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VVVVzťah jazyka a ľudskej skúsenosti, spätosť pojmového systému 
a metafory sú niekoľko desaťročí výskumnou doménou kognitívnej 
lingvistiky. Špecifickou kognitívnolingvistickou oblasťou je skúmanie 
jazykového obrazu sveta (dominantne v poľskej lingvistike), resp. kon-
ceptualizácie sveta (predovšetkým v americkej lingvistike), v rámci 
ktorej sa osobitná pozornosť venuje okrem iného otázkam pojmového 
spracovania emócií, fyzických procesov a stavov. Základným postulá-
tom uvedeného výskumného prístupu je myšlienka, že prostredníc-
tvom jazykového stvárnenia vybraného výseku reality možno odkryť 
spôsob, akým sa tento fragment kognitívne spracúva, ako o ňom pou-
žívatelia jazyka rozmýšľajú, akú interpretáciu mu prisudzujú (Saicová 
Římalová, 2010, s. 11, Waszakowa, 2010, s. 298 – 299). Z množstva 
kognitívne orientovaných prác vnášajúcich svetlo do problematiky 
vzťahu ľudskej skúsenosti a pojmového spracovania fyzického a emoč-
ného prežívania možno spomenúť fundamentálne práce Lakoffa (1987; 
v českom preklade 2006) a Lakoffa a Johnsona (1980; v českom prekla-
de 2002). Z početných nadväzujúcich výskumov sú v kontexte tohto 
príspevku podnetné predovšetkým práce zacielené na skúmanie kon-
ceptualizácie bolesti v konkrétnom jazyku, napr. Kövecsesa (2008) 
                                                           
1111    Štúdia bola vypracovaná v rámci grantového projektu VEGA č. 1/0252/12 Morfosyntaktické 
a lexikálne parametre kolokácií v slovenčine.    
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a Waszakowej (2010), alebo komparatívne výskumy kognitívneho 
spracovania domény bolesti v desiatkach svetových (vrátane slovan-
ských) jazykov, napr. výskum Bonch – Osmolovskaye – Rakhiliny – 
Reznikovej (2007). Obdivuhodné množstvo príkladov dokumentujú-
cich jazykový obraz vnútorného sveta používateľov slovenského jazy-
ka zozbierala J. Sejáková (1994) v čase, keď sa podobné výskumy v za-
hraničí ešte len rodili.2 

Porovnanie výsledkov uvedených výskumov ukazuje, že metaforic-
ké štruktúrovanie telesných a emočných skúseností je v základných 
rysoch interlingválne univerzálne tak, ako je univerzálna samotná 
ľudská skúsenosť s telesnými a emočnými procesmi. Zároveň sa potvr-
dzujú principiálne tézy kognitívne orientovanej lingvistiky: antropo-
centrický a experiencialistický základ jazyka (k termínom pozri napr. 
Lakoff, 2006, s. 14; Vaňková, 2005, s. 59n, Saicová Římalová, 2010, 
s. 15). Zistenia predložené v tejto práci, vyplývajúce z mikroanalýzy 
konceptuálnych modelov vybraných procesov v slovenčine na mate-
riáli Slovenského národného korpusu (ďalej SNK), budú tak skôr po-
tvrdením platnosti fenoménu metaforickej konceptualizácie psychofy-
zických procesov aj v slovenčine než objavením symptomatických čŕt 
jedného jazyka.  

