum. Xomb MOUlHa nycma, oa oYUta llucma. Xomb luy6a 

06e%5l, oYUta oa lleJl06e'-lb5l. Pro všechny frazeologické větné konstrukce JSou 

charakteristické metaforičnost, na kterou odkazují prvotní významy komponentů. 

Existují i jiné přístupy ke zkoumání frazeologie. Například klasifikace frazeologizmů 

z funkčního hlediska. II 

Při aplikaci této klasifikace je třeba posuzovat frazeologickou jednotku ve vztahu 

k bezprostředně vyšší jazykové jednotce, v níž funguje jako její část a která sama vystupuje 

jako kontext takového frazeologické jednotky. Tato klasifikace vychází z posuzování 

paradigmatické povahy frazeologických jednotek, jedná se především o jejich syntaktickou 

funkci. Frazeologická jednotka vstupuje do syntaktických vztahů jako celek, to znamená, že je 

pevná, nedá se rozkládat na jednotlivé části, aniž bychom porušili její smysl. Tato klasifikace 

9 COBpeMeHHhIH pyCCKIIH 513bIK. TeopeUr'leCKIIH KypC. neKCIIKOJIOrH5I, «PyCCKIIH lI3bIK», MOCKBa 1987, c. 128 
lOH. M. WaHcKIIH, <1>pa3eoJIOrHlI cOBpeMeHHoro pyccKoro 1I3b1Ka, MocKBa 1963, 44-45 
II F. Čermák, Idiomatika a frazeologie češtiny, Univerzita Karlova, Praha 1982 
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je založena na posuzování syntaktických vztahů frazeologických jednotek a slovních druhů, 

kterými mohou být nahrazeny. 

Podle této klasifikace rozlišujeme frazeologické jednotky jmenné, které mohou plnit 

různé syntaktické funkce: 3mo Jvll-le He no oyUle., Y Hezo oywa He Ha Mecme. jmenné části 

přísudku nebo například příslovečného určení: l1H:JICeHep OIl5l OyUlU 3aH5l11C5l uzpoií Ha 

cKpunKe. 

Dalším typem jsou frazeologické jednotky slovesné, které se chovají ve větě jako 

sloveso ve své primární funkci, tedy jsou nositeli přísudku. TIpII BCTpeqe rrO.ll:pyrII omeellU 

oywy. 51 HIIKOr.ll:a He Kpuewl oywoií. 3a rrpaBoe .Il:erro OHII nOllO:JICUJlU OyUly. 

Frazeologické jednotky příslovečné podobně jako příslovce charakterizují kvalitu děje 

a ve větě vystupují jako příslovečná určenÍ. /(ywy Mymum qIITaTb HeKoTopble ra3eTbI. LIIITaTb 

HeKoTopble ra3eTbI c oywu eopomum. Tuto skupinu můžeme dále rozdělit na dvě podskupiny. 

První tvoří frazeologické jednotky, které popisují způsob děje (odpovídají na otázku jak?, 

jakým způsobem?). )J;aBaíí: rrorOBopIIM no oywaM. OHa 6e3 OylUU OT My:>Ka. Druhou 

podskupinu tvoří frazeologické jednotky míry (odpovídají na otázku jak mnoho?, v jaké 

míře?). MO:>KeIIIb rymlTb, CKOllbKO oyUle yZOOHO. TIpe.ll:aH oyulOií II mellOM. He BIIHoBaT HU 

oyulOií HU mellOM. 

Další možností, jak můžeme dělit frazeologické jednotky, je podle struktury 

jednotlivých komponentů. Tuto klasifikaci rozpracoval například N. M. Šanskij12. 

Frazeologické jednotky vystupují v textu jako celek, skládají se z různých slov, kterl mají 
'---

mezi sebou různé syntaktické vztahy. Můžeme se setkat například s následujícími typy: 

Komponenty frazeologické jednotky jsou adjektivum a substantivum: :JICuea5l oyUta, 

'-lucma5l oYUta - čistá duše; ttepHa5l oyula - černá duše; 611azOpOOHa5l oywa - šlechetná duše, 

zopoa5l oyUla - hrdý člověk; UleOpa5l oYUta - štědrá duše; MellKa5l oywa - malicherný člověk. 

Ve frazeologických jednotkách tohoto typu je z mluvnického hlediska podstatné jméno 

řídícím členem a přídavné jméno je slovem závislým, atributem shodným. 

Frazeologická jednotka se skládá ze substantiva v nominativu a substantiva v genitivu: 

:JICap OyUlU - žár duše; nycmoma OyUIU - prázdnota v duš; 3aKoyllKu OyUlU - temná zákoutí 

duše; ycmGllOCmb OyUIU - nemít energii, zájem; menllO OyUlU - teplo v srdci. Frazeologické 

jednotky tohoto typu jsou substantivní, protože jejich ekvivalentem ve významu a 

syntaktických funkcích je substantivum. Hlavním podstatným jménem Je to, které je 

12 H. M. lllaHcKIIH, <l>pa3eOJIOllur COBpeMeHHoro pyCCKOro 5l3b1Ka, MocKBa 1963 
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v nominativu a je vždy v prepozitivní pozici, na rozdíl od podstatného jména, které je závislé 

a stojí vždy v postpozitivní pozici Gako atribut neshodný). 

Jiným typem jsou frazeologické jednotky, které se skládají ze substantiva 

v nominativu a substantiva v nepřímém pádu s předložkou: oYUta e Oyllly - v plné shodě; 

Km\!le1-lb Ha oylUe - kámen na srdci. Závislá podstatná jména vystupují v rámci frazeologizmu 

v jednom neměnném tvaru, zatímco hlavní podstatné jméno se dá skloňovat. Slovosled 

jednotlivých komponentů v rámci frazeologizmu je pevně daný a nelze ho měnit. 

Můžeme se setkat i se slovesem a substantivem bez předložky v rámci jedné 

frazeologické jednotky: 3aJlOJICUmb OylUy - zaplnit duši: pacKpblmb OylUy - otevřít srdce; 

omeooumb OylUy - vylít si srdce; 3ana'-lKamb oywy - pošpinit duši; U3JlUmb oywy - vylít 

srdce: cnacamb OyUly - spasit duši; onycmoummb oywy - vyplenit duši; npooamb Oyllly -

prodat duši: nebo slovesem a substantivem s předložkou: nJleeamb (KOMy) e OyUly; 

noceemJlemb Ha oYUte - rozzářit se; np05lCHUmb e oylue - rozjasnit duši. Tento typ 

frazeologických jednotek, jejichž strukturu tvoří sloveso a substantivum s předložkou nebo 

bez ní, jsou nejproduktivnější a početně nejrozšířenější. 13 Ve většině případů může být 

slovosled jednotlivých komponentů jak přímý, tak i obrácený. Obvykle se však sloveso staví 

do prepozitivní pozice. 

Poslední typ v této klasifikaci frazeologických jednotek jsou sloveso v určitém tvaru a 

substantivum v roli komponentů: oyUla He JleJ/cum - není to srdci blízké; OyUly Jvtymum -

z duše protivné; oyUla He npUHUMaem - být syt / nebýt s to: c OyUlU eopomUlm - je z duše 

protivné: e '-leJvl oyUla oepJICumc5l - je kost a ktiže. U těchto frazeologických jednotek nelze 

měnit jejich slovosled, ani gramatické tvary jednotlivých komponentů. Sloveso je u tohoto 

typu v přítomném nebo minulém čase: oyula yxooum e n5lmKU stejně jako oYUta yUlJla e 

n5lmKU - mít srdce v kalhotách, srdce mu spadlo do kalhot. 

Všechny doposud uvedené přístupy se zabývaly klasifikací frazeologických jednotek 

ze synchronního hlediska. Existují ovšem také přístupy, které zkoumají frazeologické 

jednotky z pohledu diachronního, historického. Tento přístup ke klasifikaci frazeologických 

jednotek vychází z posuzování jejich původu. Kritériem pro takové třídění je původ 

frazeologické jednotky na historickém pozadí vývoje jazyka. Různí jazykovědci vymezují 

rozdílné skupiny, do nichž zařazují jednotlivé frazeologické jednotky. Například A. 1. 

Molotkov vymezuje tři skupiny, do kterých je možné rozdělit frazeologické jednotky podle 

jejich původu na a) frazeologizmy, které vznikly v minulosti a jsou používány jako živá 

J3H. M. lllaHCKlIH, <l)pmeOJIOflI5I COBpeMeHHoro pyccKoro 5I3bIKa, MocKBa 1963, 67 
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součást jazyka dodnes, b) frazeologizmy zastaralé, které se zachovaly do současnosti jen 

v pasivní slovní zásobě a c) frazeologizmy - neologizmy, které pronikají do jazyka a postupně 

se stávají jeho aktivní součástí. 14 A. M. Babkin rozděluje frazeologizmy do skupin, podle 

~zd;~-~(jejich!vzniku frazeologizmů Gazyk spisovatele, folklór a živá hovorová řeč)15 N. M. 

Šanskij vytvořil čtyři skupiny dělení frazeologizmů podle jejich původu. Jsou to 

frazeologizmy vlastní ruské, přejaté zjiných jazyků, frazeologické kalky a frazeologické 

polokalky.16 

Všechny uvedené přístupy byly rozpracovány v klasickém období vývoje frazeologie 

od 40. - 70. let 20. století. Při jejich aplikaci na námi vymezený materiál, tedy frazeologické 

jednotky s komponentem duch nebo duše, jsme dospěli k závěru, že důkladně popisují 

materiál, ale popis je zcela schematický. Cílem těchto přístupů bylo odlišit frazeologické 

jednotky od jiných volných slovních spojení a stanovit příznaky systémovosti jednotek, a to 

jak uvnitř frazeologického složení, tak i v rámci interakce s lexikálně - sémantickým 

systémem jazyka 17. 

1. 2. Charakteristika ruských frazeologických jednotek s komponentem duch nebo duše 

z hlediska jejich stylové příslušnosti a expresivity 

Ruské frazeologické jednotky s komponentem duch nebo duše můžeme rozdělit do 

několika skupin z hlediska jejich stylové příslušnosti. Styl frazeologických jednotek je 
~' 

důležitým faktorem, který má význam zvláště při výběru jazykových prostředků v určité 

situaci. 

Vzhledem k tomu, že frazeologické jednotky mají většinou svůj ekvivalent v jiném 

jazyce, který vystihuje jejich smysl, ale nemusí nutně odrážet styl, případně všechny 

expresivně emocionální aspekty, je stylová příslušnost důležitým hlediskem pro hledání 

odpovídajících ekvivalentů. Stylistické zabarvení frazeologických jednotek, stejně jako slov, 

určuje jejich příslušnost k určitému stylu řeči. 

Ve složení frazeologických jednotek můžeme vymezit dvě skupiny. První takovou 

skupinou jsou frazeologické jednotky, které jsou stylově bezpříznakové a mohou být použity 

v libovolném stylu; můžeme se s nimi setkat jak v knižním, tak i v hovorovém stylu. 

14 A. 11. MOJIOTKOB, OCHOBbl <ppmeoJIonm pyccKoro 113bIKa, HayKa, JIemmrpaJl. 1977, c. 220-221 
15 A. M. Ea6KHH, PyccKall <ppa3eOJIOrHll ee pmBHTlle II IICTOqmIKII, HayKa, JIeHIIHrpaJl. 1970, c. 106 
16 H. M. lllaHcKHH, <1>pa3eoJIOrHll cOBpeMeHHoro pyccKoro 113blKa, MocKBa 1963, c. 75 
17 B. H. Temm, PyccKall <ppmeOJIonm, CelvIaHTnqeCKHH, rrparManrqeCKHH H JIHHrBoKyJIbTypOJIOrnqeCKHH 
acrreKTbI, «5!3bIKH pyCCKOH KyJIbTypbI», MocKBa 1996, c. 23 
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Vzhledem k povaze frazeologických jednotek a možnosti jejich nahrazení bezpříznakovým 

slovem, nejsou frazeologické jednotky takového typu příliš hojně zastoupeny. 

Druhou skupinu frazeologických jednotek tvoří ty, které se vztahují k nějakému 

funkčnímu stylu ruského jazyka. 

Frazeologické jednotky, které můžeme označit jako hovorové (pa3rOBOpHble), tvoří 

nejpočetnější skupinu v rámci ruské frazeologie. Hovorové frazeologické jednotky jsou 

používány převážně v ústním styku. V písemné formě se s nimi můžeme setkat v umělecké 

literatuře. Příkladem takových frazeologických jednotek jsou například: Helweuoemb eceJHU 

qJll6paMU OyUlll - nenávidět z celého srdce, tato frazeologická jednotka má jen negativní 

konotace, neboť není možné říci eceJHU qJU6pCLiHU oytuU Jl106Umb; oyUla yuuta e n51mKU - mít 

srdce v kalhotách; omoaeamb OyUly 602y - odevzdat duši bohu; oyUla HapaCnaUl1,-y - mít 

srdce na dlani; eo eeCb oyx - s větrem o závod aj. 

Velmi blízko k hovorovým frazeologickým jednotkám mají frazeologické jednotky 

lidové (rrpoCTOpeqHble), které se liší tím, že jsou stylově nižší: oyula eOH - mít nutkání něco 

udělat; oYUta He Ha Mecme - být znepokojen; ce51ma51 oyzua Ha KOCmblJl51X - starý, nemohoucí 

člověk; oyx 3aHll.ivtaemC51 /3aH51JlC51 - dech to zaráží: oyx eOH - vypustit duši. 

Ještě níže na pomyslném žebříku stylu stojí frazeologické jednotky, které se vyznačují 

svou hrubostí, vulgárností (rpy6o-rrpOCTOpeQHhle). Do této skupiny idiomů můžeme zařadit i 

hanlivá slovní spojení, nadávky (6paHHhle YCTOMQIIBhle COQeTaHmI), které představují 

porušení jazykové normy: e 602a OyUly Mamb - k sakru, ke všem čertúm, což v ruštině 

představuje velmi sprostou nadávku. 

Knižní frazeologické jednotky tvoří druhou skupinu, kterou můžeme v rámci 

frazeologie vymezit z hlediska jejich stylové příslušnosti. Knižní frazeologizmy se používají 

v knižních funkčních stylech jazyka, především v písemné řeči. Frazeologických jednotek, 

které můžeme označit jako knižní, je v ruském jazyce ve srovnání s hovorovými mnohem 

méně18 . Ke knižním frazeologickým jednotkám patří například: oyx epeAteHU - duch doby; 

oyx mbMbl - ďábel, satan: '-leJlOeeK 60JlbUlOii OyuLU - člověk velkého srdce; eKJl[{Obleamb / 

eJlOJ/Cumb OyUly - klást na srdce; eOCnp51Hymb / eOCnp51mb oyxOJ"vt - okřát na duchu; Hltu/ue 

oyXOJvt - chudí duchem aj. 

Jak v knižní, tak i v hovorové ruštině se používají frazeologické jednotky, které se 

vyznačují jistou mírou archaizace (ycTapeBIIIIIe): upoooea51 oytua - mrzký člověk; npUKa3Ha51 

18 Ve frazeologickém slovníku - <I>pmeOJIOrWleCKHH CJIOBapb pyccKoro JIHTepaTypHoro 5I3bIKa, «HaYKa». 
HOBOCH6HpCK 1995,je přibližně 30 frazeologických jednotek s komponentem duch a asi 50 frazeologických 
jednotek s komponentem duše.V tomto slovníku patří jen dvě frazeologické jednotky s těmito komponenty do 
knižního stylu. 
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oYUta - úředník prikazu: CepjH5lJ/CHa5l oyuta - chudák: 7{{[K Ha oyxy -jako u zpovědi: 60J/Cb5l 
vr-..... _·~~--· 

oYUta - pravoslavný křesťan; oyUla j}105l- duše moje (oslovení); ripUKEl31-ta5loYUla; aOCKltlí oyx 

- ďábel, satan: epa:JIcuií / 3IlOií oyx - zlý duch; oYUta yUlJla e nRmbl (totéž co oyUla yULlI{[ e 

n5lmKU, jediný rozdíl je zastaralost) - mít srdce v kalhotách apod. Tyto frazeologické jednotky 

se stávají neproduktivními, ocitají se na jazykové periferii. V současném jazyce se používají 

jako prostředky pro ozvláštnění řeči. Archaické frazeologické jednotky jsou uživatelům 

daného jazyka srozumitelné, ale nejsou jimi aktivně používány. Archaické frazeologické 

jednotky tedy patří do pasivní slovní zásoby uživatelů jazyka. 

Stylová příslušnost jednotlivých frazeologických jednotek může komplikovat nalezení 

jejich odpovídajícího ekvivalentu v jiném jazyce. Například ruská frazeologická jednotka 

oyula Ha t.tecmHOJH cIloee oepJ/Cumc5l nemá v češtině přesný ekvivalent. Významově je blízká 

české frazeologické jednotce mít srdce v kalhotách, ale v ruském jazyce je tato frazeologická 

jednotka zastaralá. Ekvivalent v češtině mít srdce v kalhotách je však běžný v mluveném 

jazyce a není ze stylistického hlediska zastaralý. Nejedná se tedy o přesné ekvivalenty, 

protože se liší svou stylovou charakteristikou. 

Zvláštní pozornost zasluhuje i expresivita, která doplňuje a blíže specifikuje 

příslušnost frazeologických jednotek k určitému funkčnímu stylu. Expresivita určuje 

příznakovost především z hlediska citových příznaků (frazeologické jednotky emocionálně

expresivní) nebo z hlediska postoje mluvčího ke skutečnosti, tedy frazeologické jednotky, 

které v sobě nesou příznak hodnotící. Frazeologické jednotky však mohou být expresivní, bez 

určení toho, zda se jedná o expresivitu hodnotící nebo citově zabarvenou. Určitou mír~u 
l 

expresivity má převážná většina frazeologických jednotek s komponenty duch i duše. Většina 

z nich je prostě expresivní: eOUHbVVl / OOHllJH oyXOJH - najednou, naráz. na jeden nádech; 

:JICUebV1;l oyXOJH - rychle, živě; e t.teJH oyUla oep:JICumc5l - mít duši na jazyku; oyuta 20pum -

srdce hoří. 

Expresivitu můžeme blíže specifikovat pomocí určitých opozic: příznivý - nepříznivý, 

pochvalný - hanlivý, obdivný - pohrdavý, žertovný - posměšný. Frazeologické jednotky s 

přesnějším určením jejich expresivity mohou být: t.tucma5l oyuta - čistá duše (příznivý); 

6y./vta:JICHa5l oyuta - byrokrat (nepříznivý); oyUla HapacnaurK)l - srdce na dlani (příznivý); 

co6a'-lb5l oYUta - hulvát (hanlivý); npUKa3Ha5l oyzua - úředník prikazu (pohrdlivý); He e oyxaY 

- nebýt dobře naložen (žertovný); Kpueumb OyUlOzl - postupovat proti svému svědomí 

(nepříznivý). 
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Do OpOZIC nevstupují expresivní charakteristiky jako ironický: C65lmbVV{ oyxO)V{ 

(numambC5l) - neznámo jak, zázračným nadpřirozeným ZpLlsobem; C65lma5l oyLua Ha 

Kocmblll5lX - starý, nemohoucí člověk; které lze použít v záporném i kladném kontextu19
. 

Stylová příslušnost a expresivita rozhodujícím způsobem určují funkční hledisko užití 

jednotlivých frazeologických jednotek a mohou zapříčinit problematické hledání 

odpovídajících ekvivalentů v jiném jazyce. 

1. 3. Pojetí frazeologie jako charakteristického znaku kultury 

Pro tuto práci jsme zvolili přístup, který je založen na zkoumání národně kulturních 

osobitostí frazeologického jazykového systému. Jedná se o poněkud jiný přístup 

k frazeologickým jednotkám, nelze však popřít, že by nenavazoval na klasické období ve 

frazeologii. Návaznost spočívá v tom, že se již nemusí zabývat vymezováním předmětu 

frazeologie a vztahy k ostatním jazykovým oblastem, protože tyto problémy byly vyřešeny 

v klasickém období. 

Tento postklasický přístup, je založen na antropologické lingvistice, která se snaží 

zkoumat jazyk v souvislosti s člověkem, jeho vědomím, myšlením a jinou duchovní 

činností.2o Tato snaha vytvořit jednotnou teorii jazyka ve vztahu k člověku a kultuře vede ke 

zkoumání frazeologie, která představuje nejvíce determillpvallý a svébytný obraz jazyka 

v rámci jednoho národa. Ke zkoumání frazeologie tak nestačí jen čistě lingvistické disciplíny, 

ale je potřeba používat mezioborových postupů, které rozpracovávají takovou problematiku 

jako například jazyk a kultura nebo jazyk a myšlení. 

V každém jazyce je zafixován obraz, model světa. Jazyky se od sebe neodlišují pouze 

na úrovni gramatiky, ale především odlišným přiřazováním významů jednotlivým 

skutečnostem. Obraz světa v konkrétním jazyce se vytváří na základě širokého kontextu 

folklóru, mytologie, kultury a psychologie daného národa. Naivní obraz světa, který je 

zachycen v jazyce, se může lišit od vědeckých poznatků o světě. Jazyk odráží naše běžné 

představy o světě. Výrazně je tato skutečnost zakotvena právě ve frazeologii. Frazeologické 

jednotky jsou založeny na obraznosti, metaforičnosti a jsou tak spojeny s materiálními, 

duchovními a sociálními hodnotami dané jazykové společnosti, mají tedy vztah ke kultuře, 

kterou odrážejí vlastním způsobem. 

19 Slovník české frazeologie a idiomatiky, Přirovnání, Academia, Praha 1983, s. 14 - 15 w _ _ 
«H3bIK B TeCHOlI CBH31I C '1eJIOBeKOM, ero C03HaHlIeM, MblIIlJleHlleM II nyxoBHo-rrpaKTlI'1eCKOlI ,lleHTeJIbHOCTbIO» 

B. 11. I1ocTOBaJIOBa, KapTlIHa MlIpa B ){{1I3He,lleHTeJIbHOCTlI qeJIOBeKa, POJlb '1eJIOBe'1eCKOrO <jJaKTopa B H3b1Ke . 
..sI3b1K II KapTIIHa lvtHpa, OTB. pe,ll. D. A. Cepe6peHHlIKoB, MOCKBa 1988, c. 8 
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Porovnávání frazeologických analogů různých jazyků, za účelem zjištění jejich 

národně kulturních zvláštností a charakteristických rysů, je předmětem komparativní 

lingvistiky. Na rozdíl od klasické metody komparace se v rámci frazeologických systémů 

různých jazyků nehledá, co mají společného, ale hledají se rozdíly, specifika a zvláštnosti, 

které charakterizují danou jazykově kulturní oblast. 

K nejčastěji používaným metodám pro zkoumání dané problematiky patří postupy, 

vypracované lingvokultorologiíí a kognitivní lingvistikou. 

Lingvokulturologický přístup se zaměřuje na vzájemné vztahy frazeologie a znaky 

kultury a aktualizuje význam systému vzorů, stereotypů a symbolů, které používá k popisu 

kulturně národních specifik frazeologického systému.21 

V rámci tohoto přístupu V. N. Telijová konstatuje, že přítomnost frazeologických 

jednotek v každém jazyce má hluboký význam. Frazeologické jednotky mají schopnost 

vystupovat v roli exponentů kulturních znaků, a to nejen v rámci momentálního kulturně 

národního pojetí světa (synchronní hledisko), ale i přenášet její fragmenty z pokolení na 

pokolení (diachronní hledisko), a tak se podílet na utváření chápání světa nejen jednotlivce, 

ale i celého jazykového kolektivu.22 

Při zkoumání frazeologie z národně kulturního hlediska důležitou úlohu hraje pojetí 

konceptů jako struktur národního vědomí, které jsou společné všem příslušníkům dané 

kulturní oblasti. Pojetí konceptu rovněž rozpracovávají A. Wierzbicka a J. S. Stěpanov. Pro 

pojetí konceptů jsou taktéž důležité interpretace vědců, filozofů i kontexty literárních děl. 

Oblast konceptů určitého národního jazyka z hlediska lingvistiky je stěžejní pro pojetí 

duchovní kultury. Důležitá je pro tuto oblast lingvistiky vymezení a analýza klíčových 

termínů, jakými jsou například duše a duch v ruském jazyce. Koncept tak zásadním způsobem 

formuje pohled nositelů daného jazyka na svět. 

Ve starším období rozvoje frazeologie se klíčová slova chápala jako typická, jako 

nejdůležitější slova pro určité dějinné období. V novějším pojetí jsou klíčová slova aspekty, 

které formují obraz světa, ale zůstávají neměnná i při globálních kulturních změnách, protože 

patří k hlubším úrovním kultury, k obecným, univerzálním představám člověka o světě. Proto 

můžeme označovat klíčová slova jako konstanty, neboť nepodléhají momentálním náladám 

ani momentálním situaCÍm. 

21 H. H. KlIplIJIJIOBa, I1peJJ:MeT II MeTOJJ:bI UCCJIeJJ:OBaHlUl UJJ:lI03TWleCKOH rppmeOJIOrlIU. neHlIHrpaJJ: 1988, c. 18 
22 B. H. TeJIIUI, KyJIbTypHo-HaUlIOHaJIbHble KOHHOTaUlIlI rppa3eOJIOrlI3MOB, CJIaB5IHCKOe 513bIK03HaHlIe, XI 
Me)J(JJ:yHapoJJ:HbIH Cbe3JJ: CJIaBlICTOB, MocKBa 1993, c. 308 
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Pojetí konceptů se blíže specifikuje prostřednictvím analýzy jeho užití v jazyce. 

Produktivní je proto důkladná analýza frazeologických jednotek, zvláště jejich vnitřní 

struktury, které obsahují právě určité klíčové slovo - v našem případě to jsou komponenty 

duše a duch. Tato analýza může být prostředkem k pochopení daného jazykového konceptu 

jakožto typického projevu dané kultury v jazyce. 

Podle názoru V. N. Telijové je základním cílem takové analýzy frazeologických 

jednotek odhalení a popsání národně kulturních konotací, které obvykle doprovází význam ve 

formě obrazných asociací, které se vzájemně ovlivňují prostřednictvím kognitivních postupů 

s předlohami, vzory, stereotypy a jinými kulturními znaky a tak určují smysl daných 
21 

konotací. .) 

Takovým způsobem v sobě frazeologické jednotky mají zafixovaný komplex naivních 

představ nositelů jazyka o daném charakteristickém znaku kultury určitého jazykového 

regionu. Analýza jedné frazeologické jednotky, která se libovolným způsobem vztahuje 

k určitému pojmu duchovní kultury, ukazuje na jednu konotaci daného pojmu a analýza 

souhrnu frazeologických jednotek tak může odhalit celistvý obraz světa nositelů určitého 

jazyka, zkoumaného z pohledu frazeologie, která ho reflektuje. 

1. 3. 1. Kognitivní přístup ke zkoumání frazeologie 

Abychom mohli uskutečnit komplexní analýzu určitého pOjmu, je nutné k výše 

popsané metodě zkoumání přidat ještě jiný metodologický přístup pojetí frazeologie. 

Lingvokulturologickou analýzu je nejvhodnější spojit s postupy kognitivní lingvistiky. Obě 

koncepce jsou neoddělitelně propojené. Jejich rozvoj je vyvolán obrácením lingvistiky 

k faktoru člověka, která se tak stává antropocentrickou. Lingvistika se tak tímto způsobem 

přibližuje psychologii, zejména kognitivní psychologii. V centru zájmu kognitivní lingvistiky 

stojí poznávací funkce jazyka. 

Z pohledu kognitivní lingvistiky je frazeologická jednotka považována za mikrotext, 

který se strukturuje během interpretace různých sémantických informací frazeologické 

jednotky v prostoru kulturních znalostí, které jsou vlastní nositeli jazyka jako subjektu 

jazykové komunikace. 

23 B. H. TeJ1IDI, KyJ1bTYPHO-HaUI10HMbHble KOHHOTau~m <ppa3e0J10rI13MOB, CJ1aBJ!HCKoe J!3bIK03HaHI1e, XI 
Me)K.QyHapo.QHbliÍ C'be3.Q CJ1aBI1CTOB, MocKBa 1993, c. 310 
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Při kognitivní analýze se užívá různých metod, které pracují se znalostmi o 

vlastnostech označovaného, jež následně interpretují z pozice hodnot, přijímaných v dané 

kulturně jazykové oblasti. 

Významy jednotlivých komponentů na sebe navzájem působí, ale toto působení není 

přímočaré, nýbrž se rozšiřuje na souhrn všech informací, které koriguje a shrnuje jejich smysl. 

Tento postup je charakteristický pro vytváření frazeologických jednotek. 

V rámci kognitivní lingvistiky bylo vypracováno nové pojetí frazeologických jednotek 

a nové metody analýzy, jež jsou nezbytné pro vymezení lingvokulturologických konotací 

pojmů, které se vztahují ke smyslu nebo k formě frazeologických jednotek. Kognitivní 

lingvistika navrhuje zvláštní, kognitivní přístupy k vyjádření národně kulturních konotací 

frazeologických jednotek. 

Kognitivní lingvistika se zabývá nominativním přístupem ke zkoumání jazykových 

jednotek včetně frazeologických. Kognitivní lingvistika se snaží zachytit a popsat jazyk, 

který formuje lingvisticky kreativní myšlení nositelů jazyka, kteří jsou prvotním impulsem, 

díky němuž vznikly národní zvláštnosti frazeologie. 

Výběr jakéhokoli motivu, obrazu je spojen se subjektivním chápáním světa. Vnitřní 

formu frazeologické jednotky tak vytváří asociativně obrazné představy. Kognitivní 

lingvistika se zabývá i vnitřní formou frazeologických jednotek, což by mělo vést k lepšímu 

pochopení kreativních procesů myšlení v jazyce. Vnitřní forma je tedy kvazistereotyp nebo 

vzor určitých situací, které asociují s lexikálními nebo frazeologickými výrazy. D. o. 

Dobrovolskij poznamenává, že vnitřní forma hraje roli spojujícího článku mezi dvěma obrazy 

světa ve frazeologii, tedy mezi doslovnými významy komponentů frazeologických jednotek a 

aktuálním jazykovým obrazem světa.24 

Kognitivní přístup k významu tak umožňuje modelování aktuálního smyslu 

frazeologických jednotek v oblasti lingvistiky. Význam frazeologických jednotek je vytvářen 

především prostřednictvím metafory. Pochopení metaforických vztahů v rámci frazeologické 

jednotky dovoluje určit komplex konceptuálních transformací, které jsou základem formování 

aktuálního významu frazeologické jednotky jako celku. 

Kognitivní lingvistika napomáhá pochopení národně kulturních specifik 

frazeologických jednotek. Analýza jednotlivých sémantických konceptů, které jsou 

komponenty frazeologických jednotek, tak ukazuje nejen na národní zvláštnosti jazykového 

členění světa, ale i na zvláštnosti lingvisticky kreativního myšlení při vytváření jednotlivých 

24 B. H. TeJIIDI, PyccKaH <ppahIeOJIOnm. CeMaHTWleCKlIH, nparMaTWleCKlIH II JIlIHrBOKyJIbTypOJIOrWleCKlIH 

aCneKTbI. «5I3bIKlI pyCCKOH KYJIbTYPhI», MocKBa 1996, c. 154 
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frazeologických jednotek. Jedná se tedy o zkoumání toho, jak funguje jazykové, obrazné 

myšlení v procesu modelování a chápání obrazu světa. 

Oba popsané přístupy (lingvokulturologický i kognitivní) společně tvoří uzavřený 

celek. Mohou být použity pro analýzu národních specifik frazeologie, odhalení strukturně 

sémantických zvláštností při srovnání analogů frazeologických jednotek ruského a českého 

jazyka, vymezení extralingvistických faktorů, které nemají ekvivalent, popsání národně 

kulturních konotací klíčových slov, která jsou komponenty frazeologických jednotek. 

Kombinace těchto různých přístupů může vytvořit úplný obraz národně kulturních specifik 

frazeologického systému jazyka. 

1. 4. Duch a duše jako koncepty ruského jazyka 

Termín koncept je vlastní několika vědním oborům, nicméně jeho přesné a všeobecně 

přijímané vymezení zatím nebylo vypracováno. Koncept je používán v lingvistice, filozofii i 

logice. Tato práce vychází především z vymezení konceptu, které je zpracováno J. S. 

Stěpanovem25 v jeho práci. 

Podle Stěpanova je koncept koncentrát kultury ve vědomí člověka, tedy to ( j ak se 

kultura projevuje v mentálním světě člověka26 . Koncept je tedy akt našeho vědomí. Slovo 

vyvolává v našem vědomí prožitky, které jsou spouštěcím mechanismem pro emoce, sympatie 

a antipatie. 

Koncept má třístupňovou strukturu. Prvním stupněm je hlavní, aktuální příznak, 

aktivní úroveň. Tento stupeň je plně srozumitelný všem uživatelům jazyka a slouží jako 

prostředek komunikace. Druhým je doplňující, nebo několik doplňujících, pasivních příznaků, 

které, na rozdíl od prvního stupně, jsou aktuální jen pro omezený okruh lidí, pro které má 

daný význam konceptu nějakou odlišnou hodnotu. Třetím stupněm je vnitřní forma 

konceptu27
, která není uživateli jazyka na první pohled zřejmá, ale je skryta ve vnější slovní 

formě. Tato třetí složka konceptu bývá předmětem zájmu etymologů a etnolingvistů. 

V konceptu se ale spojuje mnohem více faktorů, než které uvádí Stěpanov a jeho 

vymezení konceptu tak můžeme chápat jako výslednici různých vlivů. Za takové vlivy 

můžeme považovat například ty, které vycházejí z logiky, filozofie, lingvistiky, sociologie a 

ovlivňují tak jednotlivá vnímání konceptu a to nejen v rámci všech uživatelů jazyka jako 

25 IO. C. CTerraHoB, KOHCTaHTbI CJIOBapb pyCCKOH KyJIbTypbI, 5I3blKII pyCCKOH KyJIbTypbI, MOCKBa 1997, c. 40-
76 
26 tamtéž, c. 40 
27 tamtéž, c. 44 
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největší a nejširší skupinu, používající daný koncept, přes menší a uzavřenější sociální 

skupiny - až k samotnému jednotlivci. U každého individuálního jedince, který je vystaven 

okolnímu prostředí a je jím nějakým způsobem determinován,je nutně jeho pojetí určitého 

konceptu rovněž individuální. 

D. S. Lichačev poznamenává, že koncept nevyplývá bezprostředně z určitého pojmu, 

ale je výsledkem střetu lexikálního významu slova s osobní a národní zkušenostF8. Vzájemný 

vztah konceptu a slova je hlavním předmětem zkoumání při pokusech o vymezení různých 

konceptuálních sfér, například národa nebo osobnosti. Sféru konceptů v jazyce můžeme 

chápat jako výjimečný kulturně mentální fenomén. 

Jedním z velmi složitých konceptů ruského jazyka je koncept duše. Duše je v ruském 

prostředí národním orgánem, který odráží národně-kulturní, mentálně-psychologické 

zvláštnosti a vyjadřuje hodnotovou orientaci ruského národa. Koncepty duch a duše jsou tedy 

jistým projevem ruského duchovního života, všeho ruského, ruské společnosti29 . 

Koncepty popisují skutečnost specifickým způsobem. Koncept reflektuje mentální 

skutečnost, která se skládá z několika úrovní, ale zároveň v sobě zahrnuje kolektivní 

představy i hypotézy o obyčejích, náboženstvích, reáliích, termínech a slovech. Tyto 

představy vycházejí z různých zdrojů i období. Koncept tak představuje syntézu různorodých 

zdrojů, které se navzájem ovlivňují, překrývají a mohou tak v rámci konceptu v různých 

stádiích vývoje získávat nové významy, některé významy mohou naopak zmizet nebo získat 

prostřednictvím přehodnocení zcela nový smysl. 

Koncept - , vytváří jistou paralelu s teorií jazykového relativismu, neboli Sapir -

Whorfovy hypotézy. Tato hypotéza tvrdí, že jazyk, kterým mluvíme, klíčovým způsobem 

působí na naše poznáneo. Podle této hypotézy jazyk ovlivňuje a formuje strukturu světa, který 

vnímáme. 

Edward Sapir a jeho žák Benjamin Whorf zaměřili svou pozornost na vzájemnou 

provázanost jazyka, myšlenek a kultury. Dospěli k závěru, že svět nabývá konkrétní podoby 

až skrze jazyk. Svět je tedy specifickou jazykovou variantou a jednotlivé jazyky vytvářejí 

různé světy. Jednotlivé světy jsou tak determinovány jazykem a liší se v interpretacích, 

kategorizacích, které jsou založeny na konvencích a tradicích, které jsou vlastní dané 

jazykové komunitě. 

