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Abstract: “A wise man's heart is at his right hand” – The 
Linguistic Image of the “Heart” in OT Solomonic Wisdom 

Literature and Related Metaphors of Learning.	  

•  How does the Biblical concept of “heart” (Hebr. leb[ab], Gr. kardia) 
compare with modern notions about cognition? Unlike some 
European languages, this “heart” is not the emotional counterpart of 
reason, but quite the opposite – it appears to be a non-dualistic, 
holistic connection of the rational, emotional and ethical processes 
of the human “inner self”. A preliminary analysis of the 
concordance, complemented by a modified Bartminski “S-A-T” 
method of “dictionary – survey – text”, indicates that the 
predominant aspect of this “heart” is the rational side, because this 
“heart” “ponders”, “seeks wisdom and knowledge”, “acquires 
knowledge”, contains “counsel” and “thoughts” or “plans”, etc. 
“Having a heart” is a conditio sine qua non of gaining wisdom. (Pr 
17:16) Another aim of this study is to lay a foundation for a 
cognitive definition of the word “lebab” in the ancient Hebrew 
discourse. (compare Bartminski 2012). 



Abstrakt: “Srdce moudrého je po jeho pravici” - jazykový 
obraz “srdce” v šalamounovských mudroslovních knihách SZ 

a s ním související metafory učení. 

•  Jak souvisí biblický koncept “srdce” (hebr. leb[ab], řec. kardia) s 
moderním pojetím kognice? Na rozdíl od některých evropských 
jazyků, toto “srdce” není emocionálním protikladem rozumu, ale 
zdá se být naopak nedualistickým, holistickým spojením 
racionálních, emocionálních a etických procesů lidského nitra. 
Předběžná analýza konkordance doplněná modifikovanou 
Bartminského metodou slovník-anketa-text naznačuje, že 
převládajícím aspektem “srdce” je stránka racionální, protože 
“srdce” “rozjímá”, “hledá moudrost a poznání”, “získává 
poznání”, obsahuje “rady” a “myšlenky” či “plány”, atd. “Mít 
srdce” je podmínkou získání moudrosti. (Př. 17:16) Dalším cílem 
je položení základu pro kognitivni definici slova “lebab” ve 
starohebrejském diskursu. (srov. Bartminski 2012) 



Není	  srdce	  jako	  
srdce…	  

•  Na	  konci	  devadesátých	  
let:	  	  

•  Svatba	  –	  jak	  dobře	  ženich	  
zná	  svou	  nevěstu:	  na	  
které	  straně	  má	  srdce?	  

•  Ženich:	  “Na	  levé”	  
•  Kazatel	  10:2:	  “Srdce	  

moudrého	  je	  po	  jeho	  
pravici,	  kdežto	  srdce	  
hlupáka	  po	  jeho	  
levici.”	  (ČBS)	  

•  =>	  “srdce”	  neznamená	  
vždy	  to	  samé	  	  



Nejen	  krása	  je	  v	  očích	  hledícího:	  
Vnímání:	  Východ	  vs.	  Západ	  	  

•  “…	  obyvatelé	  Západu	  mají	  
tendenci	  přistupovat	  ke	  
světu	  ‘analy+cky’	  a	  
rozdělovat	  to,	  co	  vidí,	  na	  
jednotlivé	  čás+.	  Naopak	  
východní	  lidé	  přistupují	  
ke	  světu	  ‘holis+cky’,	  
vnímají	  pohlížením	  na	  
‘celek’	  a	  kladou	  důraz	  na	  
vzájemnou	  propojenost	  
věcí.”	  (Doidge	  2012,	  str.	  
269,	  cf.	  Nisbeiovy	  
experimenty	  –	  Nisbei	  
2003	  etc.)	  



“Paradox”	  biblický:	  milovat	  rozumem	  
a	  myslet	  srdcem…	  

•  Největší	  příkázání	  podle	  Ježíše:	  “…miluj	  Pána,	  
svého	  Boha,	  celým	  svým	  srdcem,	  celou	  svou	  
duší,	  celou	  svou	  myslí	  a	  celou	  svou	  silou…	  
»Správně,	  mistře,	  podle	  pravdy	  jsi	  řekl,	  že	  on	  je	  
jediný	  a	  že	  není	  jiného	  kromě	  něho,	  a	  milovat	  
ho	  celým	  srdcem,	  celým	  rozumem	  a	  celou	  
silou…”	  (Marek	  12:	  30-‐33,	  Petrů)	  

