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Lexikálny systém jazyka sa vyznačuje /ložitosťou vzťahov medzi jeho jed-
notlivými prvkami, ktoré spolu súvisia a vzájomne sa ovplyvňujú Hovoríme
o systémových vzťahoch Súčasná lexikológia a lexikálna sémantika si kladie
za cieľ postihnúť tieto vzťahy a určiť obiektívne ukazovatele, na základe
ktorých sa slová združujú do ur&tých zoskupení

Slovná zásoba tvorí jednu ?o základných jazykových rovín, jednotky
ktorej sú bilaterálne, formálne obsahové a majú povahu paradigmatického
typu na úrovni abstrakčnej a realizačného exemplára na úrovni empirickej
Tieto jednotky sú vo vzájomných interných a externých vzťahoch v rámci f
jednej rovmy, aj s jednotkami iných rovín (Filipec, 1979, s 10) '

Slovná zásoba ako systém pozostáva L množstva čiastkových významo-
vých subsystémov, ktoré majú povahu sémantických paradigiem, zjednote-
ných na základe spoločnej sémy a určených svojím špecifickým diferenciač-
ným príznakom

Lexikálnosémantický systém nie je možné skúmať ako celok, pretože je
to systém otvorený Možno ho však skúmať prostredníctvom analýzy čiastko-
vých systémov, a to tzv sémantických polí, lexikálnosémantických skupín,
radov a pod (napr Sekanmová, 1983) Lexikálnosémantické skupiny sa
vyčleňujú zo sémantických poli Sú to také paradigmatické zoskupenia slov,
ktoré patria k jednému slovnému druhu

Slovesná lexika v porovnaní s inými lexikálnymi subsystémami sa vyzna-
čuje najväčšou zložitosťou Lexikálne komponenty sú v slovesných význa-
moch tesne prepojené s gramatickými a lexikálno-gramatickymi komponent-
mi Sloveso zaujíma preto najdôležitejšiu pozíciu v sémantickej štruktúre
vety

Skúmame lexikálnych systémov rôznych jazykov porovnávaním jednotli-
vých makrosystémov a mikrosystémov cez ich prvky v rámci konfrontačnej
lexikológie spočíva v paralelnom odhaľovaní charakteristických osobitostí
v daných jarykoch na tých istých úsekoch lexikálnych systémov a v tom istom
časovom pnere/e

V našom príspevku poukážeme na aplikáciu konfrontácie čiastkového
systému slovenskej a ruskej lexiky, a to slovies vidieť v slovenčine (S) a BÉ
sen, v ruštine (R) Tieto slovesá zaujímajú centrálnu pozíciu v lexikálno-
sémantickej skupine slovies zrakového vnímania Slovesá zrakového vníma-
nia ako lexikálnosémantická skupina sa vyčleňujú z početnej skupiny slovies
vnímania na základe toho, Že odrážajú okolitý svet vo vedomí človeka pro-
stredníctvom orgánov zraku Daneš - Hlavsa a kôl (1981, s 149-150) vy-
čleňujú predikáty vnímania na základe spoločného obsahu (duševná činnosť
človeka) a spoločných formálno-syntaktických čŕt Tieto slovesá spája pre-

dovšetkým to, že v ich valenčnom polí sa vyskytuje participant, ktorý autori
nazvali informácia Ide predovšetkým o predikáty vlastnenia, odovzdávania
a prijímania informácie

Nakoľko nás daná problematika zaujíma z pohľadu kontextu, nebudeme
dané slovesá skúmať uolovane, t j len na základe lexikografických údajov,
ale zameriame sa aj na ich fungovanie v konkrétnych rečových situáciách
Výstižné odôvodnenie tohto prístupu možno nájsť u S D Kacnefsona (1972,
s 142), ktorý píše "Reálne fakty skutočnosti sa neodrážajú v izolovaných
slovách, ako sú uvedené napr v slovníkoch, ale v rečových komunikáciách,
ucelených výpovediach, textoch "

Slovesá vidieť / anaen patria predovšetkým do perceptívnej sféry, ale
sú zaujímavé aj tým, že v určitých kontextoch viažu na seba a] kogmtívne
významy (Aruťunova, 1989, s 7-30) Popri svojom základnom význame "vní-
mať pomocou zraku" ako jedného zo zmyslov môžu vyjadrovať aj "vnímanie
inými zmyslami", niesť určité prvky subjektívnej modality alebo môžu byť
obohatené o kognitivne vý/namy na úkor straty perceptívnosti V našej ana-
lýze sa pokúsime vyčleniť jednotlivé kontextové významy daných slovies, po-
rovnať ich v oboch jazykoch, doložiť ich príkladmi, t j dostatočným kontex-
tom, poukázať na zhodné a odlišné vyjadrenie rovnakých semém a načrtnúť
jednotlivé fázy významového prechodu z perceptívnej sféry do kogmtívnej

Slovesá vidieť / aaxen majú 6sto perceptívny charakter len vo
významoch vyjadrujúcich" "všeobecnú schopnosť zrakového vnímania" (Vidí
len na jedno oko - On BKfíHT TOJIÍKO OMHHM rJiason) alebo "proces zrako-
vého vnímania" (Čo ofi nevidia, to srdce neboli /pnsl / - */TO rjiasa ne
BHMBT, o TOM cepan.e ne 6omTT) V niektorých prípadoch sa tento význam
prekladá do R aj slovesom saMeian- Napr Deti si ešte občas ukradomky
uštedria buchnat, ale my s Vojtom sa tvánme, že nič nevidíme (Farkašová)
- ffeTH eme apeMH or BpeMena neaaneTBo orffyÔacsrr fípyr fípyra, BO
a n Boňro ncjiaeM BRA vro aroro ne iSMevaeM — ryurcyrcraoBaBaiaif
SRSTÍ ffejiajia BHJI wro ne saMetaer MOJTOXOFO veJioBCKa, xom sce
apeli* ér KOCBJI&CI, na nero (EyjrraKOB) - prítomná šľachta sa t\>ánla,
ie mladého človeka nevidí, hoci naňho stále zazeíala

V iných typoch kontextov slovesá vidieť / Ba^e-n, vyjadrujú "proces
zrakového vnímania" len okrajovo ako sprievodný jav popn dominantných
významoch "stretávať (sa), vídať (sa)" Napr Rúd sa s ňou pozhováral, veď
ju nevidel skoro dvadsať rokov (Hečko) - On c yffoBomcTBBeM c neä no
roBopHJi, Bcgt ee ne BHgeji noíra flBajman, JICT — rocnojnm apntcr
cerojpu jfOMa, 6yffer pafí Bac snuen (EyjrraicoB) - Pán umelec je dnes
doma, rád sa s vami uvidí / rad sa s vami stretne / rad vás prijme V R má
sloveso BHgen v tomto význame širšie použitie ako vidieť v S, do ktorej sa
často prekladá individuálne Napr "Móry jar g Bn^en. npeacraBiTKJia
npaBJTcmm7" BCXJUTBO OCBCJIOMHJICÍI 9KonoimfcT-njiaBoBBK (ByjrraKOB) -
"Mohol by som hovonť/ stretnúť sa so spravtom? / Mohli by ste mi zavolať
správcu7" zdvorilo sa spýtal ekonóm plánovač

K ďalším významom slovies vidieť / BJVJCTI, patrí aj seméma "vybavovať
si v mysli, predstavovať si", ktorá má všeobecnejší perceptívny význam,

49