28 ,ll c. nlIXaqeB, KOHuerrToccpepa pyccKoro 5I3hIKa, PyccKa5I CJIOBeCHOCTh. OT Teopllll CJIOBeCHOCTll K 
CTPyKType TeKCTa: AHTOJIOfll5I, MocKBa 1997, c. 281 
29 IO. C. CTerraHOB, KOHCTaHThl CJIOBaph pyCCKOH KyJIhTYPhI, 5I3hIKH pyCCKOH KyJIhrypbl, MocKBa 1997, c. 53 
30 B. L. Whorf, Language, Thought, and Reality: Selected Writings, MIT Pr., Cambridge 1974 
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Jedná se tedy o jazykový determinismus. Whorf věřil, že myšlenky jednotlivce jsou 

předurčeny jazykem, který používá. Lidé v různých kulturách analyzují svět různými 

způsoby, které souvisí s rozdíly v jejich slovní zásobě. V rámci jedné kultury a jednoho 

jazyka se důkazy pro tato tvrzení hledají poměrně špatně, protože lidé sdílejí podobnou 

jazykovou zkušenost. Rozdíly v této skutečnosti jsou dány mimojazykovými faktory jako je 

vzdělání, zkušenost nebo společenská třída. 

Podle Sapir - Whorfovy hypotézy je mateřský jazyk společenský výtvor, který odráží 

realitu specifickým způsobem. V tomto jazyce jsme odmala vychováváni, myslíme v něm, 

což vytváří naše vnímání a přijímání světa. Podle této teorie jedinec člení svět na fragmenty, 

které jsou předurčeny strukturou jeho mateřského jazyka. Jestliže pro určení řady blízkých 

objektů má jeden jazyk několik různých slov, a jiný jazyk má jen jedno slovo pro všechny 

dané objekty, pak nositel prvního jazyka musí jednotlivé objekty rozlišovat, zatímco uživatel 

druhého jazyka to dělat nemusí. Známým příkladem je sedmnáct slov označující sníh v jazyce 

Inuitů. Podle Whorfa je toto důkazem, že pro nositele různých jazyků nejsou mentální obrazy 

stejných objektů totožné. Tato teorie se netýká pouze lexikální a sémantické roviny jazyka, 

ale i gramatických kategorií, jako například číslo nebo čas. 

Teorie jazykového determinismu vyvolala rozporuplné reakce. Byla rozpracována 

řadou lingvistů, filozofů i psychologů, kteří se ji snažili dokázat i vyvrátit. Jedním z vědců, 

kteří se přiklánějí k Sapir - Whorfově hypotéze je i Anna Wierzbicka, která sice nepřijímá 

tuto teorii absolutně, ale vztahuje ji pouze na slova, která v sobě zahrnují kulturně specifické 

kategorie3
!, a svá tvrzení se snaží ilustrovat rozborem ruského slova nOUlJlOCmb. 

Musíme však podotknout, že i sám Whorf ve svých pracích potvrdil existenci 

jazykových univerzálií, které jsou vlastní jakémukoli jazyku. Na rozdíl od univerzálií jsou 

v jazyce i koncepty, klíčová slova, která formují určitou ohraničenou kulturu. Slova jako 

oYUta / oyx jsou pojmovými prostředky, které odráží minulou zkušenost společnosti o 

skutečnostech a myšlenkách určitým způsobem. Nemůžeme říci, že by jazyk zcela 

determinoval myšlení jako takové, ovšem nemůžeme popřít, že ho rozhodujícím způsobem 

ovlivňuje32 . 

Při analýze jazykového materiálu jsme dospěli k závěru, že klíčovým slovem pro 

ruskou kulturu je lexém oylua. Postavení lexému oyx je v tomto kontextu a z tohoto úhlu 

pohledu poněkud sporné. Klíčové slovo v dané kultuře má podle A. Wierzbické několik 

31 A. Be)K6Hl\Kall, ITOHtL.\1aHHe KyJ1bTyp Qepe3 rrocpe!J,CTBO KJ1l0QeBbIX CJ10B, 5I3bIKH CJ1aB51HCKOrr KyJ1bTYPbl, 

MocKBa 2001, c.20 
32 tamtéž, c. 21 
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charakteristických rysů. Jedním z nich je, že slovo se nenachází na periferii, ale je v daném 

jazyce dostatečně frekventované. Dalším rysem je, že dané slovo se často používá v určité 

sémantické sféře, jako je tomu konkrétně u lexému oyzua - pro označení emocí nebo pro 

morální úsudky. Pro klíčové slovo je charakteristické, že s jeho pomocí je utvářena celá řada 

frazeologických jednotek33
. 

Podle těchto charakteristik je bez pochyb zřejmé, že lexém oywa je klíčovým slovem, 

otázkou zůstává/ jestli i lexém oyx je dostatečně v jazyce frekventovaný, zda se může 

považovat za klíčové slovo pro nějakou sémantickou skupinu a jestli tvoří dostatečné 

množství frazeologických jednotek. Na našem jazykovém materiálu můžeme doložit, že počet 

frazeologických jednotek s komponentem duše v ruském jazyce je přibližně třikrát až 

čtyřikrát větší než počet frazeologických jednotek s komponentem duch. 

Můžeme se však ztotožnit s názorem A. Wierzbické34 a konstatovat, že i lexém duch 

v sobě zahrnuje zvláštnosti ruské kultury a je tak klíčovým slovem, jehož rozbor, výzkum a 

analýza nám mohou svým způsobem ruskou kulturu přiblížit. 

Takovými koncepty, klíčovými slovy kultury, jsou tedy duše a duch, které mají různé 

jazykové, filozofické, náboženské i psychologické konotace a to nejen v rámci ruského 

jazyka, ale i ve srovnání ruštiny s češtinou. Dokladem tohoto tvrzení může být skutečnost, že 

více jak polovina frazeologických jednotek s komponentem duše v ruském jazyce nemá stejný 

ekvivalent v českém jazyce, nemůžeme tedy při znalosti frazeologické jednotky jednoho 

jazyka použít doslovný překlad do jazyka druhého. Frazeologické jednotky slouží 

k ozvláštnění řeči, nejsou tedy nezbytnou složkou jazyka. Frazeologické jednotky jsou jen 

výjimečně stylově neutrální, nejčastěji patří do hovorového nebo knižního stylu. 

Například ekvivalentem ruské hovorové, expresivní frazeologické jednotky oyzua 

cmaJla Ha Mecmo je v češtině opis uklidnit se, který je neutrální a není frazeologizovaný. 

Dalším takovým příkladem je zastaralá frazeologická jednotka oYUta Ha '-leCmHOM cJloee 

oepJ/Cumc51, jejímž ekvivalentem je rovněž nefrazeologizované a neutrální slovní spojení mít 

velký strach, leknout se. 

00 tamtéž, c. 36 
'4 
o "Ho ,lleJIO He B TOM, KaK «,llOKa3aTb», HBmIeTCH JIH TO HJIH HHoe CJIOBO O,llHHM H3 KJIIOqeBblX CJIOB KyJIbTYpbl, a 

B TOM, qTo6b1 rrpe,llrrpHHHTb nu:aTeJIbHOe HCCJIe,llOBaHHe KaKou-To qaCTH TaKHX CJIOB, 6bITb B COCTOHHHH CKa3aTb 

O ,llaHHOU KyJIbType qTO-TO cYIIJ:eCTBeHHoe H HeTPHBHaJIbHoe." A. Be)!(6HU:KaH, TIoHHMaHHe KyJIbTYP qepe3 

rrOCpe,llCTBO KJIIOqeBblX CJIOB, 5l3bIKH CJIaBHHCKoU KyJIbTypbl, MocKBa 2001, c. 36 - 37 
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2. 1. Duše ve slovanské mytologii 

Duše je v různých náboženstvích a kulturách většinou spojena s představami o smrti, 

posmrtném životě. Smrt je stejně jako duše spojena s jakýmsi tajemstvím, záhadou. Duše je 

spojena s dechem, dýcháním. 

Stejně jako pohyb je i dýchání známkou života. Pokud člověk přestane dýchat, 

přestává zároveň i žít. Jiným typickým projevem života je i teplo, proto jsou v mytologických 

představách duše i duch zpodobňovány jako oheň, plamen35
: oyuta 20pum - srdce hoří; 

paCnaJlRmb OyUly, UCKpbl OyUlU - jiskry v srdci; oyUla OCmblJla / oXJlooeJla - ochladnout 

v srdci, ztratit zájem: 20peHlle oyxa - zápal, nadšení; oyx y2acaem - nadšení pohasíná. 

Rovněž u Slovanů se setkáváme se třemi slovy, která mají stejný kořen, a to dech, 

duch a duše. Můžeme se tak domnívat, že samotný výraz duch byl odvozen od výrazu dech. 

Od slova duch vzniklo palatalizací slovo duše. Ve slovanských mýtech se objevuje představa, 

že duše pochází od Boha, který člověku duši vdechl, první nadechnutí symbolizuje v Bibli 

zrod života. Protože duše pochází od Boha, považuje se za sídlo ctností, zatímco o těle se 

hovoří jako o hříšné nádobě. Hlubinná psychologie pracuje s termínem stíny duše a chápe tak 

duši i jako sídlo nectností, záporných kvalit člověka. Stíny duše označují takové projevy 

člověka, jakými jsou pýcha, hněv, závist, které i v jazyce vystupují často ve spojení 

s lexémem duše nebo srdce. Stíny duše právě duši zatěžují, což se děje skrze tělo a tělesnost. 

To reflektují frazeologické jednotky jako: t.tepHaR / 2peUlHaR oyuta - černá / hříšná duše. 

Společně s člověkem duše roste, pociťuje teplo nebo chlad, raduje se nebo strádá. Těmito 

paralelami jazyk fixuje vztah a podobnost duše a těla. Postupem času získává lexém duše jako 

komponent některých frazeologických jednotek význam morálních kvalit, vlastností. 

Vyjadřuje vnitřní psychický svět člověka s jeho duševními prožitky, city a náladami: oyUla -

t.teJlOeeK - dobrák; Wl1emb OyUly - mít duši, projevovat soucit: 6e3 OyulU - v nadšení; oYUta 

XOlJem / cmpeMumCR - snažit se ze srdce; oyUla cmaHoeumCR XOJlOOlloií - chlad v srdci; oyUla 

cmaHoeumCR eeceJloií - veselo II srdce; Ha oyUle nJlOXo / mocKIlueo - těžko / smutno na duši; 

oyUla Jllll<.yem - radovat se; oYUta e CMRmeHllU - být v rozpacích; oyUla mocryem - duše 

teskní. 

S těmito frazeologickými jednotkami, vyjadřují morální kvality, souvisí i pojem hříchu 

a jeho odraz v jazyce. V ruštině se tak setkáváme s frazeologickými jednotkami jako 

například: e3Rmb 2pex Ha oyUly - brát na sebe nějaké morální povinnosti; cmORmb KaK 2pex 

35 C. G. Jung, Slova duše, Vyšehrad, Praha 2001, s. 18 
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Hao oyulOií - žebronit, žadonit; LJmo meflO fllo6um, mo OylUy zy6um. S hříchem souvisí i 

křesťanské představy o utrpení jako prostředku očištění a spásy: Tepnu oylua - cnaceHa 

6yoelllb., J(yula He nmlnja - He 6blZOHUlllb. 

V češtině i v ruštině se můžeme setkat s kontexty, ve kterých je možné zaměnit 

lexémy duše a srdce beze změny významu. Podle představ Slovanů může být sídlem citů, 

pocitů a snah nejen duše, ale i srdce: Ha oyule / CepOlje eeceflo - veselo II srdce; c omKpblmOlI 

OyulOtl / c omKpblmbVH cepOtjeJH - s otevřeným srdcem; oYUta / CepOlje paoyemc51 - duše / 

srdce se radlde. Nabízí se srovnání s češtinou, kde jsou častější frazeologické jednotky 

s komponentem srdce. Můžeme se setkat s frazeologickými jednotkami, které mají stejný 

nebo velmi podobný význam, ale ruský komponent duše je v češtině nahrazován srdcem a 

naopak. Duše je v ruském prostředí národní orgán, zatímco v češtině takovou tradici a 

postavení nemá. Komponent srdce má v českém jazyce více významů, je univerzálnější, na 

rozdíl od ruštiny, kde je komponent srdce specializovanější a v některých kontextech je na 

rozdíl od češtiny doplňován komponentem duše: KaMeHb Ha oytue - kámen na srdci, oYUta / 

cepotje He fleJ/Cum - není to srdci blízké; KOlllKU ckpe6ym Ha oyllle - těžko / úzko u srdce / 

v duši. 

o duši za života se píše málo, protože není tak konkrétní jako tělo. Duše za života 

může tělo opustit ve spánku. Po oddělení od těla se symbolicky duše znázorňuje v podobě 

větru, páry, dýmu, popřípadě zvířete, které může létat (mouchy, včely, motýla, ptáka). Někdy 

duše představuje malého člověka s průhledným tělem nebo dítě s křídly. Duše je spojena 

s představou o její lehkosti, neviditelnosti, umění létat, přítomnosti křídel. Některé kultury 

věří, že duše opouští tělo v podobě zvířete. Přitom se mluví o takzvaných duševních zvířatech, 

často duševním ptáku. Podle některých amerických kultur se duše v ráji proměňují v ptáka. 

Víra v jejich 'hej-ie~ magickou sílu vedla k tomu, že šamané používali ptačí peří nebo drápy 

ke svým rituálům. Podle filozofie feng-šuej se hovoří o havranu jako duši zemřelých, _Dndy 

může být duševním zvířetem holubice, výr, nebo duševní plaz, červ, had, krokodýl. Někdy se 

jedná dokonce i o lva nebo leoparda. Po celé Africe jsou rozšířeny mýty, kdy se mrtvý 

náčelník přeměňuje v totemové zvíře, kterým může být leopard, had, slon, lev nebo buvol.36 

Podle J. Máchala3
; jestliže duše opouští tělo za života, ve spánku nebo v bezvědomí, 

těká po světě nebo vchází na onen svět. To, co duše viděla, když se nacházela mimo tělo, si 

člověk pamatuje jako velmi živé sny, o kterých však pod hrozbou smrti nesmí mluvit. 

36 J. Starkbauer, Věčné tabu. Eros a etos v náboženských systémech I, CAD Press, Bratislava 1993, s. 15 
37 J. Máchal, Bájesloví slovanské, VOTOBIA, Olomouc 1995 
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Duše za života může vycházet z těla a škodit. Hovoří se tak o můře, upíru nebo 

vlkodlaku. Můrou bývá člověk od narození, stane se jí sedmá dcera, pokud není v rodině již 

syn, nebo neopatrností kmotrů a šestinedělek může být duše můrou. V noci opouští tělo, 

uspává lidi a potom je dusí a saje jim z prsou krev.38 Můra i po smrti nepřestává znepokojovat 

lidi a stává se upírem. Věřilo se, že můrou se stávají utopené dívky, ženy zamřelé před 

svatbou nebo duše sebevrahů. Duše některých lidí se může proměnit ve vlka. Z člověka se tak 

stává vlkodlak. 

Dalším případem, kdy duše opouští tělo, je v případě smrti. Všem Slovanům byla 

společná víra v po smrtný život. Podle křesťanských představ se člověk skládá z ducha, duše a 

těla, přičemž pouze duch je nesmrtelný. V jazyce je zafixována poněkud zjednodušenější 

představa, že člověk se skládá z duše a těla, jako je tomu ve frazeologických jednotkách: 

omoblxamb meJlOkt u oyulOií - odpočívat tělem i dušÍ; mpenemamb meJlOM u oyulOií -

strachovat se tělem i dušÍ; y6u6amb OyUly u meJlO - trápit duši i tělo; omoa6amb OyUly u meJlO 

- vkládat duši i tělo. V jazyce se tak odráží naivní představa, která poněkud zjednodušuje 

původní představy o tom, že nikoli duše jako taková, ale duchovní princip je nesmrtelný. 

V jazyce je těmito frazeologickými jednotkami zdůrazněno, že se člověk neskládá jen 

z hmoty, ale i z vyššího principu, který tělo (hmotu) oživuje: oyUla 5l6Jl5lemC5l :JIcu3HeHozl 
~' 

CUJlOlI- duše je životní silou. 

Poměrně velká skupina frazeologických jednotek s komponentem duše PopisuJe 

proces smrti a umírání. Domníváme se, že je to z toho důvodu, že smrt byla a je tabuizovaná, 

proto byla popisována eufemisticky: omoamb OyUly Eozy - odevzdat duši bohu; oyuta C 

meJlOkl paccmaemc5l - duše opustila tělesnou schránku; oyUla yJlemeJla 6 He60 - odebrat se na 

věčnost. Některé frazeologické jednotky s komponentem duše popisují smrt ve smyslu zabít 

někoho: 635lmb oyzuy; 6blZOH5lmb oyzuy; 6blluu6umb OylUy - vyrazit duši; nozy6umb OyUly, 

nOmep5lmb OyUly. 

Tradiční ruský pohřeb obsahuje velké množství rituálů, které jsou spOjeny 

s představami o nesmrtelnosti duše, uctívání předků a vyrovnáváním se se smrtí blízkých. 

Všechny tyto obřady jsou pohanského původu, tedy předkřesťanské, ale byly křesťanskou 

tradicí přejaty, ačkoli často s jistými modifikacemi. Podle křesťanských i pohanských 

představ Slovanů ulehčují osud duše na onom světě živí pozůstalí, kteří se modlí za její pokoj: 

yMeplUWvt OyWCl.ivt lfapcm60 He6ecHoe - duším zesnulých království nebeské; nycmb ejvty oywy 

38 J. Máchal, Bájesloví slovanské, VOTOBIA, Olomouc 1995 
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Eoz npocmum; ynoKoií, rOcnoGu, GyUly pa6a m6oezo; 6et.tHblll nOKOlI J]vtepUleú GyUle - věčný 

pokoj zesnulým duším. 

Nejstarší forma pohřbu u starých Slovanů i u Baltů bylo uložení těla do země 

v embryonální poloze. Tato forma je spojena s představou reinkarnace duše, jejím 

znovuzrozením na zemi. Na přelomu doby bronzové a železné vzniká způsob pohřbívání 

žehem. Spálení těla mělo urychlit odchod duše, která přišla o tělo, tedy zemskou oporu, která 

ji poutala k zemi. Odchod duše měl usnadnit dým pohřebního ohně, ke kterému se duše 

připojila a společně s ním se dostávala do nebe. 

Prach zemřelého býval uložen do prosté nádoby, která byla zakopána a nad ní 

navršena mohyla.39 Po přijetí křesťanství v Rusku se zemřelí pohřbívají do země v rakvích. 

Pohanské obyčeje spojené s pohřbíváním mrtvých mizely velmi pomalu, některé se dodržují 

dodnes. Až ve 12. století se na hrobech objevují křesťanské symboly. Rozdělávání rituálních 

ohňů, které symbolizovaly pálení těla, se v některých oblastech udrželo až do 19. století a 

vkládání různých předmětů do rakve, které mají nebožtíkovi usnadnit odchod na onen svět, se 

udrželo až dodnes4o, například se nebožtíkovi do úst vkládalo několik drobných minCÍ. 

Prostý člověk považoval smrt za něco zcela přirozeného. Pravoslavný pohřeb není 

tragédií, ale naopak radostnou událostí, od které pozůstalí očekávají, že duše zemřelého se 

dostane do ráje, stane před Bohem a bude se modlit za ty, kteří zůstali na zemi. Rituální 

oplakávání mrtvých a nářky měly zabránit duši, aby se vrátila mezi zemřelé, a zároveň měly 

zaplašit démony, kteří duši na její cestě ohrožují. Podle národních ruských pověr poté, co 

člověk naposledy vydechne a duše opustí tělo, dojde k boji o duši mezi nečistou silou a 

andělem poslaným Bohem. Lehká smrt byla posuzována jako jakási odměna za příkladný 

život, těžká smrt byla přičítána hříšníkům. 

Pokud člověk zemře, duše vylétá z těla, ale ještě nějakou dobu se zdržuje v jeho 

blízkosti. Proto se často otvírají dveře, okna nebo dvířka od kamen, aby duše mohla snáze 

opustit dům. Často se zakrývají zrcadla, aby se duše nelekla své neviditelnosti. Po smrti se 

nebožtíkovi zatlačily oči a podvazovala brada. Před uložením do rakve nebožtíka rituálně 

omyli, učesali, oblékli a obuli, aby mu usnadnili cestu na onen svět. Ze stejného důvodu byly 

do rakve vkládány nebožtíkovi osobní předměty. Poté byl mrtvý až do svého pohřbu 

vystaven, aby mu všichni mohli dát poslední sbohem.41 

39 L. Flaitingr, Uctívání předků li starých Slovanů, In: časopis Nová Akropolis, ročník IX, číslo 36 
40 PyccKHe 06P5!)l,bI H 06bIQaH, BeQe, MocKBa 2000 
41 L. Flaitingr, Uctívání předků li starých Slovanů, In: časopis Nová Akropolis, ročník IX, číslo 36 
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Podle východních křesťanů, zejména ortodoxních, zůstává duše v domě nebožtíka 

čtyřicet dní. Po tuto dobu je na okně sklenice s vodou a ručník, aby si duše mohla otřít svou 

tvář. K ikonám se rovněž dává sklenice s vodou a chléb. Pokud zemřel muž, přidává se někdy 

i vodka. Čtyřicátý den se konají "rrpOBO,I(bI" duše na onen svět, za zemřelé se slouží 

panychida. Je to zádušní modlitba, která se slouží za zemřelé, jejichž duše se čtyřicátý den 

odpoutává od země. Tato modlitba se však může sloužit kdykoli, když se o to požádá kněz. 

Běžnější je tzv. parastas, který je součástí liturgie. Ortodoxní věřící se modlí za zemřelé 

každou neděli. 

Východní Slované věří, že se duše po pohřbu, v určité době, 40. den a po jednom roce 

("rroMHHKH"), vrací do domu nebožtíka, proto je v této době zvykem podávat na stůl teplá 

jídla, aby se duše mohla posilnit jejich párou. V tomto období duše navštěvuje místa, kam 

dotyčný chodil za svého života, i jeho hrob. Proto je zvykem pokládat na hrob pirohy, bliny a 

vodku. Osmý den po vzkříšení (Pasše) je svátek Radonica, kdy se na hroby dávají pokrmy a 

společně s knězem se modlí za zemřelé. Ruský zvyk zametání okolí hrobu březovými 

větévkami je svázán s představou, že duši je příjemný zápach březového listí.42 

V 19. století byly rrOMHHKH rodinným obřadem. Pozůstalí se připomínají nebožtíka 

v den pohřbu, zřídka třetí nebo šestý den po smrti, ne vždy devátý a dvanáctý den po smrti, 

ale vždy čtyřicátý den. Obřad se může konat i půlroku nebo rok po smrti. Nejčastěji dochází 

k obřadu třikrát, protože se věřilo, že to odpovídá proměnám, kterými prochází tělo v hrobě. 

Třetí den se mění jeho vzhled, devátý se tělo rozpadá a čtyřicátý den se rozpadá srdce.43 

2.2. Bible 

Pojmy duch a duše mají svůj základ v Bibli, kde je zakomponováno i vysvětlení 

většiny sémantických odstínů, které se používají v běžném jazyce dodnes. Duch i duše jsou 

polysémní. Pro pochopení ducha a duše je třeba podrobit zevrubné lingvistické analýze text 

Bible. 

Představy o duchu a duši existovaly ještě v době předbiblické a některé se v průběhu 

několika staletí staly kanonickou součástí Bible. Některé názory nebyly všeobecně přijímány 

nebo byly sporné, do Bible přejaty nebyly a staly se součástí apokryfních textů. Tyto 

představy se prostřednictvím Bible dostaly do širokého povědomí, začal je reflektovat jazyk a 

staly se tak součástí běžného jazyka. 

42 I1. I1. COKorrOBa, CrraBi/HCKai/ MHrporrorWI, MocKBa 2002 
43 PyccKue 06Pi/.D:hI u 06hIQaU, BeQe, MocKBa 2000 
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Frazeologické jednotky, které se nějakým způsobem vztahují k Bibli, existují snad ve 

většině jazyků - mohou být přímým citátem z Bible a mohou vystupovat ve významu, 

který Bible fixuje. Ustálený biblizmus však mohl rovněž vlivem extralingvistických okolností 

nabýt nového významu. Pro některé frazeologické jednotky se však Bible stala jen jakýmsi 

inspiračním zdrojem. 

Vlivem různých faktorů nejsou všechny frazeologické jednotky, které se nějakým 

způsobem vztahují k Biblt ve všech jazycích stejné. Mezi činitelé, kteří ovlivňují odlišné 

vnímání Bible, patří například nestejné historické, kulturní nebo filozofické zkušenosti 

jednotlivých národů. Nezanedbatelnou úlohu v chápání a následném přejímání slovních 

spojení z Bible může hrát i překlad, jehož prostřednictvím je obsah Bible předáván jejímu 

přfjemci. 

Bible je pro židy a křesťany souborem svatých knih, který vznikal v průběhu několika 

staletí. Původně existovaly příběhy a podobenství zachycené v Bibli jen ve formě ústních 

podání a vyprávění. Tyto tradiční příběhy byly sepsány a časem se kanonizovaly. Bible je 

tedy souborem těchto kanonizovaných textů. 

Původním jazykem Starého zákona je hebrejština, některé pasáže byly v aramejštině. 

Původní znění Starého zákona se nedochovalo, jsou tedy k dispozici jen opisy opisů. 

Křesťanství připojilo ke Starému zákonu ještě Nový zákon, jehož původním jazykem je 

řečtina. Nejstarší dochovaná Bible se tedy skládá z opisů Starého zákona v hebrejštině a 

aramejštině a opisů Nového zákona v řečtině. Nejedná se sice o původní texty, ale zároveň se 

nejedná o překlady. I v opisech mohlo docházet k změnám, nepochopení významů nebo 

chybám oproti původnímu textu, ale i přesto se dané texty blíží více originálu než překlady, 

které jsou nuceny přizpůsobit text možnostem jazyka, do něhož se Bible překládala. 

Významným překladem Starého zákona do řečtiny je i tzv. Septuaginta, který vznikl 

v Alexandrii na přelomu 3. - 2. století př. n. 1. Septuaginta byla od počátku Biblí, kterou 

užívala církev.44Později byl překlad doplněn nejmladšími starozákonními spisy. 

Výchozím jazykem překladu Bible do národního jazyka nemusí být nutně hebrejština 

nebo řečtina. Často byly pořizovány překlady překladů. Kromě výše zmíněných hebrejských a 

řeckých textů Bible byla často výchozím jazykem pro překlad Bible do národního jazyka 

latina. Nejznámějším a nejvýznamnějším latinským překladem Bible je Vulgáta, který byl 

pořízen na počátku 5. století sv. Jeronýmem.45 Vulgáta se stala oficiálním latinským textem. 

44 Slovník biblické kultury, EWA EDITION, Praha 1992, s. 205 
45 tamtéž s. 245 
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Sv. Jeroným upravil již existující latinské překlady Nového zákona a z hebrejštiny přeložil 

text Starého zákona. 

První slovanské překlady Bible byly vytvořeny Cyrilem a Metodějem na Velké 

Moravě. Tyto překlady se používaly v Rusku, ale postupně do nich začaly pronikat ruské 

výrazy, ale vlastní úplné překlady všech částí Bible do ruštiny, resp. církevní slovanštiny se 

začaly objevovat v průběhu 15. - 18. století. Tyto překlady vycházely z řeckých, latinských, 

jihoslovanských i západoslovanských překladů. První úplný rukopisný překlad Bible na území 

Ruska byla tzv. Gennadijevská bible, která je z roku 1499. Gennadijevská Bible vycházela ze 

slovanských překladů a z Vulgáty. Tato Bible byla základem první tištěné ruské Bible, tzv. 

Ostrožské, která pochází z roku 1581. Místo Vulgáty byly použity řecké knihy s biblickými 

texty. Text Ostrožské bible se stal na dlouhou dobu vzorem pro další překlady Bible. 

Začátkem 19. století začala práce na Synodálním překladu, který byl vydán v roce 1876 aje 

platný dodnes. Synodální překlad vychází z překladů Cyrila a Metoděje, dosavadních ruských 

překladů i nových hebrejských překladů. 

V Čechách se v 10. a ll. století používaly rovněž překlady Bible Cyrila a Metoděje, 

které byly postupně vytlačeny latinskými překlady. První český překlad Bible je ze 2. 

poloviny 14. století a vznikl na základě Bible latinské. V 16. století byl vytvořen nový překlad 

Bible, tzv. Kralická bible, která vychází z hebrejských a řeckých překladů, jež měly upřesnit 

dosavadní překlady latinské. Jazyk Kralické bible se na dlouhou dobu stal vzorem českého 

jazyka té doby. Od konce 2. světové války začala být uskutečňována myšlenka ekumenického 

překladu Bible, tedy překladu, který by spojoval všechny křesťanské církve. Do šedesátých let 

trvaly přípravné práce, poté začaly práce překladatelské a kompletní Bible vyšla v roce 1979. 

Tento překlad se nejvíce snaží přiblížit dnešnímu jazyku a při porovnání se jeho jazyk nejvíce 

liší od původních předloh. 

V této práci jsme chtěli učinit zevrubnou lingvistickou analýzu výrazů duch a duše a 

pokusit se pochopit a objasnit jejich sémantické významy, tak jak je fixují ustálená 

frazeologická spojení. Při analýze jsme používali internetové zdroje,46 které nám vymezily 

výskyt slov duch a duše v hebrejském překladu Starého zákona a v řeckém překladu Nového 

zákona, jelikož se jedná o původní jazyky Bible. Následně jsme tato místa vyhledali ve třech 

různých překladech: v Synodálním ruském překladu47 , ekumenickém českém překladu48 a 

46 www.searchgodsword.org 
47 EH6JIl:UI, KHHrH CBilIueHHOlO IIHcaHIUI BeTIw'o II HOBolo 3aBeTa, MOCKBa 1968 
48 Bible, Ekumenická rada církví v ČSSR, 1989----
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kralickém překladu49 . Při citacích z Bible zachováváme toto pořadí jednotlivých překladů. Na 

základě porovnání daných míst, která hovoří o duši a duchu v jednotlivých biblických 

překladech, jsme chtěli dospět k vymezení a pochopení pojmů duch a duše v Bibli. Takovéto 

vymezení se ukázalo jako nosné při jazykové analýze nejen frazeologizovaných biblizmů, ale 

i všech frazeologických jednotek s komponentem duch a duše, jež mohou mít jedno 

z genealogických východisek v Bibli. Jsme si vědomi, že s ohledem na lingvistický akcent 

naší práce některé naše závěry nemusí odpovídat dogmatickým a teologickým výkladům 

Bible. 

2. 2. 1. 1. Duch ve Starém zákoně 

Hlavním zdrojem k pochopení duše a ducha v judaismu je Bible, tedy především Starý 

zákon. Slovo duch, v hebrejštině ruach se ve Starém zákoně objevuje na mnoha místech a je 

polysémantické. Srovnáním ruského (synodálního) a českého (ekumenického a kralického) 

překladu Bible, můžeme potvrdit, že slovo duch je ve starozákonním pojetí polysémantické, a 

rovněž se můžeme pokusit odhalit a pochopit jeho jednotlivé významy. Jelikož snahou 

jednotlivých překladů bylo co nejvíce přiblížit adresátovi obsah sdělení, nevystupuje slovo 

ruach v češtině nebo ruštině vždy jako duch, ačkoli je tento ekvivalent hebrejského ruach 

nejčetnější. 

Sémantika slova duch se ve všech indoevropských jazycích vztahuje 

k praindoevropskému kořeni *-dheu, které znamená foukat, vanout nebo dýchat. Ruach se 

nejčastěji překládá jako duch, dech nebo vítr různé intenzity5o, můžeme se tak setkat 

s vánkem, větrem, vichrem i vichřicí, rovněž s větry čtyř světových stran i Božím dechem. 

Biblický význam slova duch se vztahuje k jiskře života, plné energie, která je pro život 

jednotlivce nezbytná. Představuje Boží sílu nebo princip života, který člověka oživuje: li 6om, 

JI Ha6edy Ha 3eJVtJllO nomon 6odHblll, lJmo6 ucmpe6umb 6C51K)l1O nJlOmb, 6 KomopOll ecmb dyx 

JlCU3HU, nod He6ecGJl,m; 6ce, lJmo ecmb Ha 3eJVtJle. JlUUIUmC51 JlCU3HU. (synodální překlad) / Hle, 

já uvedu potopu, vody na zemi a zahladím tak zpod nebe všechno tvorstvo v němž je duch 

života. Všechno, co je na zemi, zhyne. (ekumenický překlad) / Já pak, ((j, já uvedu potopu vod 

na zemi, aby zkaženo bylo všeliké tělo, v němž jest duch života pod nebem. Cožkoli bude na 

zemi, umře. (kralický překlad) (Gn 6, 17). 

49 Biblí svatá, podle posledního vydání kralického z roku 1613, Praha 1926 
50 KaTOJI!fIfeCKllH 3HUllKJI0I1e,Q1l~, I-I3,QaTeJIbCTBO <I>paHuncKaHueB, MocKBa 2002, c. 1721 

32 



Ruach je v Bibli neviditelný a vystupuje v různých významech. Jedním z nich je sám 

Bůh, Hospodinův duch nebo duch Boží: J(yx rocnooa Eoza Ha MHe, u60 rocnOOb nOJYla3Wl 

j\;feH51 6Jlazoeecmeoeamb HUU/UM, nOCJlWI jl;[eH51 UClfeJl51mb cOKpyUleHHblX cepOtleJvl, 

nponoeeooeamb nlleHHblJYl oce060:JICOeHlle II y3HuKaoYl omKpblmue meJVlHlUlbl, (synodální 

překlad) / Duch Panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych 

nesl radostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit 

zajatcllm svobodu a vězňlím propuštění, (ekumenický překlad) / Duch Panovníka Hospodina 

jest nade mnou, proto že pomazal mne Hospodin. abych kázal evangelium tichým. Poslal mne, 

abych uvázal [rány] skroušených srdcem, abych vyhlásil jatým svobodu, a vězňllm otevření 

žaláře, (kralický překlad) (Iz 61, 1) nebo Kmo ypCl3yMeJl oyx rocnoOa, u 6blJl coeemHUKo"~t y 

Hezo u y'-lUJl Ezo? (synodální překlad) / Kdo změřil Hospodinova ducha a byl mu rádce a vedl 

ho k poznání? (ekumenický překlad) / Kdo vystihl ducha Hospodinova, a rádcím jeho byl, že 

by mu oznámil? (kralický překlad) (Iz 40, 13). 

Dalším významem je božská síla, jíž Bůh projevuje sám sebe a to například při 

stvoření (Gn 1,2), kde se duch Boží vznáší nad vodami ještě před stvořením světa nebo jako 

princip, který má schopnost oživovat, navracet život i dát vznik novému životu: u eJlo:JICy e 

eac oyx JVfoií, II O:JICl16eme, u nO},4eu/y eac Ha 3eMJle eauteií, II y3Haeme, '-tmo Jl, rocnoob, 

CKCl3aJl 3mo - II cOeJlaJl, zoeopum rocnoOb. (synodální překlad) / Vložím do vás svého ducha a 

oživnete. Dám vám odpočinutí ve vaší zemi. I poznáte, že já Hospodin jsem to vyhlásil i 

vykonal, je výrok Hospodinúv. /I (ekumenický překlad) / A dám Ducha svého do vás, abyste 

ožili, a osadím vás v zemi vaší, i zvíte, že já Hospodin mluvím i činím, dí Hospodin. (kralický 

překlad) (Ez 37,14) 

Bůh může působit na zem svým dechem, který posílá v podobě větru různé síly, může 

se jednat o Boží dech, vítr, vánek nebo vichřici: H omKpblJlUCb UCmO'-lHUKU MOp51, 

06Ha:JICUJlUCb OCHOeaHU51 eCeJleHHOií om Zp03HOZO ZJlaca rocnooa, om oyHoeeHU51 oyxa ZHeea 

Ezo. (synodální překlad) / Tu se objevila koryta moře, základy věta se obnažily, když 

Hospodin zaútočil, když zadul svým hněvivým dechem. (ekumenický překlad) / I ukázaly se 

hlubiny mořské, a odkryti jsou základové okršlku, pro Zliřivé kárání Hospodinovo, pro 

dmýchání větru chřípí jeho. (kralický překlad) (2S 22, 16). 

