Na tváři lehký smích, hluboký v srdci žal
Opozice povrch – hloubka a zjevnost – nezjevnost
v somatických konceptualizacích člověka
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Na tváři … X v srdci (v duši, v nitru…)
Na tváři lehký smích, hluboký v srdci žal…
(Karel Hynek Mácha, 1836)

Na tváři lehký žal, hluboký v srdci smích…
(Jaroslav Seifert, 1925)

Leč strážný nepohnutě stojí,
po tváři se mu slzy rojí,
ve srdci jeho strašný žal. –
Dlouho tak stojí přimrazen,
Až sebrav sílu kvapně vstal,
A rychlým krokem spěchá ven.
On sice – dokuď ještě žil –
co slyšel, nikdy nezjevil,
než navždy bledé jeho líce
neusmály se nikdy více.

Maurice Merleau-Ponty
Maurice Merleau-Ponty: Viditelné a neviditelné. Praha: OIKOYMENH, 1998, s. 264.

Tělesnost = onen fakt, že viditelno, kterým jsem, je vidoucí (pohled) neboli, což je
totéž, že má vnitřek + onen fakt, že vnější viditelno je rovněž viděno, tj. prodlužuje se
až do ohrazení mého těla, které je součástí jeho bytí.
(prosinec 1960)
Podtržení – I. V.

1. Fenomenologie. (Lingvofenomenologie.) Vidoucí a viděné: pohled; jev a zjevnost (H.
Arendtová); hodnota hloubky a povrchu v jazykovém obrazu člověka
2. Somatické reprezentace hloubky (nitra, středu) a povrchu (vnějšku)
3. Prototypové somatické pojmy v perspektivě této opozice
a) srdce
b) duše (prototypové centrum člověka, „já“); duše a tělo (konceptualizace a rekonceptualizace)
c) tvář – pojmové profily; rekonceptualizace
d) oko / oči – pohled
4. Rekonceptualizace – „konvence a kreace“: umělecké texty
5. Diskuse

Fenomenologie: jev, zjevnost; povrch a hloubka
Hannah Arendtová: Svět jako jev (2001)
… Nic by se nemohlo objevit, slovo „jev“ by nemělo smysl, kdyby neexistovali příjemci jevů – živé bytosti schopné přijímat, poznávat a reagovat (…).
Z hlediska světa každá bytost, která se do něho rodí, je od počátku dobře vybavena pro svět, ve kterém je bytí a jevení totéž.
Živé bytosti, lidé a živočichové, nejsou pouze ve světě, ale jsou z tohoto světa, a to právě proto, že jsou subjekty a objekty – vnímajícími a vnímanými –
současně.
Žít znamená být ovládnut nutkáním vystavit sebe na odiv, nutkáním, které reaguje na fakt vlastní zjevnosti. Živé bytosti mají své vystoupení jako herci na jevišti postaveném pro ně.
Jeviště je společné pro všechny, kteří žijí, ale každému druhu se zdá jiné, a také každému individuu. Připadání – zdá se mi, dokei moi je způsob, snad jediný možný, jak je uznán a
vnímán jevící se svět. Jevit se vždy znamená nějak připadat druhým a toto připadání se mění podle stanoviska a perspektivy diváka. Jinými slovy: každá jevící se věc dostává na
základě své zjevnosti jistý druh přestrojení (zamaskování), který ji skutečně může – ale nemusí – zcela skrýt nebo znetvořit.
Hloubka X povrch: „obrácení metafyzické hranice: hodnota povrchu“: Protože žijeme v jevícím se světě, není mnohem věrohodnější, že to podstatné a smysluplné
v našem světě by bylo umístěno právě na povrchu? (s. 39 – podle zoologa Adolfa Portmanna)
povrch, povrchní, povrchnost; mělký; plytký

Lingvofenomenologie:

X
hluboký, hloubka, hlubina; z hloubi …, v hloubi

- porozumění jevům (resp. „porozumění našemu porozumění jevům“) prostřednictvím studia jejich jazykových (a textových) korelátů:

-

jazyková data (frazeologie a typické kolokace, deriváty, sekundární významy aj.)

