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Vnútorný svet človeka a jazyk

Jana Sejáková

Jazykovedný ustav I Štúra SAV, Bratislava

Náš vnútorný svet má svoj paradox je našou najbližšou skutočnosťou,
a pritom je skrytý pred našimi zrakmi Môj experiment spočíva v tom, že som
sa pokúsila tento vnútorný svet človeka zrekonštruoval na základe toho, že
som prenesené významy chápala ako doslovné Ako východiskový materiál
mi poslúžil Slovník slovenského jazyka ([SSJ]I—VI, 1959—1968) Vyexcer-
povala som / neho exemphfikácie všetkých uvádzaných prenesených význa-
mov zo skúmaného sémantického okruhu a okrem toho aj exemphfikácie pre-
nesených významov zo skúmaného sémantického okruhu, ktoré sa v slovníku
nevyčleňujú ako osobitné významy Exemphfikácie som podľa ich doslovné
ho významu zoskupila do rovnorodých sémantických tned ako premiestňo-
vanie v priestore, rôzne druhy fyzických manipulácií, iniciácia k fyzickému
pohybu, rôzne fyzikálne a biologické procesy a pod V každej sémantickej
triede som z exemphfikácií vyčlenila najreprezentatívnejšie, prípadne najvý-
raznejšie, ktoré uvádzam v ich gnómickej modifikácii Sémantické triedy
doslovných významov som potom usporiadala v takom poradí, aby som poda-
la čo najplastickejší obra? konkrétneho sveta ako sveta nášho vnútra '

Tak život je putovaním v istom priestore Hovorí sa o životnej púti Ľudia
sa v tomto priestore pohybujú Pohybujú sa rôzne — po cestách i neceitdch
Na cestách si treba dávať pozor — niekto ťa môže z cesty vychýlil, zviest zpra
vej cesty, zviest na sceslie, či cestu zaťal, niekomu druhí rovnajú cestu, niek-
to si musí prerúbať ceitu sám, treba sa učiť hľadať najschodnejšie cesty k vy-

1 Kurzívou sú označené pomenovania javov zmyslovo vnimatelného sveta, pod-
čiarknutím pomenovania abstraktných javov vnútorného sveta človeka
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týčenému cieľu Neiaz sa očitá človek na rázcestí, veľakrát blúdi Niekto ide
po vyšliopúnych chodníkoch, iný po nevychodených, dá <ia prípadne na krivé
chodníčky Väčšina nerada vybočuje z kolají, aj sa nerada dáva odsunul na
vedlajšiu koluj Nie sú zriedkavosťou duševne vykolajení ludia Najnaročnej
šie je nájst východiska z bludiska a najnepríjemnejšie je dostal sa do slepej
uličky, stratil sa v labyrinte alebo pohyboval sa v bludnom kruhu Ľudia sa
životom brodia, predierajú, plahočia a khemia si cestu dopredu — podlá
toho, aké terénne prekážky musia prekonal priepasti neporozumenia, hory
neštastia, bahno neresji, hušťavu predsudkov, mravnú púst a hlbočiny záhad
Občas sa ocitajú na pokraji zúfalstva, inokedy sa musia premest ponad pos-
mešky, všeličo musia preskákal Ked sa nepodarí terénnu prekážku zdolal,
potom nezostavá nič iné, iba sa pokúšal vyškriabal sa z celej situácie, vyviaz-
nut z pohromy či nebezpečenslva. vybr'dnut z biedy či z tažkostí

Na živolnej púli sú ludia zdržiavaní vo volnom pohybe aj iným spôso
bom — viažu sa nav/ájom alebo k predmetom rôznymi druhmi spojív sú lo
nitky, vlákna, šnúry, putá, siete, reťaze, lep, magnetizmus a pod Niektorých
viaže vzájomne cit, s niekým môže človeka zvažoval dôvera, k niekomu
pútajú spomienky Ďalší upínajú k niekomu svoje lúžhy, ba dokonca na nie-
kom až chorobne visia Niektorí sa snažia zaviazal si niekoho vdačnoslou.
iní zas radi upútavajú niečiu pozornost. další sa všemožne usilujú pntiahnut
na svoju stranu čo najviac prívržencov, čo sa darí na|lepšie obzvlášt pnlaž-
hvým ludbm, magnetickým bytostiam ich pútavými rečami Ale aj tým sa
môže stať, ?e si nakoniec pntiahnu len neduhy a choroby Zálelníci zaplie
taju svoje obele do zvodných sieti, rodičia držia svoje deti na uzde, prípad-
ne na reťazi, pracujúce matky sú sputnané železnými okovami povinností.
ktoré by chceli pretrhal Niekoho viažu putá zvyklosti a noriem, my je zas
uväznený v uzučkej komôrke zvetraných predsudkov, či v tiesnivych rodin-
nýcJi putách, další lipne na tradícii Niektorí sú pripútam k pôde či k pano
vi, niekoho viaže na isté miesto spomienka Záujmy sa zamotávajú, uzlia,
spájajú navzájom, ludia sa zaplietajú do bezradnosti a neislôí, zamotávajú sa
do dlhov, konfliktov a iných nepríjemností Snažia sa vymotal z nebezpe-
čenstiev, hoci náhoda ro/uzlí aj najspletitejšie situácie Trhajú sa priatelske
zväzky, lamu sa manželské puta A všetci idú tam, kam ich srdce t aha

Okrem terénnych preka/ok a väzieb musí človek na svojej púti životným
priestorom rátať aj s inými entitami tohto sveta Sú schopné samoslatneho
pohybu, sú schopné manipuloval s človekom, lo znamená mat s ním fyzický
kontakt bez narušenia celistvosti, alebo manipulujú s človekom tak, že mu
spôsobujú fyzické zranenia prostredníctvom zubov, pazúrov, klepiet, žiha-
diel alebo pomocou trhavých, sečných a bodných zbraní

Obchádzajú nás zlé predtuchy, prikrádajú sa k nám divné, neveselé
myšlienky, prichádza na nás strach Do niekoho vslupi zlost. inému zas sláva
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