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JIŘÍ GAZDA

K O T Á Z C E K O N K U R E N C E G R A F I C K Ý C H KÓDŮ
V R U S K É M PUBLICISTICKÉM T E X T U

Ačkoliv v současné době existuje značné množství literatury zabývající se
z nejrůznějších hledisek jazykem současné ruské publicistiky, otázky podílu
posunů v oblasti grafiky a ortografie na dynamických procesech probíhajících
v posledním desítiletí v této důležité a nanejvýš zajímavé komunikační sféře
zůstávají na okraji zájmu většiny badatelů. Není jistě bez zajímavosti, že se tak
děje i přesto, že právě grafická forma psaného textu je pro jeho recipienta z psycholingvistického hlediska primární vstupní informací a jakákoliv nesystémo
vost v užití grafického kódu (ať už bezděčná či záměrná) je proto z pohledu
běžného čtenáře na první pohled nápadná a tudíž, rušivá, což může do značné
míry ovlivnit kvalitu textu v parametrech jeho infbrmativnosti (sdělnosti) a akceptability ze strany příjemce. V podmínkách ruského jazykového prostředí jde
konkrétně o sílící tendence k tzv. „transplantaci" (přenášení) cizojazyčných jed
notek různých úrovní jazyka (nejčastěji cizojazyčných propni) do textu psaného
azbukou v jejich původní grafické podobě. Vzrůstající konkurence azbuky
a latinky v některých specifických žánrech psané ruské publicistiky se pak při
bližším pohledu jeví jako zajímavý textologický fenomén, který lze uspokojivě
interpretovat pouze s přihlédnutím ke všem jeho sociolingvistickým, etnolingvistickým, psycholingvistickým a intralingvistickým aspektům, ale také k otázkám
jazykové politiky a jazykové kultury.
Problém grafické transformace cizojazyčných jednotek v ruském azbukovém
textu (a naopak) je stejně starý jako ruské písemnictví, neboť jazykové přejímá
ní je věčnou a univerzální jazykovou zákonitostí a jeho písemná fixace je dolo
žena v nejstarších známých stádiích vývoje písma (Superanskaja 1978, 10). Na
úskalí spojená s konkurencí dvou nejrozšířenějších grafických systémů v evrop
ském jazykovém prostoru upozorňovala v minulosti řada badatelů a v součas
nosti je zřejmé, že s rostoucí mírou automatizace předávaní informací prostřed
nictvím moderních telekomunikačních sítí tyto obtíže narůstají.
Tradičním a doposud převládajícím způsobem řešení tohoto problému v rus
kém jazykovém prostředí (pomineme-li zde odbornou transliteraci jako funkčně
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omezený, čistě technický normativní způsob grafické transformace cizojazyč
ných propni, nomenklaturních pojmenování apod., používaný v mezinárodní
komunikaci a zachovávající identitu původního pravopisu bez ohledu na zvuko
vou realizaci odpovídajících jazykových jednotek jak v původním, tak v přejí
majícím jazyce) je tzv. praktická transkripce, tj. grafické vyjádření cizojazyč
ných pojmenování pomocí běžných grafických prostředků přejímajícího jazyka,
odrážející především zvukovou, ale částečně také pravopisnou podobu přejíma
ných jednotek. Složitost a obtížnost tohoto postupu spočívá právě v tom, že
v sobě spojuje dva do značné míry nesourodé aspekty: jako proces vyjádření
zvukové podoby cizojazyčných slov je transkripce spojena s fonologií, jako
systematický zápis takovýchto jednotek prostředky přejímajícího jazyka je pro
blémem ortografickým. Konečným důsledkem této inkoherence je značná kom
plikovanost, nejednoznačnost a nejednotnost transkripčních pravidel a z toho
vyplývající obtížnost a nežádoucí variantnost transkripce konkrétních pojmeno
vání, která vede k častým nepřesnostem, zkreslením a tudíž i k poruchám ko
munikace.
Analýza některých typů textů v současné ruské publicistice ukazuje, že spolu
se změnami řečového chování, souvisejícími s všeobecně známými v nejširším
smyslu slova společenskými přeměnami v tomto rozsáhlém geopolitickém a etnojazykovém prostoru (Kostomarov 1994), dochází k posunům také v oblasti gra
fiky a ortografie, včetně přístupu k řešení námi sledovaného problému. Přede
vším v některých žurnalistických žánrech informativního a regulativního cha
rakteru (inzertní a reklamní texty, společenské a kulturní rubriky) se stále
obvyklejším stává užívání cizojazyčných proprií a citátových apelativ v jejich
původní grafické podobě, jevící se z textologického hlediska jako střídání gra
fických kódů, v psycholingvistickém pohledu pak jako nezbytnost přepínání
dekódovacích mechanismů v procesu recepce psaného textu:

