
jeme vo¾né slovne spojenia, ustálené slovné spojenia a prechodný typ -
typické slovné spojenia.

Vo¾né slovné spojenia sú také, ktoré v/nikajú v istej situácii na vyjadrenie
istého myšlienkového obsahu na základe spájate¾nosti slov, ktoré ich tvoria.
Vznikajú v procese komunikácie, ich komponenty sú menite¾né pod¾a zame-
ní autora, no sú determinované gramatickými a syntaktickými zákonitos�ami
daného jazyka. Možno poveda�, že možnosti utvára� vo¾né slovné spojenia
sú teoreticky neobmedzené, no prakticky sú obmedzené lexikálnosémantic-
kou kompatabilitou slov, ktoré ich tvoria Toto obmedzenie sa prejavuje pri
tlmočení vo¾ných slovných spojení do iného jazyka. Práve medzijazyková
konfrontácia slovných spojení je dôkazom opodstatnenia vyčleňova� typické
slovné spojenia. Za typické slovné spojenia sa považujú také spojenia, ktoré
sú typické pre spájanie istých slov v istých významoch v každom jazyku na
základe lexikálnosémantickej spájate¾nosti týchto slov i ich častej používa-
nosti v istom spojení i úzu v tomto jazyku. Typické slovné spojenia považuje
E. Káčerova (1974, s. 7; 1981, s. 111) za prechodné medzi vo¾nými a ustále-
nými spojeniami Takéto spojenia sa využívajú najmä v dvojjazyčnej lexiko-
grafii ako exempliíikačný kontext

Od vo¾ných slovných spojení sa odlišujú ustálené (viazané) slovné spoje-
nia. Delia sa na lexikalizované a frazeologické. Ich spoločnou črtou je ustále-
nos� ich formy a obsahu Osobitnou črtou je v prvom prípade lexikalizácia,
v druhom prípade frazeologizácia slovného spojenia

Nás v daných súvislostiach z a u j í m a j ú lexíkalizované (t. j lexikálne ustále-
né) slovné spojenia a slovné spojenia s jedným frazeologízovaným kompo-
nentom, ktoré sú frekventované ako jeden z prostriedkov vyjadrenia procesu
ZV v oboch jazykoch.

Za lexikalizované slovné spojenia sa považujú také, ktoré ako celok
pomenúvajú jeden denotál. Medzi ich tvoriacimi slovami je pevný (viazaný)
vnútorný vz�ah. Lexikálny význam lexikahzovančho spojenia je analyzova-
tc¾ný na základe významov slov, ktoré ho tvoria. Tieto slová sú však vzájom-
ne zviazané a slovné spojenie ako celok je ustálené

Frazeologické jednotky čiže frazémy sú také ustálené slovné spojenia,
ktoré prešli frazeologizačným procesom Tento proces spočíva v tom, že
slová ako súčasti slovného spojenia strácajú svoj pôvodný nominatívny vý-
znam a stávajú sa komponentmi významu frazeologického spojenia ako
celku. Uvádzame to preto, že ïale j chceme venova� pozornos� slovným
spojeniam s jedným frazeologizovaným komponentom (termín E. Kučerovej,
1980). Ide o slovné spojenia, ktoré zaradil V. V Vinogradov (1947) vo svo-
jom triedení frazeologického materiálu pod¾a sémantického h¾adiska medzi
frazeologické spojenia (4>pa3eojionnrecKHe coHexaHHa). Sú to slovné
spojenia, z ktorých jedno slovo ako komponent spojenia má svoj pôvodný
lexikálny význam a druhé má iba v tomto spojení alebo vo vypočítatc¾ných-
spojeniach iný, tzv. frazeologický viazaný význam, napr. cyxoc BHHO, 6ejn,iň
KOtbe, imaKynax ma, onepxai% aepx, ofíepxarb noôejry