•  “nakloníš	  své	  srdce	  k	  rozumnos+…moudrost	  
vstoupí	  do	  tvého	  srdce	  a	  poznání	  tvou	  duši	  
potěší”	  (Přísloví	  2:2,10,	  Český	  studijní	  překlad)	  



Po	  loňské	  cestě	  do	  hlubin	  študákovy	  duše	  a	  metafory,	  
letos	  do	  hloubky	  (nejen)	  kantorova	  srdce…	  

•  Jak souvisí biblický koncept “srdce” (hebr. leb[ab], řec. kardia) 
s moderním pojetím kognice? Je tato kognice dichotomií srdce 
vs. mysl, nebo je holistická, vtělesněná, nedělitelná? 

•  “Western cultures maintain a binary contrast between the heart 
and the mind. The mind is the place for thoughts and ideas 
whereas the heart is the seat of emotions and feelings.” (Yu 
2009, p. 285-286; emphasis added) 



Několik	  “východních”	  pohledů	  na	  
“srdce”	  	  

•  Čínština: “…the heart-mind dichotomy 
traditionally held by Western cultures does not 
exist in traditional Chinese culture, which 
regards the heart as the thinking and 
behavior guiding organ, as well as the organ 
that stores feelings and emotions.” (Yu 2009, 
p. 285; emphasis added) 

•  “Clearly, the "distinction between 'heart' and 
'mind' in the Western sense does not exist in 
Chinese philosophy" (Lin 2001: 202 ).” ” (Yu 
2009, p. 295; emphasis added) 

•  Japonština: “kokoro postihuje myslící, duševní 
i emoční složku japonského člověka” (Nakaya 
2017, podtržení původní) 

•  Je tato dichotomie srdce a mysli jakousi 
“podmnožinou” karteziánského dualismu? 



Jaký	  je	  jazykový	  obraz	  srdce	  
(JOS)	  v	  hebrejské	  Bibli	  a	  jeho	  

vztah	  ke	  kognici?	  

•  Dichotomie	  nebo	  jednota?	  Dualismus	  
nebo	  holismus?	  

•  Mudroslovná literatura v Bibli má 
explicitní pedagogické zaměření (srv. 
Přísloví 1:2-3), a jen v 31 kapitolách 
knihy Přísloví se objevuje slovo leb[ab] 
94 krát – v průměru 3x na kapitolu.	  

•  Je možné, že by starohebrejské leb[ab] 
mělo blíže k jiným orientálním 
konceptům, jako např. Japonskému 
“kokoro” a čínskému “xin” a k jejich 
nedualistické kognici? (Nakaya 2017, 
Yun 2009) 

•  Plat,	  že:	  Lebab	  =	  lubb	  =	  kokoro	  =	  xin?	  

لب



Stručná “rozprava o metodě”: 

•  Modifikovaná metoda Bartminského S-A-T “Systém/Slovník – 
Anketa – Text” (ale bez ankety, pro historickou vzdálenost 
studované populace) 

•  Slovníky: Pípal, Koehler a Baumgartner, Gesenius, atd.  
•  Anketa: mám 2000 – 3000 let zpoždění 
•  Text – s pomocí konkordance (Lisowsky) 
•  První	  stádium	  výzkumu:	  Šalamoun:	  Přísloví,	  Kazatel,	  Píseň	  písní	  

(Velepíseň).	  	  
•  Druhé	  stádium:	  David:	  Žalmy	  
•  TřeL	  stádium:	  Job,	  Pláč,	  Rut,	  a	  ostatní	  Ketubim	  
•  Mudroslovná	  literatura:	  dnes	  není	  tak	  běžná	  jako	  ve	  starověku,	  ale	  

je	  inspirací	  Komenského	  díla	  Labyrint	  světa	  a	  ráj	  srdce;	  také	  jsou	  
ještě	  populární	  sbírky	  přísloví	  (cf.	  Kazatel	  12:11)	  



Slovník(y)	  	  
Kořen:	  “L-‐b-‐b…	  nabýt	  rozumu	  /Jb	  
11,12/”	  (Pípal	  1974,	  str.	  83).	  
•  “ve-‐iš	  nabub	  jilabeb	  ve-‐ajir	  pere	  

adam	  jivvaled.”	  (Jób	  11:12)	  
•  “A-‐muž	  prázdný	  “se	  osrdcí”	  a(ž)-‐

osel	  divoký	  člověka	  porodí”	  
•  Rozum	  dostane	  hlava	  dubová,	  až	  

divoká	  oslice	  zplodí	  člověka!’	  
Bible21	  

“Leb/Lebab…srdce,	  mysl,	  mínění,	  
rozhodnost,	  rozum,	  svědomí	  /sídlo	  
myšlení,	  rozumu,	  představ,	  
moudros+,	  citů,	  vnitřního	  
života/.”	  (Pípal	  1974,	  str.	  83)	  srovnej	  
Gesenius,	  Koehler	  a	  Baumgartner.	  	  