KmadcKoú
(pupjue Strathcona Minerál Services Ltd. 6buio nopynetto npoeep
docmoeepHocmb cooóufeHUÚ Bre-X Minerats onwocumenbHO 3onomozo Mecmopoo
e pauoHe Mecmewa Bycam. (Sxcnepm) (grafické zvýrazněni naše)
flucK «Amor» nemunmen dnu Cenaóbt, man KOK cocmoum ta odrntx ówuiad. Tpu ta HUX

npocmo eejiuKanenHbt: «Como Un Milargo*, «Es POT Ti» u neciví «So No Te Conociera* ta
MynbnupiuibMa «Pokahontas», Komopuú jtudupyem ceůiac e KtiHonpoKame CUIA. (Hedenn

CmpameeuvecKOR uzpa ^Transport Tycoon* («TpaHcnopmHuú MazHam», 1994, pamep 5,7
M6, SVGA) aHznuúcKOZo (pwtuana <pupMU «Micro-Prose». «TpaHcnopntHVM MazHam»
npodonoKaem cepům «Tycoon», Hanamyw deyMU eepcwmu uzpti «Rmlroad Tycoon*
(«yKeAe3HodopoxcHhiů MazHam»)... (OZOHÍK)

Mszom oeneHHOR ta yóaponpoMHOZo u mepMoemoÚKozo ometena, npodyKtfWi arcoroc,
luminarc nonynupHa e 6apax, pecmopanax u y doMOxo3Hex. (Hedenn)

Příčiny stále častějšího upřednostňování grafické transplantace cizojazyčných
pojmenování před praktickou transkripcí je třeba vidět ve dvou základních rovi
nách. Nejobecnější rovinou je měnící se obraz světa ruského člověka pod vli
vem ekonomických, psychologických a ideologických faktorů. S odcházející
epochou „zacyklenosti", izolacionismu a odcizenosti se mění vztah lidí k vnější
mu světu. Objevování okolního světa probíhá zejména v počáteční fázi na čistě
emocionální úrovni a je doprovázeno reakcí na nejrůznější sociopolitická ome
zení minulosti a je charakterizováno snahou pohlédnout na věci vlastníma oči-
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ma a postihnout je vlastním rozumem. Stále ještě sovětský člověk počátečního
„přestavbového" období je nadšen „svobodným, bohatým, bezstarostným zá
padním světem" a jeho archetypální náchylnost k utopickým vizím dostává po
dobu nekritického klanění se novému ideálu (Korzeniewska-Berczyňska 1996,
147-148). Hojné užívání cizojazyčných (především anglických) pojmenování v
jejich původní grafické podobě se stává jedním z formálních signálů této nové
ideologické orientace.
Druhou rovinou je vlastní jazyková a s ní související technická (typografická)
stránka problému. Grafická transplantace má proti praktické transkripci několik
nesporných předností:
- snižuje na minimum nebezpečí zkreslení grafické podoby slova v případě jeho
nepřesné transkripce a s ní spojené problémy identifikace příslušných referentů,
- přináší úsporu času a úsilí, nezbytných k správné transkripci cizojazyčných
pojmenování, resp. k jejich retranskripci v případě potřeby zrekonstruování je
jich původní latinkové podoby),
- v současné době, kdy se finální výroba publicistických textů děje téměř vý
hradně pomocí počítačové sazby, je užívání různých grafických systémů a jejich
libovolné střídání technicky jednoduchou záležitostí.
Nejdůležitější tematickou oblasti, v níž se setkáváme s největší frekvencí
transplantovaných cizojazyčných pojmenování, je obchod a podnikatelská sféra,
přičemž dílčími oblastmi jsou nejčastěji výpočetní technika, automobilový
a spotřební průmysl, bankovnictví:

Ceepxnezmiú ThinkPad (pup.Mbi IBM Hejinemcn OÓHOÚ ta COMUX laeecmHux Mode
Hoymóyxoe u eectjua nonympnoú: JKypHwioM PC Magazíne OH 6bin npu3uan OÓHUM IU nynui
cpedu nopmamueHbix KOMmiomepoe no umoeaju 1996 z. (Htoiu)
BcmynaioufeMy Ha mepHucmbiú nymb KOHKypentfuu npedcmoum conepmitamb c VW

Peugeot 306, Fiat Brava, Toyota Corolla.