 
 

1 Východiská analýzy a1 Východiská analýzy a1 Východiská analýzy a1 Východiská analýzy a    výskumná vzorkavýskumná vzorkavýskumná vzorkavýskumná vzorka    
Verbá označujúce psychofyzické procesy vrátane pomenovaní 

emočného prežívania označujú v zásade dva typy udalostí: (A) vizuál-
ne alebo auditívne, teda objektívne vnímateľné procesy (zobudil sa, 
zbledol, triasol sa, čkal) a (B) procesy vnímateľné na úrovni prežívania 
(subjektívne) alebo vyvoditeľné zo sprievodných signálov (znepokojil 
sa, zaľúbil sa, páli ho, bolí ho, dusí ho). Hranice medzi nimi prirodzene 

                                                           
2 Za upozornenie na túto prácu ďakujem recenzentovi. 
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nie sú úplne ostré. Z nich pre potreby tejto práce vyberieme štyri zá-
stupné procesy reprezentované verbami triasť sa, očervenieť, ochorieť 
a bolieť a ukážeme spôsoby ich konceptualizácie. Ako vhodný nástroj 
na overenie možností jazykového stvárnenia sledovaných procesov sa 
pritom ukazuje práca s korpusom, a to vzhľadom na dostupnosť repre-
zentatívneho množstva jazykových dát zo štýlovo heterogénnych tex-
tov. 

Vybrané psychofyzické procesy sa v textoch SNK stvárňujú pro-
stredníctvom minimálne štyroch3 zovšeobecnených intenčno-valenč-
ných modelov: 

i. Xproc/stat (+HUM) – [VF – Y (DEVERB, DEADJ)]: PsychFyz pro-
ces/stav ako charakteristika vzťahu medzi procesuálom/statuálom 
a procesom/stavom (má, dostal chorobu, pociťuje bolesť); 

ii. Xproc (+HUM, PARS HUM) – VF – Y (DEVERB, DEADJ): PsychFyz 
proces ako pasívna fyzická skúsenosť prežívateľa (tvár sa zaliala 
červeňou, prepadol chorobe); 

iii. Yag (DEVERB, DEADJ) – VF – X (+HUM): PsychFyz proces ako 
činnosť aktívnej entity (bolesť ho zožiera, tlačí, červeň ho obleje, 
triaška ho drví, choroba ho prenasleduje); 

iv. Zag – VF – Y (DEADJ, DEVERB) – X (+HUM) – ADVdir (PARS 
HUM): PsychFyz proces ako aktívna manipulácia entity s inou enti-
tou (spomienka mu vohnala červeň do tváre).  

                                                           
3 Okrem štyroch konceptov, ktoré uvádzame v práci, možno uvažovať aj o ďalších. Napríklad 
K. Waszakowa (2010) uvádza až šesť spôsobov profilácie bolesti v poľštine. V slovenčine sa psy-
chofyzický proces môže stvárňovať aj ako aktívna skúsenosť prežívateľa procesu, resp. aktívny 
postoj prežívateľa. Uvedený model by zodpovedal štruktúre Xag (+HUM, PARS HUM) – VF – Y 
(DEVERB, DEADJ): bojuje s chorobou, premohol chorobu, vzoprel sa bolesti, potlačil triašku.. 
Keďže však tieto štruktúry väčšinou nemajú v slovenčine aspoň približný ekvivalent v podobe 
psychofyzického verba, bližšie sa im v práci nevenujeme. Okrajovo s cieľom presvedčivo ilustro-
vať dokladovaný konceptuálny model však v práci uvádzame príklady aj z tejto intenčno-
valenčnej schémy. 
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V nasledujúcej časti práce sa budeme detailnejšie zaoberať typom 
(iii), v ktorom samotný fyzický proces alebo stav ako logický výsledok 
procesu sa stáva metaforickým agensom.  

 
 

2 Konceptuálne modely psychofyzických procesov2 Konceptuálne modely psychofyzických procesov2 Konceptuálne modely psychofyzických procesov2 Konceptuálne modely psychofyzických procesov    
V tab. 1 je zoznam tých najčastejších verbálnych kolokátov ab-

straktných substantív triaška, červeň, choroba, bolesť,4 ktoré v koloká-
ciách s uvedenými substantívami sémanticky zodpovedajú procesom 
triasť sa, očervenieť, ochorieť a bolieť (a ich temporálnym modifiká-
tom: roztriasť sa, zabolieť ap.) a zároveň korešpondujú s intenčno-
valenčným modelom typu (iii). V nasledujúcej časti stručne predsta-
víme jednotlivé metaforické schémy, ktoré vyplynuli z korpusových 
zistení. 

