
nora cocefía. „fla, ÄSBomre J¼S Bimen," ofoacmfji píixjfň,
yrpoM B rpitÓoeflOBCKOM sajie ronoay noKomonca craimrjm m rpoôa"
(ByJíraKOB). - „Róčte vedie�,' vysvet¾oval lyšavcc, „dnes ráno v gnbojedov-
skej sále potiahli nebožtíkovi z truhly hlavu". Lexíkálnosémantická analýza
slovies vidie�/BJUten ukázala, že najmenšie odchýlky v sémantickej štruktúre
daných slovies sa vyskytujú pri realizácií ich základných (perceptívnych)
významov. S ïalším významovým posunom smerom ku kogmtívnej sfére boli
sémantické rozdiely v štruktúre týchto slovies cvidentnejšie. Najmenej zhod-
ne vyjadrených semém daných slovies v oboch jazykoch pozorujeme v sku-
pine významov so spoločnou sémou subjektívnej modality, kde sa už mnohé
prípady nachádzajú na rozhraní vo¾ných a ustálených spojení, o ktorých bude
reč ïalej.

Prejdime k druhej podskupine slovies ZV, ktorú vyčleňujeme na základe
štylistickej expresívnosti. Tieto slovesá sú schopné vyjadri� najrozličnejšie
emócie či intenzitu deja. Na ilustráciu si uvedieme aspoň niektoré. Typicky
záporné emócie sa spájajú so slovesami typu gáni�, zQzera� (KOCHTÍCS,
CMOTpen jrcnojinoÔui/ifCKoca/), čumie� (ycraBJíTícn, rJiaaen), obzíza�
(ocjMarpÄMTi), naopak sloveso kocha� sa (jnofioBanca) vyjadruje ve¾mi
kladné hodnotenie. Zvláštny záujem o objekt pozorovania sa prejavuje v slo-
vesách prizera� sa, zadíva� sa, zah¾adie� sa (npxcMaTpmaríca, BrJioffbt-

Brjixnyncsí), ale aj v jednom z významov slovesa civie� (npH-
CMOTpen,), ktoré však v kontextoch iného lypu môže vyjadrova�

aj opačný význam, t. j. nezáujem subjektu o objekt pozorovania a do ruštiny
sa prekladá spojeniami ôesyvacrHO cMorpen. Na základe predchádzajúcej
analýzy (Grigorjánová, 1992) môžeme konštatova�, že ide o zväčša monosé-
mické slovesá. V prípade polysémie majú slovesá tejto podskupiny najčastej-
šie dva významy, iba zriedkavo t r i Ide o ve¾mi početnú podskupinu, i keï
menej frekventovanú, ako bola predchádzajúca Najviac sa používajú v hovo-
rovej a umeleckej reči, ktorú robia zaujímavou a pestrou. V oboch porovná-
vaných jazykoch sa tieto slovesá dajú často zameni� zodpovedajúcimi slovný-
mi spojeniami (sloveso v bližšom určení). V niektorých prípadoch sa dané
slovesá jedného jazyka do druhého dajú preloži� len slovným spojením
a naopak. Napr slovenskému slovesu jastri�, ktoré realizuje semému .preni-
kavo pozera�* „ zodpovedá v ruštine spojenie c npiíCTpacTHeM (xajiHo)
cMOTpen> Obuch jastril na každý pohyb útočníka (Horák) - O6yx c npjr-
crpacTJíeM CMorpcJT 3a KáTKMÍIM MBtrxemteM conepinnca Na druhej strane
ruské sloveso npHmypjrn»cji môžeme do slovenčiny preloži� len spojením
pozrie� prižmúrenými očami Napr. „3ro vro aa KPHTHK Jlaryncrcjm?"
cnpocHJT Bojianjo. npmnypmunfci ua Mapraptrry (EyjiraKOB). - ,J(to je (o
ten kiitik Latunskij?" spýtal sa IVoland a pozrel prižmúrenými očami na Mar-
garétu.