(Heneju)

ílyxoeuK orwiuMHO omcmupwicH c noMotifbio «OMO» (c mamiM oice ycnexoj* nodomen 6w
«Tide», «Scanmax» mu «Tix»). (OroHfiic)
Cyufecmeyem eenuKoe MHOJicecmeo eudoe KopmoneK. CaMt*e nonyjutpHbie Ha ceeodw
deub - KpedumHbie, cucmeju VISA u MasterCard/Europay. (OroHeic)

Druhou velkou oblastí je sféra kultury a společenského života, zejména pak
moderní hudba, film a video, kulturně rekreační zařízení, společenské akce:

TIoHmu eecb anbóoM eudepoKaH e co3epuamejibHO-MedumamueHOM wnoue - sa ucKjit
3aznaeHoů «Take Me Higher* u cmapozo xuma «/ will survive*, saKpbieaioufeeo CD. (Heae

«KHUZO doKyHZJieuy> (Rudyarďs Kipling's Jungle Book) (...) Hacmoxufee family

(«ceMeŮHoe KUHO»)! (...) H, KOH€HHO, MHoeonuaieHHbie seepu - ece KOK HO nodóop nacmoHU
Cbimbte u Kpacuebie. Wekome to the Jungle! (Hftaejw)
Arbat Blues Club (AKCOKOBO nep., 11 (M. «Ap6amcKaM»): 10.11. (nm) 20.30 «Off beat»,
11.11. (c6.) 20.30 «rpoccMeúcmep», 17.11. (nm.) 20.30 «Julia and friends» (Heaejui)

27 aezycma HOHHOÚ Kiiy6 *Beverli Hills Club» coeMecrriHo c oMepwcaHCKOÚ cpupj
«Hawaiian Tropič* npoeeji KOHKypc Kpacomt* na 3eanue «Miss Hawaiian Tropič* e Poc

(0)K)
Dosud platná ortografická norma vyžaduje důsledné (až na přesně určené vý
jimky) vymezování většiny vlastních názvů uvozovkami. Jak je patrno i z dosud
uvedené exemplifikace, také v tomto detailu se potvrzuje celková rozvolněnost
publicistického jazyka, projevující se nezřídka jako snaha o ozvláštnění textu za
každou cenu a odmítání „omezujících" kodifikací. Z psycholingvistického hle-

164

JIŘÍ GAZDA

diska jde ovšem nesporně o další komplikaci plynulé recepce psaného textu,
neboť není splněno očekávání příjemce - signalizace cizího vlastního jména
uzuálním interpunkčním znaménkem. V kombinaci s nezbytností okamžitého
přepnutí dekódovacího mechanismu (střídání grafického kódu) může docházet
k narušení plynulosti čtení a tím současně ke snížení okamžitého stupně informativnosti a akceptability textu.
Je třeba uvést, že grafická transplantace není objevem současné publicistiky;
tento způsob přenosu cizojazyčných slov do azbukou psaného textu byl běžně
využíván již v 19. století, přičemž gramatická neústrojnost takto přenášených
jednotek byla řešena připojováním domácích relačních formantů: «POMOH
anznuúcKozo nucamem «Hook'a» 6vui xadan ua <ppamfy3CKOM H3UK
rang'eM» (Giljarevskij 1969, 3); «Hoaiufuů 3mo UMU, mo ectm H, woópcaccuo
w ce6n nejioeeKa 62 Jiem c m*coů zonoeoů, c ecmaemuMU 3y6a
u Heu3JievuMbw tic 'OM (A. n . HexoB, «CicyqHa« HCTopiu»)
S tímto způsobem formálního začleňování agramatických transplantátů do
syntaktické struktury textu se setkáváme i dnes, většinou v tematicky speciali
zovaných textech, kde se uplatňuje jako stylový příznak někerých profesních
žargonů. Jedná se především o profesní vyjadřování v oblasti výpočetní techni
ky, kde jsou takto hybridně utvořené syntetické slovoformy využívány z důvodů
řečové úspornosti, neboť umožňují eliminovat analytické konstrukce s cizoja
zyčným výrazem různé povahy v pozici neshodného přívlastku (srov.:
npomeodumejib Pentium 'oe x npotaeodumejib KOMnbJomepoe Pentium):