 
Tab. 1 Verbálne kolokáty lexém červeň, triaška, choroba, bolesť5 
Subst. Verbálne kolokáty  
triaška prebehnúť, pochytiť, chytiť (sa), zmocniť sa, za-/lomcovať, drviť, 

zmocniť sa, zachvátiť, prejsť, premknúť, schytiť, držať, ovládnuť, 
vystúpiť, preskočiť, obchádzať, prepadnúť, zmietať 

červeň zaliať, stúpnuť, vystúpiť, zaplaviť, vstúpiť, obliať, nahrnúť sa, 
rozliať sa, udrieť, zjaviť sa, sfarbiť, vojsť, vbehnúť, pokryť, vkrad-
núť sa 

choroba podľahnúť, prísť, postihnúť, ohrozovať, prenasledovať, obchádzať, 
prichádzať, napadnúť, zachvátiť, navštíviť, ohlásiť sa, chodiť, 
držať, skosiť, stúpať, stretnúť, zjaviť sa, útočiť, hlásiť sa, zožierať, 
prekvapiť, preniknúť, zmocniť sa, vstúpiť, zaskočiť, ísť 

                                                           
4 Vyhľadávanie verbálnych kolokátov sme realizovali prostredníctvom príkazu [lemma="červeň"] 
kombinovaného s pozitívnym filtrovaním verb [tag="V.*"] v rozmedzí -3 <KWIC do 3 >KWIC. 
Frekvencie boli prepočítané prostredníctvom automatického nástroja počítajúceho frekvenčnú 
distribúciu vyselektovaných kolokátov. 
5 V tabuľke uvádzame len perfektívne členy vidových dvojíc, zastupujúce aj imperfektívne pen-
danty: napr. prejsť – prechádzať, premôcť – premáhať, zaplaviť – zaplavovať ap. V prípade, že sme 
perfektíva v SNK neidentifikovali, uvádzame imperfektívne členy: napr. páliť, dusiť, hrýzť ap. 
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bolesť prísť, premôcť, zovrieť, vystreliť, zaplaviť/, napĺňať, pichnúť/-ať, 
premknúť, zmocniť sa, prebehnúť, stretnúť (sa), pre-/vniknúť, 
zaskočiť, ovládnuť, zahryznúť (sa), trhať, páliť, dusiť, pre-
/vyšľahnúť, lomcovať, tlačiť, vstúpiť, pohltiť, búšiť, chytať (sa), 
spaľovať, gniaviť, prikvačiť, obliať, hrýzť, bodať, udrieť, lámať, 
tĺcť, zožierať, obchádzať, šľahať, zaútočiť 

 

S cieľom špecifikovať jednotlivé konceptuálne metafory, ktorými sa 
stvárňujú psychofyzické procesy v štruktúrach typu (iii), možno slove-
sá evidované v tab. 1 na základe ich primárneho – nemetaforického – 
významu roztriediť do slovesných sémantických tried.6 Tab. 2 ukazuje, 
že na pomenovanie vybraných psychofyzických procesov sa systémo-
vo využívajú akčné verbá7 z piatich, resp. šiestich sémantických skupín 
(sémantické triedy podľa Sokolová – Ivanová – Kyseľová, 2012, v tlači). 

 
Tab. 2 Sémantické skupiny akčných verb (AV) metaforicky používaných na 

označenie PsychFyz procesov a konceptuálne modely ich stvárnenia  

Sémant. triedy 
AV 

Príklady PsychFyz proces je: 

kinetické verbá ísť, chodiť, vstúpiť, nabehnúť, na-
hrnúť sa, obísť, prebehnúť, presko-
čiť, vbehnúť, vojsť ai. 

realizačné ver-
bá 

navštíviť, ohlásiť sa, prenasledo-
vať, ohrozovať, premôcť, prepadn-
úť, napadnúť, prekvapiť, zmocniť 
sa, zaútočiť, vystreliť ai. 