+ texty (fixované: folklor, kreativní – umělecké aj.) potvrzují konceptualizace fixované
v povědomí určitého jazykového a kulturního společenství
- srov. jazykový obraz světa, stereotyp (Bartmiński 2016)

- konceptualizace a rekonceptualizace; konvence a kreace (Pajdzińska – Tokarski 2010)

jev
jevit se – zjevit se, vyjevit se, objevit se…
ukazovat
vypadat, vyhlížet (nějak)
- implikuje vizualitu
- zrak zastupuje často všechny smysly ostatní

Zjevné a nezjevné, tělo a duše
„Vnějšek“,

viditelné, zjevné (↔ materiální)

„Vnitřek“, neviditelné, nezjevné, skryté (↔ nemateriální)

tvář

srdce (→ prsa, hruď)

(čelo)

žaludek

(nos)

střevo / střeva
vnitřnosti

ústa, jazyk

↔
ruce?

útroby
ledví
lůno
nitro
hlava
mysl

tělo

duše

jazykové exponenty vnitřku a vnějšku:
oko do duše okno
z tváří mysl září
tvář mysli zrcadlo; vydá hned, co tam padlo
tvářka lhářka X tvářka není lhářka
co na srdci, to na jazyku
v ústech med, v srdci jed
má srdce na dlani
má to napsáno ve tváři / na čele
vidím ti to na nose
vidím ti až do žaludku / do střev / do ledví
co bouřilo v jeho srdci?
na dně srdce choval naději
leží mi to v hlavě

Srdce: střed, nitro, hloubka
• obecně kulturní symbolika středu, centra – „střed bytí jak tělesného, tak duchovního;

boží přítomnost ve středu“ (Cooperová 1999); analogie slunce; psychosomatika – jádro
lidské bytosti fyzické i duševní; „kdo mluví o srdci, mluví o celém člověku a o jeho bytí
ve světě“ (Rattner 2001, s. 166)

• všeslov. pův. deminutivum z psl. *sьrd, indoevr. *kerd („střed“), srov. lat. cor, cordis, řec.
kardia; též angl. heart, něm. Herz

„Staří měli za to, že srdce je sídlem duše (podobně jako i ledviny a játra); proto dosud se
klade srdce velmi často jako sídlo duševního života, odvahy, zmužilosti, lásky, nenávisti,
radosti, žalu“ (Machek, 1957/1997)

• „dutý kuželovitý sval působící svým smršťováním pohyb krve v cévách (SSJČ)“ …

„střed, centrum, vnitřek“ (srdce zvonu, srdce/ srdíčko salátu, Praha je srdcem Evropy, vesnička v
srdci hor…) → „nejpodstatnější část“, „nejdůležitější činitel“ (být srdcem a duší kolektivu,
rodiny; ve strojovně je srdce továrny)

- „to nejlepší v člověku“ (vnitřní bohatství, láska, empatie, altruismus, emoce; odvaha ← srdnatý)

• prsa, hruď (metonymie za srdce, srov. J. Maćkiewicz, 2006)
• žaludek? střeva/střevo? ledví? lůno? vnitřnosti? útroby?
• vnitřek, nitro; mysl

Srdce – představová schémata a hodnoty
CENTRUM - PERIFERIE

NÁDOBA (VNITŘEK – VNĚJŠEK)

(+)

(+) „nádobě v nádobě“

POVRCH; HLOUBKA – POVRCH
(0)

(+)

(-)

Duše: život (dech); individualita a identita; etika;
spiritualita

DVA GENERÁLNÍ PROFILY POJMU DUŠE
(JE DUŠE SOMATISMUS ?)
DUŠE 1)
Profil vitální
- život, životnost
(X fyzická smrt, zánik →
proměna)
nejvyšší z „hodnot vitálních“