Výsledky: “Leb(ab)” – kategorie a jejich 
absolutní frekvence v knize Přísloví  
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Západní	  analyEcká	  tradice	  má	  sklon	  
vše	  oddělovat…	  
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Srdce	  jako	  konGnuum	  –	  jednota	  racionální,	  emocionálně-‐
afekEvní	  a	  eEcké	  stránky	  vnitřního	  člověka…	  
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Racionální	  aspekt	  “srdce”	  v	  Příslovích	  

•  “Lebab”	  nejčastěji	  získává	  
moudrost,	  porozumění	  a	  poznání	  

•  Také	  je	  nástrojem	  pozornosE	  (a	  
tedy	  podmínkou	  úspěšné	  kognice)	  

•  Obsahuje	  radu,	  rozjímá	  a	  přemýšlí	  
•  A	  když	  nemyslí	  správně,	  získává	  

hloupost	  jako	  atribut.	  
•  Př	  28:26	  –	  “boTeach	  be-‐libo	  kesil”	  

–	  kdo	  důvěřuje	  svému	  srdci,	  je	  
hloupý	  à	  neplaL	  tedy	  to	  slavné	  
(ale	  nesprávné):	  jdi	  za	  svým	  
srdcem,	  „follow	  your	  heart“.	  	  

•  Šalamoun	  radí	  pravý	  opak:	  
nechoď	  za	  svým	  srdcem,	  řiď	  se	  
radou	  Boží	  moudrosE.	  	  0	  
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Emocionální	  
(afekEvní)	  stránka	  

Biblická	  psychohygiena	  a	  psychosoma+ka:	  	  
•  “Radostné	  srdce	  prospívá	  tváři,	  ale	  s	  

bolest	  srdce	  přichází	  ubitý	  duch.”	  Př	  
15:13,	  ČSB	  

•  “Zářivý	  pohled	  dává	  radost	  srdci,	  dobrá	  
zpráva	  občerstvuje	  kos+.”	  Př	  15:30,	  ČSB	  

•  “Každý	  den	  chudáka	  bývá	  těžký,	  
dobro+vé	  srdce	  však	  stále	  hoduje.”	  Př	  
15:15,	  Bible21	  

•  “Tělesné	  symptomy	  psychických	  poruch	  
se	  objevují	  nejčastěji	  u	  emočních	  poruch	  
(úzkostné	  stavy,	  deprese)	  a	  patří	  téměř	  
zákonitě	  mezi	  jejich	  klasické	  příznaky.	  
Descartovské	  rozdělení	  člověka	  na	  tělo	  
a	  duši	  to+ž	  doslova	  vnucuje	  představu,	  
že	  emoce	  jsou	  cosi	  efemérního.	  To	  není	  
pravda;	  emoce	  jsou	  tělesné	  děje	  a	  
prožíváme	  je	  různě	  intenzivně.”	  (Honzák	  
2017,	  str.	  25)	  	  
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Axiologicko-‐eEcký	  
aspekt	  

•  “…	  the	  tradiEonal	  view	  in	  ancient	  
Chinese	  philosophy	  that	  the	  
heart	  is	  the	  locus	  of	  morality	  
and	  moral	  character.	  To	  be	  
moral	  and	  ethical	  means	  "to	  
have	  a	  pure	  and	  clean	  heart".	  
(Yu	  2009,	  p.292,	  emphasis	  
added)	  

•  71%	  eEcky	  nega+vních	  kolokací:	  
varování,	  jak	  snadno	  může	  dojít	  
ke	  korupci	  našeho	  vnitřního	  
života,	  “neviditelného	  já”	  	  

•  “Kdo	  z	  čistého	  srdce	  miluje,	  kdo	  
má	  ušlech+lost	  na	  svých	  rtech,	  
bude	  mít	  krále	  za	  přítele.”	  Př	  
22:11,	  ČSB	  