− konfrontácia 
s (neočakávaným) 
návštevníkom / oko-
loidúcim 

− boj s útočníkom, 
agresorom  

                                                           
6 Niektoré zo slovies triedime na základe významu uvedeného v KSSJ (2003) ako prvého, hoci 
slovník v súvislosti s psychofyzickým procesom eviduje samostatný procesný význam (napr. 
vystreľovať: „2. (o bolesti) ostro vychádzať z istého miesta“). Vo vzťahu k ostatným možno vý-
znam uvedený na prvom mieste v príslušnom hesle chápať ako motivujúci a to je rozhodujúce, ak 
je cieľom rekonštruovať spôsob, akým sa psychofyzický proces kognitívne uchopuje (vystreliť: 
„1. vypustiť strelu zo strelnej zbrane, streliť, vypáliť“; porov. bolesť mi prudko vystrelila do zátylku). 
7 Niektoré slovesá pochádzajú z tried procesných verb (PV). V našej vzorke je takým prípadom 
verbum zaplaviť, pohltiť, ktoré sú na pomenovanie psychofyzického procesu používané na prin-
cípe metafory tela ako tekutinou naplniteľnej nádoby. V tab. 2 ich uvádzame na konci.  
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deštruktívne 
verbá 

drviť, zavaliť, zožierať, dusiť, lá-
mať, trhať, páliť, spaľovať, skosiť 

kontaktové a 
manipulačné 
verbá 

držať, po-/s-/chytiť, kmásať, bičo-
vať, udrieť, obliať, tlačiť, vŕtať, 
lomcovať, hrýzť, zahryznúť sa, 
bodať, pichať, šľahať, prešľahnúť, 
gniaviť, tĺcť, prikvačiť, búšiť, napl-
niť, obliať, zaliať ai.  

modifikačné 
verbá 

sfarbiť 

kauzatívne PV zaplaviť, pohltiť 

− skúsenosť 
s ubližovaním, de-
formáciou, deštruk-
ciou 

− podliehanie zmene 

− naplnenie tekutinou 

 
2.1 Psychofyzický proces ako kontakt s tekutinou smerujúcou 2.1 Psychofyzický proces ako kontakt s tekutinou smerujúcou 2.1 Psychofyzický proces ako kontakt s tekutinou smerujúcou 2.1 Psychofyzický proces ako kontakt s tekutinou smerujúcou 

dodododo    alebo von zalebo von zalebo von zalebo von z    telatelatelatela    
V kognitívnej lingvistike je známym fakt, že javom neohraničeným, 

nevydeleným z kontínua sa na báze skúseností s fyzickými objektmi 
vrátane vlastného tela prideľujú umelé hranice, kategorizujú sa ako 
nespojité, diskrétne entity (Lakoff – Johnson, 2002, s. 39 – 40). 
V myslení a v jazyku sa tak vytvárajú ontologické metafory pripisujúce 
udalostiam, činnostiam či procesom charakter objektov, resp. substan-
cií (ibid., s. 45). To sa rovnako vzťahuje aj na psychofyzické procesy či 
procesy, ktoré sa podľa kognitívnolingvistickej interpretácie metafori-
zujú ako ohraničené entity vo vnútri človeka (ibid., s. 67). Z korpuso-
vých dokladov je zrejmé, že psychofyzický proces sa v jazyku koncep-
tualizuje často ako tekutina smerujúca zvonku do časti tela alebo na-
opak. Frekventované používanie prepozície do implikujúcej vnútorný 
priestor súvisí s predstavovou schémou nádoby, resp. je potvrdením 
univerzálnosti konceptuálnej metafory tela ako ohraničenej nádoby 
(ibid., s. 43), do ktorej môže element spoza jej hraníc vojsť a ktorej 
vnútro sa môže naplniť tekutinou (červeň obleje, zaleje niekoho, bolesť 
zaplaví, napĺňa niekoho, vytryskne z niekoho): 
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SNK: Mamka prestala jesť, tvár jej zaliala červeň.; Líca mu zaplavila 
červeň.; Do líc sa jej nahrnula červeň a zaplavila ju zlosť.; Obliala ma 
rezavá bolesť.; Napĺňala ju taká bolesť, až by najradšej nahlas zavýjala.; 
Predstavujem si, ako si utrápená Hélćne vloží hlavu do dlaní a ako z 
nej vytryskne pálčivá bolesť. 

