Ve¾mi Časté je použitie Icxikalizovaných slovných spojení v oboch jazykoch pri realizácii semenný .pnsne sa pozera/pozrie':
premera niekoho, niečo poh¾adom
oÔMcpurt rn&zatAH, BiopoM
zabodnú, zapichnú poh¾ad
BOHATÍ i
zapichnú sa očami
prepáli poh¾adom
cxaran
Napr. Kpyro, Hcnojuroôbx Óypasiui UaJiar rjiasaMH apecraura,
x B 3THX rjiaa&x yxe ne ótvio MJTÉJ; B HKX rrojrajr/nrci BCCM anaKoiuzre
BCKpM (ByjrraKOB). - Pilát previtával väzňa ostrým poh¾adom spod obočia
a oči už nemal také kalné, zja\'ili sa mu v nich všetkým známe iskry.
Lexikalizované slovné spojenia sa ve¾mi často využívajú aj pri realizácii
semémy ,uprene sa pozera/pozrie'. Spomenieme aspoň tie najtypickejšie
v oboch porovnávaných jazykoch:
visie poh¾adom na niekom
ycraBsm, rjrasa na KOFO-JT.
hlta očami niekoho, niečo
noxapan, nocnaTh, ten rjiasaMBKOrO-JI, HTO-JT
upiem poh¾ad, oči, zrak
ne cBogarh, ne orptiBan,
na niekoho, niečo
ne cnycKan /vraj c Koro-Ji.
vpíja sa očami
npuKOBMBancJi B3TnjmoM
Napr Bapenyxa ne cnycicaa rjuaa c rejrerpaMMU, KPJTBO nac^epKnyjica B TerpaffK, H xemnona jrcfeajra (EyjrraKOB) - Varenitcho s poh¾adom
uptvtým na telegram krivo načmáral svoj podpis do pfsánky a žena zmizla
V ruštine tento význam zodpovedá aj spojeniam cMorpers BO ace rjia3a, cMOTpen B POT, ktoré by sme mohli zaradil' už k čistým frazeologizmom.
Ako poslednú uvedieme skupinu lexikalizovaných slovných spojení s významom .láskavo, obdivne pozera/pozrie':
popós si oči na niečom
HacjiaxflaTbcsi KapTmoň,
láska poh¾adom koho, čo
apejnajjeM vcro
pohládza očami, poh¾adom
moÔOBaTíca
Od Icxikalizovaných slovných spojení odlišujeme spojenia obsahujúce
k¾účové slová oči, poh¾ad, zrak / rjjasa, BSCJTHH, spemre, ktoré sú už frazeologizované ako celok. Napr ¾jiasa y Anyuuai nojiesjijf na Jio6, Korna ona
pasaepnyjia cacproteK (BynraKoB) - Antiške oči div nd\yskočili z jamôk,
keï rozviazala uzlíček Takéto spojenia už bližšie neskúmame, a to nielen
preto, že palría do oblasti frazeológie, ale aj realizácia procesu ZV v nich je
len okrajová. V danom príklade ide predovšetkým o vyjadrenie údivu, aj keï
je zrejmé, že za pomoci orgánov zraku, ale to už nie je z h¾adiska obsahu
dôležité
Ako posledný spôsob vyjadrenia procesu ZV si priblížime individuálne
kontextové realizácie netypických slovies, ktoré majú takúto schopnos len
v príslušnom kontexte. Preto v tomto prípade nemôžeme hovori o nejakej
lexikálnosémantickej skupine, ale o individuálnych kontextových realizáciách
rozličných slovies Práve tento fakt nám umožňuje poukáza na dôležitú
úlohu kontextu pri realizácii konkrétneho lexikálneho významu. Ide hlavne
o netypické vyjadrenie procesu ZV, ktoré je kontextovo podmienené a vy-
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skytuje sa hlavne v umeleckej literatúre ako prejav individuálneho štýlu autora Takéto prípady sa vyskytujú v ruštine i slovenčine a prekladáme ich
ve¾mi individuálne. Napr. Zazrela Stana popod pňvneié mihalnice. Odchýlila
viečka, h¾adala milujúci poh¾ad, ale stretla sa s úšk¾abkom, kíorý už poznala
(Dzvoník). - Ona nocMorpejra H3-no# ony^eHHízxpucsmi rfo^jiajra rjfaaa,
oxfmasf Bcrperan, jnoôxmero BsrJifvja, no ysimejia TOJJÍKO anaxoMyio ex
yxMbuiKy. Aj keï sú takéto prípady z poh¾adu kontextu ve¾mi zaujímavé, nie
je jednoduché ich opísa a zosystematizova.
V danej štúdii sme sa pokúsili opísa spôsoby vyjadrenia procesu ZV
v ruštine a slovenčine v rámci Širšieho i užšieho kontextu, ktoré nám vyplynuli z práce s konkrétnym jazykovým materiálom. Ukázalo sa, že všetky
spomínané spôsoby sa vyskytujú v oboch porovnávaných jazykoch, aj keï nie
rovnako zastúpené. Sme si vedomí, že sme iba načrtli základné línie výskumu, v ktorom by sme chceli ïalej pokračova.
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