•  “Povýšené	  oči,	  naduté	  srdce,	  
úsilí	  ničemů	  -‐	  to	  vše	  je	  hřích.”	  Př	  
21:4,	  ČSB	  

•  Stačí	  “trochu”	  alkoholu,	  a	  “Tvé	  
oči	  uvidí	  podivné	  věci,	  tvé	  srdce	  
promluví	  nesmysly.”	  Př	  23:33,	  JB	  
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Vnitřní,	  neviditelné	  
“já”dro	  člověka	  

•  Vnitřní	  integrita,	  celistvost,	  ryzost:	  
•  “Víc	  než	  nad	  čímkoli	  bdi	  nad	  svým	  

srdcem,	  právě	  z	  něho	  tryská	  život.”	  
Př	  4:23,	  JB	  

•  “Hlupák	  nemá	  zálibu	  v	  rozumnosE,	  
ale	  v	  odkrývání	  svého	  vlastního	  
rozumu	  (lebab	  =	  srdce).”	  Př	  18:2,	  ČSB	  

•  Bůh	  říká:	  “Můj	  synu,	  dej	  mi	  své	  srdce,	  
tvé	  oči	  ať	  střeží	  moje	  cesty,	  27	  
protože	  prosEtutka	  je	  hlubokou	  
jámou,	  cizinka	  úzkou	  studnou.	  28	  
Také	  ona	  číhá	  jako	  lupič,	  množí	  
nevěrné	  mezi	  lidmi.”	  Př	  23:26	  –	  28,	  	  
ČSB	  

•  Není	  snadno	  dosažitelné:	  
•  Jako	  nebesa	  pro	  výšku	  a	  země	  pro	  

hloubku,	  tak	  je	  nevyzpytatelné	  srdce	  
králů.	  Př	  25:3,	  	  ČSB	  

•  Jako	  plynoucí	  voda	  je	  královo	  srdce	  v	  
rukou	  Jahva,	  jenž	  je	  naklání,	  kamkoli	  
se	  mu	  zlíbí.	  Př	  21:1,	  JB	  

Ale:	  	  
•  “Rada	  v	  srdci	  člověka	  je	  voda	  hluboká,	  

kdo	  je	  rozumný,	  ji	  umí	  načerpat.”	  Př	  
20:5,	  Bible21	  –	  I	  když	  ne	  “vyčerpat”	  

•  Srovnání	  v	  prorockých	  spisech:	  
•  “Srdce	  je	  nade	  vše	  ls+vé	  a	  zvrácené,	  kdo	  

je	  může	  proniknout?	  10	  Já	  Jahve	  
zkoumám	  srdce,	  zpytuji	  ledví,	  abych	  
každému	  splaEl	  podle	  jeho	  chování,	  dle	  
ovoce	  jeho	  skutků.”	  Jeremjáš	  17:9-‐10,	  JB	  



Vnitřní,	  neviditelné	  “já”dro	  člověka	  II.	  

•  Mezilidské	  vztahy:	  
•  “Jako	  ve	  vodě	  odpovídá	  

tvář	  tváři,	  tak	  srdce	  člověka	  
člověku.	  (Př	  27:19,	  ČSB)	  

•  Hladina	  zrcadlí	  lidskou	  tvář,	  
člověk	  zrcadlí	  srdce	  
člověka.	  .	  (Př	  27:19,	  Bible21)	  

•  Pozor	  na	  lakomce:	  “…vždyť	  
jak	  v	  duchu	  uvažuje,	  takový	  
opravdu	  je.	  Říká	  E:	  Jez	  a	  pij,	  
ale	  jeho	  srdce	  není	  s	  
tebou.”	  Př	  23:7	  	  

•  “…	  true	  understanding	  and	  
sympathy	  are	  established	  
upon	  the	  connec+on	  of	  the	  
two	  hearts	  through	  which	  
feelings	  and	  thoughts	  in	  
one	  person's	  heart	  can	  
"flow"	  into	  that	  of	  
another.”	  (Yu	  2009,	  p.291,	  
emphasis	  added)	  



11x:	  “Chasar	  Leb”	  –	  člověk	  
“bez	  srdce”	  	  

(cf.	  “brainless”,	  Byington)	  
•  Personifikovaná	  Moudrost	  i	  Hloupost	  

pozývají	  na	  hosEnu	  a	  mají	  stejnou	  cílovou	  
skupinu:	  “lidi	  bez	  srdce”	  =>	  varování:	  často	  
se	  volání	  hlouposE	  podobá	  volání	  
moudrosE	  