Další sémantický význam slova duch v Bibli se týká samotného člověka, kdy Bůh 

může prostřednictvím svého ducha působit na člověka a způsobit mu vidění, náboženské 

vytržení jako takové. Člověk si takový stav nemůže vyvolat sám, a je tak jen pasivním 

přfjemcem duchovních darů nebo sdělení, která přicházejí od Boha. To je vyjádřeno i slovesy, 

která se k duchu v daných verších Starého zákona vztahují. Duch tak může na člověku 
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spočinout: Tocoa Ha A3apUlo, CblHa Ooeooea, cmueJl JJyx EOJ/Cuií (synodální překlad) / Na 

Azarjášovi, synu Ódedovu, spočinul duch Boží. (ekumenický překlad) / Tehdy na Azariáše 

syna Odedova sstoupil duch Boží. (kralický překlad) (2 Pa 15,1). Vyjádření pohybu ducha se 

tedy liší nejen v rámci Bible, ale i mezi jednotlivými překlady jsou odlišnosti. 

Ruach - ha - kadeš označuje v hebrejštině Svatého Ducha, jako jednu z hypostází 

Boha. Svatý Duch může být příčinou proroctví v souvislosti se schopností vykládat boží vůli. 

Bůh může svého ducha nechat na člověka proudit, často je duch na člověka vylit z výše: 

OOKOJle He U3JlUemC51 Ha Hac JJyx ceblUle, u nycmblH5l He coeJlaemc5l caooM, a cao He 6yoym 

CttUmamb JleCOM. (synodální překlad) / Až bude na nás vylit z výše duch, poušť se stane sadem 

a sad bude mít cenu lesa. (ekumenický překlad) / Dokudž nebude vylit na nás duch s výsosti, a 

nebude obrácena poušť v pole úrodné, a pole úrodné za les počítáno. (kralický překlad) (lz 

32,15). 

Člověk může být duchem rovněž vynesen, odveden, vyveden, zvednut, přenesen: 11 

oyx nOOH5lJl MeH5l, u 635lJl MeH5l. 11weJl 5l e ocOptteHuu, c ecmpeeoJ/CeHHblM OyXOM; u pyKa 

rOCnOOH5l 6blJla KpenKo Ha JHHe. (synodální překlad) / Duch mě zvedl a odnesl mě ajájsem šel 

v duchu roztrpčen a rozhořčen, ale Hospodinova ruka na mně pevně spočívala. (ekumenický 

překlad) / Duch pak odnesl mne, a vzal mne, a odšel jsem truchliv, v hněvě ducha svého, ale 

ruka Hospodinova nade mnou silnější byla. (kralický překlad) (Ez 3, 14) nebo dokonce 

změněn: u Haiíoem Ha me65l JJyx rocnooeHb, u mbl 6yoeulb npopottecmeoeamb c Hl/MU u 

COeJlaeUlbC5l UHblM tteJlOeeKoJl1. (synodální překlad) / Vtom se tě zmocní duch Hospodinúv a 

upadneš do prorockého vytržení s nimi a změníš se v jiného muže. (ekumenický překlad) / I 

sstoupí na tě Duch Hospodinúv, a prorokovati budeš s nimi, a proměněn budeš v muže jiného. 

(kralický překlad) (l S 10, 6). 

Duch ve Starém zákoně se rovněž v jednotlivci projevuje jako neviditelné složky, 

jakési duchovní dary, které jsou člověku dány Bohem při narození a po smrti se vracejí zpátky 

k Bohu: u nottuem Ha HeM JJyx rocnooeHb, oyx npeJl1yopocmu u pa3yMa, oyx coeema II 

Kpenocmu, oyx eilOeřlLl5l II 6JlacottecmU5l; (synodální překlad) / Na něm spočine duch 

Hospodimlv: duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohatýrské síly, duch poznání a 

bázně Hospodinovy (ekumenický překlad) / Na němž odpočine Duch Hospodinúv, Duch 

moudrosti a rozumnosti, Duch rady a síly. Duch umění a bázně Hospodinovy. (kralický 

překlad) (lz 11, 2). Jedná se o duch Hospodina nebo duch Boží, který byl propůjčen člověku 

a stává se tak jeho součástí. 

Jiným významem slova duch, který je blízký významu slova duše, jsou neviditelné 

vlastnosti člověka, která se projevují ve stavech mysli nebo v pocitech. V těchto případech se 
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jedná zjazykovědného hlediska o metonymii. He 6yoy JfCe 5l yoep:JlClleamb ycm JVlOUX: 6yoy 

zoeopumb e cmecHemru oyxa }.1Oezo: 6yoy ;)ICaJlOeambC5l (3 zopecmu oyUtU Moeií. (synodální 

překlad) / A tak bránit nemohu svým ústt'tm. mluví ze mne úzkost mého ducha, lká ze mne 

hořkost mé duše. (ekumenický překlad) / Pro tož nemohuť já zdržeti úst svých, mluvím v 

sSOl/žení ducha svého, naříkám v hořkosti duše své. (kralický překlad) (Jh 7, 11). 

Další starozákonní významy slova duch se již netýkají přímo člověka ani Boha. Jedná 

se o neviditelné duchovní bytosti, duchy, kteří nepocházejí od Boha: Jf oyx npOIUeJl Haoo 

MHOlO; Ob16o.M cmaml (30ll0Cbl Ha MHe. (synodální překlad) / když jakýsi duch mě míjel, chlupy 

se mi zježily po těle. (ekumenický překlad) / Duch zcljisté před tváří mou šel, tak že vlasové 

vstávali na těle mém. (kralický překlad) (Jh 4, 15) nebo i zlé duchy, kteří naopak pocházejí od 

Boha: Jf CKa3Ct!lU CllyZU Caylloebl eMy: eom, 3ll0ií oyx om Eoza e03Jvlyu/aem me65l; (synodální 

překlad) / Proto Saulovi jeho služebníci navrhli: "Hle, přepadá tě zlý duch od Boha. 

(ekumenický překlad) / Služebníci pak Saulovi řekli jemu:Aj, teď duch Boží zlý nepokojí tě. 

(kralický překlad) (1S 16,15). Tento sémantický význam slova ruachje nejmladší. Představy 

o duchu, jako bytosti, které škodí nebo pomáhají člověku, stejně jako představy o mrtvých, 

kteří z nějakého důvodu zůstali na zemi v podobě duchů, se v judaismu objevila až 

v posledních stoletích před naším letopočtem. Z tohoto hlediska se tak jedná o rozšíření 

původního významu slova ruach. 

2. 2. 1. 2. Duše ve Starém zákoně 

Hebrejské myšlení nerozděluje člověka na tělo a duši. Člověk je živý tvor, tedy 

oduševnělé tělo. Ve starozákonním pojetí člověk nemá duši ani tělo, ale sám je duší i tělem. 

Člověk je tedy psychosomatická, tedy tělesno-duševní jednota. Duše (hebrejsky nefeš) je 

nedělitelný, integrovaný celek celého člověka. Tělo tak můžeme chápat jako smyslovou 

podobu duše. 

Někdy toto slovo vystupuje ve významu sebe, sám: OmJlUtwtlme C7wm 411cmbzií om 

He4ucm020 II nmu1IY 4ucmy70 om He4ucmOll II l-te oCKeepH5ltlme OylU eawux CKOmOA! u 

nmUlJe70 II eceM npeCAtblKa70UIUMC5l no 3eMlle, 4mo omllU4Ull JL KaK He4ucmoe. (synodální 

překlad) / Proto rozlišujte mezi čistými a nečistými zvířaty a mezi nečistým a čistým ptactvem, 

abyste neuvedli sami sebe v opovržení kvúli zvířatúm, ptactvu a všelijakým zeměplazúm, které 

jsem oddělil, abyste je měli za nečisté. (ekumenický překlad) / Pro tož vy mějte rozdíl mezi 

hovadem čistým a nečistým, a mezi ptákem čistým a nečistým, a nepoškvrňujte duší svých 

hovady a ptactvem. a [tím] vším, což se plazí po zemi, kteréž jsem já vám oddělil, abyste je 
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měli za nečisté. (kralický překlad) (Lv 20, 25). V synodálním a kralickém překladu je 

zachován lexém duše, zatímco v ekumenickém překladu, který je z uvedených překladů 

nejmladší a snaží se co nejvíce přiblížit běžnému jazyku, je duše nahrazena výrazem sami 

sebe. 

Původní význam slova nefeš je hrdlo, z něhož vychází dech života, životní bytí51
. 

Nefeš pochází z hebrejského nafaš, což znamená dýchat. Protože je dýchání nejvýraznějším 

projevem a důkazem života, můžeme duši ve Starém zákoně ztotožnit s živoucí silou, 

oživujícím principem. Je to živá bytost se všemi jejími projevy. Lze tedy říci, že podle 

židovství je sídlem života je krev. nomoMy 'Imo oyUla meJla e Kpoeu, u JI Ha3Ha'lUJ7 ee eCl.iH OJl5t 

:JICepmeeHHUKa, 'Im06bl O'lUlllamb OyUlU eaUlU, u60 Kpoeb CU5t OyUly o'lulllaem; (synodální 

překlad) / V krvi je život těla. Já jsem vám ji určil na oltář k vykonávání smírčích obřadll za 

vaše životy. Je to krev; pro život, který je v ní, se získává smíření. (ekumenický překlad) / 

Nebo duše všelikého těla ve krvi jest, já pak oddal jsem vám ji k oltáři, k očišťování duší 

vašich. Nebo sama krev na duši očišťuje. (kralický překlad) (Lv 17, ll). Vylití krve obětních 

zvířat znamená zasvěcení veškerého života Bohu. 

V Bibli se můžeme dočíst, že Bůh zformoval člověka z prvků země a vdechl mu život. 

Člověk se tak stal živou duší, živým tvorem: H C030aJl rocnOOb Eoz 'IeJlOeeKa U3 npaxa 

3eJvIHOZO, u eOyHyJl e JlUlfO ezo OblxaHue :JICU3HU, II cmaJl 'IeJlOeeK OyulOlO J/cueolO. (synodální 

překlad) / I vytvořil Hospodin Bllh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. 

Tak se stal člověk živým tvorem. (ekumenický překlad) / I vytvořil Hospodin Búh člověka, 

prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem. (kralický 

překlad) (Gn 2, 7). Podobně začíná existovat nová duše při narození. V takovém případě se 

duše stává novou jednotkou a hebrejský termín nefeš má zdůraznit tuto novou individualitu, 

která se oddělením od matky stává j edinečnou bytostí. 

Dech života nedostal pouze člověk, ale všichni živí tvorové, nefeš se tak kromě 

člověka vztahuje i na mořská zvířata, hmyz, hady a zvěř: a eceM 3eep5tM 3eMHblM, u eceM 

nmUljaJvl He6ecHblM, u eC5tKoMy [zaoy,] npecMblKalOufeMyC5t no 3eMJle, e KomopoM oYUta 

:JICuea5I, oaJl JI eclO 3eJleHb mpaeHylO e mlufY. H cmwlO maK. (synodální překlad) / Veškeré 

zemské zvěři i všemu nebeskému ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, v čem je živá duše, dal 

jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu. (ekumenický překlad) / Všechněm pak živočichllm 

zemským, i všemu ptactvu nebeskému, a všemu tomu, což se hýbe na zemi, v čemž Dest] duše 

živá, všelikou bylinu zelenou [dal jsem] ku pokrmu. I stalo se tak. (kralický překlad) (Gn 1, 

51 Slovník biblické kultury, EWA Edition, Praha 1992, s. 52 
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30). Výraz nefeš, tedy duše, znamená život, je synonymem pro živou bytost, tvora nebo 

osobu. 

Výrazy jako má duše, tvá duše, jeho duše jsou ve Starém zákoně synonymy pro osobní 

zájmena já, ty, on: H ucmpe6Jl1o mpex U3 nacmbzpeií e OOUl-t jHeC5llf; u omepamumC5l oyUla 

j\105l om l-tUX, KaK II ux oyUla omepaUfaemC5l om lvfel-t5l. (synodální překlad) / V jediném měsíci 

jsem vyhnal tři pastýře. neboť jsem s nimi ztratil trpělivost a také oni o mě nestáli. 

(ekumenický překlad) / A zahladil jsem tři pastýře měsíce jednoho, ale duše má stýskala sobě 

s nimi, proto že duše jejich nenáviděla mne. (kralický překlad) (Za 11, 8). 

Nefeš ve Starém zákoně je velmi často do češtiny překládána jako život (ve více než 

sto případech), z toho důvodu je rovněž spojována se smrtí nebo zničením duší: oa l-te 

noufaoum [ezo] ZJla3 meoií: OyUly 3a OyUly, ZJla3 3a ZJla3, 3y6 3a 3y6, pyKy 3a pyky, l-tozy 3a 

l-tOzy. [KaKotl Kmo CoeJlaem epeo 6111t:JICl-teMy ceoeMY, mekl OOJl:JICl-tO omnJlamUmb eMy.] 

(synodální překlad) / Nebudeš ho litovat. Život za život, oko za oko, zub za zub, ruka za ruku, 

noha za nohu. (ekumenický překlad) / A neslituje se oko tvé; život za život, oko za oko, zub za 

zub, ruka za ruku, noha za nohu [bude.] (kralický překlad) (Dt 19,21). Duše tak může zemřít, 

být zabita, někdy je dokonce tento výraz použit pro mrtvé tělo: /{ywa cozpeutalOufa5l, ol-ta 

yMpem; (00.) (synodální překlad) / Duše, která hřeší, ta umře; (. . .) (ekumenický překlad) / 

Duše, kteráž hřeší. ta umře. (. . .) (kralický překlad) (Ez 18, 20). Až do 2. stol. př. Kr. 

neuznával judaismus představu o nesmrtelnosti duše, která se neshodovala s jeho představou o 

nedělitelném pojetí člověka. 

Vymezit v člověku hranice mezi duší a tělem je nemožné. Člověk je jednotou duše a 

těla, nejedná se tedy o dvě rozdílné entity, ale o jednotu, celek. Se smrtí umírá nejen lidské 

tělo, ale i to, co Starý zákon nazývá duší, tedy i myšlenky, pocity a nálady. Po smrti se člověk 

nacházel v temném místě, kde byl odloučen od boha. Pokračování života spatřoval judaismus 

v zachování rodu, v potomstvu a v zachování lidu, národa. 52 CbZl-tOe Hocurpa, Komopbze 

pOOUllltCb y l-tezo e Ezunme. oee OyUlU. Bcex OyUl oOMa HaKOeJleea, nepeUleoUlux fc 

HaKOeOJH] e Ezunem, ceJVlbOeC5lm [n5lmb]. (synodální překlad) / K tomu synové Josefovi, kteří 

se mu narodili v Egyptě, dva. Všech duší domu Jákobova, které vešly do Egypta, bylo 

sedmdesát. (ekumenický překlad) / K tomu synové Jozefovi, kteříž se jemu narodili v Egyptě, 

dva. [A tak] všech duší domu Jákobova. kteréž vešly do Egypta, [bylo] sedmdesáte. (kralický 

překlad) (Gn 46, 27). 

52 Slovník biblické kultury, EW A Edition, Praha 1992 
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Osobnost člověka, jeho nejniternější já, jeho podstata může být označována jako duše. 

Duše je alter ego člověka. Alter ego žije svým vlastním životem, je moudřejší než vnější 

člověk, proto se duše ptáme na radu ajejí hlas chceme poslechnout53
. Duše tak označuje sídlo 

pro touhy, záliby, vášeň nebo chuť, a to jak v kladné, tak i záporné: JI He ompeuly y me65l 6cex 

om :JfCepm6eHHuKa Moezo, '-lm06bl mO,Vlumb Zlla3a m60U u _~ly'-lUmb OyUly m6010: HO 6ce 

nomoJVlcm60 OOMa m60ezo 6yoem y,Vlltpamb 6 cpeOHllX llemax. (synodální překlad) / jen 

jediného z tvých od svého oltáře nevyhladím. Tvé oči vyhasnou a tvá duše se naplní steskem; 

všichni, kdo rozmnoží tvll} dúm. zemřou v mužném věku. (ekumenický překlad) / A ačkoli 

nevyhladím [do konce] muže od oltáře svého, abych trápil oči tvé a bolestí ssužoval duši tvou, 

všecko však množství domu tvého zemrou v věku vyspělém. (kralický překlad) (lS 2, 33); u 

oYUta lvto5l CUllbHO nOmp5lCeHa,' Tbl :JfCe, Tocnoou, oOKolle? (synodální překlad) / Má duše je 

tolik vyděšená, a ty, Hospodine, do kdy budeš váhat? (ekumenický překlad) / Ano i duše má 

předěšena jest náramně, ty pak, Hospodine, až dokavad? (kralický překlad) (Ž 6, 4). 

Stejně jako tělo vyjadřuje stav duše, tak se i duši připisují tělesné projevy. Mnoho příkladů 

můžeme najít právě v Bibli, ke duše vidí, slyší, hladoví a žízní, pláče nebo se raduje i miluje: 

Ymp06a M05l! ympo6a ;tto5l! cKop6mo 60 zlly6uHe cepOlfa Moezo, 6011HyemC5l 60 MHe cepOlfe 

Jvtoe, He )\;tozy Jvtoll '-lam b: u60 mbl CllblUlUUlb, oYUta M05l, 36yK mpy6bl, mpe60zy 6paHlt. 

(synodální překlad) / Nitro, mé nitro! Jak se chvěji! Srdce se mi svírá, srdce mi buší, nemohu 

mlčet. Slyšíš, má duše, hlas polnice, válečný ryk? (ekumenický překlad) / Ó, střeva má, střeva 

má, bolest trpím, Ó osrdí mé, kormoutí se ve mně srdce mé, nemohuť mlčeti. Nebo hlas trouby 

slyšíš, duše má, [a] prokřikování vojenské. (kralický překlad) (Jr 4, 19). 

2.2.2.1. Duch v Novém zákoně 

Bible obsahuje velké množství jinotajů a symbolů, pomocí kterých si pisatelé Bible 

pomáhali při popisování v dané době neznámých nebo neurčitých objektů, bytostí a 

skutečností. Proto je pojem duch v Bibli poměrně frekventovaný a polysémní. Jeho bližší 

význam je proto nutné odhadnout z kontextu. 

V Novém zákoně je ekvivalentem hebrejského slova ruach řecké slovo pneuma. Pokud 

se zaměříme na jeho výskyt v Novém zákoně, můžeme konstatovat, že se toto slovo nachází 

v Novém zákoně přibližně 380krát a vystupuje zde v několika významech, které částečně 

korespondují s významy slova ruach ve Starém zákoně. 

53 E. B. YphICOH, IIpo6JIeMhl llCCJIeLl.OBaHIUI 1I3hlKOBOll KapTllHhl Mllpa, AHaJIOHlllI B CeMaHTl1Ke, MocKBa 2003 
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Jedním z významů slova pneuma v Novém zákoně Bible je Bůh: Soz ecmb oyx, 

II nOK/lOH51lOllflleC51 EHy OORJ/CHbl nOKJlOH51mbC51 e oyxe II ucmllHe. (synodální překlad) I Búhje 

Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě. (ekumenický překlad) I Bl'th 

duch jest. a ti, kteříž sejemu modlí, v duchu a v pravdě musejí se modliti. (kralický překlad) (J 

4, 24) nebo Kristus: rocnoob ecmb ,l.(yx: a zoe ,l.(yx rocnooeHb, maAt ce0600a. (synodální 

překlad) I Duch je tím Pánem, kde je Duch Páně, tam je svoboda. (ekumenický překlad) I 

Nebo Pán jest Duch ten, a kdež jest ten Duch Páně, tu [i] svoboda. (kralický překlad) (2K 3, 

17). 

Stejně jako ve Starém zákoně i v Novém zákoně vystupuje pneuma ve významu 

andělů: 06 AHZe/laX CKa3aHO: Tbl meopUUlb AHZe/lajHU CeOW\!lU oyxoe II C/lyJ/Cume/l51MU 

CeouMu n/laMeHelOufull OZOHb. (synodální překlad) I O andělích je řečeno: "Jeho andělé jsou 

vanutí větru a jeho služebníci plápolající oheň. " (ekumenický překlad) I A o andělích zajisté 

dí: Kterýž činí anděly své duchy, a služebníky své plamen ohně; (kralický překlad) (Žd 1, 7) 

nebo jiných duchovních bytostí, duchů zemřelých: KOTOpbIM OH II HaXO,lUlIl(IlMC51 B TeMHlll(e 

.n:yxaM, COll:,lUI, rrporroBe.n:aJI, (synodální překlad) I Tehdy také přišel vyhlásit zvěst duchľím ve 

vězení (ekumenický překlad) I Skrze něhož i těm, kteříž [jsou] v žaláři, duchúm, přišed, kázal. 

(kralický překlad) (1 P 3. 19). Duch může v Novém zákoně označovat i zlé, nečisté duchy: 

H60 yC/lblUIG/la o HeM J/CeHllfuHa, y Komopoií 00% ooepJ/ClDHa 6bl/la He'-lUCmblM oyxoJY{, ll, 

npuo51, npuna/la K HozaM Ezo; (synodální překlad) I hned o něm uslyšela jedna žena, jejíž 

dcerka měla nečistého ducha. Přišla a padla mu k nohám; (ekumenický překlad) I Nebo 

uslyševši o něm žena, jejíž dcerka měla ducha nečistého, přišla a padla k nohám jeho. ( 

kralický překlad) (Mk 7, 25). 

Zajímavé je, že poměrně častý výskyt ducha ve významu větru různé intenzity ve 

Starém zákoně, je v Novém zákoně úplně potlačen a dochází tak k situaci, že duch 

s významem vítr, což koresponduje s jedním ze sémantických významů slova pneuma, zde 

nevystupuje ani jednou. 

Dalším významem, se kterým se můžeme setkat v Novém zákoně, je životní princip. 

Rovněž se setkáváme s výrazem duch, který se týká samotného člověka, bud' jako celku nebo 

pouze jeho částí. Jedním takovým příkladem může být lexém duch, použitý k označení 

celého člověka. Jedná se vlastně o literární synekdochu, kdy dochází k přenesení významu na 

základě záměny části a celku, z důvodu věcných kvantitativních souvislostí. V tomto případě 

tak slovo pneuma, jako část člověka, označuje jednotlivce v jeho celistvosti: II e03paOOea/lc51 

oyx Moií o Soze, Cnacume/le MoeM, (synodální překlad) I a mlij duch jásá v Bohu, mém 
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spasiteli. (ekumenický překlad) I A veselí se duch mly v Bohu. spasiteli svém, (kralický 

překlad) (ll, 47), slovo duch zde vystupuje já, člověk Gá osobně jásám). 

Duch může popisovat i vnitřní charakteristiku člověka, tedy vlastnosti, jež neJsou 

viditelné. Neviditelnost spolu s nehrnotností jsou jednou z typických vlastností ducha, 

prostupující celou Bibli. Tyto charakteristické vlastnosti se tak projevují jen v konkrétních 

činech člověka, jsou to jeho pocity a touhy, tzn./ Že z hlediska jazykového se jedná o 
( 

metonymii: Eoopcmeyiíme II JvLOllumeCb, '-tmo6bl He enacmb e UCKyUteHlte: oyx 6oop, nllomb 

:JICe HeMOU/Ha. (synodální překlad) I Bděte a modlete se. abyste neupadli do pokušení Váš 

duch je odhodlán, ale tělo slabé. (ekumenický překlad) / Bděte a modlte se, abyste nevešli v 

pokušení Ducht' zajisté hotov jest, ale tělo nemocno. (kralický překlad) (Mk 14, 38) nebo: HO 

He MOZllU npomueOCm051mb Myopocmu u J(yxy, KomopblM OH zoeopllll. (synodální překlad) I 

Nebyli však schopni čelit Duchu moudrosti, v jehož moci Štěpán mluvil. (ekumenický překlad) 

I Ale nemohli odolati moudrosti a Duchu, kterýž mluvil. (kralický překlad) (Sk 6, 10) 

Lidé výjimeční svými pohnutkami a vnitřní morálkou, mají duchovní vlastnosti, 

kterými podle Bible napodobují Boha, k němuž se hlásí, mají tedy tzv. Božího ducha: Cell 

caJvtblll J(yx ceuoemellbcmeyem oyxy HauleMy, '-tmo Mbl - oemu Eo:JICuu. (synodální překlad) I 

Tak Boží Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. (ekumenický překlad) I Tent' 

Duch osvědčuje duchu našemu, že jsme synové Boží (kralický překlad) (Ř 8, 16). 

I v Novém zákoně může být duch popudem proroctví, neboli tím, co msplruJe, 

vzbuzuje v daném člověku touhu ohlásit svému okolí nějaké poselství. Duchem tak může být 

kdokoli nebo cokoli, splňující stanovené předpoklady, tedy duch, který je svatý nebo Boží: 

Ho ebl He no nrLOmu :JICueeme. a no oyxy, eCllu mOllbKo J(yx EO:JICUll :JICueem e eac. ECllU :JICe 

Kmo J(yxa Xpucmoea He UMeem, mom u He Ezo. (synodální překlad) I Vy však nejste živi ze své 

sily, ale z moci Ducha, jestliže ve vás Boží Duch přebývá. Kdo nemá Ducha Kristova, ten není 

jeho. (ekumenický překlad) I Vy pak nejste v těle, ale v Duchu, poněvadž Duch Boží v vás 

přebývá. Jestližet' pak kdo Ducha Kristova nemá, tent' není jeho. (kralický překlad) (Ř 8, 9) 

Proroctví tak může být chápáno jako Boží dar, dar Ducha svatého. II, KOT,IJ:a IIaBerr B03rrO)l{IIrr 

Ha HIIX PYKII, HIIcrnerr Ha HIIX ,lJ,yx CB5ITbIŘ, II OHII cTarrII roBOpIITb UHblMU 5I3bIKaMII II 

rrpOpO':leCTBoBaTb. (synodální překlad) I Jakmile na ně Pavel vložil ruce, sestoupil na ně duch 

svatý a oni mluvili v prorockém vytržení. (ekumenický překlad) I A když vzkládal na tyto ruce 

Pavel, sstoupil Duch svatý na ně, i mluvili jazyky, a prorokovali. (kralický překlad) (Sk 19, 6) 

Duch může být chápán i jako princip života, který je však na rozdíl od duše neosobní 

nebo nadosobní. Může tak popisovat vzkříšené tělo, tedy vzkříšení v duchovní rovině, nikoli 

doslova, nebo oživení člověka, který se tak může stát Božím člověkem: ECllu :JICe J(yx Tozo, 
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Kmo eOCKpeCllJl U3 MepmeblX Hucyca, JfCueem e eac, mo BocKpecuewuií Xpucma U3 JvtepmeblX 

OJfCuellm II emuu cJvtepmHble meJla JIYXOM CeOUJ!,1, JfCueyUjuJyt e eac. (synodální překlad) I 

Jestliže ve vás přebývá Duch toho, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, pak ten, kdo vzkřísil 

z mrtvých Krista Ježíše, obživí i vaše smrtelná těla Duchem, který ve vás přebývá. 

(ekumenický překlad) I Jestliže[' pak Duch toho, kterýž vzkřísil Ježíše z mrtvých, v vás 

přebývá, [tedy] ten, kterýž vzkřísil Krista z mrtvých, obživí i smrtelná těla vaše, pro 

přebývajícího Ducha jeho v vás. (kralický překlad) (Ř 8, i i), podobný význam spatřujeme: 

nomoMy I.fmo u Xpucmoc, I.fm06bl npueecmu Hac K Eozy, OOHaJfCObl nocmpaoaJl 3a zpexu 

HaUIU, npaeeoHlIK 3a HenpaeeoHblx, 6ble yMepuleJleH no nJlomu, HO o:JlCue OYXO.M, (synodální 

překlad) I Vždyť i Kristus dal SVllj život jednou provždy za hříchy, spravedlivý za 

nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu. Byl usmrcen v těle, ale obživen Duchem. (ekumenický 

překlad) I Nebo i Kristus jedinou za hříchy trpěl, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás 

přivedl k Bohu, umrtven jsa z strany těla, ale obživen Duchem. (kralický překlad) (1 P 3, i8). 

Svatého Ducha si jednoznačně definovala a pevně personifikovala až křesťanská 

tradice, která jej opatřila velkým počátečním písmenem. Jedná se o Ducha svatého, Pneuma 

hagion, který je součástí svaté Trojice, přesněji tedy její třetí osobou, je tedy jednou 

z hypostází Boha: HmaK uoume, Hayl.fume ece Hapoobl, KpeCm51 ux eo UM51 Omtja u CblHa u 

Ce51mazo JIyxa, (synodální překlad) I Jděte ke všem národi'tm a získávejte mi učedníky, křtěte 

je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého (ekumenický překlad) I Pro tož jdouce, učte všecky 

národy, křtíce je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého, (kralický překlad) (Mt 28,i9) 

Symbolem pro tuto třetí osobu, tedy Ducha svatého je holubice nebo plamen: H Kozoa 

6blXOOUJl U3 eoobl, moml.fac yeuoeJl HoaHH pa3eep3alOUlueC51 He6eca II JIyxa, KaK ZOJly651, 

CX0051UleZO Ha Hezo. (synodální překlad) I Vtom, jak vystupoval z vody, uviděl nebesa 

rozevřená a Ducha, který jako holubice sestupuje na něj. (ekumenický překlad) I A hned 

vystoupiv z vody, uzřel nebesa otevřená a Ducha jako holubici sstupujícího na něj. (kralický 

překlad) (Nlk i, i O) 

Duch svatý byl seslán podle Bible na Ježíšovi učedníky v období letnic a způsobil jim 

prorocké vytržení. Duch svatý tak naplňuje člověka a dává mu schopnost sloužit evangelizaci 

a svědectví, prostřednictvím duchovních darů, které člověk získává při křtu. Duch je v Bibli 

dokonce považován za původce vzniku církve, který se datuje právě od letnic. 

Nový zákon mluví o Duchu svatém také jako o přímluvci: TaKJfCe u JIyx nOOKpenJl51em 

Hac e HeMoulax HalllUX; u60 A/bl He 3HaeM, o l.feM AtoJlUmbC51, KaK O OJlJfCH o, HO CaM JIyx 

xooamaiícmeyem 3a Hac e030blXaHU51MU HeU3pel.feHHblMu. (synodální překlad) I Tak také Duch 

přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za 
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nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním. (ekumenický překlad) / Ano také i Duch pomocen jest 

mdlobám našim. Nebo zač bychom se měli modliti, jakž by náleželo, nevíme, ale ten Duch 

prosí za nás lkáními nevypravitelnými. (kralický překlad) (Ř 8, 26). 

Duch svatý je také Duchem pravdy, který zná plány Boží i lidské nitro. Jeho úkolem je vést 

člověka po Božích cestách, prozařovat temnoty lidských srdcí, napomínat, usvědčovat 

z hříchu, ukazovat velikost Božího milosrdenství. Duch-Láska proměňuje podle Bible vztahy 

k druhým lidem: a Ha.ue)K.ua He rrOCTbI)KaeT, rroToMy qTO JU060Bb nO)KIUI 113JIllJIaCb B cep.uua 

HaIIIll ,ZJ;YXOM CB5ITbIM, .uaHHbIM HaM. (synodální překlad) / A naděje neklame, neboť Boží 

láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán. (ekumenický překlad) 

/ A nadějeť nezahanbuje; nebo láska Boží rozlita jest v srdcích našich skrze Ducha svatého, 

kterýž dán jest nám. (kralický překlad) (Ř 5,5) 

2.2.2.2. Duše v Novém zákoně 

Pojmem, který koresponduje s hebrejským nefeš je v Novém zákoně řecké slovo 

psýché. Pokud porovnáme četnost výskytu slova nefeš s počtem psýché, je na první pohled 

zřejmé, že psýché je v Novém zákoně používána v menším počtu a ani její polysémie není 

tak bohatá. Tato skutečnost může být způsobena tím, že je v Bibli nefeš na rozdíl od psýché 

oblíbeným prostředkem poetického jazyka, který je typičtější pro Starý zákon. Nový zákon se 

více soustředí na koncepty těla (sóma) a ducha (pneuma) než na duši (psýché). 

Psýché v Novém zákoně vystupuje v několika významech, které odpovídají některým 

významům slova nefeš ve Starém zákoně. Často je psýché přeložena jako život nebo duše ve 

významu život. O život může být ukládáno: u zoeopum: ecmaHb, e03bMlI MJlaOeHlfa u 

Mamepb Ezo II uou e 3eMJllO H3paUJleey, u60 yJHepJllI UCKaeUlue OylUU MJlaOeHlfa. (synodální 

překlad) / Vstaň a vezmi dítě i jeho matku a jdi do země izraelské; neboť již zemřeli ti, kteří 

ukládali dítěti o život. (ekumenický překlad) / Řka: Vstana, vezmi dítě i matkl/jeho, ajdiž do 

země Izraelské; neboť jsou zemřeli ti, kteříž hledali bezživotí dítěte. (kralický překlad) (Mt 2, 

20). Život může být za někoho položen: Hem 60JlbUle mOll Jl106eu, KaK eCJllI Kmo nOJlO:JICum 

oywy ceolO 3a opy3ell ceoux. (synodální překlad) / Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí 

život za své přátele. (ekumenický překlad) / Většího milováni nad to žádný nemá, než aby duši 

SVOll položil za přátely své. (kralický překlad) (J 15, 13) Život může být zachráněn nebo 

utracen: Tozoa CKG3GJl lIJH Hucyc: cnpowy 5f eac: '-tmo OOJl:JICHO OeJlamb e cy66omy? oo6po, 

UJlll 3JLO? cnacmu OyUly. lIJlU nozy6umb? OHli MOJl'-taJlU. (synodální překlad) / Je dovoleno 

v sobotu činit dobře, či zle, život zachránit (spasit duši) či zahubit? (ekumenický překlad) / 
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Tedy řekl jim Ježíš: Otíži se vás na jednu věc: Sluší-li v sobotu dobře činiti, čili zle, duši 

zachovati, čili zatratiti? (kralický překlad) (L 6, 9) 

Stejně jako ve Starém zákoně i v Novém může psýché označovat člověka jako celek: 

Hocurp, nOCJlae, npU3eaJl omlJa ceoezo HaKoea u ece poocmeo ceoe, Oylll ceMboecRm nRmb. 

(synodální překlad) / Pak si Josef vzal k sobě svého otce Jákoba a všechny své příbuzné; bylo 

jich sedmdesát pět duší (ekumenický překlad) / Pak si Josef vzal k sobě svého otce Jákoba a 

všechny své příbuzné; bylo jich sedmdesát pět. (kralický překlad) (Sk 7, 14). Někdy je psýché 

překládána jako zájmeno se, sebe: u CKa:JlCy oyllle Moeií: oyula! MHOZO oo6pa JleJ/Cum y me6R 

Ha MHozue ZOObl.· nOKoiícR, elub, neií, eeCeJlUCb. (synodální překlad) / a řeknu si: Teď máš 

velké zásoby na mnoho let; klidně si žij, jez a pij, buď veselé mysli. (ekumenický překlad) / A 

dím duši své: Duše, máš mnoho statku složeného za mnohá léta, odpočívej, jez, pí, měj dobrou 

vlIli. (kralický překlad) (L 12, 19) 

Dalším významem je vyjádření emocí: Tozoa zoeopum UM Hucyc: oyllla MOR 

cKop6um cJvlepmeJlbHO; no6yobme 30ecb u 600pcmeyiíme co MHOlO. (synodální překlad) / 

Tehdy jim řekl: "Má duše je smutná až k smrti. Zltstaňte zde a bděte se mnou!" (ekumenický 

překlad) / Tedy dí jim: Smutnáť jest duše má až k smrti. Pozltstaňtež tuto, a bděte se mnou. 

(kralický překlad) (Mt 26, 38). 

V některých pasážích Nového zákona se můžeme setkat s obraty, které nám mohou 

pomoci pochopit pojetí člověka v křesťanství: OH CKa3aJl e omeem: e03Jllo6u rocnooa Eoza 

meoezo eceM cepOtJeM meoUM, u ecelO oyluelO meoelO, u ecelO KpenocmulO meoelO, II eceM 

pa3yJvleHueM meoUM, u 6JlLI:JICHeZO meoezo, KaK caMozo ce6R. (synodální překlad) / Mihlj 

Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou 

myslí. (ekumenický překlad) / On mu řekl: 'IIMihlj Hospodina. Boha svého, z celého svého 

srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí'a 'mihlj svého bližního jako sám 

sebe'." (kralický překlad) (L 10, 27). V tomto verši jsou vyjmenovány jednotlivé části 

člověka, které jsou významné z hlediska křesťanské věrouky. Ve svém souhrnu vyjadřují 

celistvost, úplnost beze zbytku. 