 
2.2 Psychofyzický proces ako skúsenosť s okoloidúcim, nevítaným 2.2 Psychofyzický proces ako skúsenosť s okoloidúcim, nevítaným 2.2 Psychofyzický proces ako skúsenosť s okoloidúcim, nevítaným 2.2 Psychofyzický proces ako skúsenosť s okoloidúcim, nevítaným 

návštevníkom chodiacim po/v telenávštevníkom chodiacim po/v telenávštevníkom chodiacim po/v telenávštevníkom chodiacim po/v tele    
Proces, resp. kvalita, ktorá je logickým výsledkom fyzického proce-

su (červeň), sa kognitívne spracúva ako aktívny pôvodca procesu, resp. 
jeho kauzátor. Konceptualizácia procesu teda neostáva len na rovine 
jeho stotožnenia s ohraničenou entitou, resp. substanciou („niečo“), ale 
posúva sa smerom k užšej špecifikácii procesu ako aktívnej ľudskej 
bytosti („niekto“). Aj v prípade psychofyzických procesov sa teda plat-
ňuje jeden z najuniverzálnejších typov ontologickej metafory – perso-
nifikácia (ibid., s. 47) a potvrdzuje sa výrazne antropomorfický základ 
myslenia a jazyka (Vaňková, 2005, s. 64). Fyzický proces sa v našich 
príkladoch konceptualizuje ako neočakávaná, nevítaná, nežiaduca 
návšteva (choroba navštívi, ohlási sa) alebo ako nedbytná prítomnosť 
kinezora v blízkosti osoby (choroba ho prenasleduje, ohrozuje), ako 
stretnutie (bolesť ho stretla), resp. ako pohyb aktívneho kinezora vstu-
pujúceho do „vnútorného priestoru“ osoby, prekračujúceho „prah jej 
domu“ alebo sa neobmedzene pohybujúceho v tomto priestore (červeň 
vstúpi, nabehne, zjaví sa, triaška obíde, prebehne, prejde, preskočí, 
choroba a bolesť obchádza, prichádza, rozlieza sa ap.):8  

SNK: Obchádza ma triaška.; Akoby na mňa šla choroba.; Marta sa takto 
druhý raz v živote stretla s veľkou bolesťou.; Myslela si si, že Ťa už 
väčšie bolesti ani nemôžu stretnúť.; Žeby ho čoskoro navštívila choro-
ba?; Choroba sa ohlásila asi tak pred dvoma rokmi. 

                                                           
8 Okrajovo sa psychofyzický proces stvárňuje ako modifikačný proces realizovaný aktívnym 
modifikátorom: Sledovala v zrkadle svoju tvár, ako jej jemná červeň sfarbila líca. 
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;  

Chlapčenská červeň mu vstúpi do líc, keď sa pýtame na tú bielizeň.; 
Asi by mi nabehla červeň do tváre.; Bolesť sa po všetkých údoch roz-
liezala.; Choroba jej chodila po celom tele.; V krížoch sa usadila tupá 
bolesť.; Na chrbát mi vystúpila triaška.; Zasa ma zamrazilo, triaška mi 
prebehla/prešla/preskočila telom. 