-

DUŠE JE INDIVIDUALITA A
IDENTITA
- DUŠE JE ŽIVOT

DUŠE 2)
Profil spirituálně-etický
(křesťanský)
DUŠE
(nejvyšší hodnota)
„Na mou duši!“
(přísaha)

- spojení s Bohem
- klade nárok: svědomí; poctivost,
řádné vedení života, zbožnost
- individuální odpovědnost za
realizaci mravního řádu
- hodnota transcendentní
- DUŠE JE DOBRO
- DUŠE JE „ŽIVOT VĚČNÝ“

Duše je uvnitř (uprostřed, příp. hluboko), duše
je vzdušná, duše je hlavní, určující činitel
duše

• 1. vnitřní psych. svět člověka, jeho schopnost vnímat, poznávat,
myslit, cítit a chtít, psychika (v protikladu k tělu): mít citlivou duši

• 2. (v náb.) nehmotná podstata lidské bytosti: nesmrtelná duše
• 3. člověk 1 (urč. vlastností) ta dobrá duše, bojovat o každou duši, duše
moje (oslovení)

• 4. hlavní, určující činitel: je duší celé akce, matka byla duší rodiny
• 5. vnitřní část: bezová duše, duše pneumatiky, míče

Duše – představová schémata a hodnoty
CENTRUM - PERIFERIE

NÁDOBA (VNITŘEK – VNĚJŠEK)

(+)

(+) „nádobě v nádobě“

POVRCH; HLOUBKA – POVRCH
(0)

(+)

(-)

Srdce – duše: shody a rozdíly
• fyzičnost srdce – nefyzičnost duše
varianty frazémů:

mluvit někomu z duše

v hloubi srdce – v hloubi duše
z celého srdce – z celé duše
v koutku srdce – v skrytu duše
mít dobré srdce – mít dobrou duši / být dobrá duše
oslovení (arch., stylově omezené – lidové
písně):
(mé) srdce, srdéčko / srdíčko - duše (moje), dušičko

• srdce – materiálně existující orgán lidského těla: dvojí základní obraz (vědecký
– naivní); psychosomatika: zdravé – nemocné srdce, srdce bolí v dvojím slova smyslu
(srov. i duše bolí, nemoci duše apod.

• duše je neviditelná, ale manifestuje se (srov. generální profil DUŠE - ŽIVOT):
dechem, pohybem, akcí; v neverbální i verbální komunikaci; v uměleckém
projevu (hudba, výtvarno). Metaforické obrazy – pták, homunkulus, obláček,
pára

• srdce – důraz na lásku (zejm. milostný cit), emoce, intuici, empatii (soucit)
• duše – individualita a identita; spiritualita, etika (svědomí)
• na mou duši (přísaha)
• být duší něčeho X být srdcem něčeho
• být bez srdce, nemít srdce X být bez duše, nemít duši

Duše, nervový systém, psychika, mysl
„Je potřeba přestat se dívat na člověka jako na rozumný stroj a pochopit, že je to něco více
v medicínském pojetí než tato redukce. Co je duše, dodnes nikdo neví. Za mě se tomu
říkalo duše, pak to byl nervový systém, pak to byla psychika, dnes je to mysl. Pořád je to
totéž, ale co to je de facto, stále není až tak jasné.“
Radkin Honzák, český psychiatr
(Magazín Leonardo, 23. ledna 2018)

http://www.rozhlas.cz/leonardo/magazinleonardo/_zprava/delejme-si-radosti-budemezdravejsi-radi-psycholog-radkin-honzak--1782464

Tělo a duše: vnějšek X vnitřek, viditelné X neviditelné;
povrch X hloubka → podstata; axiologický rozměr
Konceptualizace duše jako něčeho, co je
hluboko, uvnitř (těla) a neviditelné;
nehmotné; nesmrtelné – věčné; spojené s
Bohem; představující život (časný i věčný)
(v křesťanství nejvyšší hodnota)
DUŠE JE ŽIVOT
DUŠE JE PSYCHIKA
DUŠE JE INDIVIDUÁLNÍ JÁ
DUŠE JE BOŽSKÁ PODSTATA
ČLOVĚKA; má spirituální a etickou dimenzi
(X tělo)