3. Lingvistická analýza slov duch a duše 

Jazyk můžeme chápat jako výsledek různých mytologických, filozofických, 

náboženských a sociologických vlivů. Jazyk v sobě všechny tyto vlivy sjednocuje a tvoří tak 

jakousi jejich syntézu. Různé národy chápou různé skutečnosti rozdílně a jazyk tak tyto 

představy o světě odráží rovněž různými způsoby. 
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V jazyce existují lingvistická označení, která jsou člověku, který mluví tímto jazykem 

naprosto srozumitelná, ale v jiném jazyce neexistují. Tyto výrazy se nemusí nutně vztahovat 

jen k určitým materiálním reáliím, ale i k hodnotám, ideálům a postojům lidí ke světu jako 

takovému. Takových konceptů existuje v každém jazyce celá řada, ale do jiného jazyka jsou 

nepřeložitelné. Příkladem může být právě ruské slovo dyuta, které sice má přibližné 

ekvivalenty ve všech indoevropských jazycích (anglicky soul, německy die Se ele , česky 

duše), avšak ve skutečnosti v ruském jazyce vystupuje jako jakýsi národní orgán člověka 

(duchovní, morální a emocionální jádro člověka, centrum vnitřního morálního a 

emocionálního života)54, který v ostatních jazycích nemá přesný ekvivalent, který by toto 

slovo plnohodnotně zastupoval a je tak třeba použít pro různé odstíny odlišných jazykových 

prostředků. 

Slova duch i duše jsou v češtině i ruštině spojeny s představami, struktuře člověka, 

jejichž počátky můžeme hledat již v Bibli, kde je člověk složen z ducha, duše a těla. Vlivem 

jazyka však může u jeho nositele docházet ke transformaci mytologických, náboženských i 

filozofických představ o vnitřním uspořádání člověka, což může být u těchto konceptů 

umocněno tím, že duch i duše jsou nehmatatelné a neviditelné substance. V každém jazyce je 

zafixován obraz, model světa. Jazyky se od sebe neodlišují pouze na úrovni gramatiky, ale 

především odlišným přiřazováním významů jednotlivým skutečnostem. Obraz světa 

v konkrétním jazyce se vytváří na základě širokého kontextu folklóru, mytologie, 

náboženství, kultury, psychologie aj. daného národa. Naivní obraz světa, který je zachycen 

v jazyce se může lišit od vědeckých poznatků o světě. Jazyk odráží naše běžné představy o 

světě. Výrazně je tato skutečnost zakotvena právě ve frazeologii. Frazeologické jednotky jsou 

založeny na obraznosti, metaforičnosti, metonymii a jsou tak spojeny s materiálními, 

duchovními a sociálními hodnotami dané jazykové společnosti. 

V jazyce jsou zakotveny představy o světě a jazykovou analýzou můžeme dospět 

k pravděpodobným závěrům, jak je člověkem přijímána daná část skutečnosti. Ve frazeologii 

je značná část frazeologizmů, jejichž komponenty tvoří slova, jejichž významy jsou částí 

lidského těla. Takové frazeologizmy se nazývají somatickými frazeologizmy, somatismy55. 

Jazykový model člověka v sémantickém systému se liší od anatomického popisu lidského 

těla. Kromě viditelného, materiálního, hmotného světa existuje ještě svět neviditelný, ideální. 

Součástí lidského těla jsou také nehmotné, neviditelné orgány, které se nachází uvnitř těla a 

54 A. Be)K6Hll,KalI, IToHHMaHHe KyJIbTYP Qepe3 rrocpe):(CTBO KJIIOQeBblX CJIOB, 5I3b1KbI CJIaBlIHCKOH: KyJIbTYpbl, 

MocKBa 2001, c. 14 - 19 
55 A. M. Ea6KHH, PyccKalI cppa3eOJIOrHlI ee pa3BHTHe H HCTOQHHKH, HayKa, neHHHrpa):( 1970, 50 
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plní určité funkce. Jelikož však je duše nehmotná a neviditelná můžeme ji považovat za kvazi 

orgán a frazeologizmy s komponentem duše za kvazisomatismy. Duch však není podobný 

žádnému orgánu lidského těla, jako je tomu například u duše a srdce. Duch je substancí, která 

má nejblíže ke vzduchu a obklopuje duši člověka. 56 

Duch je v jazyce abstraktní, neosobní, vlastní Bohu: oyx epeJvteHU - duch doby: duch 

Svatý ho osvitil; zatímco duše je konkrétní, vlastní člověku: oyUla 6OJlum, oyUla-'-ieJlOeeK -

dobrá duše; '-iucma5l oyula - čistá duše. Můžeme tak, jak v češtině tak i v ruštině, považovat 

slova duch i duše za svého druhu opozici a tedy vyvodit závěr, že by ani v jednom z jazyků 

(až na malé výjimky) neměla nastat taková situace, takový kontext, ve kterém by tato slova 

mohla vystupovat jako synonyma a volně se zaměnit, aniž by se změnil smysl zamýšleného 

sdělení. Například v ruštině existuje frazeologická jednotka npucymcmeue oyxa, která 

vyjadřuje duchapřítomnost, ale spojení npucymcmeue OyUIU se nepoužívá, protože duše je u 

člověka přítomna vždy57. Naopak se používá frazeologizmus e matlHUKClX (ceoeií) OyUIU, ale 

nikoli e maiíHUKClX (ceoezo) oyxa, protože duch je neosobní a nemůže tedy být vlastností, 

neoddělitelnou součástí člověka. V češtině se můžeme setkat s frazeologizmem zaječi duše, 

která charakterizuje nedostatek odvahy u člověka a jedná se o trvalou vlastnost. Spojení zaječí 

duch v českém jazyce neexistuje, ale setkáváme se s frazeologizmem s podobným významem 

klesat na duchu, který rovněž vyjadřuje nedostatek odvahy, ale nejedná se o trvalý příznak 

dané osoby, ale o reakci na konkrétní situaci. 

3. 1. Etymologie slov duch a duše 

Koncepty duše i duch mají v ruském jazyce stejný kořen, proto jsou pojmově, 

smyslově i emocionálně-obrazně izomorfní. V řečtině a latině mají obě slova různé kořeny, 

duch jev řečtině pne urna, duše - psyche, a v latině je duch - spiritus a duše - anima. 

Slova s významem duch a duše existují ve všech indoevropských jazycích. Pokud se 

zabýváme etymologií jednotlivých slov, můžeme narazit na podobnost jednotlivých představ, 

Původním významem duše může být například hybná síla, pohyb, spíše životní síla. 

V latině je animus - duch a anima - duše totéž jako řecké slovo anemos - vítr. Jiné 

řecké slovo pro vítr je pneuma, které může označovat i ducha. V arabštině je rih - vítr a ruh-

56 T. E. EyJIblrtma, A . .n;. lllMeJIeB, 5I3bIKOBaa KOHueIITyam13ar.uUl j\;Ulpa (Ha MaTeplIaJIe pyCCKOll rpaMMaTIIKII), 

5I3bIKII pyCCKOll KyJIbTypbI, MOCKBa 1997, c. 527 
57 T. E. EyJIblrIIHa, A . .n;. lllMeJIeB, 5I3blKoBaa KOHueIITyaJIII3aUIIa MIIpa (Ha MaTepIIaJIe pyCCKOll rpaMMaTUKII), 

5I3bIKU pyCCKOll KyJIbT)'pbI, MOCKBa 1997, c. 529 
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duše, duch. Blízké je tomu řecké slovo psyché, které souvisí s psychó, což znamená dýchat, 

psychros - studený a physa - měch. 

V latině, řečtině, arabštině, ale i ve slovanských jazycích se význam slov, která 

označují ducha a duši, odvozují od dechu, dýchání, větru nebo představy pohyblivého 

vzduchu, duševního dechu. Z toho můžeme vyvozovat, že primitivní představy považují 

zejména duši za neviditelný dýchací orgán. 

Praslovanské slovo duša patří do skupiny slov, ve které je mimo jiné i dýchati, 

dechnouti a duch, ale rovněž lotyšské dvest - dýchati, vzdychati, litevské dvesiú dvesti -

vypustit duši, o zvířatech zdechnouti, dvasia - duch, dech a dvasas duch. Baltská slova 

odkazují ke kořeni *dves- a slovanská na *deus-58
. 

Indoevropský kořen, od kterého jsou odvozena slova duch a duše, je *dheus-//*dhus-, 

který může mít význam dýcháni, zápach. Slovo ,n;yx'b má stejný kořen jako ,n;'bX-, a má 

význam vanutí, vítr. Slovo duše vzniklo palatalizací z lexému duch. Duch je slovo mužského 

rodu a duše rodu ženského. Podle obecných pravidel indoevropské gramatiky, mužský rod 

označuje něco základního, hlavního, dominantního a ženský rod něco odvozeného, částečného 

a podřízeného 59. 

Podle některých etymologů je duše jedním ze sémantických významů slova duch6o
. 

Duch v řečtině může být označen lexémy pnoé, pneuma nebo psyché, zatímco duše - psyché, 

pneuma61
. Fasmer je toho názoru, že duch a duše jsou v určitých kontextech zaměnitelné. 

Původním významem řeckého pneuma je vítr. Sémantický význam duch je pozdější a 

poetický, stejně jako význam život. Zvláštností je, že pneuma je v řečtině středního rodu. 

Střední rod může signalizovat chápání ducha, jako něco neurčitého a nehmotného. Duch je 

tedy v řečtině bezpříznakový, neutrální. Na rozdíl od duše je duch zpravidla neosobní. Střední 

rod se rovněž používá u Litevců pro tabuizované, nadpřirozené koncepty, jakými jsou 

například duch, víla nebo skřítek. 

V češtině se můžeme setkat se slovy duše a duch v odborné terminologii. Kromě 

psychologie, která v sobě má kořen psyché - duše, se můžeme s těmito slovy setkat i 

v technice. V češtině se používá lexém pneumatika, který obsahuje kořen pneuma - duch. 

Náplní pneumatiky je v českém jazyce duše. V technické terminologii je tímto způsoben 

reflektována představa o duchu, který obklopuje duši. 

58 V. Machek, Etymologický slovníkjazyka českého, Lidové noviny, Praha 1997, s. 135 
59 JO. C. CTerraHoB, KOHCTaHTbI. CJIOBapb pyCCKOH KyJIbTyphI, « 513bIHKH pyCCKOH KymypbI», MocKBa 1997, c. 
570 
60 II. 51. qepHblx, I1CTOpIIKO - 3TlIMOJIOrWIeCKHH CJIOBapb cOBpeMeHHoro pyCCKOro H3b1Ka, «PyCCKHH H3bIK», 
MocKBa 1994,c.276 
61 M. cDaCMep, 3TlIMOJIOrWleCKlIH CJIOBapb pyCCKOro H3b1Ka, ACTpJIb. ACT, MocKBa 2003 
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Kořen slova, který má vztah duši je zakomponován i v německém slově e Duse -

tryska. Tento kořen pochází z baltských jazyků, ve kterých je charakteristický právě pro slovo 

duše. V němčině má slovo s Dusenflugzeug význam tryskové letadlo. 

3. 2. Kategorie rodu 

Rod podstatných jmen duch a duše můžeme posuzovat nejen z hlediska morfologie, 

ale především z hlediska genderové lingvistiky. Pojem gender se používá k označení kulturně 

vytvořených rozdílů mezi muži a ženami, záměn sociálních rolí. Tento přístup můžeme 

aplikovat z lingvistického pohledu. Ve slovech duch a duše j sou v češtině i ruštině zafixovány 

rozdíly pohlaví, a to jak sociálního tak i biologického. 

Duše je v češtině i ruštině podstatným jménem ženského rodu, zatímco duch je rodu 

mužského. Jedná se zde o čistě gramatické kategorie, můžeme zde však najít podobnost se 

ženským a mužským principem. Tyto principy byly popsány již C. G. Jungem, který rozděluje 

duši na ženskou část (anima) a mužskou část (animus) a připisuje jim určité typické 

vlastnosti62
. Na podobném principu je založena i klasická čínská filozofie, taoismus, který 

animu ztotožňuje sjin, zatímco mužský princip vyjadřuje jako jang. Podle jungovské 

psychologie mají animus i anima typické vlastnosti, které se v různé míře snoubí v každém 

člověku. Domnívám se, že tyto vlastnosti je možné spatřovat i v jazykovém pojetí slov duše a 

duch, kdy je možné představy o nich, tak jak se odráží v jazyce ztotožnit s některými 

typickými vlastnostmi archetypů animus a anima. 

Vlastnosti duše, jež leží v našich představách jako typicky ženské, reflektuje jazyk 

skrze ženský rod. Duše je v mnoha jazycích rodu ženského, což může mít vztah ke 

skutečnosti, že podle mytologických představ byla duše člověku dána při narození Matkou

Bohyní, proto je duše v obou analyzovaných jazycích ženského rodu. Ženský rod je vyjádřen 

explicitně ve formě podstatného jména, ale právě díky mytologickým představám můžeme 

zároveň tento rod považovat za prabiologický ženský rod63
. Ve všech starobylých kulturách je 

vše podstatné ženského rodu. 

Zajímavé je, že v ruském jazyce není obvyklé spojovat komponent duše s mužem: 

není obvyklé spojení dylua Aty:JIC'-lUHbl, AtyJICcKaJl dyuta (výjimku tvoří slovní spojení typu 

dyllla AtOJl, které plní funkci oslovení a může se vztahovat k muži i ženě), na rozdíl od 

62 C. G. Jung, Výbor z díla II., Archetypy a nevědomí, nakl. Tomáše Janečka, Brno 1997 
63 B. A. CTerraHeHKo, CJIOBO / Logos / I1M51 - HMeHa - KOHlJ,errT - CJIOBa:cpaBHlUeJIl:'HO-THrrOJIOrWIeCKHU aHaJIH3 
KOHlJ,ema «)J;yIIIa. Seele. Soul» (Ha MaTepHaJIe pyCCKOro, HeMelJ,Koro H aHrJIHUCKOro 5l3bIKOB), aqlTope<lJepaT, 
I1pKyTCK 2006, c. 23 
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poměrně častých spojení J/CeHCKaJl óyUta, ÓeeutfbJl óyuta, které se v jazyce realizují na základě 

metonymie. Duše je centrem emocionálního života. V představách, které jsou zafixovány 

v jazyce, se muži mají ovládat a nedávat najevo své emoce, proto je také neobvyklé spojení 

komponentů muž a duše. 

Duše tak bývá spojována s vnitřními charakteristikami člověka, které bývají 

připisovány ženám jako jejich typické vlastnosti: HeJ/CHaJl óyzua - něžná duše. 

Nejvýstižnějším příkladem jsou frazeologické jednotky spojené mateřstvím: v ruštině 

pOJ/CóambCJl /3apoJ/Cóamb e óyzue - v duŠJ! srdci se zrodilo / rodí. 

Duchu jsou naopak vlastní mužské vlastnosti. Příkladem mohou být frazeologické 

jednotky, které obsahují komponent duch, a jejichž význam je spojen s odvahou, smělostí, 

bojem nebo válkou: v ruštině například 6eccmpzuHblií óyx - odvážný duch; mepJlmb dyx -

ztrácet odvahu; óyx ap"uu - armádní duch: eoucmeeHHb!i, óyx - vojenský duch; 

Genderové charakteristiky ducha a duše se realizují prostřednictvím metafor, jejichž 

základem jsou kognitivní modely. Kognitivními modely v jazyce jsou stereotypní představy, 

jejichž pomocí se vyjadřují znalosti o světě64 . 

3. 3. 1. Kvantitativní hledisko frazeologických jednotek, zejména jejich komponentů 

duch 

Jazyk odráží myšlení a představy o okolním světě. V jazyce je tak zafixována i 

představa o množství věcí, které můžeme najít v gramatické kategorii čísla. Tato gramatická 

kategorie není svázána s počtem nebo množstvím, kterými se zabývají především 

matematické vědy, ani není stejná jako ve filozofických představách. Množství v jazyce je 

spojeno nejen s matematikou a filozofií, ale rovněž s určitou mírou symboličnosti a 

obraznosti. Podobně jako u gramatické kategorie rodu není vždy stejný gramatický rod se 

skutečným biologickým rodem, tak i u gramatické kategorie čísla platí, že nemusí být nutně 

shodná s matematickým číslem. 

Podstatné jméno duch vystupuje především v jednotném čísle. Většinou se jedná o 

význam ducha jako substance, jejíž množství se dá určit jen s obtížemi, pokud vůbec. Pokud 

však odhlédneme od čistě gramatického hlediska a zakomponujeme do těchto úvah i hledisko 

logické, můžeme vysledovat několik odstínů vyjádření kvantity v jednotlivých 

frazeologických jednotkách. Frazeologická jednotka může vyjadřovat v logicko- gramatické 

64 ITllMeHoBa M.B. ,l{yuta u 0Yx : oco6eHHocTu KOHuemyarrmauull. - KeMepoBo: I1ITK «fpacpuKa», 2004. - 386 
c. (CepuJI «KoHuemyarrbHble llCCJ1e.n:OBaHllJI». BblIT. 3). 
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konstrukci nulové číslo: HU CJlyxy HU oyxy ve smyslu ani vidu ani slechu, tedy úplně bez 

ducha, bez známek života, stejně jako v české frazeologické jednotce není tam ani živého 

ducha ve smyslu nikdo tam není. 

Ve frazeologických jednotkách klesat na duchu - naoamb 0YXO.:H, ve významu ztrácet 

odvahu, je vyjádřena menší míra odvahy nebo naopak 3mo MHe oyxy npuoaem, ve smyslu 

dodat odvahy. Ve frazeologických jednotkách ve zdravém těle zdravý duch - e 30opoeoM meJle 

30opoebllt oyx vystupuje duch jako součást těla, tedy jako část celku, stejně jako duše. Duch 

však v některých svých významových konotacích na rozdíl od duše může člověku chybět, 

můžeme se tedy domnívat, že duch, v sémantickém významu odvaha nebo nálada, nemusí být 

trvalou součástí člověka, popřípadě může být přítomen v různé intenzitě, jak o tom svědčí 

např. ruské frazeologické jednotky npucymcmeue oyxa - duchapřítomnost; HUUJue OyxOJ11 -

chudí duchem. 

U velké části frazeologických jednotek, jejichž komponentem je slovo duch, které je 

zde v gramatickém jednotném čísle, je vyjádřena symbolická neopakovatelnost předmětu. 

Často se jedná o frazeologické jednotky, které mají původ v Bibli nebo vznikly na základě 

biblických podobenství a v jazyce fungují jako obrazy. V češtině existuje několik 

frazeologických jednotek, jejichž komponentem je Duch svatý: Duch svatý ho zapomněl 

osvítit nebo nemíti dar Ducha svatého. Takové frazeologické jednotky jsou v ruštině velmi 

řídkým jevem: ceflmblM OyXOM numambCfl, ve významu nic nejíst nebo ceflmblk{ OyxOM 

y3Hamb - neznámo jak, zázračným, nadpřirozeným způsobem. 

K Bibli se rovněž vztahuje představa, že duch je darem od Boha, který mu byl dán, 

vdechnut při stvoření, z čehož vycházejí některé ruské i české frazeologické konstrukty jako 

vypustit ducha - ucnycmub oyx nebo ruské oyx eOH, ve smyslu zemřít. Duch zde vystupuje 

jedině v jednotném čísle, je to jakási substance, princip života. (V žargonu může česká 

frazeologická jednotka vypustit ducha mít význam uprdnout se.) 

Z Bible vycházejí i představy o zlých, nečistých silách, které se také mohou označovat 

jako zlí duchové, démoni, kteří na rozdíl od Ducha svatého nejsou jedineční, neopakovatelní 

a mohou se tak objevovat v množném čísle. Ve frazeologických jednotkách však vystupují 

opět jen v gramatickém jednotném čísle: HettUCmbltl oyx nonymaJl-zlý duch nakukal; aOCKUlt 

oyx - satan, ďábel; epaJlCuií oyx - zlý / nepřátelský duch; 006pbllt oyx - dobrý duch. 

S komponentem duch v gramatickém množném čísle se můžeme setkat jen v české 

frazeologické jednotce vyvolávat / vyvolat / citovat / citýrovat duchy, jehož ekvivalentem 

v ruštině je KapKamb: HaKJlUKamb (6eoy), nebo v českém nevěř na duchy. 
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V některých frazeologických jednotkách vystupuje komponent duch jako podstatné 

jméno látkové. Taková podstatná jména mají zpravidla jednotné číslo, podobně jako podstatná 

jména abstraktní, a označují látku samu bez zřetele na množství. Stojí tak mimo klasické 

dělení na podstatná jména, která mají zároveň jednotné i množné číslo. Komponent duch 

v těchto frazeologických jednotkách vyjadřuje vzduch: eo eeCb oyx (6eJ/Camb, llememb .. .) 

nebo české sotva duchu popadati, může vyjadřovat i pach: '-lm06 u OyXOJ),l meOUJH 1-te na.:,(llo!, 

které znamená, odejdi tak daleko, aby nebyl cítit ani tvlij pach; 5l ezo 1-ta oyx 1-te ebl1-tOUly -

nemúžu ho ani cejtit. 

Významným kvantitativním příznakem komponentu duch v některých 

frazeologických jednotkách je jeho souhrnnost. Přestože je duch v gramatickém jednotném 

čísle, může označovat atmosféru i podobnost dané situace. Příkladem takových 

frazeologických jednotek mohou být v ruštině: oyx epeMe1-tU - duch doby: npooaJZ:JICamb e 

mOM J/Ce oyxe - pokračovat ve stejném duchu. Duch může vyjadřovat charakteristické rysy, 

tedy něco typického, co nejlépe danou věc vystihuje: oyx u 6yKea 3aK01-ta - duch zákona, tedy 

podstata zákona, jeho smysl. 

Duch může vyjadřovat i charakteristickou vlastnost celého kolektivu, který v takových 

situacích vystupuje jako celistvý organismus. Sémantické parametry kvantity jsou v těchto 

případech na gramatické úrovni vyjádřeny singulárem. Některé vlastnosti tohoto organismu 

jsou vlastní i každému jeho jednotlivci: 60eeoií oyx - bojovný duch; oyx n06eObl - duch 

vítězství. Tento význam stojí v opozici k některým frazeologickým jednotkám s komponentem 

duše: oyUla KOlllleKmuea - duše kolektivu; oyUla 06ulecmea - duše společnosti. Tyto 

frazeologické jednotky se rovněž vztahují ke kolektivu, neoznačují však jeho homogennost, 

ale naopak vyzdvihují hlavní postavy, které se v rámci daného kolektivu něčím odlišují. U 

frazeologických jednotek oyx naoaem, oyx ynall - ztrácet odvahu nebo oyx ompULfa1-tU5l -

kolektivní nesouhlas; oyx COJl;f1-te1-tU5l - duch pochybnosti je sice komponent duch 

v gramatickém jednotném čísle, ale používá se v logických mimojazykových vztazích, které 

se týkají většího počtu osob, které většinou něco spojuje. Podobné pocity, které se však týkají 

jednotlivců bez ohledu na jejich příslušnost ke kolektivu, můžeme vyjádřit frazeologickou 

jednotkou oyUla e n5lmKU yUllla. 

3. 3. 2. Kvantita vyjadřovaná komponentem duše ve frazeologických jednotkách 

Při analýze frazeologických jednotek s komponentem duše z hlediska vyjádření 

kvantity můžeme najít, na rozdíl od komponentu duch, větší variabilitu. Frazeologické 
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jednotky s komponentem duše můžeme rozdělit na dvě velké skupiny, kde v jedné z nich 

budou ty, ve kterých komponent duše může mít jednotné i množné číslo. Jedná se o takové 

frazeologické jednotky, kde vystupuje duše ve významech člověk jako celek, bytost: oytua 

'-leJl06eK - dobrá duše; duše živých: :JICU6aJl oyzua - živá duše nebo duše zemřelých. Tyto 

frazeologické jednotky popisují z pohledu mluvčího materiální, hmotný svět. 

Druhou skupinou těchto frazeologických jednotek tvoří takové jednotky, které se 

vztahují k ideálnímu, nehmotnému světu. Komponent duše v těchto frazeologických 

jednotkách nemá z gramatického hlediska množné číslo, ale z pohledu sémantiky a logiky 

mohou i tyto frazeologické jednotky vyjadřovat množné číslo. Tyto frazeologické jednotky 

často vystupují ve spojení s neurčitými číslovkami jako je málo, mnoho, nemálo, nemnoho, 

které jsou prostředkem pro vymezení vnitřního prostoru lidské duše. 

Ideální a materiální svět se v určitém směru překrývají. Přechod z jednoho světa do 

druhého může vést ke změně gramatické formy komponentu, která vede i ke změně významu 

celé frazeologické jednotky. Hlubší sémantický smysl může být reflektován jazykem i na 

gramatické úrovni, např. koncovkou -i: jVlH020 I }vtaJlO oytu v materiálním světě, ale MH020 I 

J1WJlO oytuU ve světě ideálním. V češtině se při popisování materiálního světa můžeme setkat 

se slovními spojeními málo duší, ale ve světě ideálním malá duše. Dochází tak k záměně 

množného čísla za jednotné a ke změně smyslu. 

Frazeologické jednotky s komponentem duše můžeme rozdělit do několika skupin. 

Kritériem pro vymezení těchto skupin jsou gramaticko-sémantické významy kategorie čísla, 

která reflektuje kvantitativní hledisko. 

První takovou skupinu tvoří frazeologické jednotky, které vyjadřují nulové číslo. Jsou 

to v ruštině frazeologické jednotky HU OOHOzl I eouHOzl OyUlU, HU :JICU60l1 OyUlU, 6es oytuu, HU 

OytuOlI HU meJlOJVI. V češtině pak býti bez duše, není tam živé duše, chodit jako tělo bez duše. 

Jednotné číslo vyjadřují takové frazeologické jednotky jako oytua '-leJl06eK. U této 

frazeologické jednotky v ruském jazyce neexistuje ekvivalent, který by vyjadřoval množné 

číslo (OyUlU Jlloou). Podobnými frazeologickými jednotkami z hlediska kategorie čísla jsou 

oOHa oYUta. MOfl oyzua. V českém jazyce jsou to frazeologické jednotky má duše, krom té 

drahé duše. 

Frazeologické jednotky s komponentem duše mohou vyjadřovat i smíšené číslo. Tyto 

frazeologické jednotky vyjadřují kolektivní aspekt skutečnosti: oyuta POCCUl!, pyCCKClfl oyUla, 

oyuta HalJUU. oyzua o6u/ecm6a, oyUla lWZJUU, KOJlJleKmU6Hafl oyUta, HapooHafl oyuta, My:JIC Oa 

:JICeHa oOHa oywa. II ruská duše, duše společnosti. duše národa, duše Ruska, být s někým 

jedna duše. Tato skupina vykazuje jisté podobné rysy s některými frazeologickými 
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jednotkami s komponentem duch: oyx apJvtUU - armádní duch: 6oeeoií oyx - bojovný duch: 

oyx no6eObl - duch vítězství. 

Množné číslo vyjadřují slovní spojení, která mají ustálený význam a často jsou 

internacionální, působí zde mezijazyková ekvivalentace. Takovým příkladem jsou 

frazeologické jednotky Mepmeble OyUlU - mrtvé duše, podle názvu románu N. V. Gogola, 

nebo známé cnacume HaUlU OyUlll - spaste naše duše. Tyto frazeologické jednotky vyjadřují 

neurčité množství komponentů. 

3. 4. Mýtus o androgynovi 

S kategorií rodu i čísla úzce souvisí představy o androgynii, jejichž odraz můžeme 

najít v mnoha kulturách, náboženstvích i filozofiích, ale i v literatuře, umění a folklóru. Je 

téměř nemožné určit období, ve kterém mají tyto představy počátek. Vzhledem k tomu, že se 

s nimi můžeme setkat v kulturách, které na sebe nijak nenavazují ani kulturně, regionálně, 

jazykově, nábožensky nebo časově, domníváme se, že se jedná o představu mýtickou, 

archetypální a archaickou. 

Mýtus o androgynii prošel během svého vývoje mnoha modifikacemi. Jeho základem 

je spojení protikladných principů, které vedou k úplnosti a dokonalosti. Takovými principy 

mohou být dobro a zlo, světlo a tma, den a noc, oheň a voda, chaos a řád i žena a muž. Jedná 

se o tzv. princip coincidentia oppositorum, který poprvé definoval Mikuláš Kusánský.65 Mýty, 

které obsahují coincidentia oppositorum, jsou smyslově těžko postižitelné a vysvětlitelné. 

Většina z nich vyžaduje oproštění se od vnímání pozemské reality svými smysly, jakousi 

nadsmyslovou zkušenost, která člověka může přiblížit úplnosti, dokonalosti a harmonii, jež je 

vlastní jen Bohu. 

Společný základ protikladů, jejich vzájemná provázanost a spolupráce se projevují i 

v mnoha kosmogonických mýtech. V těchto mýtech a některých folklórních představách se 

zachoval až do minulého spojení názor o příbuzenství boha a ďábla, dokazující jednotný 

původ dobra a zla. Podle většiny kosmogonických mýtů vznikl svět porušením počáteční 

jednoty a svým vývojem se této jednotě opět přibližuje. Prvotní stav je ve většině 

kosmogonických mýtů popisován jako jednolitá, stejnorodá masa, ve které není rozpoznatelný 

jakýkoli tvar. Porušení jednoty spočívalo například v oddělení nebe a země, které je někdy 

připisováno nejen samotnému bohu, ale často je zde uváděna spolupráce boha a ďábla. 

65 Citováno podle M. Eliade, Mefisto a androgyn, Oikoymenh, Praha 1997, s. 65 

52 



Některé kosmogonické mýty pracují s představou o příbuzenství boha a ďábla, která je 

zakotvena i v jazyce, ve frazeologických jednotkách: CeRmoil oyx - Svatý Duch; He'-tucmblií / 

aOC1cuií /3IlOÚ oyx - ďábel. satan. V obou případech se objevuje lexém duch, můžeme z toho 

tedy odvodit společný původ, podstatu. Tyto představy se zachovaly v různých legendách a 

folklórních vyprávěních po celém světě. M. Eliade tuto skutečnost vysvětluje nutkavou 

potřebou kultury vysvětlit a ospravedlnit existenci zla na světě.66 Na transcendentální úrovni 

jsou dobro a zlo velmi relativními pojmy, stejně jako většina ostatních protikladů: krása a 

ošklivost, radost a smutek nebo viditelné a neviditelné. 

Pro všechny představy o androgynii, jako principům coincidentia oppositorum, jsou 

charakteristické určité vlastnosti, mezi něž patří: archetypálnost, protikladnost a snaha o 

dosažení syntézy protikladů a cykličnost. 

Podle řeckých představ, tak jak je ve svých hrách zachytil dramatik Aristofanés, byly 

androgynové bytosti, které v sobě měly mužskou a ženskou část. Jelikož se provinily a 

vyvolaly hněv bohů, rozhodl se Zeus, že je rozpůlí a oddělí tak od sebe mužskou a ženskou 

část těchto bytostí. Od těch dob obě části oddělené od sebe bloudí po světě a jejich hlavním 

cílem je najít svou druhou polovinu, aby splynuly opět v úplnou, jednotnou a dokonalou 

bytost. Odtud pocházejí i představy o hledání spřízněné duše, což jazyk dokládá v ustáleném 

spojení poocmeeHHaR oylua - spřízněná duše. V ruském folklóru existují i přísloví, která 

v jazyce zachycují podobné představy: My:J1C oa :JICeHa oOHa oyUta. Podle tohoto přísloví je 

v manželství vytvářena jednota, manžel s manželkou tvoří společně ucelenou jednotku 

s androgynními prvky. Poněkud jiná představa je zachycena v přísloví MyJtc 20Iloea, :JICeHa 

oylUa. Ta naopak podporuje Platónovu myšlenku rozumové duše, která stojí nad tělem a řídí 

je/7
. Z~roveň je zde zakomponována myšlenka o nadvládě mužů nad ženami. Muži v tomto 

příslovť'přisuzována racionalita, zatímco ženě citovost. Můžeme tak doložit představy o tom, 

že muži dávají věcem řád, zatímco žena je především intuitivní a emocionální bytost. S touto 

koncepcí souvisí i otázka pokušení. Ženy muže pokoušejí tím, že "útočí" ne na jejich rozum, 

ale vzrušují jejich tělesnost, zvláště ty části tělesnosti, které souvisí s pohlavností a sexualitou. 

Muž i žena však dohromady vytvářejí jednotu a navzájem se doplňují, jako by byli společně 

jedním tělem, což dokládá v jazyce frazeologická jednotka cpoocmeo OyUl - splynutí duší. O 

jednotě muže a ženy se můžeme dočíst i v Bibli, v souvislosti se svátostí manželství: B 

Ha'-ta/le :JIce c030aHlIR, E02 Jvty:JIC'-tUHy u :JICeHllJUHy comeopUIl UX. IIoceMy ocmaeum '-teIloeeK 

omlfa ceoe20 II Mamb II npWlenumcR K :JICeHe ceoeií, II 6yoym oea OOHOlO nIlomblO; maK '-tmo 

66 tamtéž, s. 71 
67 Platón, Faidón, Oikúmené, Praha 1994 
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OHU yJ/Ce He óeoe, HO oÓHa nJlOmb. (synodální překlad) I Od počátku stvořeni 'Búh učinil 

člověka jako muže a ženu: proto opusti muž svého otce i matku a připoji se k své manželce, a 

budou ti dva jedno tělo'; takže již nejsou dva, ale jeden. (ekumenický překlad) I Ale od 

počátku stvořeni muže a ženu učinil je Bllh. Protoť opusti člověk otce svého i matku, a 

přidržeti se bude ženy své. I budou ti dva jedno tělo. A tak již nejsou dva, ale jedno tělo. 

(kralický překlad) (Mk 10, 6-8). 

S androgynem jako oboupohlavní, hermafroditní bytostí se nesetkáváme jen v mýtech, 

legendách a folklóru, ale velkou roli hraje i v křesťanské náboženské tradici. Zdrojem těchto 

úvah je opět Bible a její zachycení stvoření člověka. li comeopUJl Eoz lfeJlOeeKa no o6pa3y 

CeoeMY, no o6pa3y EOJ/CUlO comeopUJl ezo; MyJ/ClfllHy u :JIceHuluHy comeopUJl ux. (synodální 

překlad) / Bllh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božim, jako 

muže a ženu je stvořil. (ekumenický překlad) / I stvořil Búh člověka k obrazu svému, k obrazu 

Božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je. (kralický překlad) (Gn 1, 27). 

Podle některých badatelů může být Adam, prvotní člověk, považován za androgyna, 

který byl rozdělen na dvě části, dvě duše; a to mužskou a ženskou. Původně byl Adam stvořen 

Bohem, bez účasti ženy, protože ta ještě podle Bible neexistovala. Potom Bůh stvořil 

z Adamova žebra Evu. Adam je tedy prvotní, je stvořen Bohem a jsou v něm přítomny oba 

principy, mužský i ženský. li C03Ó([Jl rocnoÓb Eoz lfeJlOeeKa U3 npaxa 3eAtH020, II eÓyHyJl e 

JlUlle ezo ÓblxaHue J/CU3HU, u cmaJl lfeJlOeeK óywelO J/CUeolO. (synodální překlad) II vytvořil 

Hospodin Bllh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřipi dech života. Tak se stal člověk 

živým tvorem. (ekumenický překlad) / I učinil Hospodin Bi'th člověka z prachu země, a vdechl 

v chřipě jeho dchnuti života, i byl člověk v duši živou. (kralický překlad) (Gn 2, 7). Na rozdíl 

od zvířat, která byla stvořena jako pár, byl člověk stvořen jako samostatná bytost, tedy jako 

androgyn. 

Žena byla stvořena z člověka a tímto oddělením byly vytvořeny dvě samostatné 

bytosti, které dohromady tvořily jednotu. Ženě nebyla vdechnuta duše, ale i její duše je částí 

duše prvního člověka Adama. Bůh uvedl Adama do stavu spánku a z jeho těla vyjmul žebro, 

ze kterého stvořil ženu. li CKa3aJl lfefloeeK: eom, 3mo Kocmb om Kocmeií JVLOUX II nJlOmb om 

nJlomu Moeií: OHa 6yóem Ha3bleambC51 J/CeHOlO, u60 e351ma om )vtyJ/Ca [ceoezoj. (synodální 

překlad) I Člověk zvolal: "Toto je kost z mých kosti a tělo z mého těla! Ať muženou se nazývá, 

vždyť z muže vzata jest. " (ekumenický překlad) I I řekl Adam: Teď tato ljestJ kost z kosti mých 

a tělo z těla mého: tato slouti bude mužatka, nebo z muže vzata jest. (kralický překlad) (Gn 2, 

23). Zajímavý je název ženy, jako nové bytosti, v jednotlivých překladech. V ruském 

synodálním překladu je slovo žena, které se však v dnešní ruštině používá pro označení 
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manželky.V tomto případě však můžeme z kontextu pochopit, že má označovat název osoby 

ženského pohlaví. V ekumenickém českém překladu je slovo mužena, které je v běžném 

jazyce neexistuje a má zdůraznit spojitost muže a ženy, která je zapříčiněna způsobem jejich 

stvoření. V kralickém překladu je slovo mužatka, které český jazyk zná, ovšem používá ho 

v jiném významu, než je použito v tomto verši Bible. Kralický překlad tak zdůrazňuje 

prvotnost a snad i nadřazenost muže nad ženou, tedy jakýsi hierarchický vztah. 

