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doplnený aj o kogmtívnu zložku (myšlienkový proces) Napr Stano sa odlepil
od skaly, Dánka ho doteraz vidí, vrchná pera sa mu v chlapčenskom úsme-
ve bojazlivo chvela (D/voník) - Crano oropsajica or cKajiu, ffanKa ero
a rezrepi BSfítrr, Bepxnan ry6a y nero jipoxar B MajjvnnnecKot yjojôice.
Tento význam vyjadrujú aj spojenia vidieť v predstavách, v duchu, pred sebou
ap, ktoré sa do R /vyčajne prekladajú slovesami upeacrsajam, Bootípt-
xan Do tejto sémantickej podskupiny možno zaradiť aj významovo blízke
spojenia vidieť vo sne / BHMCTÍ BO cae, v ktorých sa prelínajú perceptívna
a kogmtívna zložka

Ďalej si rozobeneme podskupinu tých významov slovies vidieť / asnen,
v ktorých prevláda kogmtŕvna významová zložka a perceptívna zložka je buď
minimalizovaná alebo úplne potlačená

V prípade semémy "všímať si, badať, pozorovať" možno ešte do určitej
miery hovoriť o zmyslovom vnímaní, lebo na získaní informácie sa spolu
s inými faktormi podieľa aj zrak, prípadne sluch, hoci vo väčšine prípadov
zohráva iba sprievodnú úlohu Uvedieme si niekoľko typov kontextov s touto
sememou v oboch porovnávaných jazykoch Na základe analýzy konkrétneho
materiálu možno v rámci daného významu rozlíšiť určité významové odtien-
ky (sémy) podľa toho, v akom pomere sa nachádzajú už spomenuté zložky
(perceptívna a kogrutívna)

V prvom prípade ide o prevládame perceptívnej zložky nad kogmtívnou
Napr Že je to rôznorodá spoločnosť, dalo sa vidieť na pr\ý pohľad, am nie
tak zo správania ľudí, tichého a utiahnutého, ako z ich oblečenia (Dzvoník)
- To, ITO STO pasBooÔpaaBoe oSmecTBO, BHfíHO ÔKUTO c nepaoro aarju-

aa, HO ne TaK no noBejjenrno jnofíeň, -rmonty JT CKOBaonojny, *ajc no m
ofícxjie. V R aj S .sa obe sémy danej semémy vyjadrujú vo väčšine prípadov
zhodne, potvrdzuje to aj východiskový rusky kontext IIoMHjrre, Atmpocmf
Hy vro xe cupanama-nS no ryóaix samxM Boxy, ITO nototare (EyjrraxoB)
- Pamätáte sa, Ambróz? Načo sa pýtať? Na perách vám vidím, že sa

pamätáte
V iných typoch kontextov môžeme v oboch porovnávaných jazykoch

zaznamenať určitú vyváženosť perceptívnej a kognitivnej zložky v danej
seméme Napr Videla som, že i Helenou nie je rozumná reč, bola už veľmi
opitá a nevedela, čo tára (Milana) - íl BHjjejra, <rro c Xejrenoň BCBOSMOX-
BO uopMajn.no roaopart, ona óíina yxe CJUIÍBO ntmax a ne snajia, vro
ôojrraer Ako ukazuje kontext, na získam danej informácie sa podieľali
nielen zmysly (zrak, sluch), ale aj úsudok (myšlienkový proces) Potvrd/uie
to aj analogicky ruský kontext A BM, Kaz a Boxy," ymj6ana> aaroBopzji
puxsš, "BCBaBHHBTe aróm JlaTyHCKoro," - "Vy, ako vidím," s úsmevom
povedal ryšavý, "nenávidíte tohto Latunského "

Trochu iného charakteru sú tie prípady, kedy samotný proces zrakového
vnímania nie je dôležitý, dá sa povedať, že je úplne potlačený, lebo hlavnú
úlohu v ruch zohráva poznanie, dlhodobá skúsenosť, úsudok ap, t j kogru-
tívna zložka Ale ak ich máš dosť [peňazí], chceš ich mať ešte viac, tak je
to Videla som to na strýkovi Otrasné, ako ten hrabal Na to sa nedalo poze-
rať (Mitana) - íl STO Božena (MMe«juura) na ffxae, MO vero TOŤ sarpe-
6ajl, BCBO3MOXHO ÓLUIO CMOTpCTB