Výskum sémantických vlastností ustálených slovných spojení ukazuje, že
hranice med/i typmi slovných spojení, ktoré vyčlenil V. V. Vinogradov, a to
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frazeologické zrasty (cpameroru), frazeologické celky (eÄHHCTBa) a frazeo-
logické spojenia (coHeraHHsO a ktoré o ïalšie skupiny rozšírili ïalší báda-
telia, nie sú pevné. Ukazuje sa, že existujú prechodné typy medzi jednotli-
vými skupinami. Slovné spojenia typu venoval' poh¾ad {niekomu), opätova�
(niečí) poh¾ad, blúdi� poh¾adom, zrakom, očami, uprie� poh¾ad na niekoho,
niečo) tvoria prechodnú oblas� medzi lexíkalizovanými a frazeologickými
spojeniami, pretože jeden z ich komponentov má obrazný, metaforický vý-
znam Na základe toho, že význam ïalej skúmaných slovných spojení možno
vyjadri� jedným slovom, tvoria tieto istý typ lexikalizovaných slovesných spo-
jení, avšak jeden z komponentov spojenia je frazeologizovaný, vyjadruje
obraznos�, čím sa blíži k frazeologickým spojeniam a ako ukážeme ïalej,
niektoré sú fra/eojogizované ako celok.

V súlade so zameraním našej práce sa zameriame na slovné spojenia
s k¾účovými slovami poh¾ad, zrak, oči (asrjifm spemre, rjjasa) a slovesami,
ktoré svojím vystupovaním v prenesenom význame podmieňujú význam spo-
jenia ako celku v rámci sémantického po¾a zrakového vnímania. Uvedieme
slovenské a ruské spojenia ako minimálne kontexty, roztriedené pod¾a stup-
ňa viazanosti ich komponentov a ïalej ich uvedieme zasadené do širšieho
kontextu.

Z množstva vyexcerpovaného materiálu sme na ilustráciu vybrali len tie
lexíkalizované spojenia, ktoré zodpovedajú slovesu pozera� sa/pozne� sa
(cMorpen/nocMOTpeTb.) vo všeobecnom význame i bližšom určení (rýchlo,
prísne, uprene, obdivne, láskavo sa pozrie�/pozera�).

Všeobecný význam daného slovesa v slovenčine a ruštine vyjadrujú tieto
slovné spojenia:
venova� poh¾ad niekomu,
obdari� poh¾adom niekoho
obráti� poh¾ad na niekoho, niečo
\ysla� poh¾ad niekam
sledova� poh¾adom, očami niekoho
sprevádza� poh¾adom, očami niekoho
nájs� poh¾adom, očami niekoho, niečo namn ojupuM, rjzaaaAC

Napr. H BCC, KpoMe aenoffBHXHoro npozypopa, npOBOffHJijr
MapKa Kpbicoôox, KOTOPBIX Maxnyjr pyicoio apecroaaimoMy noKasbiBaa,
VTO TOŤ AOJJXCH cjiefíoaaTi, sa mu* (EyjrraKOB) - A všetci okrem nehyb-
ného miestodržite¾a sledovali poh¾adom Marka Polkanobijcu, kloiý kývol
nikou väzňovi, aby ho nasledoval

Ak chceme v ruštine či slovenčine vyjadri� semému ,rýchlo sa po-
zrie�/pozera�' môžeme použi� niektoré z týchto spojení:
hodi� okom, očami po niekom, niečom 6pocwrt asrJHig Ha Koro-n.
vrlmú� poh¾ad na niekoho, niečo na VTO-JT.
prebehnú� očami, poh¾adom po niekom npoóexan
šibnú� poh¾adom OKmíyrj,

Napr. Cetcperapí nepecrajr zamrcuBaTb w ncnofíTimrKa Ôpocjur yffHB-
jieHOMÉ Bsrjum HO ne Ha apecTOBaHHoro, a na npoKypopa (EyjrraKOB).
- Sekretár prestal zapisova� a potajme vrhol začndovaný poh¾ad, no nie na
väzňa, lei na miestodržite¾a.

oôparim, B30p na Koro-ji.

npoBOxan
rmsaMJt KOFO-JI

rjiasaMH Koro-ji.
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