•  Chybí	  mu	  e+cká	  integrita	  (àneškolené	  
svědomí?):	  pohrdá	  bližním,	  rozbíjí	  rodinu	  
cizoložstvím	  

•  Chybí	  mu	  prak+cká	  moudrost:	  žene	  se	  za	  
nespolehlivým	  živobytm,	  snadno	  se	  
zaručuje	  za	  půjčky,	  zanedbává	  svou	  
zahradu	  

•  Chybí	  mu	  axiologická	  zručnost:	  pošeElost	  
mu	  je	  radost,	  nevidí,	  že	  to	  povede	  ke	  
špatným	  důsledkům	  (trest	  nebo	  i	  smrt)	  

•  I	  z	  těchto	  nega+vních	  výroků	  lze	  
zrekonstruovat,	  co	  vše	  “obsahuje”	  srdce	  v	  
hebrejském	  myšlení	  –	  a	  jak	  můžeme	  
přijmout	  pozvání	  na	  hosEnu	  MoudrosE	  
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“Summa	  všeho,	  což	  jsi	  slyšel”	  
	  (Kazatel	  12:13,	  KB)	  

•  Lebab	  není	  proEpól	  či	  proEklad	  
rozumu,	  ale	  rovnice:	  	  

•  srdce	  =	  rozum	  +	  svědomí	  +	  city	  
•  HolisEcké,	  t.j.	  celé	  a	  nedělitelné	  

nitro	  člověka	  –	  co	  není	  vidět	  (cf.	  
novozákonní	  “skrytý	  člověk	  
srdce”	  -‐	  1	  Petra	  3:4,	  KB),	  ale	  
odráží	  se	  navenek	  v	  chování	  

•  Tedy,	  nelze	  myslet	  bez	  citů	  ani	  
cí+t	  bez	  myšlení	  (je	  to	  iluze).	  	  

•  Poopravená	  otázka:	  jaké	  city	  
ovlivňují	  naše	  myšlení	  a	  jak?	  A	  
jaké	  (nereflektované)	  myšlenky	  
(myšlenkové	  premisy)	  ovlivňují	  
náš	  citový	  život	  a	  jak?	  	  



Co	  by	  se	  zvěrolékaři	  –	  a	  ani	  
kogniEvnímu	  lingvistovi	  –	  stát	  nemělo	  	  	  

•  Lekce	  z	  veteriny:	  jakmile	  králíčka	  
rozpitváte,	  už	  jej	  neuvidíte	  hopsat	  na	  
louce,	  nebude	  živý,	  nebude	  se	  chovat	  
přirozeně,	  nepoznáte	  jeho	  skutečnou	  
podstatu	  

•  Stejně	  i	  v	  kogni+vní	  vědě:	  analýza	  je	  
užitečná,	  ale	  když	  skončí	  jen	  “pitvou”	  
bez	  holisEcké	  integrace	  pojmů,	  můžeme	  
skončit	  s	  detailním	  popisem	  “kadáveru	  
kognice”	  a	  ne	  kognice	  skutečné	  

•  “Ze	  všecho,	  co	  víme	  o	  plasEcitě	  [mozku],	  
vyplývá,	  že	  tyto	  rozlišné	  způsoby	  
vnímání,	  opakované	  Esíckrát	  a	  Esíckrát	  
každý	  den	  v	  intenzivním	  prakEkování,	  
musí	  vést	  ke	  změnám	  v	  neuronových	  
síLch	  zodpovídajících	  za	  cítění	  a	  
vnímání.”	  (Doidge	  2012,	  str.	  270)	  



Ze	  “srdce”	  (lebab)	  
Vám	  (i	  sobě)	  přeji	  

•  Nadále tedy identifikujme a sledujme jednotlivosti a 
části kognice, ale v duchu CMT a experiencialimu – a 
také ve světle orientální a biblické moudrosti: 
nezapomínejme na holistickou integraci… 

•  Je zapotřebí jazyková transplantace srdce? 
Labyrint světa a ráj… čeho vlastně? 

•  “Kéž je vaše srdce silné…” (Žalm 31:24),   
•  Kéž “má pořád hostinu” (Přísloví 15:15) 
•  a kéž je “na vaší pravé straně” (Kazatel 10:2) 
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