Podle teorií C. G. Junga je mužský princip (animus) přítomný i v ženě a ženský 

princip (anima) - přítomný i v muži. Mužský princip je nejčastěji spojován s duchem, logem, 

aktivitou, silou, racionálností, světlem a formou. Ženský princip je spojován s chaosem, 

hmotou, přírodou, pasivitou, slabostí, emocionálností, tmou, prázdnotou a beztvarostí. Není 

těžké si povšimnout, že ženská symbolická řada představuje především řadu neurčitých 

vlastností, zatímco mužské vlastnosti, ve srovnání s ženskými jsou mnohem konkrétnější. 

Prvotní androgynové, bisexuální bytosti se tak mění postupem času v symbol bytostného Já, 

v němž se harmonizuje protikladnost obou principů. Podle Junga je tedy každý člověk 

androgynní bytostí, protože v nevědomí každého muže je ženský princip a naopak 

v nevědomí každé ženy se nachází princip mužský. Syntéza těchto dvou principů, které jsou 

zastoupeny v každém člověku, v jeho vědomí a nevědomí, vytváří člověka jako jednotu, 

celek. C. G. Jung dává do souvislosti androgyna s archetypem dítěte68 . Dítě představuje 

symbol bytostného Já, které je propojeno s tělem. Symbol dítěte představuje jednotu duše a 

těla a spojuje v sobě protikladné principy. 

V člověku jsou tyto představy podle Junga zafixovány v hlubokých vrstvách 

nevědomí, které je součástí duše. Čím hlouběji je daná vrstva duše, tím více ztrácejí tyto 

představy individuální povahu, jsou vzdálenější konkrétnímu člověku a získávají univerzální, 

kolektivní charakter. Stávají se archetypem. To souvisí i s gramatickou kategorií rodu a čísla. 

Dítě je rodu středního, označuje něco celistvého, nedělitelného, něco co je zahalenod 
I 

tajemstvím a není možné rozumově pochopit jeho podstatu. Jako symbol vystupuje 

v jednotném čísle, má však výrazné znaky kolektivnosti, společné všem lidem jednoho 

kulturního regionu a mnohdy dokonce přesahující hranice jednotlivých kultur. Na mýtus o 

androgynovi je třeba pohlížet skrze bytostné Já, hledat jeho význam v jednotlivých vrstvách 

duše. Cílem tohoto procesu však není racionální pochopení podstaty archetypu, protože snaha 

překonat jeho iracionalitu by vedla k jeho přehodnocení a ztrátě významu. 

68 K. Kerényi, C. G. Jung, věda o mytologii, Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 1997, s. 108 - 116 
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Na druhou stranu je možné posuzovat protiklady mužského a ženského, ne jako 

neslučitelné a soupeřící principy, ale jako zákonitosti, které ve své syntéze mohou vytvářet 

vyšší hodnoty. Za mužský princip můžeme považovat člověka (mužského rodu v češtině i 

ruštině) a za ženský princip - život (rusky J/CU3Hb je ženského rodu) a jeho projevy. Život jako 

takový, tedy ženský princip, je sám o sobě neohraničený a abstraktní a své konkrétní podoby 

nabývá v činech člověka, který zastupuje mužský princip. 

Oba principy, mužský a ženský, se prolínají a spolupracují. Jeden bez druhého nejsou 

úplné a teprve společně tvoří jednotu a přibližují se tak duchovním hodnotám a tradicím. Tato 

skutečnost je vystižena i v mýtu o androgynovi. 

3. 5. Kategorie životnosti 

Kategorie životnosti rozlišuje živé bytosti a neživé předměty. Toto rozdělení je 

založeno na porovnání člověka a jeho životních projevů s okolním světem. Jazyk však 

neodráží skutečnost přesně a v některých situacích vystupují slova, která označují neživé 

předměty jako živé. V rámci kategorie životnosti můžeme vymezit dvě skupiny, jednou z nich 

je čistě gramatická kategorie životnosti, která sleduje odraz kategorie životnosti / neživotnosti 

v jazyce a druhou je tak zvaná biologická kategorie životnosti, která odráží stav světa tak, jak 

je přijímán člověkem. 

Zajímavý je i samotný název kategorie v ruském jazyce (KameZOpu51 oOyUle6JleHHOCmu 

- HeooyUle6JleHHocmu). Na první pohled je zde jasné, že se jedná o slova odvozená od pojmu 

duše. V češtině je tato kategorie označovaná jako životnost / neživotnost. V ruském jazyce 

termín, kterým se označuje daná gramatická kategorie jasně odkazuje k pojetí duše, jako 

životního principu, tedy toho, co činí člověka živým. 

Všechna substantiva můžeme rozdělit na životná a neživotná. Gramaticky se jejich 

životnost / neživotnost projevuje v akuzativu, který pokud se shoduje s genitivem, jedná se o 

substantivum životné a pokud se shoduje s nominativem - jedná se o substantivum neživotné. 

V singuláru se toto vyjádření životnosti platí pouze pro rod mužský, v plurálu platí nejen pro 

mužský rod, ale i pro substantiva rodu ženského a středního. Pro všechny rody v plurálu a pro 

rod mužský i v singuláru tak existují dvě různá paradigmata skloňování, která se vytvářejí na 

základě kategorie životnosti / neživotnosti. 

Životná podstatná jména odpovídají na otázku kdo? / Kmo? nebo koho? / KOZO?, 

zatímco neživotná substantiva odpovídají na otázku co? / l.[mo? Tímto způsobem rozlišuje 

ruský jazyk kategorii životnosti mnohem důsledněji než čeština. V českém jazyce je možné, 
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aby na otázku co? odpovídalo substantivum životné, zatímco v ruském jazyce se s takovými 

případy nesetkáváme. Co vás kouslo? - Komár. / Kmo eac ykyCUJl? - KOMap. (Tento fakt však 

neplatí všude. Pokud však autor výpovědi použije zájmeno '-tmo pro živé bytosti, vyjadřuje 

tím i svůj většinou záporný vztah k ostatním lidem. V takovém případě může říci například 

namísto Kmo uoem? větu ve tvaru L[mo uoem?). 

Na základě této jazykové zkušenosti můžeme konstatovat, že ruský jazyk mnohem 

přesněji reflektuje biologickou kategorii životnosti. Počátky biologické, reálné, kategorie 

životnosti, představy o níž jsou nějakým specifickým způsobem fixovány a zpracovány 

jazykem, můžeme nalézt již v Bibli a mají nepřehlédnutelný vztah právě ke slovům duch a 

duše. 

V křesťanské tradici jsou pojmy duch i duše neoddělitelně spojeny s pojmem živý. 

Frazeologické jednotky jako J/cuea51 oYUta / živá duše, oyx J/CU3HU / duch života mají svůj 

původ v Bibli. li comeopUJl Eoz pb16 60JlbUllLY u eC51KYIO OyUly J/CueomHblX 

npecJvtbl KaIOUILLYC51, KomopblX npOU3eeJla eooa, no pooy UX, u eC51KylO nmwlY nepHamylO no 

pooy ee. li yeuoeJl Eoz, '-tmo 3mo XOpOULO. (synodální překlad) / I stvořil Bůh veliké netvory a 

rozmanité druhy všelijakých hbitých živočichtt, jimiž se zahemžily vody, stvořil i rozmanité 

druhy všelijakých okřídlených létavdt. Viděl že to je dobré. (ekumenický překlad) / I stvořil 

Búh velryby veliké a všelijakou duši živou, hýbající se, kteroužto v hojnosti vydaly vody podlé 

pokolení jejich, a všeliké ptactvo křídla mající, podlé pokolení jeho. A viděl Bilh, že [to bylo] 

dobré. (kralický překlad) (Gn 1, 21) V ruském synodálním překladu Bible se setkáváme se 

slovním spojením eC5lKylO oywy J/CueomHblX, jehož ekvivalent jakoby v českém ekumenickém 

překladu chyběl a je nahrazen opisem všelijakých hbitých živočichll. Kralický překlad je bližší 

ruskému synodálnímu překladu a setkáváme se zde s výrazem všelijakou duši živou. V ruštině 

existuje i podobná varianta tohoto významu. Tento obrat je součástí jitřní bohoslužby: eC51KOe 

OblxaHue oa xeaJtum Tocnooa. Zajímavé je zde použití středního rodu, který vystihuje 

kolektivnost a zahrnuje vše živé. 

Podle mýtu o stvoření světa, který je popsán v Bibli, mají tedy všichni živočichov~/. 

duši, která je zdrojem života v nich. Jedná se o veškeré živočichy, kteří žijí ve vodě, na zemi i 

ve vzduchu, tedy celou faunu. Toto chápání světa je zafixováno v jazyce, zvláště v ruštině, 

právě při odpovědích na otázky kdo? / Kmo? i koho? / KOZO? 

Podobným biblickým příkladem je i u eOUIJlU K HolO e Koe'-tez no nape [MyJ/CecKozo 

nOJla u J/CeHCKozo] om eC51KOlI nJlomu, e Komopoií ecmb oyx J/CU3HU; (synodální překlad) / 

Vešli k Noemu do archy vždy pár po páru ze všeho tvorstva, v němž je duch života. 

(ekumenický překlad) / Vešli k Noé do korábu, po dvém ze všelikého těla, v němž [byl] duch 
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života. (kralický překlad) (Gn 7, 15) Zde se ve všech třech překladech setkáváme se spojením 

slov oyx :JICU3HU - duch života. 

Příklad užití slovního spojení oyx :JICU3HU - duch života, který jsme právě uvedli/je 
, 

zcela synonymní se slovním spojením :JICuea51 oyUta - živá duše, který je rovněž v Genezi: u 

co eC51KOlO oyUtelO :JICU601O. KOmOpa51 c eaovtu, c nmUtfaktU II co CKOmCl.:vtU, u co eCeJVlU 3eep51.JHU 

3eAtHblovtU, Komopble y eac. co eceovlU eblUleOUlllMU U3 Koet.teza, co eceMU :JICUeOmHblMU 

3eMHblMU; (synodální překlad) / i s každým živým tvorem, který je s vámi, s ptactvem s 

dobytkem i s veškerou zemskou zvěří, která je s vám, se všemi. kdo vyšli z archy, včetně 

zemské zvěře. (ekumenický překlad) / A se všelikou duší živou, kteráž [jest] s vámi, z ptactva, 

z hovad a ze všech živočichů zemských, kteÝÍž [jsou] s vámi, ode všech, kteÝÍž vyšli z korábu, 

až do všelikého živočicha zemského. (kralický překlad) (Gn 9, 10) I v tomto případě je námi 

zkoumané slovní spojení použito v ruském synodálním překladu a v kralickém překladu, 

ovšem v ekumenickém překladu je nahrazeno slovy živý tvor, která snad vystihují podstatu, 

ale nezachycují duši jako životní princip, zdroj života. 

Poněkud odlišné je v Bibli vymezení života člověka, který nebyl stvořen ve stejnou 

dobu ani stejným způsobem jako zvířata. V Bibli se praví, že člověk má být stvořen tak, aby 

byl obrazem boha. Rovněž se z Bible dozvídáme, že člověk má být nadřazen všem živým 

tvorům (živým duším) na zemi, ve vodě i ve vzduchu. Člověku pak byla dána duše, život: I1 

C030a.Jl rocnOOb Eoz t.te.JlOeeKa U3 npaxa 3eMHOZO, u eOyHy.Jl e .JlU11e ezo oblxaHue :J/CU3HU, II 

cma.Jl t.te.JlOeeK oyzuelO :JICU601O. (synodální překlad) / I vytvořil Hospodin Búh člověka, prach 

ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem. (ekumenický 

překlad) / I učinil Hospodin B{th člověka z prachu země. a vdechl v chřípě jeho dchnutí života, 

i byl člověk v duši živou. (kralický překlad) (Gn 2, 7). Zajímavé je i zdůraznění toho, že 

člověk, přesněji jeho neživé tělo, je vytvořeno z prachu země, což u žádných zvířat při 

stvoření uváděno není. 

V Bibli můžeme pozorovat distribuci lexémů, fenoménů a pojmů .n:yrna / duše a .n:yx / 

duch ajejich analýzou dojít k jistým závěrům, že duše i duch jsou zdrojem, principem života. 

V některých kontextech jsou téměř synonymní, ale rozhodně nemůžeme potvrdit, že by oba 

pojmy byly vždy totožné a volně zaměnitelné. 

Duch je překladem latinského slova spiritus a řeckého slova pneuma. Tato slova mají 

původ v antické filozofii a v Bibli. Označují pohybující se vzduch, závan nebo dýchání, jako 

nositele života. Duše je podstata, která může navždy nebo na nějakou dobu opustit tělo, je to 

samotný život. Duch není protivníkem duše, ale duše je jakýmsi nositelem ducha, života. 

Duch je vlastní bohu a duše je vlastní člověku, oba principy pak fungují v harmonii a jednotě. 
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Duch tak v sobě zahrnuje mimo jiné život, ochraňuje ho, povyšuje ho a zlepšuje (zduchovňuje 

/ ooyxomeop5lem) tělesnou činnost. 

E02 ecmb oyx, u nOKllOH5llOll/ueC5l EHy OOJl:JICHbl nOKllOH5lmbC5l e oyxe II ucmlme. 

(synodální překlad) / Bllh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě. /I 

(ekumenický překlad) / Búh duch jest, a ti, kteříž se jemu modlí, v duchu a v pravdě musejí se 

modliti. (kralický překlad) (J 4, 24) Duch je zde chápán jako samotná vnitřní podstata všeho, 

je ztotožňován s bohem. 

K Bibli se vztahují takové frazeologické jednotky s komponentem oyx / duch nebo 

óyUlct / duše, které mají nějaký vztah k životu. Jako biblizmy pak přešly do běžného jazyka: 

:JICuea5l oyUla - živá duše; oyx :JICU3HU - duch života; ale i Oaeamb oyxy ve smyslu dávat 

život nebo omoamb OyLUy - odebrat se na věčnost, zemřít, ve stejném významu vystupuje i 

biblizmus npeoamb OyLUy. maK KaK CblH LfeJlOee'-leCKUií He OJl5l m020 npuzueJl, '-lm06bl Evty 

CJly:JICUJlU, HO '-lm06bl nOCJly:J/cumb u omOamb OyUly CeolO OJl5l UCK)!nJleHU5l MH02UX. (synodální 

překlad) / Tak jako Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život 

jako výkupné za mnohé." (ekumenický překlad) / Jako i Syn člověka nepřišel, aby jemu 

slouženo bylo, ale aby on sloužil, a aby dal život svúj mzdu na vykoupení za mnohé. (kralický 

překlad) (Mt 20, 28). Zde je komponent oyUlct zachován pouze v ruském synodálním 

překladu, zatímco v obou českých překladech jsou ekvivalentem slova duše slovo život. 

Životnost se však neprojevuje jen na úrovni gramatiky. Důležitý je pro pochopení 

kategorie životnosti rovněž kontext, slova, se kterými dané substantivum vstupuje do určitých 

syntaktických vztahů. Životnost tak mohou vyjadřovat i slovesa nebo přídavná jména, která 

blíže specifikují substantivum. Tato teorie byla rozpracována profesorkou L. D. 

Česnokovovou69, která vymezuje tři skupiny sloves nebo adjektiv, které se od sebe navzájem 

liší svým vztahem ke kategorii životnosti. Všechna adjektiva i verba se tak dají rozdělit podle 

jejich sémantických příznaků do tří skupin. 

První skupinu tvoří taková slova, která vstupují do syntaktických vztahů pouze 

s životnými substantivy. Příklady takových syntaktických vztahů komponentu oyUlct / duše a 

slovesa, které je ze sémantického hlediska charakteristické svou životností mohou být: oyUlct 

60Jlltm - strachovat se, komponentem této frazeologické jednotky je sloveso 60Jlemb, které je 

typické pro substantiva životná, bolest může podstupovat jen někdo, kdo nějakým způsobem 

cítí, vnímá, tedy žije. Sloveso bolet je tedy příznakové z hlediska životnosti. Jinými 

frazeologickými jednotkami, jejichž komponentem je sloveso, typické pro živé bytosti nebo 

69 A. r. HapyIlleBH'I, KaTeroplI5! OJJ:YIlleBJIeHHOCTlI-HeOJJ:YIlleBJIeHHOCTH B CBeTe TeopHH rrOJI5!, AqnopecpepaT, 
TaraHpor 1996 
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přesněji substance, které člověk vnímá jako živé a připisuje jim vlastnosti, které jsou vlastní 

živým bytostem, jsou: lfm06 ÓYUta e3ÓoXHYJla (ebmumb HeJ1;tH020) - vypít něco málo, jen pro 

odreagování; ÓYUta 3a.?vtUpaem - zemřít nebo ÓYUta c 6020/11 pa320eapueaem - škytat, kde 

význam celé frazeologické jednotky je typický pro živé bytosti, stejně jako sloveso 

pa320eapUeamb, je typickou schopností živých bytostí, nejčastěji lidí. Některé frazeologické 

jednotky odkazují k představám o nesmrtelnosti duše, kdy i po smrti člověka často ÓyUla 

cmpa:J/cÓem - duše trpí. V této situaci sice člověk již nežije, ale jeho duše je podle těchto 

představ stále živou. 

Obdobnou analýzu můžeme provést i u frazeologických jednotek s komponentem Óyx. 

Frazeologické jednotky, jejichž komponentem je sloveso, které charakterizuje životné 

substantivum jsou například: Óyx 3aJwupaem /3ctJVtpem - zatajit dech; Óyx 3aHUMaemCJl - dech 

se úží / tají. 

V ruštině existují i frazeologické jednotky, jejichž komponentem je Sice sloveso 

s příznakem životnosti, ale námi analyzované komponenty duše a duch jsou v nepřímých 

pádech, nejsou tedy v přímém vztahu s tímto slovesem. Proto nemohou potvrdit nebo vyvrátit 

domněnky o životnosti / neživotnosti komponentů duše a duch v jazyce. Takovými 

frazeologickými jednotkami jsou například: n020eopumb / n06eceÓoeamb / 20eopumb / 

6eceÓoeamb no ÓyULaM - promluvit si od srdce; 6eJ/Camb / n06eJ/Camb eo eeCb Óyx - co síly 

stačí; lfumamb e Óyzue - číst v duši, kde slovesa 20eopumb, lfumamb, 6e:J/camb jsou typická 

pro substantiva životná, ale duše / duch v těchto frazeologických jednotkách nevystupuje 

v roli subjektu jako původce děje. 

Podobně můžeme klasifikovat i adjektiva, která jsou komponenty frazeologických 

jednotek a vytvářejí představu o duši / duchu jako o životných entitách. )!ÚteblJH ÓyXO.l\!t; 3Jloií 

Óyx; e 3ÓopoeoM meJle 3Óopoeblií Óyx / ve zdravém těle zdravý duch. Duši jako něco živého 

určují adjektiva :J/cueaJl ÓYUta / živá bytost, člověk, zvíře; 3a MUJly10 ÓyUly / bez váhání,'. 

Druhou skupinu tvoří slova, která označují jen substantiva ne životná a vstupují s nimi 

do syntaktických vztahů. He xeamaem Óyxa / Óyxy - nemá dost odvahy; menJlblií / XOJlOÓHblií 

Óyx - teplý / chladný vzduch; ÓYUta nepeeepHyJlaCb - cítit lítost, soucítit; v tomto případě 

sloveso nepeeepHymbCJl je nejčastěji ve vztahu se substantivem životným, ale význam celé 

frazeologické jednotky je možný jen ve spojení s živou bytostí. Do této skupiny patří i 

frazeologické jednotky U3JlUmb / U3JlUeamb ÓylUy - vylít si své srdce; lUUpOKaJl ÓyULa -

široká duše. 

Třetí skupinu tvoří slovesa a adjektiva, která jsou z hlediska životnosti bezpříznaková, 

neutrální a vytvářejí tak syntaktické vztahy jak se substantivy životnými, tak i neživotnými. 
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naoamb / nacmb oyXOJ11 - klesat na mysli; oyUla řle IleJICUm - není to srdce blízké; oylua 

Jle:JIcum - být nakloněn (něčemu. někomu): pyCC1\.Uzl oyx - ruský duch: pyccKaJl oyUla - ruská 

duše; UlUpOKaJl oyUla - široká duše. 

Kategorie životnosti / neživotnosti se tedy projeVUje na lexikální, morfologické i 

syntaktické úrovni. Při analýze materiálu můžeme dospět k závěru, že duch i duše jsou 

v ruském jazyce koncepty, které mají příznak životnosti ve většině svých významů. Jelikož 

jsou oba koncepty polysémnímemůžeme toto tvrzení považovat za absolutní. 
1 

Duše i duch vstupují do syntaktických vztahů se slovesy a adjektivy, která jsou v různé 

míře příznaková pro kategorii životnosti / neživotnosti. Frazeologické jednotky však patří do 

specifické oblasti jazyka a chovají se v některých aspektech podle jiných zákonitostí, než 

volná slovní spojení. Zvláště patrné je to na úrovni sémantické, kde význam frazeologické 

jednotky často vůbec nebo jen vzdáleně souvisí s významem jednotlivých komponentů. 

K tomuto paradoxu dochází pod vlivem jazykových prostředků jako je metafora nebo 

metonymie. Pokud bychom se zaměřili pouze na smysl námi vymezených frazeologických 

jednotek, můžeme konstatovat, že duše i duch jsou ve většině případů substantivy životnými. 

Zvláštní postavení těchto substantiv je i v tom, že jsou substancemi, které podle folklóru, 

mytologie i z religiózního hlediska jsou původcem, zdrojem životnosti, a to nejen u zvířat, ale 

i u lidí. 

3. 6. Lexikální a gramatické vyjádření prostoru a prostorovosti ve frazeologických 

jednotkách s komponentem duch a duše 

Ruský i český jazyk mají vypracovanou celou řadu prostředků a způsobů, která 

znázorňují nebo nějakým způsobem vymezují prostor. 

Jazyk nějakým způsobem popisuje představy o světě, do kterých jsou zahrnuty i 

představy o prostoru. K prostoru můžeme přistupovat z různých hledisek. Jedním z takových 

přístupů může být chápání prostoru z čistě exaktního hlediska, jako je tomu ve vědních 

oborech fyziky nebo geometrie. Takový prostor existuje nezávisle na člověku, dá se přesně 

vymezit a můžeme ho označit za prostor newtonovský7o. Newtonovský prostor je oddělen od 

člověka, je objektivní a exaktní, jedná se o prostor reálný, skutečný. 

Jiným způsobem lze vnímat a chápat prostor z hlediska filozofie. Tento prostor 

můžeme označit za leibnizovský. Leibniz tvrdí, že prostor je realizován skrze člověka, jeho 

70 E. C. 5IKOBJ1eBa, <t>parMeHTbl pyCCKOH 1I3blKOBOH KapTlIHbl Mllpa (MOJJ:eml rrpOCTPaHCTBa, BpeMeHll II 

BOCrrpH5ITH5!), «rH03I1C», MOCKBa 1994 , c. 18 

61 



přítomností v prostoru, jeho vnímáním prostoru71
. Tímto prostorem je myšlen prostor ideální, 

myšlený. 

Oba tyto námi vymezené světy nelze však v žádném případě chápat jako absolutně 

oddělené a paralelní. V některých kontextech dochází k prolínání obou rovin a používání 

prostředků charakteristických pro jednu dimenzi v dimenzi druhé. Obraz prostoru a jeho 

chápání je tak spojením obou přístupů, které spolu neoddělitelně souvisí a k nim ještě 

přistupuje jazyk jako t_~k():1 a jeho možnosti, kterými je schopen zprostředkovat a předat 

informace o prostoru. Tyto informace o prostoru pak každý jazyk reflektuje se svými 

specifiky a odráží tak naivní představy o uspořádání světa v prostoru. 

Komponenty duše a duch se ve velkém množství kontextů týkají přímo člověka, jeho 

vnitřních prožitků, emoCÍ, intuice i myšlenek. Frazeologické jednotky, které v jazyce odrážejí 

duševní stavy člověka, mají i prostorové konotace. Můžeme se tak domnívat, že jazyk vnímá 

člověka jako svého druhu svět ve světě, jako mikrosvět, který se chová a je tvořen analogicky 

k vnějšímu světu, makrosvětu. Frazeologické jednotky s komponentem duše a duch popisují 

obě tyto roviny. Jazyk tak reflektuje prostor utvářený vnějším světem a podle analogie i 

člověka jako prostor svého druhu, jako svět, ve kterém dochází k duševním procesům, 

místem, kde se nacházejí materiální i duchovní předměty. 

V jazyce tak existuje celá řada prostředků, kterými je možné popsat prostor. Pro 

frazeologické jednotky s komponentem duch a duše je typickým prostředkem metafora. 

Přenesení významu může spočívat v užití lexikálních jednotek s prostorovým významem 

v netypické funkci nebo netradičním slovním spojení. Význam celé řady frazeologických 

jednotek je založen právě na obrazném přenesení významu, jako je tomu u frazeologických 

jednotek lle3mb 6 OyZlly - lézt někomu do duše: KpU6umb oyuwií - postupovat proti svému 

svědomí; 6 211y6zlHe oywu - v hloubi duše. 

Jazykové prostředky, které formují prostor, nemusí být nutně jen lexikální, ale rovněž 

čistě gramatické. Jedná se o gramatickou metaforu, která nehmotným vlastnostem nebo 

například procesům připisuje předmětnost a tyto jevy vystupují v jazyce jako věcné analogy. 

Gramatickými prostředky těchto analogů s odstínem prostorovosti jsou především předložky a 

předložkové vazby, které je připodobňují předmětným reáliím. 

Jednou skupinou, kterou můžeme vymezit z gramatických metafor, vyjádřených 

předložkovými vazbami jsou tak zvané direktivy.72 Tento termín je odvozen z anglického 

slovesa (to) direct ve významu udat směr, ukázat cestu. Direktivy tak znázorňují směr 

71 tamtéž, c. 18 - 19 
72 r. A. 3011oTOBa, CHHTaKCWIeCKHll clloBapb, MocKBa 1988, c. 430 
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pohybu v závislosti na jiném předmětu. Příkladem mohou být frazeologické jednotky 

s předložkou om ve spojení s genitivem substantiva om 6ceií OylUU - z celého srdce; nebo 

spojení předložky U3 + genitiv substantiva: U3 ZJly6UHbl oywu - z hloubi duše. Direktivy 

tohoto typu odpovídají na otázku Odkud? a označují tak výchozí místo pohybu. Frazeologické 

jednotky, jejichž komponenty jsou předložka 6 + akuzativ substantiva, odpovídají na otázku 

Kam? A dále specifikují nejen způsob zásahu, ale i jeho intenzitu a dopad na celkový stav 

(emocionální prožitek): Jle3mb 6 OyUly ; 6pe3ambC51 6 OyUly; nebo předložka 00 + genitiv 

substantiva: 6360JlH06amb 00 2Jly6uHbl OyUlU / CepOlja - znepokojit do hloubi duše / srdce: 

(předpona B3- většinou označuje směřování nahoru, dostává se tak do určitého kontrastu 

s předložkou ,no, která je charakteristická pro směr dovnitř): předložka Ha + akuzativ: 6351mb 

zpex Ha OyUly - hřešit: npUH5Imb Ha oywy - vzít na sebe odpovědnost (při rozhodování, 

většinou za něco nepříj emného ). 

Jinou skupinu frazeologických jednotek, které j sou tvořeny předložko vou vazbou jsou 

tak zvané lokativy nebo lokalizátory, které popisují právě výše zmíněný mikrosvět, který je 

tvořen člověkem a nachází se, můžeme ho tedy lokalizovat, v jednotlivých částech člověka 

nebo jsou součástí samotných duševních stavů a vlastností. Na otázku Kde? Odpovídají 

takové formy frazeologických jednotek, jejichž komponentem je předložka Ha + lokál 

substantiva: Ha oyllle nm:oií - klid v duši: Ha oyxy C7W3aHO - upřímně říci; 6blmb Ha oyxy -

být u zpovědi; nebo předložka 6 + lokál substantiva: 6 oyute nelJaJlb - smutek v duši / v srdci: 6 

maiiHl17WX OyUlU - v nejtajnějších zákoutích duše; 6 2Jly6llHe OyUlU - v hloubi duše: 6blmb 6 

oyxe - mít dobrou náladu; 6blmb He 6 oyxe - nebýt v dobré náladě: paccKa3b16amb / 

paccKa3amb KaK Ha oyxy - mluvit upřímně Úako u zpovědi). 

Jiným způsobem, jakým frazeologické jednotky s komponentem duše nebo duch 

reflektují prostor, je jmenná metafora. Jedná se o metaforu, která se skládá ze substantiva 

nebo adjektiva a komponentu duše nebo duch. Dochází tak k přenesení významu daného 

substantiva nebo adjektiva, která v makrosvětě nějakým způsobem reflektují prostor, na 

mikrosvět, vnitřní prostor člověka, který popisují na základě podobnosti s vnějším světem. 

Prostor je v těchto případech popisován pomocí lexikálních prostředků. Do této skupiny patří 

takové komponenty, které vyjadřují nějaký rozměr jako charakteristickou vlastnost prostoru. 

Jedná se o taková adjektiva jako 6blCOKUií - HU3KUií: ZJly60KUil- MeJlKUil; wupoKuií - y3KUII; a 

od nich odvozená substantiva 6blcoma: 2Jly6uHa: Uluplma. 

rJly6uHa ve spojení se substantivem oyUla vyjadřuje povahu, přirozenost nebo 

psychiku člověka. rJly6uHa tak vyjadřuje souhrn vlastností osobnosti, pro něž je OyulCl 
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místem, na kterém se nacházeje3
. V některých kontextech je orgánu duše připisován parametr 

hloubky a je v jazyce zastoupen genitivní konstrukcí 2Jly6uHa OyUlU: U3 2Jly6uHbl oyuru -

z hloubi duše; 6 2.11y6llHe OyUIU - V hloubi duše. Stejné vlastnosti mohou mít i jiné části 

člověka, například srdce: e 2Jly6llHe cepolfa - v hloubi srdce; U3 2Jly6uHbl cepolfa - v hloubi 

srdce .. Komponent 2Jly6wta tak označuje místo, prostor uvnitř jiného objektu. 

Frazeologická jednotka lUltpOKa5l oywa je vytvořena na základě metonymie, ve které 

Je duše chápána jako prostor, ve kterém se nachází souhrn vlastností, nádoba pocitů, a 

v důsledku toho i jednání. A. D. Šmelev poukazuje na to, že frazeologická jednotka umpoma 

pyccKoií OyUIU vystupuje v jazyce jako svého druhu klišé74
. Smysl tohoto slovního spojení 

může být však značně různorodý. ledním z významů je podle Šmeleva stereotyp, který je 

připisován Slovanům, zvláště Rusům, jako typický projev jejich národního charakteru - jako 

jejich štědrost nebo pohostinnost. V jiném kontextu vystupuje frazeologická jednotka tteJl06eK 

lUltpOKOií OyluU, která označuje člověka, který má rád rozmáchlá gesta, který jedná 

s rozmachem. O široké ruské duši (LUltpoma pycCKoií OyLUU) se někdy mluví jako o projevu 

ruského národního charakteru, který vyvolaly široké geografické prostory Ruska75
. 

Obě varianty luupoma OyUlU / UtltpOKa5l oyUla mohou vystupovat ve stejných nebo 

velmi podobných významech, ovšem mnohem častěji se používá substantivum utltpoma. 

V roli frazeologických jednotek s komponentem duše a duch vystupují i takové, které 

obsahují adjektivum: Huu/ue oyXO)l;{ - chudi duchem; 6blCOKUií oyx - vysoké duchovni kvality. 

Tyto frazeologické jednotky jsou knižní. Svůj původ mají v Bibli a popisují duchovní 

vlastnosti člověka. Na jedné straně se jedná o vlastnosti kladné, kterými se člověk přibližuje 

Bohu, na straně druhé se jedná naopak nedostatek vzdělání, jedná se zřejmě o narážku na 

Farizeje, zákoníky, kteří kladli velký důraz na studium Tóry a na přehnaně přísné dodržování 

psaných biblických zákonů. EJla:JICeHHbl HUlllue OyXOM, u60 ux ecmb I(apcmeo He6ecHoe. 

(synodální překlad) / "Blaze chudým v duchu, neboťjejichje královstvi nebeské. (ekumenický 

překlad) / Blahoslaveni chudi duchem, nebo jejich jest královstvi nebeské. (kralický překlad) 

(Mt 5, 3). Adjektivum s příznakem prostorovosti se objevuje jen v synodálním překladu. 

V češtině je tento význam vyjádřen adjektivem chudý, které má vyjadřovat nedostatek, ovšem 

ztrácí tak odstín prostorovosti. V ekumenickém překladu je dokonce slovní spojení chudi 

v duchu, kde sice můžeme najít gramatickou metaforu, popisující prostor, ale lépe 

73 E. B. YphlCOH I1p06JIeMhI HCCJIe.ll,OBaHWI 513hIKOBOH KapUlHhl MHpa, AHaJIOrH51 B ceMaHTHKe, MOCKBa 2003, c. 

224 

74 A. .IJ:. lllMeJIeB, PyCCKHH 513hIK H BHe5l3hIKOBa51 .ll,eU:cTBHTeJIhHOCTh, 5I3bIKH CJIaB5IHCKOU: KyJIhTyphl, MocKBa 

2002, c.357 - 358 
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pravděpodobně vystihuje význam zamýšleného sdělení slovní spojení, se kterým se 

setkáváme v kralickém překladu, chudí duchem. Toto spojení vystupuje v češtině i v roli 

frazeologické jednotky. 

Frazeologické jednotky, jejichž komponentem je adjektivum s prostorovým příznakem 

jsou i J1WJlKa51 oywa - mělká dušička; HU3Ka51 OyulCl - nízká / podlá duše, které mají význam 

záporných psychických vlastností. A naopak 60JlblUa51 OyUlCl - velké srdce; ve významu 

kladných vlastností člověka. Příznak prostorovosti mají i přísloví T..Jy:JICa51 oywa - nomeAtKU. 

T..Jy:JICa51 oywa - meJvtHblll Jlec. - Do druhého člověka těžko vidět., kde je v adjektivu l.fy:JICa51 

význam ne svoje, tedy můžeme zde vidět vyjádření vzdálenosti76
. Příznak cizí se vztahuje ke 

vzdálenému, jinému a příznak blízkosti má vztah k vnitřnímu, vlastnímu. 

S prostorem souvisí i představy o sídle duše. V ruském jazykovém prostředí je 

nejrozšířenější názor, že duše sídlí v hrudi. Tato představa je spojena s dýcháním77
. Se sídlem 

duše, její lokalizací v rámci člověka, který je pro duši prostorem, kde přebývá, jsou spojeny 

frazeologické jednotky jako oywa He Jle:JICum K '-leMy-Jlu60 - není to srdci blízké; oyula He Ha 

Mecme - mít špatné tušenÍ, znepokojovat se; oywa 6 n51mKU ylUJla - mít srdce v kalhotách. 

Frazeologická jednotka oywa He JleJLCUm K '-leMy-Jlu60 má český ekvivalent není to srdci 

blízké. V češtině je tak prostor vyjádřen v popření blízkosti, tedy vzdálenosti od něčeho, 

v ruštině prostor popisuje předložka K + substantivum, ale je vyjádřen i ve slovesném 

komponentu He Jle:JICum. Frazeologická jednotka OyulCl He Ha Mecme, která vyjadřuje 

znepokojení nebo špatné tušení, popisuje prostor vyjádřením toho, že duše není na místě, tedy 

tam, kde má být. Jedná se tedy o pohyb duše v prostoru. Podobně oylua 6 n51mKU yWJla - srdce 

mu spadlo do kalhot vyjadřuje přemístění duše do nejvzdálenějšího konce lidského těla, které 

je způsobeno velkým strachem. V češtině do této skupiny frazeologických jednotek patří 

ještě mít duši na jazyku, kdy podle mytologických představ duše v době smrti opouští tělo 

ústy, tedy těsně před smrtí se nachází na jazyku. Podobně je tomu u frazeologické jednotky 

oyx 60H, která má význam zemřít a naznačuje, že duch opustil tělesnou schránku člověka. 