Rekonceptualizace:
J. Wolker: U rentgenu
“neboť dnes tělo je duše“; nitro se konceptualizuje
„materiálně“, pomocí moderního vynálezu: tělo se
díky němu „otvírá“
J. Zahradníček: Ó Šebestiáne
duše X tělo křesťanského mučedníka, Krista,
člověka: dva samostatné fenomény

Jiří Wolker (1900 – 1924): U rentgenu
To není Faustova jizba a duše zde nevchází v prokletí,
to je Roentgenův přístroj s magickou krásou XX. století,
ultrafialové paprsky pronikají tu maso, svaly a blány,
lidské tělo se zde otvírá jak dopis zašifrovaný,
neboť dnes tělo je duše a na něm psáno jest,
člověk se narodil pro štěstí anebo pro bolest.
Dílo Jiřího Wolkra. Ed. A. M. Píša. Praha: SNKLHU. Praha, 1958, s. 232.

Jan Zahradníček (1905 – 1960): Ó Šebestiáne
… Duši nevidíš, duši nezasáhneš / žádnou ranou/ z mučidel se
ti vysmekne / a když přijdou pohromy, války a stěhování /a tělo
je vysvlékáno / ze své krajiny a ze svých zvyků / duše se to
netýká / duše by o tom skoro nevěděla / nebýti těla / které jí
všechno vypráví

Jan Zahradníček: Ó Šebestiáne. Rouška Veroničina,1949.
In: Básně. 2001, s. 492 – 493)

Tvář
• část těla „určená k jevení“ přednostně: zástupka člověka (srov.
další somatické metonymie); člověk jako a) lidská bytost, b)
osoba, individuální osobnost (charakteristická podoba)

• kontext pragmalingvistiky (teorie tváře); + kontext sémiotiky neverbální komunikace; mimika (Čmejrková 1996)

• sociální antropologie, teorie her – tvář a maska (Erban 2010)
- filosofie; filosofie dialogu; křesťanský personalismus aj.
(Lévinas)

- filosofická antropologie (Sokol 2002)
- …

tvář, -e, -i ž. (SSJČ)
1. část obličeje pod okem a po straně nosu; líce (kniž.): pravá, levá t.; červené, bledé, vpadlé tváře;
důlky ve tvářích; slzy kanoucí po tváři; udeřit, štípnout do tváře; tváře mu hořely od běhu (Herb.); přen.
kniž. a bás. tváře míšeňských jablíček (Mrš.); t. měsíce (Olb.); expr. euf. zadní t. (Včel.) zadek, hýždě

2. obličej; výraz obličeje: výrazná, ušlechtilá t.; vráskovitá, hladká, neholená, trudovitá t.;
odvrátit, zastřít si t.; pohlédnout někomu do tváře; byly si v tváři podobny (Něm.); to
pomyšlení vehnalo mu krev do tváře; hanbou hořet ve tváři (Salich.); strhnout (někomu)
masku s tváře, přen. odhalit jeho pravou tvářnost, pravé smýšlení; ukázat někomu svou
(pravou) tvář, přen. pravou tvářnost, smýšlení; – uvítat někoho s usměvavou, vlídnou tváří;
říkat něco s vážnou tváří; učitel přísné tváře; odmítl ho s ledovou tváří; malá, hnědá, tváři divé
(Erb.); přen. kniž. ve spoj. vmést někomu ve t., do tváře urážku, obvinění urazit, obvinit ho (v
přímém střetnutí); před tváří světa, lidí před světem, před lidmi; před tváří boží (náb.) před
bohem; v ust. spoj. v potu tváři (řidč. tváře) pracovat, dobývat svůj chléb ap. těžce; tváří v t.
(zast. tvář ve tváři Pfleg.) (komu, čemu), v t. (komu) (Bozd.), v tváři (komu) (Zey.) přímo
naproti, v blízkosti někoho, něčeho: stanout někomu tváří v t. setkat se s ním; octnout se před
někým tváří v t.; hledět, být tváří v t. nebezpečí, smrti; stát tváří v t. záhadě; ♦ (lidé) dvojí
tváře neupřímní, falešní; má to psáno ve tváři