K ďalším výVnamom slovies vidieť / Bnjjen s prevládajúcou kogmtívnou
/ložkou patrí seméma "chápať, uvedomovať si niečo" Napr "Myslíš si, že
som slepý a nevidím to ?" rozčuľuje sa otec na druhom konci drôtu "Najradšej
by si ma tu celkom uväznila" (Farkašová) - "Tít ffyMaena, vro a cjienoi
n BC Bitxy (ne nomntaio) aroro?" BosutymaeTca oren. Ba ffpyrou Konne
npoBOffa. ' Tu 6u xorejia fíepxan MCHIT B lerupčx crenajf Táto seméma
daných slovies sa vyskytuje v oboch porovnávaných jazykoch, ale v R sa
častejšie vyiadruje slovesom nonmian (Už vidí, čo je za tým - Os yxe
noasui, ITO 3* »THM KpoercM. — Ja to vidím takto - Ä noHKMaio STO TOK.)

Aj pre semému "pova/ovať, pokladať niekoho, niečo za niekoho, niečo",
vyjadrenú slovesami vidieť / BBMCTI, je príznačná prevaha kognitívnej zložky
nad perceptívnou Napr Prečo chceš vidieť vo mne nepriateľa7 (Vámoš) -
ľloieuy m xovcan, sunen BO MHC špára? V R mô?e byť často daná semé-
ma realizovaná okrem slovesa BURCTÍ aj slovesom CVETUTI, soro, vro zeu,
tCM (Videla v ňom ešte diéta - Osa cvxrajia ero enté peoeHKOM. ~ Videl
v tom zradu ~ OH BXffeji B STOM ^pe^aTeJIíCTBo / Oa ctoraji aro npexa-

— Vo všetkom vidí iba peniaze - On BO BCČM BOffeji TOJOKO

Sloveso vidieť môže v S vyjadrovať semému "dobre poznať niekoho,
niečo", ktorá nie je charakteristická pre ruské sloveso Bimen a okrem
niekoľkých individuálnych prípadov spravidla býva v R realizovaná slovesami
nosmíSTi, Koro vro alebo pasôspanca B «re*r (Dobre do týchto veci vidím
- SI o 9nrx flcjiax xopomo pítsônpaiocí. — Bol som len chlapcom a je

prirodzene, ie som nevidel do jadra vecí /Letz/ - SI 6s>ur ToabKO
AfajTiimroM n ecrecTBesno, vro n ne noBHMía cyn, jfejra.)

Ďalšiu podskupinu slovies vidieť / BHHCTL sme vyčleníh na základe
spoločnej sémy tzv subjektívnej modabty, ktorá je v rôznej miere zastúpená
v jednotlivých významoch týchto slovies Táto podskupina je zaujímavá aj
tým, že v nej pozorujeme najväčšie ro/diely v sémantickej štruktúre analyzo-
vaných slovies v porovnávaných jazykoch

Slovenské sloveso vidieť je na ro/diel od ruského BH#en osobité tým,
že môže v spojeniach typu rád, nerád niekoho, niečo vidieť vyjadrovať semé-
mu "mať, nemať niekoho, niečo rád", ktorá sa do R prekladá slovesami
(Be)jno6nn*, (ne)npaBimcjr, sloveso BOffeTL v týchto prípadoch nemôžeme
použiť Napr Rodičia neradi videli, že sa •; Jurajom kamarátim (Dzvoník) -
PoffHTeJiiCM ne npaBUJtock, vro a ffpyxy c lOpncM — Nerád videl, keď mu
niekto napomenul kováčstvo (Kukučín) - On ne jnoÔBJT, forga cMyosnonaf-
najnr fysneiBoe peuccxo

Nemenej zaujímavé je pre nás aj kontextové použitie ruského spojenia
BHffcTb vro or Koro-jns6o realizujúce semému "mať, dostať", ktorá v S mô-
že byť vyjadrená slovesom vidieť len v určitých kontextoch Napr 3aaepxio
aac, vro or namero Hoxoxax UeTpoBma g, Kpoine yroá ôpacjieru n KO-
JieiKa, mrtero ne BHgeJia (IIexoB) - Ubezpečujem vás, že od Ntkolaja
Petroviča som okrem tohto náramku a prsteňa nič nevidela (nedostala)
V ruských kontextoch iného charakteru však táto seméma v S nemôže byť
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