 
2.3 Psychofyzický proces ako skúsenosť s útočníkom, nepriateľom 2.3 Psychofyzický proces ako skúsenosť s útočníkom, nepriateľom 2.3 Psychofyzický proces ako skúsenosť s útočníkom, nepriateľom 2.3 Psychofyzický proces ako skúsenosť s útočníkom, nepriateľom 

vvvv    boji, väzniteľomboji, väzniteľomboji, väzniteľomboji, väzniteľom    
Pohyb aktívneho kinezora sa často stvárňuje ako nepozorovaný prí-

chod, neočakávaný útok, prekvapujúci atak a skúsenosť s ním ako sú-
boj, ktorého výsledkom môže byť porážka alebo víťazstvo v boji, príp. 
vyslobodenie z väznenia (choroba ho napadla, zaútočila naňho, zmoc-
nila sa ho, zvíťazila, možno prepadnúť chorobe, možno nad ňou zvíťa-
ziť, triaška prepadne, ovládne, červeň sa vkradne, vbehne, choroba 
prekvapí, prenikne, vnikne, zmocní sa, zaútočí, s chorobou a bolesťou 
sa zápasí, čelí sa jej, bojuje sa s ňou, možno ju premôcť, zahnať, vypu-
diť, oslobodiť sa od nej, alebo sama ustúpi):  

SNK: Do zacelených rán na tvári mi znovu vtrhla bolesť.; Do líc sa jej 
vkradla červeň a hlas jej zlyhal.; Zomrel v roku 1981, keď mu choroba 
napadla aj pľúca.; Zdalo sa, že dievčatko sa vráti do normálneho života, 
ale choroba znova zaútočila.; Do rán na tvári mi znovu vtrhla bolesť.  

; Pred rokmi ma prenasledovala choroba, čo sa odrazilo na mojej ne-
dostatočnej forme.; 

Posledných 20 mesiacov bojoval s chorobou.; Skeptici tvrdili, že ho po 
pár dňoch premôže nejaká choroba.; Cíti, ako ho ovláda pomalá triaš-
ka.;  
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Pravdepodobnosť, že sa človeka zmocní nepríjemná Alzheimerova 
choroba, sa zmenšuje.; Je to ona sama, ktorá sa musí chorobe vzoprieť 
a oslobodiť sa.; Skackala, až kým bolesť neustúpila. 

 
2.4 Psychofyzický2.4 Psychofyzický2.4 Psychofyzický2.4 Psychofyzický proces ako manipulácia, deštrukcia, ubližovanie,  proces ako manipulácia, deštrukcia, ubližovanie,  proces ako manipulácia, deštrukcia, ubližovanie,  proces ako manipulácia, deštrukcia, ubližovanie, 

mučeniemučeniemučeniemučenie    

Z hľadiska počtu uplatňovaných verb zrejme najfrekventovanejším 
typom metaforickej konceptualizácie psychofyzických procesov 
v rámci základného modelu „PsychFyz proces je skúsenosť s aktívnou 
ľudskou bytosťou“ je stvárnenie procesu ako fyzického kontaktu ak-
tívnej entity s telom či jeho časťou. Tennto kontakt sa prejavuje ako 
kinetická manipulácia telom, poškodzovanie či akt deformácie, inak 
povedané – ako súboj v jeho priebehu a v rozličných variáciách (triaš-
ka drví, lomcuje, zmieta, po-/s-/chytí drží niekoho, červeň zavalí, bo-
lesť zovrie, trhá, páli, dusí, hryzie, prikvačí, gniavi, spaľuje, vystrelí, 
bodne, choroba skosí niekoho ap.). Úzka súvislosť s predošlým mode-
lom, v rámci ktorého sa psychofyzický proces konceptualizuje ako 
útočník iniciujúci boj, resp. väzniteľ, od ktorého sa možno oslobodiť, je 
zrejmá: 