3. kniž. souhrn základních znaků, rysů někoho, něčeho; podstata 1, povaha 2, charakter 3, tvářnost 2: lidská t. básníka;
poznat skutečnou t. života; pravá t. fašismu; přen. v ust. spoj. ztratit, řidč. zachránit (Tvorba) (svou) t. čest, prestiž
4. kniž. vnější podoba věci n. jevu; vzezření, vzhled, tvářnost 3: měnící se t. města; t. krajiny; t. časopisu (Fuč.); dvojí t. pravdy; t.
pouště (Vrchl.); shladit s tváře světa (Olb.) s povrchu
5. člověk 1; řidč. živý tvor vůbec: potkávat neznámé tváře; znát všechny tváře kolem; všude jen černé tváře černoši; bledá, bílá t.
běloch (zprav. v protikladu k Indiánům); zast. všechna t. mužská (Ner.) všichni muži; – němá t. zvíře; dcera byla ve psí t. proměněna
(Jir.) ve psa; → zdrob., zprav. expr., k 1, 2, 5 tvářička, řidč. kniž. tvářinka (†tvářka Něm.), -y ž.: bledé t-čky dítěte; buclaté t-nky
děvčátka; – usměvavé t-y dětí; – ustrašená t. dětská; – smát se na každou hezkou t-u dívku

ČLOVĚK v českém znakovém jazyce – základní
znak (místo artikulace – tvář)

Tvář – jazyková data: etymologie, synonymie,
deriváty…
Etymologie (podle Rejzka)
tvář, tvářička, tvářnost, tvářit se, zatvářit se, přetvařovat se, přetvářka. Stč. tvář ‘podoba, tvář,
tvor’. Všesl. - p. twarz ‘tvář, obličej’, r. d. tvar’ ‘tvář, tvor’, s./ch. tvâr ‘látka, hmota; tvor’,
stsl. tvarь ‘tvor, výtvor’. Psl. *tvarь, původně asi ‘stvoření, výtvor’, je odvozeno od *tvoriti
(viz tvořit, srov. tvor, tvar).

Synonymie (Haller, Klégr aj.): obličej; líc; ksicht; ciferník; vypadák, fasáda; fyziognomie;

čumidlo; huba, držka, tlama, čuňa; papula (metonymie – ústa a oblast kolem úst)
Deriváty: tvářička, tvářinka; tvářenka; tvářnost; tvářit se, přetvařovat se…

Tvář – jazyková data: frazeologie
z tváří mysl září
tvář mysli zrcadlo; vydá hned, co tam padlo

tvářka lhářka X tvářka není lhářka
má to napsáno ve tváři / na čele
Další reprezentace povrchu ( vnějšku, zvnějšnění):
co na srdci, to na jazyku
v ústech med, v srdci jed
má srdce na dlani

Profily somatických pojmů
-

-

Srov. např.
Vaňková, I.: Dyť se nosí i do kostela. Stereotyp a představová schémata spojená s jednou tabuizovanou částí těla. In: Vaňková, I. – Šťastná,
L. (ed.): Horizonty kognitivně-kulturní lingvistiky II. Metafory, stereotypy a kulturní rozrůzněnost obrazů světa. Praha: FF UK, 2018, s. 95–124.
Vaňková, I. – Čurdová, V.: Čelem k teorii pojmových profilů: nové možnosti slovníkového výkladu somatismů. Didaktické studie, 6, 2014, 1,
s. 66–78.