Některá slovesa, která jsou komponenty frazeologických jednotek, mají rovněž 

příznak prostorovosti a nějakým způsobem tak prostor odráží nebo vymezují. Často se jedná o 

slovesa pohybu, která vyjadřují přemisťování subjektu v prostoru: 6e:JICamb /no6e:JICamb / 

HecmUCb / nOHecmUb / Jlememb / nOJlememb 60 6ecb oyx ve významu velmi rychle / co mu síly 

76 E. C. 5IKOBJleBa, <DparMeHThI pyCCKOH ~3hIKOBOH KapnIHhI lVlHpa (MOJJ,enII rrpOCTpaHCTBa, BpeMeHII II 
Bocrrp~TII~), «fH03I1C», MOCKBa 1994, c. 18 
77 8. 8. ,lJ;anh, TonKoBhIH cnoBaph )KHBOrO BemIKopyccKoro ~3hIKa, TOM I, MocKBa, 1986 - 1987, c. 505 
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stačí / s větrem o závod; BJle3amb / BJle3mb B Oyllly; Bxooumb / BOl/mu B %10 OyUly - lézt 

někomu do svědomí; Bbllllu611mb oyx - vyrazit dech: Bblul1l6umb OyUly - }yrazit duši, zemřít. 

Jinou skupinu tvoří frazeologické jednotky, jejichž součástí jsou slovesa, která 

vyjadřují směr pohybu v prostoru. Může jít o pohyb ze shora dolů: ucnycmumb / ucnycKamb 

oyx - vypustit duši.. naoamb / nacmb OyXOJvl - ztrácet odvahu, U3JlUBamb / U3JlUmb OyUly - vylít 

si srdce simuluje pohyb kapaliny, která vlivem zemské přitažlivosti směřuje vždy dolů. Pohyb 

v prostoru zdola nahoru vyjadřují slovesa ve frazeologických jednotkách: nOOH5lmb oyx; 

noooeJvt oyxa - pozvednout odvahu; Bocnopumb / BOCnp5lHymb OyXOJVl - vzchopit se, duševně 

okřát. 

Existuje i několik frazeologických jednotek, jejichž komponentem je sloveso, a ve 

kterých komponent duše je zároveň i vymezením prostoru: BKJlaOblBamb / BllOJlCUmb B OylUy

klást někomu na srdce; BblpblBamb / BblpBamb U3 OyUIU - vyrvat ze srdce, zapomenout. 

Frazeologické jednotky s komponenty duch a duše tak různým způsobem reflektují a 

vymezují prostor, který je zafixován v jazyce a v některých ohledech může být značně odlišný 

od prostoru, který vnímáme smysly. Samotný jazykový prostor je jiný než prostor v prvotním 

významu tohoto slova. 

3.7. Přírodní živly a frazeologické jednotky s komponentem duch a duše 

Některá jazyková vyjádření, včetně některých frazeologických jednotek 

s komponentem duch a duše, jsou vytvořeny na základě "jazyka přírody". "Jazyk přírody" 

funguje podle analogie s přírodou a vztahuje se k archaickým představám o fungování světa, k 

starověké filozofii i kosmogonickým mýtům. Jazyk přírody se transformoval v jazyk 

přírodních živlů, který se stal základem pro některá jazyková vyjádření a některé jazykové 

konstrukce a modely. 

Přírodní živly JSou někdy označovány slovem elementy, které pochází z latiny. 

Elementy jsou chápány jako základní složky, nejjednodušší části určitého celku. V různých 

kulturách, někdy dokonce u různých autorů jednoho období, jsou vymezovány elementy 

rozdílně. Společné všem těmto teoriím je pojetí elementů jako takových, tedy jako základní 

části celků, především světa, ale i člověka, společnosti nebo věcí. 

V antické filozofii byly vymezeny čtyři živly, a to vzduch, oheň, voda a země. 

Jednotliví autoři antické filozofie sice víceméně uznávali existenci těchto přírodních živlů 

jako praelementů, podílejících se na vzniku a fungování světa, ale zdaleka nebyli jednotní 

v názorech na to, který z živlů je tím hlavním, základním, všeurčujícím, z něhož vycházejí 
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ostatní živly a společně pak vytváří jednotlivé skutečnosti, tak jak je vnímáme v jakémsi 

hotovém stavu. 

Prvním z řeckých filozofů, který se zabýval těmito otázkami, týkajících se živlů a 

fungování světa, byl Tháles z Milétu, který za základ všeho považoval vodu. Naproti tomu 

Anaximenés považoval za pralátku všeho vzduch, jehož zhušťováním nebo zřeďováním 

vznikají oheň, voda a země. 78 Herakleitos považoval za základ světa oheň a Platón hovořilo 

míšení čtyř živlů, kterým dává řád rozumná duše. Aristotelés vymezuje kromě čtyř živlů ještě 

aithér, jako živel pátý a hovoří o aktivní formě a pasivní látce.79 

Princip pěti živlů je zformulován i v některých východních kulturách a náboženstvích 

a počátek mají v čínské filozofii. Čínská filozofie vymezuje živly kovu, dřeva, ohně, vody a 

země. Pět živlů popsaných v čínské filozofii, je vztaženo nejen na svět jako celek, ale zároveň 

i na samotného člověka, který je vytvořen z pěti živlů. Podle čínské filozofie, resp. některých 

čínských filozofických škol, se jednotlivé živly navzájem ovlivňují a vytvářejí jakýsi věčný 

koloběh, ve kterém dřevo rodí oheň, z ohně vzniká země, která vytváří kov, kov rodí vodu a 

z vody vzniká opět dřevo a tím se uzavírá kruh života. Jednotlivé živly nejsou pouze 

v jednotě, tedy jako spoluvytvářející základní elementy světa, ale zároveň vystupují proti sobě 

v určitém věčném zápase, ve kterém dřevo poráží zemi, země vítězí nad vodou, která poráží 

oheň, oheň vítězí nad kovem a kov je silnější než dřevo a poráží ho. Takovým způsobem 

pomocí jazyka živlů je popsána představa o koloběhu, cyklu nebo kruhu smrti a zániku.8o 

K živlům se vztahují i různé kosmogonické mýty, a to včetně mýtu o stvoření světa, 

který je popsán v Bibli: B Hat{aJle COm60pUJl E02 He60 u 3e.iHJllO. (synodální překlad) / Na 

počátku stvořil Btth nebe a zemi. (ekumenický i kralický překlad) (Gn 1, 1) V Bibli je tedy 

hned prvním veršem vymezen prostor veškerého světa, nebe je jako ideální místo, sídlo Boha 

uvedeno na prvním místě a země jako sídlo člověka uvedeno na druhém místě. V Bibli není 

zmíněn žádný z jiných živlů, než je země. Například moře bylo v pojetí starých Orientálců 

chápáno jako záporný, zlý živel, který je tedy člověku nepřátelský81. Podle názoru Basila 

z Caesareje však jsou všechny živly, tedy země, voda, vzduch i oheň zastoupeny a stvořeny 

Bohem, což je vyjádřeno právě v prvním verši biblické Genese. Je tak na čtenáři Bible, aby si 

sám dovodil, že stvořením země byl stvořen oheň, voda i vzduch, které jsou vzájemně 

promíšeny a nachází se ve stavu harmonie a svornosti, tvoří tedy zemi jako celek82 Tento 

78 Basil z Caesareje, Devět kázání o stvoření světa, Oikoymenh, Praha 2004, s.16-18 
79 tamtéž 
80 cDHJlOCO<pCKllM 3HIJ.llKJIOne.illf4eCKHM CJIOBaph, MOCKBa 1983, c. 707 
81 Bible, podle ekumenického vydání z r. 1985, Ekumenická rada církví v ČSSR, 1989, s. 21 
82 Basil z Caesareje, Devět kázání o stvoření světa, Oikoymenh, Praha 2004, s. 47 
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názor je paralelní s názory Platóna, který se domníval, že svět je vytvořen jako živá bytost, 

jejíž tělo se skládá ze čtyř živlů a do níž je vložena rozumná dušé3
. Podle Bible je tedy 

základním elementem, přírodním živlem země, ve které se spojují všechny ostatní živly a 

která je tak základem světa. S živlem země koresponduje i stvoření samotného člověka ze 

země. li C030aJl rocnoob Eoc lfeJlOeeKa U3 npCC([l 3eJvtT-lOcO, u eOyT-lyJl e JlUlfe eco OblXaT-lUe 

:JICU3T-lU, u cmaJl lfeJlOeeK oyulelO J/CueolO. (synodální překlad) / I vytvořil Hospodin Bůh 

člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem. 

(ekumenický překlad) / I učinil Hospodin Búh člověka z prachu země, a vdechl v chřipě jeho 

dchnuti života, i byl člověk v duši živou. (kralický překlad) (Gn 2, 7) Spojitost s chtonickou 

představou o stvoření člověka ze země se dá vysledovat i v etymologii latinského slova 

člověk, homo, které vychází z latinského humus, cožje země, půda. 

Dalším živlem, který je velmi důležitý při stvoření světa, je voda. V Bibli se dočteme, 

že 3eMJl51 :JlCe 6blJla 6e3eUOT-la II nycma, u mbMa T-lao 6e30T-lOIO, II JJyx EOJ/Cuií T-lOCUJlC51 T-lao 

eoOolO. / Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel 

se duch Boží. / Země pak byla nesličná a pustá, a tma byla nad propastí, a Duch Boží vznášel 

se nad vodami. (Gn 1, 2) Tato skutečnost může potvrzovat myšlenky Basila Velikého, jelikož 

o stvoření vody se v Genesi nehovoří, ovšem nad vodami se vznášel Duch Boží, jako tvůrčí 

Boží princip. Synodální a kralický překlad personifikují Duch Boží, pojímají jej jako osobu, 

na rozdíl od ekumenického překladu, který chápe duch Boží spíše jako princip, což potvrzuje 

i jejich písemné znázornění v jednotlivých překladech. Vody bylo na zemi podle Bible 

obrovské množství, byla proto uspořádána tak, aby vznikla souš a vody byly odděleny od vod. 

Voda je tak připravována k tomu, aby se stala životodárnou, aby dala vzniknout životu. Podle 

starozákonních mýtů o stvoření světa je tedy voda, společně se zemí, živlem, který je 

prostředkem pro vznik života na světě. li comeopUJl Eoc pb16 60JlblUILX u eC51KylO oyzuy 

:JICUeOmT-lblX npeCJHblKaIOU/UXC51, Komopblx npOU3eeJla eooa, no pooy lLX, u eC51K)lIO nmulfY 

nepT-lamylO no pooy ee. li yeuoeJl Eoc, lfmo 3mo XOp01UO. / I stvořil Bllh veliké netvory a 

rozmanité druhy všelijakých hbitých živočichzl, jimiž se zahemžily vody, stvořil i rozmanité 

druhy všelijakých okřídlených létavclI. Viděl že to je dobré. / I stvořil Búh velryby veliké a 

všelijakou duši živou, hýbající se, kteroužto v hojnosti vydaly vody podlé pokolení jejich, a 

všeliké ptactvo křídla mající, podlé pokoleníjeho. A viděl Bllh, že [to bylo] dobré. (Gn 1, 21). 

Slovní spojení BC5lKa5I ,U)'IIIa, má v gramatickém plánu jazyka jednotné číslo, ale sémanticky 

vystupuje ve významu neomezeného množství. 

83 tamtéž, s. 16 
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Jiným živlem, který může být v určitých kontextech chápán jako přímý protiklad živlu 

vody, je oheň. S ohněm souvisí světlo a teplo, které jsou projevy tohoto přírodního živlu. 

Světlo bylo podle Bible vytvořeno záhy po stvoření země a nebe 11 CKa3G!l Eoz: oa 6yoem 

c6em. 11 cmaIl c6em. / I řekl Búh: "Buď světlo!" A bylo světlo. (Gn 1, 3). Teplo jako další 

projev činnosti ohnivého přírodního živlu je nezbytné pro vznik života i pro život sám. Teplo 

je jedním ze základních projevů života. Projevy ohně můžeme tedy v Bibli spojit s činností 

Slunce, které produkuje teplo a světlo aje tedy nástrojem tohoto elementu. 

Voda a oheň však nemají v mýtech a představách o světě jen kladné konotace. V Bibli 

se setkáváme s ohněm i vodou rovněž jako s ničivými živly, které Bůh sesílá na lidstvo: 11 

6om, 5l Ha6eoy Ha 3eJvlIl1O nomon 600Hbltt, ttm06 ucmpe6umb 6C51kylO nIlomb, 6 Komopolf ecmb 

oYX :JICU3HU, noo He6ec{l]l;(u; 6ce, ttmo ecmb Ha 3eJVllle, IlUUlUmC51 :JICU3HU. (synodální překlad) / 

Hle, já uvedu potopu, vody na zemi a zahladím tak zpod nebe všechno tvorstvo v němž je duch 

života. Všechno, co je na zemi. zhyne. (ekumenický překlad) / Já pak, aj, já uvedu potopu vod 

na zemi, aby zkaženo bylo všeliké tělo, v němž jest duch života pod nebem. Cožkoli bude na 

zemi, umře. (kralický překlad) (Gn 6, 17). Oheň a jeho ničivá síla je v Bibli ukázán na příběhu 

o Sodomě: 11 npolllUl rocnoOb Ha COOOM u rOMoppy OO:JICOeM cepy u OZOHb om rocnooa c 

He6a. (synodální překlad) / Hospodin začal chrlit na Sodomu a Gomoru síru a oheň; od 

Hospodina z nebe to bylo. (ekumenický překlad) / A Hospodin dšti! na Sodomu a na Gomoru 

sirou a ohněm od Hospodina s nebe. (kralický překlad) (Gn 19, 24). 

Čtvrtým živlem podle představ, které mají kořeny v antických představách o 

uspořádání světa, je vzduch. Ke vzduchu se vztahuje etymologie samotných slov duch a duše 

ve většině indoevropských jazyků. V ruštině i češtině vzduch souvisí s dýcháním a vzduchem. 

Dýchání je nejtypičtějším projevem života. Podle Bible byla člověku duše vdechnuta (Gn 2, 

7). Obecná představa o tom, že se člověk skládá zjednotlivých živlů, je spojována i 

s archaickým rituálem kremace, při které bylo podle prastarých představ tělo zemřelého 

navráceno všem živlům, ze kterých jako takové vzniklo.84 

Basil Veliký v jednom ze svých kázání vyjadřuje myšlenku, která souvisí nejen 

s Biblí, ale rovněž s názory některých antických i čínských filozofů a rovněž nachází svůj 

odraz v jazyce a sice, že veškeré věci a bytosti, které byly stvořeny a existují na světě, jsou 

vytvořeny z různých kombinací živlů. Živly tak vstupují do různých vztahů, a to nejen 

harmonických, které vznikají na základě podobnosti jednotlivých přírodních živlů, ale i na 

84 T. B. raMKpeJUIJJ:3e, B. B. HBaHOB, HHJJ:oeBporreHCKllH 513b1K II llHJJ:oeBpOrreHlU>I: peKoHcTpyKUll5l llllCTOpllKO

TllrrOJIOrwrecKllH aHaJI1l3 rrpa5l3blKa II rrpoToKyJIbTypbl, H3JJ:aTeJIbCTBO T6HJIllCCKOro yHllBepcllTeTa, T6HJIllCCll 

1984,c.828 
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základě rozdílnosti a protikladnosti. Například oheň a voda jsou živly protikladné, naopak 

vzduch se podobá zemi tím, že je suchý a tím, že je teplý, je podobný ohni. Jednotlivé živly 

tak vytvářejí koloběh, ve kterém jsou sladěny a vyváženy85. Například voda jako základní 

princip života, který je v Genezi spojen s Duchem, hasí, ničí a poráží oheň, který je symbolem 

pro vášně, hněv, instinkty, které ale můžeme silou vůle (Ducha) ovládat. 

Řetězení a vzájemné působení jednotlivých živlů je obsaženo v jejich samotném 

názvu. Ruské slovo cmUXU5l vychází z řeckého podstatného jména stoicheion, které znamená 

základ, základní složku. Samotné podstatné jméno souvisí se slovesem steichen, tedy kráčet 

v řadě, tvořit řadu. 86 V antické filozofii toto slovo začalo označovat právě čtyři základní živly, 

tedy zemi, vzduch, vodu a oheň. Románské a germánské jazyky, na rozdíl od ruského jazyka 

toto slovo nepřejaly a používají místo něj podstatné jméno pocházející z latiny element. 

V ruském jazyce tak slovo cmUXU5l označuje mohutné a ničivé, živelné projevy přírody, které 

se projevují chaoticky nezávisle na vůli a jednání člověka. Podle analogie se tak mohou 

označovat i sociální síly se stejným efektem. 87 

Co se tedy týče přírodních živlů, můžeme vidět jasnou paralelu některých 

frazeologických jednotek s komponentem duch nebo duše. Mnohé z nich mají svůj původ ve 

folklórních a mytologických představách, mnohé se vztahují přímo k Bibli. Jazykovým 

prostředkem pro vytvoření těchto frazeologických jednotek je metafora. 

Frazeologické jednotky s komponentem duše a duch často označují a popisují 

psychické jevy, psychiku člověka. Psychika je něco těžko uchopitelného a popsatelného, 

proto se jazyk často uchyluje k obrazným vyjádřením, metaforám a podobným jazykovým 

prostředkům. Tato skutečnost činí jazyk velmi rozmanitým a bohatým, ale zároveň umožňuje 

a usnadňuje sdělení vnitřních pocitů, nálad, emocí a podobných stavů. 

Jelikož jsou psychické stavy těžko ovlivnitelné a ovladatelné, bývají vyvolány faktory, 

které působí zvenčí a často ovládají člověka, dělají ho svým otrokem, dokonce jednotlivé 

emoce mohou působit proti sobě, vstupovat do konfliktů, nabízí se podobnost s živly. 

Živelnost jednotlivých projevů psychiky je zakotvena i v jazyce. 

Paradoxně poměrně malá část frazeologických jednotek s komponentem duch nebo 

duše se vztahuje k živlu vzduchu. Příkladem takové frazeologických jednotek mohou být 

6e:JICamb / n06e:JICamb / HecmUCb / nOHecmUCb / Jlememb / nWlememb 60 6ecb oyx, ve kterých 

komponent oyx vyjadřuje dýchání a celá frazeologická jednotka pak vystupuje ve významu 

85 Basil z Caesareje, Devět kázání o stvoření světa, Oikoymenh, Praha 2004, s. 135-137 
86 Basil z Caesareje, Devět kázání o stvoření světa, Oikoymenh, Praha 2004, s. 136 
87 H. ,n:. ApynoHoBa, 5I3h1K II Mllp qeJlOBeKa, 5I3hlKll pyCCKOH KyJlhTyphl, MOCKBa 1998, c. 808 
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tak rychle, co mu stačí dech. Obraz pocitu jako větru je i ve slovním spojení 6ypJl '-lyecme / 

.HblCJleU / eocnmHwwHuií nOOHJlJlaCb e oyUle - bouře pociHI / myšlenek / vzpomínek se 

vzedmula v duši. 

Rovněž jen několik frazeologických jednotek je spOjeno s živlem země. Země se 

vztahuje spíše k tělu a tělesnosti, ale můžeme najít příklady frazeologických jednotek, 

především v případě, že se člověk nechová spontánně, příliš se ovládá nebo je lhostejný, říká 

se, že oyUla OKCDHeHeJla - srdce zkamenělo; Ka)vteHb Ha oyUle - kámen na srdci / duši; cepotle 

OKaMeHeJlO / ooepeeeHello / OKocmeHellO / 3ameepoello / cmallO :JICeCmKUM / CYXWH88 ve 

významu nedostatku citů nebo soucitu, o bezcitném člověku. Všechny tyto lexikálně výrazové 

prostředky mají vztah k zemi, vzniká tak jistý disbalans. Duše se vztahuje především 

k vrchním, duchovním sférám uvnitř člověka, ale lexikální okolí v těchto frazeologických 

jednotkách odkazuje k zemi, což vyjadřuje propojení lidského těla se zemí a souvisí 

s představami o tělesné schránce, která j e vězením duše, která brání v duši v rozletu. 

Nejproduktivnějšími živly, které se podílejí na vytváření frazeologických jednotek 

jsou voda a oheň. Emoce a pocity jsou často přirovnávány k nějaké kapalině, tekuté substanci, 

u které můžeme vysledovat podobnost s živlem vody. Prostředkem pro realizaci takových 

metafor jsou většinou slovesa, která se používají pro neobrazná pojmenování, vztahující se 

právě ke kapalinám. Duše v těchto slovních spojeních vystupuje jako nádoba, ve které se tyto 

"kapalné" emoce soustředí. Duše sama o sobě z hlediska frazeologických jednotek je jen 

zřídka původcem nějakých psychických stavů, ale bývá jejich orgánem, místem, kde k těmto 

vnitřním procesům docházÍ. Příkladem takových frazeologických jednotek mohou být U311umb 

OyUly - vylit si srdce: cmpacmu eOllHylOmCJl e oyule - strasti znepokojldí duši; Ha oyUle 

HaKunellO: U3 211y6uHbl / co aHa oyulU nOOHJlllaCb Mymb - z hloubi / ze dna duše se vyvalil kal: 

e oylue OCmallCJl ocaOOK - zanechat dojem v duši; omeooumb OyUly - ulehčit si; Kunemb e 

oyute - vřít v srdci. 

Intenzivní a silné emoce jsou v Jazyce přirovnávány k ohni. Člověk představuje 

nádobu, ve které hoří plamen duše - nllaMJl OyUlU. Příkladem takových frazeologických 

jednotek, které jsou v jazyce poměrně produktivní v porovnání s jinými přírodními živly, jsou 

paCnblllJlmb oywy; oYUta 20pum - srdce hoři; UCKpbl OylllU - jiskry v srdci; oyuta ocmbllla / 

OXllaoella - ochladnout ve vztahu k někomu; npOJlCHUmb Oyllly/; cmpacmu UCnenellJllOm OyUly: 

lllo6oeb pa320pJlemCJl e cepolJe - láska se rozhořela v srdci. 

88 H. ,ll ApynoHoBa, 5I3b1K II Mllp qeJIOBeKa, 5I3blKll pyCCKOH: KyJIbTypbl, MOCKBa 1998, c. 390 
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Spojením obrazů pocitů a živlů se akcentuje nekontrolovatelná síla emocí, jejich 

živelnost, spontánnost, nezávislost na vůli i rozumu člověka. 89 

4. Opozice 

Duše a duch jsou lexémy velice blízké, ale v jazyce je nelze zaměňovat. Jak už bylo 

mnohokrát řečeno, oba koncepty byly rozpracovány nejen v různých náboženstvích a 

filozofii, ale i v literatuře, folklóru nebo například psychologii. Všechny přístupy nějakým 

vlastním způsobem reflektuje a zpracovává jazyk. V některých vědních disciplínách nebo 

uměleckých oborech se jazyk inspiruje a odráží je, některé názory v jazyce vůbec nenajdeme 

a vůči některým koncepcím se jazyk vymezuje protikladně. 

Oba lexémy duch i duše se vztahují k člověku. Na základě podobností a rozdílností 

několika slov, které popisují člověka, můžeme vytvořit jazykový model člověka, 

antropologickou koncepci v jazyce, můstek. Jednotlivými lexémy, které se nějakým 

způsobem vztahují k člověku, jsou duch, duše, tělo, tělesnost (mloTb) a srdce. Tato slova 

vstupují do vzájemných vztahů, v některých kontextech jsou jejich významy protikladné a 

v některých se v mnoha ohledech shodují. Někdy můžeme pozorovat určitou hierarchickou 

strukturu. 

Jazyk tak osobitým způsobem odráží představy uživatelů jazyka o člověku, jeho 

složení a zároveň fixuje některé filozofické, psychologické, mytologické, historické i folklórní 

pojetí člověka, která pocházejí z různých období jeho vývoje. 

Pokud chceme vyjádřit hierarchickou strukturu jednotlivých námi vymezených konstant, které 

společně vytvářejí model člověka v jazyce, můžeme tak učinit například pomocí následujícího 

diagramu: 

~ 
IIJIOTh 

-I -WX 
1-- )J;YlIIA 

~ CEP)J;IJ;E 

TEJIO 

89 H. A. ApyTIOHoBa, ?I3h1K II MUp qeJlOBeKa, ?I3hlKlI pyccKorr KyJlhTyphI, MocKBa 1998, c. 394 

72 



Takovéto znázornění odráží jak vztah jednotlivých objektů kjiž popsaným živlům, prostoru i 

vzájemným vztahům mezi sebou. 

I1noTb má svůj základ v zemském živlu. Je to něco přízemního v člověku, co Je 

spojené mimo jiné s pohlavností, hříšností a tělesným obcováním. Tělesnost však v sobě 

zahrnuje veškeré projevy těla, jako je například spánek, pláč, přijímání potravy apod. Je 

nejvzdálenější duchu, od kterého se liší svou materiální podstatou. Stojí nejníže na 

pomyslném žebříku ve vzájemných vztazích mezi těmito konstantami. I1noTb je ženského 

rodu, což vyjadřuje její živelnost, intuitivnost a chaotičnost, které jsou podle některých 

religiózních a náboženských koncepcí vlastní ženám. V jazyce má podobné vlastnosti i 

tělesnost, pohlavnost.V češtině může být nahrazena lexémy tělo, maso, krev nebo kosti: ruské 

nJlOmb u Kp06b má v češtině ekvivalent vlastní krev a vyjadřuje blízkost, příbuzenskou 

spřízněnost, 60iímu 6 nJlOmb tl Kp06b - přejíti do těla a do krve; ruská frazeologická jednotka 

nJlOmblO u Kp06blO (nplmaOJleJlCamb KOJvly) má v češtině ekvivalent tělem i duší. ~!o~oto 

pohledu čeština ~odelčlověka v jazyce představuje poněkud zjedll09-ušeně, protože slovo 
''-------- --

rrnoTb v češtině neexistuje a je nahrazováno slovem tělo nebo nějakou částí lidského těla, 

která je konkrétnější a nevystihuje úplně materiální substanci uvnitř člověka, jež je přímým 

opakem substanci duch, který je nehmotný. 

Na dalším stupni stojí tělo. Tělo je nadřazeno tělesnosti, která se skrze něj může 

projevovat. Podle Bible je spojeno rovněž se zemským živlem. Exaktní vědy dokazují, že tělo 

je tvořeno z 70% z vody, za jeho hlavní živel, který se v něm projevuje a z kterého se skládá, 

můžeme považovat rovněž vodu. Jelikož tělo tvoří vnější vzhled a formu člověka, představuje 

zároveň i hranice pro mikrokosmos člověka. Tělo tak představuje člověka jako svět ve světě, 

jenž v sobě zahrnuje vnitřní součásti, které se navenek mohou projevovat jedině 

prostřednictvím těla. 

Takovými vnitřními částmi těla, které v něm plní určité funkce jsou i srdce a duše. 

Srdce je hmatatelným orgánem těla, které je důležité pro krevní oběh, můžeme ho tak spojit 

s přírodním živlem vody: U3JUlmb OyUly - vylít si srdce; Kunemb 6 oyUle - vřít v srdci~ 

V jazyce však plní i jiné funkce. Srdce v jazyce funguje především jako orgán emocí a lásky. 

Díky svému spojení s emocionální složkou člověka je v některých kontextech možné zaměnit 

srdce a duši, aniž by se výrazně změnil smysl výpovědi: 6epeoumb OyUly / cepolfe - jitřit 

srdce, v češtině se však tato frazeologická jednotka objevuje častěji s komponentem srdce. 

Poměrně velkou skupinu tvoří ruské frazeologické jednotky s komponentem duše, jimž 

v češtině odpovídají ekvivalenty s komponentem srdce: KaMeHb Ha oyUle - kámen na srdci; 

U3JlUmb OyUly - vylít si srdce. Jelikož je srdce orgánem intenzivních prožitků a emocí je 
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v jazyce spojeno i s ohnivým živlem. V těle se srdce nachází v horní polovině těla, je tedy 

nadřazeno tělesnosti z prostorového hlediska. Můžeme však duši považovat za nadřazeno u 

tělesnosti i z hlediska etických, mravních hodnot. 

Duše se podle představ, které jsou vlastní uživatelům ruštiny, nachází v hrudi. Jak 

uvádí ve svém slovníku V. I. Dal, duše je prohlubeň na krku, nad hrudní kostí, pod 

ohryzkem. 90. Může měnit svou lokalizaci vlivem různých, většinou záporných, okolností. 

Může být zaměňována se srdcem, ale její funkce, které plní v životě člověka, mají mnohem 

širší uplatnění. Duše je centrem života, po smrti opouští tělo, podle religiózních představ 

může být na rozdíl od těla nesmrtelná: omoamb OyUly Eocy - odebrat se na věčnost. Je 

spojována se všemi čtyřmi živly, se zemí: KaMeHb Ha oyUle - kámen na srdci; s vodou: 

U3JlUmb OyUly - vylít si srdce, s ohněm: oyUla copum - srdce hoří i se vzduchem. Se 

vzduchem spojuje duši především její neviditelná podstata, blízkost s duchem a etymologický 

základ. Hierarchicky je nadřazena tělesnosti, tělu i srdci. Se srdcem pojí duši v některých 

kontextech blízkost, mohou vytvářet synonymní frazeologické jednotky: OyUlCl He JleJ/cum 

znamená totéž jako cepolfe He JleJ/cum - není to srdci blízké, nemám to rád. Ze všech dosud 

zmíněných konstant je duše nejbližší duchu, jako nejvyšší substanci, která je ve spojení 

s Bohem. 

Duch stejně jako IIJIOTl> je substancí, ale narozdíl od ní není materiální, ale je 

nehmotného původu. Je životním principem, jednou z hypostází Boha, i zdrojem vysokých 

morálních hodnot. Jako lexém je v jazyce polysémní, může vyjadřovat i jiné projevy člověka 

jako dýchání OOHlOV! oyxwV! (6blnUmb) - (vypít) na jeden nádech nebo zápach: pyCCKUM OyXO)H 

naxHem - je cítit člověčina; 6UHHbltl / m5lJ/CeJlblll oyx - vinný / těžký zápach. Je spojován se 

živlem vzduchu aje hodnotově nejvyšší substancí, která spoluvytváří model člověka v jazyce 

prostřednictvím frazeologických jednotek. 

4. 1. Duše a duch 

Duše a duch jsou lexémy, které jsou si v mnoha ohledech velmi blízké, ale i rozdílné. 

Jejich rozdílnost je možné demonstrovat na skutečnosti, že existuje jen velmi málo situací a 
I I 

kontextů, ve kterých by se daly tyto dvě slova, navzdory své podobnosti volně zaměnit. 
, "-~-,,.---

Jednou z mála takových výjimek jsou příklady frazeologických jednotek oyx 3ajvtUpaem, která 

90 B. H. )J;arrh, TOJIKOBhlH CJIOBaph )!(!ffioro BemlKopyccKoro !l3hIKa, TOM I, MOCKBa 1986 - 1987, c. 505 
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Je synonymická s frazeologickou jednotkou oyzua 3(f)Hltpaem. 910bě frazeologické jednotky 

mají podobný význam používají se v jazyce pro popis situací, které vyvolaly nějaké 
------ ~---

emocionální stavy člověka. Z jazykového hlediska se tedy jedná o frazeologická synonyma. 

Etymologie slov duše i duch je spojena s dechem, vzduchem a dýcháním.U 

frazeologických jednotek s komponentem duše je tento etymologický původ slova jasně 

patrný jen u úzkého okruhu frazeologických jednotek. Většinou se jedná o takové 

frazeologické jednotky, které se používají pro popis procesu umírání nebo smrti: OyUlCl 

paccmaemC5l c me/lOkt, omoamb OyUly Eozy; zde vystupuje komponent duše jako životní 

princip, který je spojen s dýcháním jako jedním ze základních projevů života. 

S podobným významem a podobnou etymologickou motivovaností se v ruském jazyce 

setkáváme i u frazeologických jednotek s komponentem duch: oyx eOH; ucnycmumb oyx. Tyto 

frazeologické jednotky mají velmi podobné významy, ovšem nedají se volně zaměňovat ani 

mezi sebou nevytváří deriváty. Nemůžeme proto říci oywa eOH ani oyx c me/lOM paccmaemc5l. 

Nejjasněji je etymologický původ slova duch vidět v takových frazeologických 

jednotkách jakými jsou například: 3amaumb oyx, kde je českým ekvivalentem přímo zatajit 

dech; nepeeecmu oyx ve smyslu oddechnout si. U těchto frazeologických jednotek můžeme 

vytvořit v rámci ruského jazyka dvojice, které nám pomohou dokázat logicko-sémantickou 

spojitost lexémů duch a dech, dýchání nebo vzduch: 3amaumb oyx je ekvivalentní se 

3amaumb OblxaHue. 

Jiný význam slova duch, který se však nevyskytuje u slova duše, má rovněž poměrně 

jasný vztah k etymologickému vývoji tohoto lexému. Spojitost s dýcháním a vzduchem je 

patrná u takových frazeologických jednotek, jakými jsou: OOHlI.iH oyxoJVt / jedním dechem; 

nebo eo eeCb oyx / naplno. co síly stačí. V prvním případě se jedná o jeden nádech eblnUmb 

OOHWH 0yxQ)vt. Ve druhém případě se jedná o úsilí člověka pohybovat se co nejrychleji a 

přitom nabírat do plic co nejvíce vzduchu: 6eJ/Camb / /lememb eo eeCb oyx. 

Duch na rozdíl.od duše je mnohem méně individuální, mnohem méně se vztahuje ke 

konkrétnímu člověku! Na rozdíl od duše, kteráje centrem myslícího jedince, jeho vnitřním já I 
je duch mnohem více kolektivní, vyjadřuje nějaké vlastnosti společné určité skupině lidí. 

Duše většinou podobné významy nevyjadřuje. 

Duše a duch mohou vyjadřovat i velmi podobné významy jakými jsou pocity a emoce: 

e XOpOUleJvt / OypHOM oyxe - v dobré / hloupé náladě; 6blmb e oyxe - mít dobrou náladu; 

'lellOeeK He e oyxe - mít špatnou náladu. Opět si můžeme povšimnout mnohem menší 

91 E. B. YphICOH, ITp06JIeMhl HCCJIenOBamm 5l3hIKOBOH KapTHHhl MHpa. AHaJIOrH5l B ceMaHTHKe, MocKBa 2003, s. 
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konkrétnosti, na rozdíl od frazeologických jednotek s komponentem duše: /(ylua paoyemc5l 

vyjadřuje pocity radosti a naopak oyzua mza4em, oylua mocK)lem, oylua 6o/lum specifikuje 

pocity záporné. 

Duch je v jazyce chápán jako substance, ve které je zakódován příznak kolektivnosti, 

na rozdíl od duše, která je individuální, vlastní každému jedinci. Duch jako substance 

vystupuje v takových frazeologických jednotkách jako co6pambC5l C OyXOJVl - vzchopit se, 

vzmužit se; Ha6pambC5l oyxy - dodat si odvahy; He X6amaem oyxy - nemít odvahu. Verba 

co6pambC5l, Ha6pambC5l mají význam nahromadit se, nakupit se, shromáždit se, která vstupují 

do syntaktických vztahů s látkovými substantivy, stejně jako He X6amaem ve významu 

nedostává se. 

Tyto skutečnosti se odrážejí i v gramatické kategorii čísla, kdy duše může označovat 

člověka jako celek, na rozdíl od ducha, který se jako substantivum hromadné ve většině svých 

významů spočítat nedá. Výjimku tvoří jen netělesné, nehmotné bytosti, které vystupují jako 

autonomní jednotky. (zopHble oyxu. 3/lble oyxu). S takovými bytostmi se můžeme setkat ve 

folklórních představách, pohádkách, náboženství i mytologii. Tyto bytosti vyjadřují jednotné i 

množné číslo. 

Duše i duch jako komponenty jednotlivých frazeologických jednotek se mohou 

přemisťovat v prostoru. Rozdíl je v tom, že duše za života se přemisťuje jen po tělesné 

schránce. Například vlivem velkého strachu se může nacházet v patách - OyUlCl 6 mlmKU 

yZU/la; o silně rozrušeném člověku můžeme říci oywa He Ha Mecme, pokud se uklidní můžeme 

konstatovat oyuza cmaJla Ha Mecmo. Místem, kde se nachází duše můžeme vyjádřit i sympatie 

nebo antipatie jako v případě oyUla (Hej /leJ/Cum K KOMY, 4eJvly. V českém jazyce existuje 

frazeologická jednotka mít duši na jazyku, která může mít dva významy, jedná se o 

frazeologickou polysémii. První z významů se používá pro označení umírajícího člověka, 

jehož duše se připravuje opustit tělo v okamžiku smrti a odejít s posledním výdechem. Druhý 

význam popisuje otevřeného člověka, který je upřímný a řekne všechno, i to co je skryto 

v jeho duši. 

Duch není při svém pohybu omezen jen na prostor těla, proto je jeho pohyb méně 

určitý. Většinou můžeme z frazeologických jednotek odvodit, zda se jedná o pohyb dolů nebo 

vzhůru. V těchto frazeologických jednotkách vystupuje duch ve významu odvahy nebo 

odhodlání: ynacmb OyXOJVl / naoamb OyXOJvl ve smyslu ztrácet odvahu. Tyto frazeologické 

jednotky se svým významem blíží frazeologické jednotce oyUla 6 n5lmKU yuuza, obě vyjadřují 

pocity strachu. Duch v těchto případech míří směrem dolů, ale není přesně naznačeno kam, na 
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rozdíl od duše, která se tak nachází v patách. Duch i duše jsou především spojovány se živlem 

vzduchu. V těchto případech se snaží přiblížit zemi. 