Do tretej podskupiny analyzovaných slovies sme zaradili také slovesá,
ktoré síce vyjadrujú proces ZV, ale spravidla len jedným zo svojich odvode-
ných významov. Ich hlavný význam daný proces nevyjadruje Ide o štylisticky
bezpríznakové slovesá, pri ktorých nepozorujeme žiadnu spätos� či zameni-
te¾nos� s lexikalizovanými slovnými spojeniami. Ako slovesá ZV sa správajú
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len v zodpovedajúcom kontexte Napr. sem patrí sloveso dozrie�, ktoré pre-
dovšetkým znamená ,da� pozor, dohliadnu�, (npncMorpeTí, apm-jr^en),
s ïalším významom .zrakom dosiahnu� , (BH^CTI). Ak však hovoríme o kon-
krétnej realizácii významu v kontexte, je najdôležitejší práve ten význam,
ktorý chceme vyjadri�, hoci v sémantickej Štruktúre príslušného slova môže
zaujíma� okrajovú pozíciu Ďalej do tejto podskupiny zaraïujeme všeobecné
slovesá vnímania, ktoré vo svojej sémantickej štruktúre popri iných sémach
obsahujú aj sému ,účas� orgánov zraku'. Aj keï vo väčšine prípadov nie je
explicitne vyjadrená, niet pochýb o tom, že orgány zraku sa aktívne zúčast-
ňujú pri sprostredkovaní danej informácie. Hovoríme o slovesách typu h¾a-
da� (ncKarh), nájs� (HSÉTH), objavi� (oônapyxiin), postrehnú� (MMenm.),
sledova� (cJieffan,), vníma� (aaMevan), všíma� si/všimnú� si (aaMCTarR,
3aMeTim>), zahĺbi� sa do niečoho (yrjiyôurkca BO «rro), zisti� (v ruštine
individuálny) a mnohé iné. Na ilustráciu uvedieme kontext, v ktorom sa
vyskytuje hneï nieko¾ko takýchto slovies: Cez deň strithoí Ale neustriehot.
Jedno ráno, keï objavil polámané vzácne kríky, takmer sa rozplakal (Dzvo-
ník). - flncM cjiejutJi Ho ne ycjiefftuj. OMHaxMu yrpoM OH Bfípyr oônapy-
xjfji cjioMamíbie yHjiKajn,Hiie Kycru H qyrt íre sai¼raicaji Trochu iného
charakteru je kontext s tým istým slovesom, kde sú už možnosti-ZV značne
obmedzené: Ako som už vravel, bol to prekrásnv deň a mne sa zdalo, že som
sa k Magdaléne ešte väčšmi priblížil. Objavoval som u nej čoraz viac vlast-
ností hodných lásky (Sórmark). - KSK si yxe CKasaji, STO 6hin npexpacHíiň
nem JT MHC KaaaJTocí, vro Marffajieaa crajia MUČ eme Ôjnrxe. X aaxojmji
B aeň Bce Ôojiee H ÔoMee vepr, flocToňmix jnoftax. Táto podskupina slo-
vies sa vyznačuje tým, že jednotlivé jej komponenty sú vo väčšine prípadov
zamenite¾né slovesami ZV, ktoré sme zaradili do prvé) skupiny (najmä
slovesom vidie�). Do ruštiny sa prekladajú individuálne a tiež sú ¾ahko
zamenite¾né vyššie zmienenými slovesami. Z kontextuálneho h¾adiska sú
ve¾mi zaujímavé.

Druhým najrozšírenejším spôsobom vyjadrenia procesu ZV sú v sloven-
čine i ruštine lexikalizované slovesné spojenia s k¾účovými slovami oči,
poh¾ad, zrak (masa, B3rjifiM, 3pemre), ktoré sú v oboch jazykoch ve¾mi
časté (hlavne v umeleckej a hovorovej reči). Často sa stretávame s širším
kontextom, v ktorom sa vyskytuje naraz nieko¾ko slovies ZV v kombinácii
s danými lexikalizovanými slovnými spojeniami. Vïaka týmto spojeniam sa
príslušné slovesá nemusia v lexte tak často opakova� a neraz by snáï ani
neboli schopné vyjadri� tú mieru expresívnosti a obraznosti, ktorá sprevádza
takmer každé takéto lexikalizované spojenie. Otázke slovných spojení reali-
zujúcich proces ZV v kontexte sme doteraz nevenovali osobitnú pozornos�,
keïže ich zaradenie do našej analýzy nebolo jednoznačné a len práca s kon-
krétnym materiálom ukázala, že by to bolo potrebné a užitočné.

Význam a použitie slov určuje jednak ich miesto v lexikálnosémantickej
skupine, ale aj ich spájate¾nos� s inými slovami Na základe lexikálnej spája-
te¾nosti sa utvárajú minimálne kontexty - slovné spojenia. Medzi slovami
ako súčas�ami slovného spojenia je rôzny stupeň pevnosti, fixovanosti, čo
závisí od mnohých faktorov. Na základe pevnosti uvedených faktorov rozlišu-
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