SNK: Ešte vždy ju držala horúčkovitá triaška.; Choroba ho držala 
v pazúroch.; Drvila ma triaška, nohy sa mi podlamovali.; Pri myšlienke 
na to ju chytala smrtiaca triaška.; Bolesť mi vystrelila zo zátylku rovno 
až po členky.; Hoci mnou kmásala nevýslovná bolesť, uvedomoval som 
si všetko, čo sa deje.; Ustavične ju zožierala tupá bolesť.; Plazil som sa, 
bičovala ma bolesť.; Napriek tomu jej chcel dať najavo, aká nesmierna 
bolesť ho tlačí.; Jej vŕta ostrá bolesť v prsiach, ale ani jemu je nie naj-
lepšie.; Do pravého kolena mi udrela veľká bolesť.; Keď vošiel doktor, 
červeň jej udrela do tváre a oči sa jej naplnili slzami.; Bolesť ho pribila 
k zemi.; Bolesť ho strhávala k zemi.; Keď mal štyridsať rokov, zákerná 
choroba ho skosila do hrobu.; Takmer skríkol, keď sa mu bolesť za- 
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hryzla do chrbtice.; Hádzal sa po koberci, hrýzol doň, akoby mu pe-
kelná bolesť trhala útroby.; Rukami si zakryl tvár, cítil, že bolesť ho 
dusí. 

 
 

ZáverZáverZáverZáver    
Sémantické skupiny slovies v našej vzorke uplatňovaných s cieľom 

sprostredkovať skúsenosť s psychofyzickým procesom spájajú v najvše-
obecnejšom zmysle dve sémantické črty: (sociálna, interpersonálna) 
intervencia a (fyzický) kontakt. Na pozadí tohto zistenia možno do-
spieť k záveru, že psychofyzický proces sa konceptualizuje ako kon-
frontácia s entitou intervenujúcou alebo fyzicky kontaktujúcou preží-
vateľa procesu. Analýza prostriedkov na stvárnenie ďalších psychofy-
zických procesov a obzvlášť emócií by mohla priniesť rozšírenú paletu 
konceptuálnych modelov, nie je však pravdepodobné, že by tieto mo-
dely koncepčne protirečili základnému rámcu (pozri príklady na ďalšie 
psychické a fyzické procesy zozbierané zo Slovníka slovenského jazyka 
v práci Sejákovej, 1994). Modely fungujúce v slovenčine korelujú napr. 
s konceptuálnymi metaforami hnevu, zlosti či túžby exemplifikované 
na angličtine, ale univerzálne platné pre väčšinu jazykov: napr. „hnev 
je protivník v zápasení“, „hnev je nebezpečné zviera, ktoré treba držať 
na uzde“, „spôsobovať hnev znamená neoprávnene vstúpiť na cudzí 
pozemok“, „túžba je vojna“ (Lakoff, 2006, s. 379 – 382, s. 397), „láska je 
vojna“, „citový účinok je fyzický kontakt“ ap. (Lakoff – Johnoson, 
2002, s. 66 – 67). Pokiaľ ide špecificky o význam bolesti, výsledky 
skúmania konceptualizácie tejto sémantickej domény v desiatkach 
svetových jazykov korešpondujú s modelmi, ktoré sú uplatňované aj 
v slovenčine. Napríklad ako jednu zo sémantických tried verb motivu-
júcich vznik metaforického významu bolesti uvádzajú Bonch-Osmo-
lovskaya – Rakhilina – Reznikova (2007, s. 114) verbá s významom 
mechanickej deštrukcie, deformácie alebo verbá s významom pohybu.  
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Z malej sondy do spôsobov jazykového spracovania psychofyzic-
kých procesov bolesti a nekontrolovaných fyzických procesov v slo-
venčine vyplýva, že jazyková konceptualizácia (subjektívne, ale 
i objektívne vnímateľných) skúseností fyzického alebo psychického 
charakteru sa opiera o to, čo je známe z vonkajšej empírie, percepčne 
prístupné, objektívne vnímateľné, čo však zároveň v nejakom aspekte 
vykazuje similaritu s prežívanou skúsenosťou.9 To koreluje so ziste-
niami kognitívnych lingvistov (E. Traugottová, 1995, Waszakowa, 
2010, s. 299) o tom, že v jazykoch existuje tendencia využívať kon-
krétnejšie propozičné obsahy opisujúce externé situácie, napríklad 
manipuláciu s objektmi, modifikáciu vlastností konkrétnych objektov 
a ďalšie hmatové či priestorové skúsenosti, ako konceptuálny základ 
interných situácií, napr. pocitov. 