Na rozdíl od ducha, který může v určitých vypjatých okamžicích člověka opustit i za 

života omcymcmeue oyxa, duše je v člověku přítomna vždy. V jazyce je vyjádřena 

v okamžiku, kdy se nějakým aktivním způsobem účastní dané situace: eK/taObleamb e OyUly

hořet pro něco, vkládat do něčeho celou duši; OyUlCl nepeeepHy/laCb - cítit lítost, soucítit; 

oyUla peemul - mít nutkání něco udělat. 

Duch v křesťanské tradici působí na duši prostřednictvím svých duchovních darů. 

Duchovní dary jsou předávány duši. Duše by o ně měla usilovat, měla by být poslušná a 

poddajná božskému vedení. Za tuto poslušnost získává od Ducha Svatého tyto duchovní dary 

v podobě různých ctností, například moudrosti, poznání a víry, proroctví, dar mluvit ve 

vytržení nebo dar vykládat řečené. Duchovní dary tak sestupují na člověka, můžeme si ho 

představit jako pohyb ze shora dolů. Proroctví a náboženské vytržení může být darováno i 

lidem, kteří se nemusí nutně vyznačovat zvláštní duchovností. Jedná se o mystickou 

zkušenost, která je člověku zprostředkována Duchem Svatým. 

V hierarchické struktuře je duch v křesťanském pojetí světa duši nadřazen, protože 

Duch Svatý je jednou z hypostází Boha, jenž je nadřazen všemu pozemskému. Duše a duch 

spolu však fungují v několika rovinách. Jedním významným způsobem vzájemného působení 

duše a ducha je snaha duše přiblížit se Duchu Svatému. Obrazně si takovou snahu můžeme 

představit jako směřování duše vzhůru. Dosažení Ducha Svatého je možné příkladným 

životem. Duchovní lidé se mu nejvíce vědomě přibližují asketickým životem. Zásadou 

asketického života je pomoc duchu v boji proti tělu, tělesnosti, proti světu a d'áblu.92 Velký 

důraz klade askeze na posty a modlitby. Umrtvování těla ve spojení s modlitbami tak 

povznáší duši a přibližuje ji tak Duchu. 

Duch a duše jsou konstanty, které jsou v mnoha ohledech protikladné, například ve 

vztahu k člověku je duše konkrétní a duch abstraktní. Duch je substance a duše je duchovním 

orgánem lidského těla. V některé vlastnosti mají i společné a proto mohou v některých 

kontextech vystupovat jako totožné. V křesťanství je duch nadřazen duši. Zároveň může duch 

na duši působit, a ta se může snažit duchu přiblížit. 

92 T. Špidlík, Ruská idea jiný pohled na člověka, Refugium, Velehrad 1996, s. 248 
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4. 2. Duše a srdce 

V roli synonym mohou vystupovat slova duše a srdce, kdy se v rámci jednoho jazyka 

frazeologizmy liší pouze svou strukturou, ale význam zůstává zachován: CJyUla He fle:JfCUm 

znamená totéž jako cepCJ~/e He fle:JfCUm. Stejně tak se však můžeme setkat v ruštině se slovem 

duše, jako komponentem frazeologické jednotky. V roli jeho ekvivalentu v češtině vystupuje 

srdce. Příkladem je ruský frazeologizmus KC{jHeHb Ha CJyUte, který má v češtině ekvivalent 

kámen na srdci. 

V bibli můžeme najít i takové kontexty, kde duše i srdce vystupují v jednom kontextu. 

Ho u J1W:JfCCJy 3mlDHU HapoCJaMll He ycnoKouulbCR. u He 6yCJem Jvlecma nOK051 CJfl51 H02U meoeií, 

II TocnoCJb CJacm me6e maM mpeneufyufee cepCJ1le, llCmaeeal-tlle otteií II U3HbleaHue CJyUIU: 

(synodální překlad) / Mezi těmi pronárody nebudeš mit klidu, ani tvá noha si neodpočine. 

Hospodin ti tam dá chvějící se srdce, pohaslé oči a zoufalou duši. (ekumenický překlad) / A 

mezi národy těmi neoddechneš, aniž bude miti odpočinutí spodek nohy tvé; tam také dá 

Hospodin tobě srdce lekavé, a oči blikavé, a truchlost mysli. (kralický překlad) (Dt 28, 65). 

Duše a srdce, ačkoli si jsou v některých svých funkcích, které plní v jazyce podobné, nejsou 

volně zaměnitelné ve všech kontextech v rámci jednoho jazyka. 

Duše i srdce jsou orgány lidského těla, nachází se uvnitř člověka. S těmito orgány jsou 

spojeny představy o zvláštních procesech, ke kterým v nich dochází. O těchto procesech 

nemůžeme říci, že jsou naprosto shodné, ale jistá podobnost se v nich vysledovat dá. Pokud 

vycházíme ze sémantické analýzy těchto slov93
, můžeme říci, že duše i srdce jsou orgány 

pocitů a předtuch, duše může být i v rozpacích. S pocity jsou v češtině i ruštině spojeny 

frazeologizmy CJyUla He fle:JfCUm - neni to srdci blizké, CJyUla pC13pbleaemC51 - bolesti by to 

srdce utrhlo. S předtuchou jsou spojeny KOUtKU cKpe6ym Ha CJyUle - úzko, těžko u srdce, srdce 

se svírá úzkostí, 

Kromě těchto shodných nebo velmi podobných vlastností mají oba orgány ještě své 

zvláštní funkce, které jsou vlastní jen jim. Na rozdíl od duše, je srdce jen orgánem pocitů a 

s nimi spojenými přáními člověka, ale nejedná se o centrum vnitřního života jako celku. 

Jelikož jsou v češtině oproti ruštině častější frazeologické jednotky s komponentem srdce, 

zatímco v ruštině vystupuje ve velmi blízkých významech komponent duše, můžeme se 

domnívat, že v češtině se nepoužívá srdce ve stejných významech jako v ruštině. Jako příklad 

93 E. B. YphICOH: I1p06JleMhl llCCJle):(OBaHIU! 5I3hIKOBOH KapTllHbI MHpa. AHaJIOrll5I B ceMaHTHKe, MOCKBa 2003 
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můžeme najít frazeologizmy /(ywa HapacnawKy - mít srdce na dlani, X6amamb 3a OyUly -

chytit za srdce, U3llumb OyUly - vylít si své srdce. U těchto frazeologizmů se nedají 

komponenty duše a srdce zaměňovat, nemůžeme tedy říci cepOlfe HapacnaulKy, stejně jako v 

češtině nelze říci mít duši na dlani. Z toho vyplývá, že srdce v češtině má více významů, než 

v ruštině, a naopak duše v ruštině je více polysémní než v češtině. 

V srdci vznikají pocity jako reakce na nějakou vnější situaci. V češtině této situaci 

odpovídá frazeologizmus srdce mu spadlo do kalhot, má srdce v kalhotách, který se však 

v ruštině objevuje v podobě frazeologizmu, jehož komponentem je duše oywa yxooum / yUllla 

6 n5lmKU. V obou případech se jedná o reakci na nějaký vnitřní podnět. Na druhou stranu je 

srdce orgánem nejintimnějších citů člověka, orgánem lásky k osobě opačného pohlaví. 

4. 3. Duše a tělo 

Dualistické představy o duši a těle, jako dvou hlavních částech lidské bytosti, byly 

nejpodrobněji rozpracovány v křesťanství. S frazeologickými jednotkami, které odráží tyto 

názory, se můžeme setkat v ruštině i češtině. 

Dualismus vyjadřují například ruské frazeologické jednotky: oyulOií II mellm.4 - tělem i 

duši; HU OyUlOtl řlU meJlOAf - vl/bec ne; elle-e/le oYUta 6 melle (oepJ/CumC51) - mít duši na 

jazyku; nOKa oyuta 6 melle - sotva žít: oYUta paccmallacb c melloJY{ / oylua c mellOM 

paccmaemc51 - duše opustila tělo / tělesnou schránku. Komponenty duše a tělo se obdobně 

vyskytují i v českých frazeologických jednotkách: být jedno tělo jedna duše; chodit jako tělo 

bez duše. 

V obou jazycích můžeme frazeologické jednotky s komponenty duše a tělo rozdělit do 

dvou skupin. První z nich vyjadřují jednotu duše a těla, tedy celého člověka beze zbytku. 

Můžeme tak v jazyce vyjádřit úplnost, jsou svým způsobem absolutní. Jedná se o takové 

frazeologické jednotky jakými jsou: OyUlOzl II melloM: HU oyulOií HU melloM v ruském jazyce a 

tělem i duší; být jedno tělo jedna duše v českém jazyce. 

Jazyk tak odráží představu o struktuře člověka jako jednotě duchovních a materiálních 

složek. Duše je v obou jazycích rodu ženského, zatímco tělo je rodu středního. Tělo samo o 

sobě je tedy neutrální, bezpříznakové, neživotné. Ve spojení s duší nabývá tělo života, tvoří 

s ní jednotu. Těmito frazeologickými jednotkami můžeme popsat člověka jako úplný celek. 

Takovou jednotu a popis úplnosti si můžeme vysvětlit protikladností obou pojmů. Duše je 

v těchto frazeologických jednotkách vždy chápána jako něco nehmotného, nesmrtelného, 

něco těžko po stihnutelného smysly. Tělo je naopak v těchto frazeologických jednotkách 
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chápáno jako něco smrtelného, lunotného, empiricky postihnutelného. Spojením takových 

zdánlivě naprosto protikladných pojmů se v jazyce vytváří představy úplnosti, celku. 

Jazyková reflexe takovéto harmonické jednoty má své kořeny v Genezi, kdy při stvoření tělo 

nebylo zatíženo hříchem a bylo v naprostém souladu s duší. 

Druhou skupinou frazeologických jednotek, ve kterých se setkáváme s komponenty 

duše a tělo, tvoří ty, které nějakým způsobem odráží proces umírání a smrt. Pokud duše 

nějakým způsobem opustí tělo, tedy tělesnou schránku, člověk se stává mrtvým, takovou 

situaci popisují například frazeologické jednotky: oyUla c me1loJV[ paccmaemC51 / oyUla 

paCCma1laCb c me1l0M nebo duše opustila tělo (tělesnou schránku). 

Smrt v daných frazeologických jednotkách souvisí s biblickými představami o stvoření 

člověka, podle kterých je tělo vytvořeno z prachu, tedy ze zemského živlu, do kterého se po 

smrti vrací. 6 nome 1ll/lla m6oezo 6yoeulb ecmb x1le6, OOK01le He 6036pamUUlbC51 6 3eM1l1O, U3 

Komopoií mbl 6351m, u60 npcc( mbl II 6 npa'( 6036pamUUlbC51. ( synodální překlad) / V potu své 

tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach jsi a v prach se 

navrátíš. /I (ekumenický překlad) / V potu tváři své chléb jísti budeš, dokavadž se nenavrátíš 

do země, poněvadž jsi z ní vzat. Nebo prach jsi a v prach se navrátíš. (kralický překlad) (Gn 3, 

19). Duše byla při stvoření vdechnuta člověku a po smrti se navrací k bohu, což je zachyceno 

například ve frazeologické jednotce omoamb OyUly Eozy - odevzdat duši bohu nebo oyUla 

m51Hy1laCb K Eozy - duše se přibližlife bohu, což ale může být i za života, kdy člověk směřuje 

k duchovním výšinám. 

Podle biblických představ, které zachycuje i běžný jazyk, je tělo spojeno se živlem 

země a směřuje v době smrti zpět, jazyk tak v těchto případech odráží jeho pohyb směrem 

dolů, a zároveň je duše spojena se vzdušným živlem a po smrti člověka směřuje směrem 

vzhůru. I v tomto kontextu lze vidět tíhnutí duše k zemi, neboť podle pravoslavné věrouky 

duše po smrti zemřelého hned nesměřuje do nadpozemských sfér, ale po 40 dní putuje po 

zemi, po místech spjatých se životem nebožtíka. 

Duše a tělo, které za života tvoří jednotu a společně vytvářejí člověka jako celek, spolu 

v mnoha ohledech spolupracují. Ačkoli by se na první pohled mohlo zdát, že se jedná o tak 

rozdílné pojmy, které si nejsou v ničem podobné, můžeme konstatovat, že na jsou na sobě 

v jistém směru závislé a navzájem se ovlivňují. 

Duše se po většinu života nachází uvnitř těla a člověk si obvykle neuvědomuje, že 

nějakou duši má. Z hlediska prostorovosti je tak tělo za života nadřazeno duši. Přesto v jazyce 

koncept duše existuje a zvláště v ruštině je poměrně hojně zastoupen. Některé děje a 

skutečnosti se navenek projevují tělesně, ale jejich příčinou mohou být stavy, které vznikají 
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v duši nebo jsou spOjeny S její činností. Například pokud se člověk cítí v určité situaci 

přfjemně, jeho smysly dávají tělu signály spojené s kladnými prožitky, může takovou situaci 

popsat frazeologickou jednotkou 3mo Jl1He no oyLue a naopak nepříjemné stavy mohou být 

vyjádřeny frazeologickou jednotkou oywa He npumtJltaem - příči se mu to; oywa He Jle:JICum -

neni to srdci blizké; 3mo ol,me He no oyUle - to mi neni po chuti. 

Jedním z významů duše, jako polysémní jazykové jednotky, jsou duševní a duchovní 

kvality člověka, svědomí, vnitřní pocit. K duševním pochodům tak dochází uvnitř těla, ale 

zároveň i uvnitř duše. 

Duše je v některých případech popisována jako duševní tělo člověka. Podle analogie 

se skutečným tělem vstupuje v některých frazeologických jednotkách do syntaktických vztahů 

s komponenty, které se v běžném jazyce používají pro vyjádření tělesných vlastností nebo 

jsou charakteristické pro popis smyslových vjemů těla. Někdy je duše ve frazeologických 

jednotkách přímo živou bytostí: oYUta wwttem - plakat v duši; oYUta paoyemcR - radovat se v 

srdci; oYUta - tteJlOeeK - dobrý člověk. 

Poměrně časté jsou frazeologické jednotky, které popisují záporné duševní stavy. 

V těchto frazeologických jednotkách se vyskytuje řada sloves, která vyjadřují emoce obdobně 

jako by byly popisovány fyzické vjemy. Většinou se jedná o nějakou modifikaci bolesti nebo 

smutku: oYUta 60Jlum - srdce mě boli, je mi ho lito; oyUla nepe60JleJla - zakoušet mnoho 

bolesti / hořkosti; oYUta Hoem /3aHoem - srdce se svirá, stllně steskem; oyUla ucmOCKOeaJlaCb 

- duše se usoužila. Kladné i záporné stavy duše může odrážet frazeologická jednotka oYUta e 

CMRmeHUU - být v rozpacích, kdy důvodem tohoto stavu může být příjemná i nepříjemná 

situace. 

S dvojicí duše a těla a jejich vzájemných vztahů souvisí ještě jeden důležitý moment, 

který je spojen s religiózními představami a odráží se i v jazyce. Jedná se o pojem hříchu a 

jeho pojetí. Prvotním hříchem bylo, že Adam s Evou porušili boží zákaz a snědli jablko 

poznání. Trestem za tento hřích a jeho následky, tedy že lidé poznali co je dobré a zlé, bylo 

vyhnání z ráje. 

Z tohoto biblického vyprávění můžeme snadno odvodit, že bůh stvořil člověka bez 

hříchu, jeho duše a tělo tedy byly v jednotě nezatíženi žádným hříchem, ani jejich tělo nebylo 

před tímto činem podrobeno smrti: a om oepeea n03HaHUR oo6pa II 3Jla He eUlb om Hezo. u60 e 

oeHb, e Komopblií mbl ekycuUlb om Hezo. cJvtepmblO yMpeUlb. (synodální překlad) / Ze stromu 

poznáni však nejez. V den, kdy bys z něho pojedl, propadneš smrti. /I (ekumenický překlad) / 

Ale z stromu vědění dobrého a zlého nikoli nejez,' nebo v který bys koli den z něho jedl, smrti 

umřeš. (kralický překlad) (On 2. 17) 
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Hřích je jedním z klíčových pojmů křesťanství a rovněž i jednou z konstant ruské 

kultury94. Křesťanské náboženství odvozuje původ hříchu z pádu Adama a vzniklo tak dogma 

dědičného hříchu. Hříšným se člověk tedy již rodí. Hřích Adama a Evy je tak přenesen jako 

dědičný na celý lidský rod. Ačkoli je tělo poskvrněno prvotním hříchem již při narození, je 

samo čisté. Tělo je při křtu očištěno a tvoří tak čistou jednotu s Bohem. 

Hřích souvisí s duší: 6pamb /635lmb zpex Ha oyLUy - hřešit; xeamumb zpexa Ha OyUly -

obtížit své svědomí; v češtině hříšná duše, ale i hříšné tělo. Hřích souvisí nejen s duší, ale i 

s tělem a tělesností. Existuje různé rozdělení hříchu podle různých kritérií, například podle 

stupně závažnosti, podle toho proti komu je hřích namířen nebo podle trestu, který danému 

hříchu odpovídá. Křesťanství rozlišuje sedm smrtelných hříchů, mezi které patří pýcha, 

lakomství, závist, hněv, smilstvo, obžerství a lenost. Všechny tyto hříchy vznikají spojením 

duševních pochodů s tělem nebo tělesností. Tělo je v tomto případě ústřední, neboť nejen 

tělesnost, ale i duše ajejí nectnosti se projevují skrze tělo. 

4. 4. Duch a tělo 

Duch je na rozdíl od těla pojem velice abstraktní. Duch je životním principem, jenž 

oživuje tělo. Proto pokud duch opustí tělo, člověk umírá. Tuto představu zachycují 

frazeologické jednotky oyx eOH - zemřít; ucnycKamb / ucnycmumb oyx - vypustit / vzdát 

ducha, zemřít; npeoamb oyx - vypustit duši, zemřít. Ekvivalentem frazeologické jednotky 

ucnycmumb oyx je v češtině vypustit / vzdát ducha. Duch zde vystupuje jako substantivum 

životné, a sloveso vzdát odkazuje k boji člověka se smrtí nebo k případu, že se člověka 

vzdává ducha, kterého odevzdává Bohu a jeho tělo umírá. Odevzdávání ducha jako životního 

principu Bohu je zafixováno i ve frazeologické jednotce npeoamb oyx, jejímž ekvivalentem je 

v češtině frazeologická jednotka s komponentem duše - vypustit duši. V případě 

frazeologické jednotky oyx eOl-l je zřejmé, že duch je jako životní princip, původce života 

nutně za života v těle přítomný. Pokud člověk umírá, duch opouští tělesnou schránku a 

odchází z těla pryč (BOR). 

Jedním ze sémantických odstínů lexému duch je spolu s větrem, závanem nebo 

vanutím i dýchání. Dýchání je projevem nejen života, ale můžeme ho považovat za fyzický 

projev lidského těla. S tímto významem jsou spojeny takové frazeologické jednotky jako 

nepeeecmu oyx - nabrat dech; OOHUAt oyxoJ"H (eblnUmb) - jedním dechem, najednou: oyx 

94 ID. C. CTerraHoB, KOHCTaHTbl. CnoBapb pyCCKOH KynhTypbl, «513hIKH pyCCKOH KynhTypbD>, MocKBa 1997, c. 
685 - 690 
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3CL'(eambleaem - dech to zaráží. Čeština reflektuje podobné skutečnosti pomocí slova dech. 

Dech mnohem přesněji odráží dýchání jako jeden z projevů těla, ale není zde tak jasně patrná 

spojitost s lexémem duch. Ruština má pro dech výraz oblxawue, ale ve frazeologických 

jednotkách spojených s dýcháním se setkáváme s lexémem duch (oyx) i dech (oblxaHue): 

rrepeBO,Il;IiTh ,Il;yx I ,Il;hIXaHIle - oddechnout si (v tomto případě je dokonce možná záměna 

komponentů oyx - oblxaHue. V jiných případech vystupuje jen lexém oblxawue: nepexeamumb 

OblxaHue - zatajit dech; 3amaumb OblxaHlle - se zatajeným dechem; 06JleZttUmb OblxaHue 

(sport.) - vydechnout si. Stejně jako verš, který se zpívá na jitřní bohoslužbě: eC5lKOe oblxaHue 

oa X6aJZum rocnooa, můžeme se setkat i s frazeologickou jednotkou, která obsahuje 

komponent oblxaHlle, ale ne ve významu dech, ale život: 00 nOCJleOHeZO OblXaHU5l - do konce 

života. 

V případě lexému duch, ve významu dech existuje v ruštině například: 6eJ/Camb eo 

eeCb oyx - běžet co síly stačí, ze všech sil i v tomto případě má duch význam dech a znamená 

běžet tak rychle, na kolik stačí dech. V češtině je ekvivalentem frazeologická jednotka, která 

je charakteristická menší obrazností a označuje konkrétněji vynaložené úsilí. V češtině je 

slovo duch ještě méně produktivní než v ruštině. Čeština tak odráží skutečnosti, které se 

v ruštině dají popsat pomocí frazeologické jednotky s komponentem duch většinou rozdílně. 

Vobou jazycích existují pro označení takových situací frazeologické jednotky, ale 

s odlišnými komponenty. 

Duch může v ruštině označovat i zápach. Zápach můžeme v některých kontextech 

rovněž chápat jako určitý projev lidského těla. Ve frazeologických jednotkách HU CJlyXy HU 

oyxy - ani vidu ani slechu; a ttm06bl oyxy meoezo He 6blJlO - už ať tě tu nevidím, ať už jsi 

pryč; vystupuje komponent duch ve významu zápach. Vyjadřují, že vzdálenost nejbližší 

lidskéhl bytosti cf'éÍaného místa je tak veliká, že dokonce není ani cítit95
. Původně se lexém 

duch v tomto významu používal v myslivectví a měl vyjadřovat snahu nezanechat po sobě ve 

vzduchu stopu, zápach, který by upozorňoval na přítomnost člověka nebo zvířete96 nebo 

frazeologickájednotka5l ezo Ha oyx He 6blHOUly (obl.) - nemt'ižu ho ani cejtU. Do této skupiny 

frazeologických jednotek patří i pyccKuií oyx - ruský duch, který označuje ruský národní 

charakter, duchovní podstatu ruského národa, duch národa v celé jeho celistvosti. 

Etymologický slovník objasňuje vznik této frazeologické jednotky tím, že nejen vzhled, ale i 

95 A. K. Errpnx, B. M. MOKHeHKo, JI. M. CTerraHoBa, PyccKa5I <ppmeoJIorH5I, I1cTopHKO-3THMOJIOrwrecKrrtí: 

CJIOBapb, ACTPeJIb, MocKBa 2005 
96 tamtéž, c. 208 
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jídlo, charakteristické pro daný národ, určuje jeho typický zápach97
. S touto frazeologickou 

jednotkou se můžeme setkat i ve folklóru. V některých pohádkách98 jsou zafixovány ustálené 

formule, které obvykle pronáší nějaká nadpřirozená bytost, například Baba Jaga" ďJy, cjJy, rjJy! 

PyCCKLtJH oyxG.?v[ nccmem!" (česky bychom přeložili asi jako Čichám, čichám člověčinu!) 

frazeologická jednotka zde tak dostává poněkud odlišný smyslový odstín. Nejedná se o 

charakteristický zápach nějaké etnické skupiny, jak bychom se mohli domnívat podle určení 

původu v komponentu pycCKuií. Tento komponent se může měnit v jednotlivých pohádkách, 

podle toho k jakému etniku hrdina náleží, nebo odkud pohádka pochází. Pravděpodobně jde o 

rozdíl mezi dvěma světy, a to světem lidí, tedy živých a světem zemřelých. Hrdina se dostává 

v pohádce do světa zemřelých, jejichž těla nevydávají žádný zápach a sám jako živý, který 

pronikl mezi mrtvé, budí jejich pozornost právě svým zápachem. Srozumitelněji je tato 

skutečnost vyjádřena v českém ekvivalentu. 

Frazeologickou jednotkou, ve které se vyskytují komponenty duch i tělo zároveň, a to 

v obou jazycích, je 6 300p060JH melle 300p06bzií oyx - ve zdravém těle zdravý duch. V latině 

má tato frazeologická jednotka ekvivalent Mens san a in corpore sano, ve které úplně chybí 

komponent duch, doslova bychom tuto frazeologickou jednotku mohli z latiny do češtiny 

přeložit jako ve zdravém těle zdravá mysl, zdravý rozum. Duch tak odkazuje k nějakým 

duchovním kvalitám člověka, které jsou ve spojení s jeho tělesným stavem. Podobně jako 

tomu je u dvojice duše - tělo, i duch a tělo v tomto případě na sebe navzájem působí a 

vytvářejí tak fyzickou a psychickou jednotu. Důležitější je v tomto spojení tělo, protože 

z významu této frazeologické jednotky můžeme odvodit, že pokud není zdravé tělo, je 

nepravděpodobné, že bude zdravá duchovní stránka člověka. Naopak pokud je zdravé tělo 

vytváří se tak předpoklady pro zdraví ducha. 

Protikladnost ducha a těla se odráží i v některých příslovích: Ha'-tall OyXOAt, a KOH'-tLtll 

6plOXOJvt. nebo IIocmucb OyXOM, a He 6plOXOM. Tato přísloví kladou důraz na duchovní stránku 

člověka. Tyto duchovní vlastnosti by se měl člověk vědomě snažit v sobě rozvíjet a 

nepřikládat takovou důležitost světským, přízemním starostem a potřebám. 

Frazeologická jednotka C65lmblJlt OyXOM nUmambC5l - neznámo jak, nadpřirozeným 

zpl/sobem, zázračně disponuje příznakem expresivity, je hovorová a žertovná. Její původ je 

třeba rozhodně hledat v Bibli, jež však neobsahuje slovní spojení v tomto významu. Jedná se 

o přenesení významu a vzniku frazeologické jednotky, která je pouze inspirovaná Biblí, 

především zázraky, které pocházejí od Ducha Svatého. V češtině taková frazeologická 

97 tamtéž, c. 208 
98 podle V. J. Propp, Morfologie pohádky ajiné studie, H&H, Jinočany 1999 
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jednotka neexistuje, je třeba v případě hledání ekvivalentu použít opis, který však nevystihuje 

stylovou příslušnost a expresivitu původní ruské frazeologické jednotky. Podobně je tomu 

s českou frazeologickou jednotkou: osvítil ho duch svatý, která je inspirována Biblí a rovněž 

nemá v ruštině svůj protěj šek. 

4.5. Tělesnost (rrJIOTb) 

Tělesnost (IIJIOTb) je jednou z částí těla, jeho substancí. U většiny jazyků je rozdíl mezi 

těmito dvěma konstantami (tělem a tělesností) vyjádřen na jazykové úrovni (latinsky caro -

corpus; francouzsky chair - corps; německy Fleisch - Leib; rusky TeJIO - IIJIOTb). 

Obě slova vyjadřují materiální podstatu člověka. Tělo je v této dvojici nadřazeno 

tělesnosti, která je jen jedním zjeho projevů. Součástí těla jsou i jiné substance (krev) a 

orgány (duše, srdce). V českém jazyce je ekvivalentem slova IIJIOTb výraz tělo nebo 

konkrétnější lexémy jakými jsou krev, kosti nebo maso. Pokud se v češtině používá v jazyce 

pouze označení těloxozdíl mezi slovy TeJIO - IIJIOTb se stírá. v 
I 

Tělesnost (IIJIOTb) vytváří podobnou opozici k duchu jako duše k tělu. Tělesnost, 

stejně jako duch jsou substancemi, odrážejí mnohost, která se projevuje v celistvosti. V této 

opozici je duch nehmotný a tělesnost je materiálního původu. Stejně tak je tělo materiální a 

duše nehmotná. Duše a tělo však spolu v určitých aspektech vytvářejí jednotu, celek. Duch a 

tělesnost jsou však naprosto rozdílné substance, které se vyznačují svou vzájemnou 

protikladností. Ekvivalentem ruského slova IIJIOTb může být v češtině tělesnost i pohlavnost. 

I1JIOTb je podstatou živých bytostí, umožňuje jim rozmnožování a tím i pokračování rodu. 

Tělesnost je s duchem neslučitelná i z toho důvodu, že je původcem nejtěžších hříchů. 

Pohlavnost je tedy především hříšná a nesvatá. Morální čistota člověka je spojena s očistnými 

obřady, které jsou zaměřeny na očistu těla od tělesnosti. Nečisté je vše, co se týká narození, 

pohlavního života, nemocí a smrti. 

K dosažení čistoty je proto podle některých asketických mnichů sexuální zdrženlivost 

a panictví. Domnívají se, že bez cudnosti a čistoty nelze dosáhnout přiblížení se Bohu. 

Tělesnost, tedy především zhoubné vášně, jako projevy tělesnosti, podle asketů poskvrňuje 

tělo a zasahuje duši. Tělesnost je tedy v určitém vztahu i k duši. Duše musí přemoci své 

morální zábrany, aby se mohla projevit tělesná žádostivost. Opačným směrem pak působí tato 
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žádostivost na duši, která se tak stává hříšnou, nečistou a poskvměnou: ,I(OyIllH 

rrpoKoy,IJ;bJIHaXb cTpacTHH CHXb - duši škodí, hubí vášně.99 

Tělesnost je chápána jako něco přízemního v člověku, je proto spojována s živlem 

země, půdou. Ve východní filozofii je spjata s první čakrou, která má sídlo v oblasti 

pohlavních orgánů a její přisuzována červená barva. Ta odpovídá barvě ohně jako jednomu ze 

čtyř základních živlů, jež podle Aristotela byly stavebním kamenem pro rozlišení jednotlivých 

psychosomatických typů člověka. Rovněž je možné setkat se s názory, například v antické 

filozofii, že tělesnost je především typickou ženskou vlastností. Tuto paralelu si můžeme 

vysvětlit tím, že tělesnost nebo pohlavnost označuje něco nečistého, co je spojeno se 

sexualitou a narozením. Původcem zrození je ve světě žena: 11 HapeK AOCúvl UM5l ;)K;eHe ceoeií: 

Eea. u60 OMl cmaJla MamepblO ecex :JICueyufux. (synodální překlad) / Člověk svou ženu 

pojmenoval Eva (to je Živa) protože se stala matkou všech živých. (ekumenický překlad) / Dal 

pak byl Adam jméno ženě své Eva, proto že ona byla mátě všech živých. (kralický překlad) 

(Gn 3,20). 

Tělesnost se však stala odsuzovanou a hříšnou až v době křesťanství. Judaismus 

naopak vyzdvihuje tělesnou lásku, ovšem ve spojení s manželstvím. Tomáš Špidlík ve své 

monografii Ruská idea jiný pohled na člověkaloo shrnuje názory i některých ruských 

filozofických myslitelů na tělesnost. V. Rozanov odsuzoval křesťanství jako náboženství 

smrti a naopak vyzdvihoval judaismus a pohanská náboženství, která se nebojí tělesnosti a 

pohlavní lásky, ale oslavují život a zrození. Rozanov tak ve své filozofii oslavuje mystický 

smysl těla. Tělo a tělesnost jsou tak v jeho filozofii postaveny na roveň duši lOl. 

Na rozdíl od tělesnosti vyjadřuje tělo formu, vnější vzhled člověka. Tělo je nástrojem 

projevů tělesnosti. Na některých místech Bible (Nový zákon) se mluví o církvi jako o tělu. 

Tělo je jeden celek, který má mnoho údů (různé křesťanské kongregace. Všichni křesťané 

jsou tak údy jednoho těla - církve. 

4. 6. Shrnutí opozic 

Duše i duch jsou v jazyce i představách nositelů jazyka entity (konstanty), které jsou jen těžko 

uchopitelné a popsatelné z důvodu jejich abstraktnosti, nemateriálnosti. Proto jsou 

usouvztažněny s jinými lépe pochopitelnými konstantami (substancemi), jakými jsou tělo, 

99 CTapOCJ10B5IHCKHll CJ10Bapb (no pyKOITHC5IM X - XI BeKoB), ITO,n pe,naKl\Hell P. M. lJ,ellTJ1HH, P. BeqepKH, 3. 
DJ1arOBOll,MocKBa 1994,c.552 
100 T. Špidlík, Ruská ideajiný pohled na člověka, Refugium, Velehrad 1996, s. 259 
101 B. B. P03aHoB, JhO,nH J1yHHaro CBeTa. MeTacpH3HKa xpHCTHaHCTBa, CaHKT IIeTep6ypr 1913 
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srdce nebo tělesnost. V některých případech se jejich významy přibližují, někdy jsou naopak 

v úplné opozici. 

takto: 

Vztahy mezi jednotlivými konstantami bychom mohli znázornit i graficky například 

TEJIO - IIJIOTb 

\ I 
)::{YIIIA. 

(CEP)::{I(E) 

Tělo a tělesnost jsou hmotnými substancemi lidských bytostí, společně vytvářejí jednotu, 

která je vlastní nejen člověku, ale i zvířatům. Z tohoto hlediska je můžeme považovat za 

rovnocenné, proto v tomto schématu mezi nimi není naznačen způsob ovlivňování se 

navzájem. Můžeme je přiřadit k pasivním esencím člověka, jejichž činy a projevy jsou 

vyvolány jinými pohnutkami. Tělo i tělesnost jsou rovněž konkrétními jednotkami lidských 

bytostí. Jsou materiální, hmatatelné. 

Tělo a tělesnost jsou v určitém smyslu protipóly duše a ducha. Tělo však může být 

ovlivněno i ze strany ducha, stejně jako duše a tělesnost se mohou navzájem ovlivňovat. 

Některé složky tělesnosti, jako je pohlavnost, žádostivost, různé vášně apod. jsou v přímém a 

ostrém protikladu k duchu. Pokud se jim člověk poddá a nesnaží se je usměrňovat, vzdaluje se 

tak duchovním sférám. Odolávat pokušení se tak dájedině silou ducha. 

Podle některých východních filozoficko náboženských koncepcí je tělesnost spojena 

s první čakrou, která se nachází v oblasti pohlavních orgánů a má nejblíže k zemskému živlu. 

Tělesnost však neznamená jen sexuální vášně, ale veškeré potřeby těla, jako je spánek, 

přijímání potravy apod. Tělesnost se tak projevuje skrze tělo. S tělesností je spojena i hříšnost 
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a koncept hříchuI02. Pokud člověk zanedbává starost a rozvoj své duchovní složky, poddá se 

tělesnu a materiálnu, může tak negativním způsobem ovlivnit duši. Naopak pokud člověk 

spojuje projevy těla s duchovní stránkou, což se většinou děje skrze duši nebo srdce, 

ovlivňuje rozpoložení těchto orgánů v kladném slova smyslu. 

Duše i srdce jsou orgány lidského těla, a jejich stav se rovněž skrze tělo projevuje. 

Člověk tak může dávat najevo své nálady například prostřednictvím gest, tedy pohyby těla 

(tzv. řeč těla). Propojenost těla a duše a jejich podobnost je reflektována i jazykovými 

prostředky v rámci některých frazeologických jednotek. V těchto případech je duše spojována 
I 

například se slovesy, které ve svém prvotním významu popisují stavy těla: 60Jlemb oyuLOií -

mít soucit; ttmo6 oYUta e300xHyJla (eblnUmb HeMHo2o) - vypít něco málo. Výjimečně se 

můžeme sekat s frazeologickými jednotkami, které popisují přímo nějaké tělesné projevy: 

oylua c 6020M pa320eapUeaem - škytat. 

Duše však může být někdy chápána jako opak těla, jako nemateriální opOZIce 

k materiálnímu tělu. Tyto představy se vztahují k dualistické koncepci pojetí člověka a jazyk 

je reflektuje v některých frazeologických jednotkách: oywoií u meJlO)1;{ - tělem i duší, ovšem 

smysl dané frazeologické jednotky odkazuje k jednotě, celistvosti člověka. 

Duch se vztahuje k tělu především z pohledu jeho sémantického odstínu rozum. 

Nejvýrazněji je vztah mezi tělem a duchem vyjádřen ve frazeologické jednotce e 30opoeoJVl 

meJle 30opoeblll oyx - ve zdravém těle zdravý duch. 

Duše a srdce jsou na jednu stranu protikladné, především svým složením a podstatou. 

Z tohoto hlediska se duše přibližuje duchu a srdce - tělu. V jazykovém modelu člověka, který 

fixují frazeologické jednotky, však existuje velké množství kontextů, ve kterých si jsou tyto 

konstanty lidského těla velmi blízké, někdy dokonce splývají. 