Tvář – profily pojmu
Manifestace – jevení, vizualita: jevit se, vypadat; být rozpoznatelný (krásná tvář ; hezký
– nehezký; b) „tvářit se“, komunikovat (viz funkce a, b: přísná tvář, nasadit vážnou tvář)
Lokalizace – vpředu + nahoře (zadní líc, zadní tvář)
Funkce – a) jevit se, vypadat; být rozpoznatelný; hezký – nehezký (; b) „tvářit se“,
komunikovat, c) místo fyzického kontaktu s druhým – ca) láska (pohladit po tváři, políbit
na tvář), cb) trestání, agresivita (facka; rozbít hubu / ciferník / držku…)
Gesto – viz manifestace, funkce: nastavit druhou tvář, protáhnout tvář, zahalit / zakrýt
někomu tvář
Vypadání; identita (srov. i jméno; hlas); konfrontace s druhým a se světem (tváří v
tvář); „dávání najevo“ – komunikace; zveřejnění soukromého, reprezentace já: portrét,
fotografie

Tvář – profil manifestace + funkce (hlavní)
a) „vypadání“, identita, rozlišování; přirozenost a záměrná stylizace (líčení)
já → ty, vy, oni; ty, vy, oni → já)
b) mimika – komunikace; záměrné projevy X nezáměrné projevy
Lze identifikovat: muž – žena; dítě – dospělý; mládí – stáří
rasa (barva pleti, tvar očí; fyziognomie)
individuální zvláštnosti: fyziognomie, barva očí, pigmentace...
líčení, zdobení
→ individualita; rozlišovací funkce
→ identita a sebepojetí
←

interpretace výrazů jiných lidí („čtení“)

Metafory: TVÁŘ JE MASKA (přetvářka, předstírání), TVÁŘ JE ZRCADLO (konfrontace s
vlastní identitou, „zrcadlení“), KNIHA, TEXT („čtení z tváře“)

„Vypadání“ – krása, ideální („normativní“)
podoba; rozpoznatelnost; vázanost na „já“ (a „ty“)

Milan Kundera: Nesmrtelnost
(L'Immortalité, 1990, česky 1993)
První díl: Tvář
- tvář ztotožňována s identitou, individuálním já;
rozporuplnost teze „já = má tvář“; zveřejnění

- Bůh a oko kamery; negace soukromí; identita a
„imagologie“

- tento svět (= jevení, vypadání) X svět, „kde
nejsou tváře“
- otec před smrtí zničil fotografie

(otec odešel) do světa, kde už nejsou tváře

Mimika: tvář jako ikona, tvář jako index?

Tvář – profil lokalizace: nahoře, vpředu: →
zjevnost, vystavenost světu
tvář X zadek: vizuální podobnost, lokalizace – protihlehlost; opozice zjevnosti a skrytosti

zadní líc, zadní tvář…

Oko / oči: vypadat X vidět, dívat se, hledět;
pohled
oko – do duše okno // oko – do srdce okno
→ nahlížení do určitého uzavřeného (intimního)
prostoru (domu, místnosti), kde je umístěna
podstata lidské bytosti (srdce, duše, já)
NÁDOBA; KANÁL; HRANICE mezi vnějškem a
vnitřkem

něco / někdo někomu padl / padla / padlo do oka
vypadá to…, na pohled, naoko / na oko
pohled – konceptualizace (J. Wolker: Tvář za sklem)

Ústa, jazyk (→ mluvení jako „zvnějšňování nitra“)
V ústech med, v srdci jed. (X)
Co na srdci, to na jazyku. (=)
Ústa a zuby, závory dvojí.

Díky za pozornost!
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https://www.scribd.com/doc/72160194/Culture-Body-And-Language (ke stažení)
Kam je v lidském těle situována mysl? – Různé kultury – různé kulturní modely

- abdominocentrismus (játra, ledviny, …)
- kardiocentrismus (srdce)
- cerebrocentrismus (hlava, mozek)

-

varianty a kombinace: holismus / dichotomická koncepce „hlava / mysl – srdce“ aj.
Evropa X Japonsko, Čína, africké jazyky …
vliv křesťanství (srdce); vliv kartezianismu (hlava)
chybí slovanské jazyky