Z dokladov ponúknutých v tejto práci vidieť, že pojmové spracova-
nie psychofyzických procesov je koherentný systém (k metaforickej 
koherencii pozri Lakoff – Johnson, 2002). Aj v prípadoch, keď by sa 
koncepty vzhľadom na pragmatické odlišnosti významov metaforicky 
použitých verb mohli vzájomne vylučovať, je pragmatická opozícia 
kontextovo neutralizovaná. Napríklad verbá navštíviť, ohlásiť sa 
(v súvislosti s návštevou) či prekvapiť môžu primárne asociovať pozi-
tívne konotácie, ďalší rad verb, ako prísť, vojsť, prebehnúť ap., sú axio-
logicky skôr neutrálne. Použitie všetkých uvedených verb vo význame 
psychofyzických procesov sa však spája s negatívnymi konotáciami 
obyčajne explicitne signalizovanými kontextom: navštívila ho nevylie-
čiteľná, zákerná choroba; navštívila ho choroba alebo iný kríž; ohlásila 
sa choroba, ktorej podľahol; prebehla ním mrazivá, zimničná triaška 
ap.10 Do koherentného pojmového systému psychofyzických procesov 

                                                           
9 Uvedomovanie si similarity býva i explicitne vyjadrené: V hlave mi pulzovala bolesť pripomína-
júca šľahy biča. (porov. bičujúca, šľahajúca bolesť). 
10 Kinetické a modifikačné verbá uplatňované na jazykové stvárnenie konceptu psyhofyzického 
procesu ako stretnutia s okoloidúcim, návštevníkom, prechádzajúcim či podliehania zmene sú 
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zapadá aj konceptualizácia tých procesov, ktoré sú vo vzťahu k proce-
som sledovaným v tejto práci opozitné. Pre tie pritom nemusí v jazyku 
existovať jednoslovný lexikálny výraz: V osemnástich sa zdalo, že nad 
chorobami konečne zvíťazila. (vyzdravela); Našťastie choroba neskôr 
odíde tak, ako prišla. (vyzdravie); Uvoľnila sa, vybrala ruženec a z tvá-
re jej postupne ustúpila červeň. (prestala sa červenať); Do rána ma 
triaška opustila. (prestal sa triasť) ap. 
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An illness has visited him. On the conceptualisation of certain An illness has visited him. On the conceptualisation of certain An illness has visited him. On the conceptualisation of certain An illness has visited him. On the conceptualisation of certain     

psychophyspsychophyspsychophyspsychophysiiiiological processes in Slovak languageological processes in Slovak languageological processes in Slovak languageological processes in Slovak language    
 
The paper deals with the conceptualisation of physical and emotional experience 
in Slovak language. The way how users of different world languages understand 
pain and related body experience has been one of the central exploring fields of 
cognitively oriented sciences, especially lingustics. Heretofor investigation of 
such phenomenon on Slovak language material has not been realised. The paper 
poses partial analyses of conceptualisation of psychological and physical 
processes by focusing on four of them – 1. to shiver, 2. to turn red, 3. to fall 
ill/sicken, 4. to ache/hurt. Language structures containing various verbs 
expressing these physical and emotional experience in methaphoric way are 
gained from Slovak National Corpus. In the paper semantic types of verbs 
identified in the corpus are discussed. Throughout the paper four conceptual 
methaphors are analysed. The conceptual models represented in the paper 
correlate with those presented in several publications dealing with the same 
problem in another European languages.  
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