Duch a duše se navzájem ovlivňují. Jsou si velice podobné svou nemateriální, 

nehmotnou podstatou. Duše se snaží přiblížit k duchu, pozvednout se na jeho úroveň, v čemž 

ji většinou brání tělo. Prostředkem vědomého přibližování se duchu je asketicý způsob života, 

který spočívá v co největším omezení potřeb těla a soustředění se na duchovní stránky života, 

zejména prostřednictvím meditací a modliteb. 

Duch působí na duši skrze duchovní dary (ty podle křesťanské tradice získává člověk 

při křtu), zprostředkovává člověku mystické zkušenosti, umožňuje mu proroctví, vidění, stát 

se moudrým. 

102 Srov. !O. C. CTerraHOB, KOHCTaHTbl. CJIOBapb pyCCKOH KyJIbTypbl, «J{3bIKH pyCCKOH KyJIbTypbI», MocKBa 

1997, c. 685 - 690 
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Při analýze jednotlivých dvojic je třeba mít neustále na paměti, že všechny současně 

vytvářejí model člověka v představách nositelů jazyka, a nelze je proto zkoumat úplně 

izolovaně. Jako syntéza tvoří ucelený organismus, který je podřízen nějakému kosmickému 

řádu. Jakékoli porušení tohoto univerzálního řádu může mít vliv na fungování této jednoty. 

Člověk je tak součástí nějakého vyššího řádu, který můžeme nazývat bohem nebo přírodou. 

Jako součást tohoto světaje složen z různých navzájem propojených a neoddělitelných složek, 

které ačkoli se na první pohled může zdát, že jsou neslučitelné, ve skutečnosti spolu úzce 

souvisí a řídí se zákonitostmi vesmíru. 

Vymezením těchto dvojic - opozic jsme se snažili vymezit specifika fungování 

člověka jako lidské bytosti. Tento model člověka se odráží i v jazyce, pochází z různých 

historických období, ale jelikož je dodnes všeobecně přijímán, zachovaly se tyto představy ve 

frazeologických jednotkách dodnes. Je však třeba mít na paměti, že člověk, ačkoli spojuje 

tolik protikladů, je stále jednotou, na kterou je třeba nahlížet v celé její komplexnosti. 

5. 1. Ekvivalenty ruských frazeologických jednotek s komponentem duch v češtině 

Při analýze námi shromážděných ruských frazeologických jednotek s komponentem 

duch a duše s jejich ekvivalenty v českém jazyce jsme dospěli k určitým dílčím závěrům. 

Lexém duch je polysémní v obou jazycích a zároveň je v obou jazycích málo 

produktivní. V ruském jazyce má slovo duch přibližně šest sémantických významů. Ke 

každému z těchto odstínů můžeme najít omezený počet ruských frazeologických jednotek 

s komponentem duch. České ekvivalenty těchto ruských frazeologických jednotek obsahují 

komponent duch jen v několika případech. 

Sémantické odstíny slova duch se však jednotlivých jazycích v několika případech 

shodují. Komponent duch vystupuje v češtině i ruštině v jednom ze sémantických odstínů, 

který je shodný pro oba jazyky a dokládají to frazeologické jednotky: oyx epeMellU - duch 

doby; npoooJlJfCaiíme e maKO.iVl JfCe oyxe - pokraČLljte v tomtéž duchu. V obou uvedených 

příkladech se jedná o sémantický význam lexému duch s významem ráz, povaha. Zajímavé je, 

že frazeologické jednotky v tomto případě obsahují nejen komponent duch, ale mají identické 

složení ostatních komponentů. 

Podobná situace nastává v případech, kdy duch ve frazeologických jednotkách 

označuje nějakou nadpřirozenou, nehmotnou bytost. Většinou se kontexty, ve kterých se 

setkáváme s takovými významy lexému duch, vztahují k folklórním, mytologickým nebo 

náboženským představám člověka. K představám mající svůj původ ve folklóru patří 
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například frazeologická jednotka cmpaUlHblll oyx - strašidlo. V tomto případě čeština předává 

daný význam jinými jazykovými prostředky. Jedná se zde o nadpřirozenou bytost (tedy 

ducha), který vyvolává pocit strachu. Ruština má pro tuto situaci výraz analytický cmpaUlHblll 

oyx, čeština používá slovo jedno: strašidlo, které obsahuje stejný kořen jako lexém strach. 

Nadpřirozenými, nehmotnými bytostmi jsou i ceflmOlI oyx - Duch svatý, jako jedna 

z hypostází Boha, stejně jako 3JlOtl / He'-tucmblii oyx - zlý / nečistý duch. Tyto frazeologické 

jednotky mají svůj původ nepochybně v Bibli a tvoří svým způsobem antonyma, 

s významovým odstínem dobro - zlo. V češtině je častějším ekvivalentem frazeologické 

jednotky 3JlOll / He'-tucmblll oyx lexém čert nebo ďábel, které jsou v češtině produktivnější. 

V obou jazycích se můžeme setkat s frazeologickými jednotkami, jejichž komponentem je 

duch svatý. Zajímavé je, že se neshodují a nejsou si ani významově podobné. Ruština má 

frazeologickou jednotku C6flmblM oyxmV{ numambCfl / y3Hamb - bůhvíjak. kdovíjak. Tato 

frazeologická jednotka je inspirována rovněž Biblí, na což ukazuje komponent ceflmOll oyx, 

ale nejedná se o ucelenou frazeologickou jednotku přejatou z Bible, která by se dostala do 

běžného jazyka. V tomto případě je důležitým ukazatelem i jeho stylová příslušnost. Tato 

frazeologická jednotka se používá žertovně. V češtině chybí odpovídající ekvivalent, který by 

vystihoval přesný smysl s jeho stylovým odstínem. Podobnou situaci můžeme zaznamenat 

například u české frazeologické jednotky duch svatý ho zapomněl osvítit, který znamená být 

hloupý nebo osvítil ho Duch svatý (zásah pozitivní energie, síly shůry v nějaké zapeklité 

situaci). Rovněž je zde poměrně silný stylový a expresivní příznak a v ruském jazyce nemá 

odpovídající ekvivalent. S křesťanstvím souvisí i slovní spojení Ha oyxy (zastarale) - u 

zpovědi a s ním spjatá frazeologická jednotka KaK Ha oyxy -jako u zpovědi. 

Nadpřirozené bytosti označují i přízraky lidí, které se z nějakého důvodu neodpoutaly 

po smrti od země. S tímto významem slova duch se setkáváme v obou námi srovnávaných 

jazycích. Frazeologické jednotky, kde by komponent duch vystupoval v tomto významu jsou 

častější v češtině. V ruštině je častějším ekvivalentem slova duch - npU6UOeHtte (přízrak). 

České frazeologické jednotky, které přirovnávání chování nějakého člověka k chování duchů 

jsou objevit se někde jako duch - nOfl6umbCfl KaK npueuoeHtte; zmizet jako duch - uc'-te3Hymb 

KaK npU6UOeHtle; chodit jako duch - xooumb KaK npUeUOeHtle. Zajímavé je, že pro 

frazeologickou jednotku vznášet se jak duch, která rovněž obsahuje komponent duch a 

přirovnává chování člověka k chování duchů, existuje v ruštině ekvivalent napumb KaK oyx, 

který v sobě zahrnuje komponent oyx a nikoli npUeeOeHtle. V poetickém jazyce se rovněž 

používá frazeologická jednotka oyx U32HaHbfl, který má v češtině ekvivalent vyhnanec z ráje. 

Zde se dostáváme k problematice pramenů, které mají řadu nedostatků pro hledání 
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ekvivalentů. To souvisí i s menším zájmem o frazeologii a frazeologické jednotky v českém 

jazykovědném prostředí. Ruština má bohatší zásobu frazeologických jednotek než čeština. Pro 

hledání odpovídajících ekvivalentů existují příručky, které nejsou zdaleka vyčerpávající a 

zařazují do svých hesel jen frazeologické jednotky, které jsou nejužívanějšílO3 • Některé jsou 

naopak zaměřeny na český jazykový materiál104
, a proto mnoho ruských frazeologických 

jednotek vůbec neuvádějí. 

Dalším významem slova duch, který můžeme najít v obou jazycích je nálada, morálka, 

odvaha. V tomto případě se frazeologické jednotky překrývají svým složením jen v některých 

případech: 60e60ií oyx - bojový duch, ale ve většině případů je ruské duch nahrazeno českým 

nálada nebo odvaha: nOO1-t5lmb oyx - zdvihnout náladu; nOO'beM oyxa - nadšení; He X6amaem 

oyxa - není dost odvahy. smělosti; c06pambC5l c OyXOJH - dodat si odvahy. V češtině tak 

dochází oproti ruštině ke konkretizaci, upřesnění významu nahrazením polysémního 

komponentu komponentem s jedním významem. 

Sémantický význam lexému duch, který najdeme v obou jazycích, je rozum. To 

dokládá například frazeologická jednotka 6 300p060Jvl melle 300p06blll oyx - ve zdravém těle 

zdravý duch. Duch zde označuje dobrý psychický stav člověka (člověka duševně 

vyrovnaného) a v tomto smyslu je velmi blízký některým sémantickým odstínům lexému 

duše. Duch má význam rozum nebo mysl i ve frazeologických jednotkách naoamb OyXOM -

klesat na mysli (v češtině opět chybí komponent duch, ačkoli, jak jsme viděli v předchozím 

příkladu, tento význam je vlastní i českému lexému duch); 60llbHbltl oyx - volnomyšlenkářství, 

(tato frazeologická jednotka má v ruštině žertovné expresivní zabarvení. Může však 

označovat i mírně vyhřátou troubu, v tom případě je však stylově neutrální a nemá nic 

společného s významem rozum nebo mysl, ale přibližuje se významům duch ve smyslu 

vzduch). 

Pro označení dechu a dýchání se v češtině lexém duch v podstatě nepoužívá. V ruštině 

je několik frazeologických jednotek, které mají komponent duch v tomto významu: HU Clly.xy 

HU oyxy - ani slechu ani dechu / ani vidu ani slechu; 60 6ecb oyx - s větrem o závod; 

nepe6ecmu oyx - nabrat dech: oyx 3a.:'C6amb16aem - dech to zaráží. Polysemém duch v obou 

jazycích není totožná, ale ruské oyx je sémanticky bohatší. 

Lexém duch je v některých případech podobný duši. V ruštině existují frazeologické 

jednotky popisující proces smrti, které popisují proces umírání a smrti a obsahují komponent 

103 Velký rusko - český slovník, Československá akademie věd, Praha 1962 
104 F. Čermák, Slovník české frazeologie a idiomatiky, Academia, Praha 1983, 1988, 1994; Mokienko, V., 
Wurm, A., Česko - ruský frazeologický slovník, Univerzita Palackého, Olomouc 2002; 
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duch nebo duše. V češtině jsou popisovány pouze pomocí lexému duše: 0yx 60H / ucnycmumb 

oyx / npeoamb oyx. apod. Jedním z možných ekvivalentů těchto frazeologických jednotek je 

vypustit duši. Ruský jazyk disponuje synonymní řadou frazeologických jednotek, které mají 

komponent duch a odlišují se svou stylovou příslušností. /{yx 60H je lidové (rrpocTOpe'lHoe), 

ucnycmumb / npeoamb oyx je knižní a zastaralé. Ekvivalenty v češtině nemají komponent 

duch, pokud mají významově blízký komponent duše neodpovídají stylové charakteristice 

všech tří uvedených příkladů. Pokud tedy chceme dodržet co nejpřesnější ekvivalentaci, 

musíme použít frazeologické jednotky jako bylo po něm, zaklepat bačkorama nebo vypustit 

duši. 

Posledním významovým odstínem slova duch, který má tento lexém pouze v ruském 

jazyce, je zápach nebo vzduch: menflblll / XOJIOOHblll oyx - teplý / chladný vzduch; 6UHHblií / 

mRJlCeflbll1 oyx - vinný / těžký zápach. V češtině se můžeme setkat se stylisticky 

příznakovou frazeologickou jednotkou vypustit zlého ducha ve smyslu zabzdít .l 

V obou jazycích je tak lexém duch polysémní a stává se v jednotlivých konkrétních 

významech komponentem velice úzkého počtu frazeologických jednotek. V ruském jazyce 

vyjadřuje více významů než v českém. Čeština jednotlivé významy častěji konkretizuje. 

Překážkou nalezení vhodného ekvivalentu může být jeho stylová příslušnost. 

5. 2. Ekvivalenty ruských frazeologických jednotek s komponentem duše v češtině 

Duše, obdobně jako duch, je lexémem polysémním. V ruském jazyce má duše téměř 

stejný počet významových odstínů jako duch, nicméně na rozdíl od ducha je produktivním 

slovem. Duše je v ruštině v centru jazyka, a jak je patrné z naší práce spoluvytváří poměrně 

hojně zastoupenou skupinu frazeologických jednotek. Počet frazeologických jednotek 

s komponentem duše je vyšší v ruštině než v češtině. Tento počet rovněž přesahuje množství 

frazeologických jednotek s komponentem duch - a to z hlediska obou jazyků. 

Přesto v některých významech je duše blízká chápání ducha, tedy jako nemateriální 

substance, která je protikladná tělesné, materiální podstatě člověka: oyuLOtl II meflOM - tělem i 

duší; HU OyULOtl HU meflOJvt - ani v nejmenším, naprosto ne; v češtině existuje jen kladná 

varianta této frazeologické jednotky, zápornou podobu má jen v ruském jazyce a v češtině je 

třeba pro vyjádření takového významu použít nefrazeologizovaných opisů. Výzanmové 

prolínání lexémů duch a duše a jejich odlišné chápání u jednotlivých národů dokládá i 

frazeologická jednotka 6 oyule, která má v češtině ekvivalent v duchu a používá se ve 

významu myslet si něco pro sebe, v představách, obrazně, tajně, aj. 
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V ruštině se můžeme setkat s určitým počtem frazeologických jednotek, které mají 

shodný ekvivalent v češtině: 006paR oylua - dobrá duše: 3aR'-lbR oywa - zaječí duš; UlupOKaR 

oYUta - široká duše: HU OOHa :JlCueaR oywa - ani živá duše nebo paralela ani živáčka: 

npocmaR oYUta - prostá duše: ttucmaR oyUla - čistá duše; omoamb oywy 60zy - odevzdat 

duši bohu: WVlemb ttepHylO OyUly - mít černou duši. V takových případech se můžeme 

domnívat, že Rusové i Češi vnímají nějakou skutečnost velmi podobně a stejným způsobem ji 

reflektují oba jazyky. To může být způsobeno stejným původem dané frazeologické jednotky 

nebo přejímáním z různých zdrojů, které však mají stejný původ. Jednotlivé frazeologické 

jednotky mohou mít svůj původ v praslovanštině a dochovaly se v obou jazycích i po rozpadu 

slovanské jazykové jednoty (viz <1>acMepl05, qepHblx106 a jejich etymologické rozbory lexémů 

duch, popřípadě duše). 

Sémantická blízkost komponentu duše v určitých kontextech je reflektována i ve 

frazeologických jednotkách, které mají v obou jazycích stejný nebo velmi podobný význam, 

ale nemají totožnou strukturu. Podobají se kromě významu i tím, že je v obou jazycích 

zachován komponent duše, ale ostatní výrazové prostředky frazeologické jednotky druhého 

jazyka shodné nejsou: oyllla e OyUly - je (s kým) jedna duše; eJle-eJle oYUta e meJle - mít duši 

na jazyku; e maiíHUKax oywu - v nejtajnějších záhybech duše: Oyluy )ytymum - je to z duše 

protivné .. Přestože jsou čeština a ruština slovanskými jazyky, v mnoha ohledech se odlišují. U 

většiny frazeologických jednotek, které můžeme přiřadit do této skupiny, je častějším 

komponentem sloveso v českém jazyce, zatímco ruština má ve větší oblibě použití substantiv, 

což souvisí i s typologií obou jazyků). 

V mnoha případech mají ruské frazeologické jednotky s komponentem duše 

synonymní protějšek s komponentem srdce: KCVVleHb Ha oylUe / Ka.iV/eHb Ha cepolfe - kámen na 

srdci. V češtině se s takovými synonymními páry setkáváme oproti ruštině poměrně zřídka: 

00 ZJly6UHbl OyUlU / 00 ZJly6UHbl cepolfa - do hloubi duše / do hloubi srdce; mR;)ICeCmblO 

Jle:JlCamb Ha oywe / mR:JICeCmblO Jle:JICamb He cepolfe - ležet na duši / ležet na srdci: eceií 

oyuLOií / eceJV/ cepolfeM - celou duší / celým srdcem. Často je v češtině zachována jen varianta, 

která obsahuje komponent srdce. V ruštině se tak můžeme setkat s případy, kdy je možná 

záměna komponentů duše a srdce, ale v češtině je možné v daném kontextu použít jen 

komponent srdce: eblpeamb U3 OyUlU / eblpeamb U3 cepolfa - vyrvat ze srdce, ve významu na 

105 M. <l>acMep, 3TlIMOJIOnrqeCKHH CJIOBaph pyccKoro iI3hlKa, ACTPeJIh, MocKBa 2003 
106 II. 5I. lJepHhlx, I1CTOpHKO - 3THMOJIOrWIeCKHH CJIOBaph cOBpeMeHHoro pyCCKOro iI3hlKa, «PyCCKHH iI3hIK», 

MocKBa 1994 
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něco nebo na někoho zapomenout. Takovéto chování obou komponentů v ruštině a češtině lze 

vysvětlit sémantickou blízkostí obou komponentů. 

Orgán srdce, podobně jako duše, má v obou jazycích bohatý a symbolický význam. 

Srdce je orgán citů, ale city sídlí i v duši. Každý z porovnávaných jazyků tak určité 

emocionální stavy přiřazuje jednomu z těchto orgánů. Ruština má ve větší oblibě orgán duše, 

zatímco v češtině je frekventovanější orgán srdce: Z060pumb no oYUtaJ4 - pohovořit si od 

srdce, upřímně,' oYUta He 1le:JICum - není to srdci blízké; om1leZ1lO om oYUtU - spadl kámen ze 

srdce, ulevilo se; KCl.;lteHb C6a1lU1lC51 c OyUlU - kámen spadl se srdce: 6pamb 3a oYUty - vzíti za 

srdce; om 6ceií oywu - z celého srdce; XOpOUIO Ha oyute - dobře u srdce; paCKpblmb / U31lUmb 

/ pacnaxHymb oywy - otevřít srdce (v tomto případě má ruština bohatší zásobu variant, ale 

v češtině jim odpovídá jen jedna); CK01lbKO oyUle yZOOHO - co srdce / hrdlo ráčí Gak je vidět, 

v českém ekvivalentu je možné srdce nahradit hrdlem, které je podle ruských představ 

místem, kde duše sídlí); oYUta Ha pacnaUlK)1- mít srdce na dlani; oywa 6 n51mKU yUl1la - mít 

srdce v kalhotách (tyto příklady souvisí s představou, že duše (v ruštině) nebo srdce (v 

češtině) může v důsledku okolních vlivů změnit svou lokalizaci). Co se týká sémantických 

možností, jsou si oba orgány velmi blízké, nicméně v každém zjazyků jsou přijímány 

s jistými modifikacemi, odlišně. Jedním z možných vysvětlení může být odlišná historicko 

kulturní zkušenost a jiné představy o složení člověka a jeho fungování, které se odráží 

v jazyce, například ve frazeologických jednotkách. 

V ruských frazeologizmech může duše znamenat různá emocionální hnutí člověka, 

protože je v mnoha kontextech chápána jako orgán pocitů, předtuch a tušenÍ. V češtině má 

duše podobný význam, ale v ustálených frazeologických spojeních dochází velmi často ke 

konkretizaci. Duše v ruštině může reflektovat kladné pocity: oYUtU He tta51mb / OyUlU He 

C1lblUtamb - mít nade všechno rád, zbožňovat, viset na někom; 6e3 oywu - u vytrženi, 

v nadšení,' 6blmb 6e3 oYUtU - být nadšením bez sebe: oe1lO no oywe - práce, která se libí. 

Záporné pocity vyjadřují v ruštině tyto frazeologické jednotky s komponentem duše: 601lemb 

oyulOií - hluboce sdílet, prožívat zármutek s někým, soucitit; oywa He Ha Mecme - být 

znepokojen, mít špatné tušení: oyuta He 1le:JICum - nemít rád: c oywu 60pomum - je mi to 

protivné; 6bl.ilwmamb 6ClO OyUly - utrápit, duševně utýrat; aj. Velmi záporná je nadávka 6 

60za oywy Mamb - k čertu!., ke všem čertúm!, k sakru! 

Podobná situace je u frazeologických jednotek, které mají stejný význam v češtině i 

v ruštině, ale pouze v ruštině je jejich komponentem duše. Duše v těchto případech nemusí 

nutně označovat nějaké emocionální prožitky. V češtině je duše nahrazena jiným slovem nebo / 

několika slovy. V češtině tak existují frazeologické jednotky, které jsou naprosto odlišnl od 

~-
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ruských, jako například la OyUlOll HUtteZO - prázdná nádoba; He no oyUle - není po chuti. 

není mi to vhod, HU oyulOií HU melloJH - ani za nehet; omoamb / omoaeamb OylUy 60zy -

odebrat se na věčnost (ale můžeme najít i přesný ekvivalent odevzdat duši bohu); 

omnycmumb OyUly Ha nOKaRHue - nechat někoho na pokoji; cmORmb Hao oyulOií - věšet se 

někomu na paty. 

Zde se můžeme setkat s různorodými způsoby, jak se PopISUJe daná skutečnost 

v češtině. Například U frazeologizmu 3a oyulOií HUtteZO - prázdná nádoba dochází v češtině 

ke konkretizaci duše, jelikož víme, že jedním z významů duše může být i nádoba. 

U ostatních příkladů se setkáváme s ekvivalenty, které nemají nic společného s duší a 

můžeme tak vidět, že se čeština v některých případech vyrovnává s danou skutečností jinými 

výrazovými prostředky. 

Duše v ruském jazyce má i význam svědomí, v češtině je proto ekvivalentem přímo 

lexém svědomí: Kpueumb OyUlOll - postupovat proti svému svědomí; 6pamb Ha OyUly - vzít si 

na svědomí. 

Poslední skupinou frazeologizmů, které jsme vymezili z hlediska odpovídajících 

ekvivalentů v druhém jazyce, tvoří ty, kde se frazeologické jednotky s komponentem duše 

vyskytují jen v jednom z porovnávaných jazyků. V druhém jazyce je třeba použít opis. 

Takovou situaci si lze vysvětlit tím, že jedním ze znaků frazeologické jednotky je její 

nadstandartnost. Frazeologické jednotky nejsou nezbytnou částí jazyka. Slouží k ozvláštnění 

řeči, a především jim dodávají určité expresivně emocionální zabarvení. Můžeme se proto 

domnívat, že v jednom zjazyků tak přesný ekvivalent neexistuje, v důsledku toho, že 

neodráží přesně vyjadřovanou skutečnost. 

Významný vliv na výběr ekvivalentu při překladu má i styl frazeologizmu. Některé 

ruské frazeologizmy jsou charakteristické pro hovorový styl, jiné jsou naopak knižní nebo se 

vyznačují určitou expresivně emocionální charakteristikou. Stylové povahu ruského 

frazeologizmu není vždy možné vystihnout v českém překladu, zvláště v případech, kdy 

ekvivalentem ruského hovorového frazeologizmu je v češtině jen neutrální slovo. Například 

ekvivalentem ruského expresivního (hovorového) frazeologizmu oyULG cmalla Ha kteCmo je 

v češtině opis uklidnit se, který je neutrální a není frazeologizovaný. Dalším takovým 

příkladem je zastaralý frazeologizmus oyUla Ha tteCmHo)H clloee oepJ/CumcR, jehož 

ekvivalentem je rovněž nefrazeologizované a neutrální slovní spojení mít velký strach, leknout 

se. 

Absence odpovídajících ekvivalentů v podobě frazeologické jednotky, je patrná jak 

v češtině tak i v ruštině. Poměrně často existuje v obou srovnávaných jazycích jen ruská 
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frazeologická jednotka. Většinou se jedná o slovesné frazeologické jednotky, kde sloveso má 

bud' tvar infinitivu nebo vystupuje v rámci frazeologické jednotky v určitém tvaru. Jestliže je 

sloveso v určitém tvaru, jedná se mnohdy o frazeologické jednotky, které vznikly z přísloví 

nebo citátů, ale v současné době se v živém jazyce používá jen jejich část: e lJej1;{ oywa 

oepJICumc5l - slabý, neduživý člověk; oywa 60Jlum - strachovat se; OyUlCl eOH - mít nutkání 

něco udělat; oYUta 20pum - hořet touhou; oyUla HaopbleaemC5l - strachovat se, psychicky 

trpět: oYUta He npUHUJ1;{aem - být něčeho sytý, mít něčeho dost. V rámci neodpovídajících si 

ekvivalentů v češtině a ruštině sem patří i neverbální frazeologizmy typu: 60JICb5l oYUta -

pravoslavný křesťan; 6Y;-vtaJICHa5l oYUta - byrokrat; ttepHUJlbHa5l oywa - škrabák. 

Stejně tak existuje i malá skupina takových frazeologických jednotek v češtině, které 

nemají frazeologizovaný analog v ruštině: chodit jako bludná duše - xooumb KaK 

HenpuKa5lHHbltl: div z někoho duši nevyrazit - U36umb KOZO 00 nomepu C03HaHU5l: promluvit 

někomu z duše - ttUmamb ttbU ]J;tblCJlU, JI10U CJloea; pro klid duše - OJl5l O'-lUCmKU coeecmu; na 

mou duši - '-leCmHOe CJloeo: mírná duše - MupoIl106ueblll '-lťJlOeeK. 

U této poslední skupiny můžeme předpokládat, že do ní patří takové frazeologické 

jednotky, které jsou původní v daném jazyce, a proto nemají odpovídající frazeologizovaný 

ekvivalent jazyce druhém, protože nebyly do druhého jazyka přejaty. 

Závěr 

Ústřední otázkou většiny religiózních systémů je podstata člověka a smysl jeho života. 

Odpovědi na tyto otázky se snažila nalézt již mytologie a některé její koncepce byly přejaty 

s jistými modifikacemi do náboženství. 

Nábožensko - filozofické koncepce vymezují člověka na základě jednoty duchovních 

a tělesných principů a jejich vzájemných vztahů. Z důvodu tak vzdálených hodnot, rozporů a 

protikladů mezi tělem (tělesností) a duchem (duší) je člověk chápán jako bytost, která přebývá 

na hranici mezi přirozeným a nadpřirozeným světem, tvoří tedy průsečík sakrálních a 

empirických principů bytí. 

Religiózní antropologie Je založena na zvláštním způsobu vnímání člověka. 

Specifikum tohoto chápání spočívá především v přiznání vyšších duchovních principů uvnitř 

člověka, které jsou spojeny s duchy, bohy, božstvy nebo jediným Bohem v závislosti na 

daném náboženství. 
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Graficky můžeme znázornit člověka jako pyramidu, která člověka ukazuje jako spojení 

duchovních principů s tělesnými. 

):(YX 

WIIIA - TETIO 

WX - ):(YIIIA - TETIO 

):(YX - ):(YIIIA - TETIO - IDIOT1 

Podle biblického vyprávění byl prvotní duch. 3eJHJlR J/Ce 6blJla 6e3euoHa II nycma, II mbJ1W Hao 

6e30H01O, u ,l.(yx EOJ/Cuií HOCUJlCR Hao eoo01O. (synodální překlad) / Země byla pustá a prázdná 

a nad propastnou túní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží. (ekumenický překlad) / 

Země pak byla nesličná a pustá, a tma byla nad propastí, a Duch Boží vznášel se nad vodami. 

(kralický překlad) (Gn 1, 2) Po stvoření nebe a země se nad vodou vznášel duch. Duch je 

jednou z hypostází Boha, je tvůrčím principem i životní silou. Z religiózního hlediska je tak 

všemu nadřazen a člověk by se měl za svého života snažit se mu přiblížit. 

Při tvoření člověka stvořil Bůh jeho tělo ze země a vdechnul mu život do jeho duše. li 

C030aJl rocnoob Eoz '-leJlOeeKa U3 npaxa 3eMHOZO, u eOyHyJl e JlUllO ezo OblXaHl{e J/CU3HU, u 

cmaJl '-leJlOeeK OyUlO1O J/Cue01O. (synodální překlad) / I vytvořil Hospodin Búh člověka, prach 

ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem. (ekumenický 

překlad) / I učinil Hospodin Bľth člověka z prachu země, a vdechl v chřípě jeho dchnutí života, 

i byl člověk v duši živou. (kralický překlad) (Gn 2, 7). Zde se vytváří předpoklady pro 

dualistickou koncepci, podle které je člověk tvořen z duše a těla, které jsou však podle 

judaismu vzájemně propojené a neoddělitelné: oyulOií u meJlOM - tělem i duší. 

Podle Bible vděčí člověk za své stvoření nejen tělu, ale i zvláštnímu tvůrčímu aktu 

Boha, který mu vdechl dech života / eOyHyJl oblxaHue J/CU3HU, věnoval mu tak část svého 

ducha, aby ho oživil. Člověku je tak dáno postavení vyšší než všemu ostatnímu, co bylo 
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Bohem stvořeno. Člověk má být nadřazen živočichům i rostlinám. Člověk je zároveň stvořen 

podle obrazu Boha: lf comeopUJl Eoz '-leJlOeeKa no 06pmy Ceoe.11y, no 06pa3y EO:JICUlO 

comeoplUl ezo; ;Hy:JIC'-lUHy u JlceHllfuHY comeopUJl ux. (synodální překlad) / Búh stvořil člověka, 

aby byl jeho obrazem, stvořil ho.. aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. 

(ekumenický překlad) / I stvořil Búh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej, 

muže a ženu stvořil je. (kralický překlad) (Gn 1, 27). Zde již můžeme pozorovat zárodky 

trichotomických představo člověku, podle kterých se člověk skládá z ducha, duše i těla. 

Následkem prvotního hříchu a vyhnání z ráje se člověk stává smrtelným a hříšným. Do 

prvotního hříchu můžeme tedy člověka považovat za jednotu ducha, duše, těla a tělesnosti. 

Tyto religiózní představy svým osobitým způsobem reflektuje i jazyk. Proto 

frazeologické jednotky, jejichž komponentem je duch nebo dušel často popisují proces smrti: 

oyx eOH - bylo po něm, ucnycmumb oyx - vypustit duši, npeoamb oyx - zemříti, vypustit duši; 

omoamb oywy Eozy - odevzdat duši Bohu, odebrat se na věčnost, oYUta eOH - bylo po něm. 

Prolínání dualistické a trichotomické koncepce můžeme doložit synonymními 

frazeologickými jednotkami oyx eOH - oyuta eOH, které mají shodný význam, ale v jedné 

z nichje za životní princip považován duch)a ve druhé - duše. 

Za života člověk prochází určitým očistným procesem. Na počátku tohoto procesu je 

nějaké utrpení, strádání, které se týká duchovní složky člověka, ovšem může ovlivňovat i jeho 

tělesnou stránku. Tato počáteční fáze očistného procesu je vyjádřena poměrně velkým počtem 

frazeologických jednotek, které můžeme rozdělit do dvou skupin podle kritéri~ kdo způsobil 

danou duševní bolest. 

První skupinou jsou frazeologické jednotky, které vyjadřují duševní utrpení, jehož 

příčinou je jiný člověk nebo nějaká situace. K nim patří například eblulu6umb oyx U3 KOZO -

vyrazit duši z někoho. Komponent duch se objevuje jen v ruštině, v českém ekvivalentu je 

komponent duše. Můžeme se tak domnívat, stejně jako J. V. Urysonová, že duchje polysémní 

lexém, který se však nachází na jazykové periferii J07
, na rozdíl od lexému duše, který je 

rovněž polysémní, ale produktivní, a to především v ruském jazyce. 

Ostatní frazeologické jednotky, které popisují duševní strádání nebo utrpení, mají 

komponent duše a nikoli duch. Příkladem takových frazeologických jednotek jsou: 

eblm5lHymb (eclO) oywy - umučit, utrápit. otrávit koho; 6epeoumb OyUly - jitřit srdce: paHllmb 

oywy - ranit srdce; ebleOpa'-lUeamb oywy - rozteskňovat, rozrušovat. Původcem těchto 

duševních strastí je někdo jiný, než ten, komu jsou způsobeny. 

107 E. B. YpblCOH IIpo6JIeMbl HCCJIe):\oBaHlli! a:3bIKOBOH KapTHHbl MHpa, AHaJIOrlli! B ceMaHTllKe, MocKBa 2003, c. 

62 - 63 
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Člověk si ovšem některé duševní problémy může zapříčinit i sám, tím že nakládá 

nepříjemně se svou vlastní duší: 6pamb zpex lta OyUly - hřešit; 3azy6umb OyUly - zaprodat 

duši; npooamb OyUly Ob5leOJly - prodat duši ďáblu. Tyto frazeologické jednotky jsou spojeny 

s konstantou hříchu. Hřích ovlivňuje duši a duše zatížená hříchem se tím vzdaluje od 

duchovnosti, popřípadě od Boha. Hřích je spojen se svědomím, které je podle křesťanské 

nauky komponentem duše. Proto některé frazeologické jednotky s komponentem duše 

v ruštině mají český ekvivalent s komponentem svědomí: Kpueumb OyUIOÚ - postupovat proti 

svému přesvědčení / svědomí, lhát. 

Duše zatížená hříchem se nachází ve stavu nějakého utrpení. Být zaprodanou nebo 

křivou není imanentní vlastností duše. Z tohoto důvodu se takové stavy duše popisují jako: 

oywa He Ha Jvtecme - být znepokojen, mít špatné tušení; Ha oyUle 7WlJ/CeJlO - těžko u srdce; 

KaJvleHb Ha oyule - mít kámen na srdci; Jle'-lb ceuHl/oM Ha oYUte - tížit duši, dopadnout na duši 

jako olověná tíže; oyUla 60111lm - srdce bolí, prožívat zármutek; OyUlCl paspb16aemC5l Ha 

ttacmu - puká mi srdce, bolestí by to srdce utrhlo; Ha oywe ao KpoMeUlHbZÚ - mít v duši 

hotové peklo. Jak ukazují české ekvivalenty ruských frazeologických jednotek, v češtině 

strádá většinou srdce, zatímco v ruštině tuto funkci zastává duše. 

Vlivem hříchu, který je způsoben duší nebo svědomím a může se projevovat i skrze 

tělog vzniká v člověku potřeba zbavit se těchto stavů, očistit svou duši od hříchu a znovu se tak 

přiblížit duchu. Prostředkem takové úlevy je většinou zpověď. 

Ke zpovědi jako prostředku k očistě duše a přiblížení se tak duchu může dojít 

v kostele. Jedná se o svátost zpovědi, ale podobnou službu může vyplnit i zpověď mezi 

duševně blízkými lidmi, spřízněnými dušemi, tím že se navzájem svěřují: nozoeopumb no 

oywa)1;{ - promluvit si od srdce, otevřeně, upřímně. Zpověď přibližuje člověka duchu, což 

reflektují v jazyce takové frazeologické jednotky jako: Ha oyxy - II zpovědi; KaK Ha oyxy -

jako u zpovědi, otevřeně, upřímně a zprostředkovává duši úlevu. 

Svátostí zpovědi člověk může: ottUCmumb oywy - očistit duši: omkpbzmb oywy / 

cep0lJť - otevřít srdce; paCKpbzmb / pacnaxHymb oywy - otevřít srdce / duši; U3JlUmb oywy -

vylít si své srdce; oYUta Ha pacnaulKy - mít srdce na dlani. I v tomto případě je častější 

komponent duše v ruštině, zatímco v češtině se častěji používá v jednotlivých frazeologických 

jednotkách komponent srdce. 

Výsledkem zpovědi je úleva a útěcha duše. Člověk může úlevu cítit téměř fyzicky: 

KaJvleHb c OyUlU CeaJlWlC5l - spadl mu kámen ze srdce; omJleZJlO om OyUlU - ulevilo se; 

06JleZttUmb oywy - duši se ulevilo; Ha oyUle cmGllo XOpOUIO / JleZKO - dobře / lehko II srdce. 
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V křesťanství člověk prochází očistným procesem. Tento proces můžeme rozdělit do 

tří fází. V první fázi se duše, vlivem svých záporných vlastností, projevů nebo v důsledku 

činů někoho jiného dostává do stavu duševních muk. Častou příčinou takových stavů je hřích, 

který duši, a tedy i celého člověka, vzdaluje od ducha. Ve druhé fázi hledá člověk úlevu, 

kterou mu většinou poskytuje zpověď nebo to, že se svěří někomu jinému. Poslední fází 

tohoto očistného procesu, katarzeje mír v duši, opětné přiblížení se duchu. 

V češtině je hlavním činitelem tohoto procesu srdce, zatímco v ruštině je pro popis 

takových stavů prostřednictvím frazeologických jednotek používán lexém duše. 
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