ECJIU 0W coóupaemecb ŇaembiKamb e eaiu KOMnbiomep Kyvy ISAecma nnam (ModeMoe,
seyKoeux nnam, CD-ROhf nux KOHmpojmepoe...) -nymue lutemb mmy VESA. (Hftaejw)
flo nedaemzo epeMenu onu xaiuuiucb, noxcutyu, eduHcmeeHHbuuu cepbC3Hbmu KOCMmec

quesťaMu,... (Haaejw)
MaiuuHbi e Mepy čpedoeoú KOHcmpyiaiuu: om «KaMa3a»-mKaccamopa
Wing'a. (He,aejw)

do HBHOZO nodočua X-

Ke střídání grafických kódů v rámci jedné pojmenovací jednotky dochází ta
ké u hybridních pojmenování stojících na hranici slova a slovního spojení a ob
sahujících dvě složky - slovo v úloze určovaného členu (domácí či přejaté slovo
v azbuce) a v antepozici stojící cizí výraz slovní (tzv. analytické adjektivum)
nebo neslovní (abreviatura) povahy (fitness-6ap, multimedia-cucmeMa, kno
how-uenmp, VGA-<popMam, MTV-coyn, WEB-cepeep). Jedná se o graf
nehomogenní variantu slovotvomého modelu, jehož produktivita stále roste
a dokládá tak zesilování aglutinačních tendencí v současné ruštině. Jde přede
vším o pojmenování, která jsou nějakým způsobem asociována se svými cizoja
zyčnými vzory (srov. npecc-KOH(pepemfUH, čnuu-ewum, SKcnpecc-mmepeb
non-3ee3da, uton-mypwM, 6u3Hec-my6, o(puc-MeHedoicep, mon-Mo
Tento pojmenovací typ se přes svou pro ruštinu netypickou „agramatičnost"
objevuje v žurnalistických textech stále častěji, neboť konvenuje publicistic
kému stylu svou výrazovou úsporností při současné sémantické plnohodnot
nosti:

Cepbe3Htie niodu noxa ne pucnymm 3anuMambca co3daHueMfitness-ifeMitpoedm cpeduez

KJtacca. (SKcnepr)
y 3moeo nenoeeKa 6buio docmamoHHO denez, Hrnout*. Kynuntb zodoeyio mpmy
dopozozo healíh-KJiyóa. (3Kcnepr)'-
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«Live» - KOHifepmHbiů wibóoM, 3anucaHHbtů na cneuuajibHoú Live-ceccuu o Camcm-

Tlemepbypze. (OrOH6K)

... cjiedyem ecnoMHumb, umo ometecmeeHHbiú punoK PR-yaiye HaxodumcH e ÓUKOM,
«nepeo6bimHOM» cocmoanuu. (ZVI)
... cneifuajibHO dnu eac aemopbi ne emanu Kodupoeamb KapmuHKu, max tmo npoemo čep
ceoů juoóuMbiú npocMompufUK GIF-ípawioe u eneped. (Heaejw)
Haiuu Web-Macmepa (...) co3Óaiom ÓJIH eac Web-cmpaHUuy u pamecmum ee HO uauie
cepeepe; (03K)

Zvláštní tematickou skupinu jmen, kombinujících (graficky) cizí a domácí
prvky, tvoří názvy kulturních podniků, zařízení a seskupení. Cizojazyčný ele
ment v nich plní ozvláštňující funkci, založenou na kontrastu nejen graficky, ale
i stylově nehomogenních konstituujících jednotek. V některých případech jde o
vyjádření sebeironie, založené na protikladu hodnotících složek .provinčnosť x
.světovost' (názvy hudebních těles - «Provincial band A. Ecunoema»,
«HeaHyuiKU International», (MVQK Incorporated»); jindy mají tyto názvy za
úkol explicitně signalizovat nadnárodní rozměr či světovou úroveň společen
ských institucí, resp. jimi prezentovaných produktů či artefaktů («Moscow Fine
Art ranepeH», «Le racnipoHOM») a plní tak především reklamní funkci. V žur
nalistických textech jsou tyto typy pojmenování ve značné koncentraci zastou
peny v inzertních a kultumě-společenských rubrikách.
Řadíme sem i taková označení kulturně-společenských podniků a zařízení,
kdy vlastní název je cele cizojazyčný, nicméně v reklamním či inzertním textu
je zaměření označované instituce explikováno domácím rodovým apelativem
(Jluenoú čap «Stella Artois», Pecmopan «MZIURI», Cmptm-npoepoMMa «G
Go Girls», ranepen «Future Classic*. V některých případech cizojazyčné ná
zvy reprezentují skutečné zahraniční obchodní a podnikatelské subjekty a na
rozdíl od předchozích případů jde o cizí pojmenování nejen ve své signifikační,
ale i referenční složce (ffoM ^Jean-Louis Scherrer*, ROM «Nina Ricci»).
Poměrně vzácné případy grafických transplantátů představují slova a slovní
spojení citátová, tj. cizojazyčná apelativa, užívaná v textech jistého sociálního,
profesního či kulturního okruhu (Filipec 1985, 121) a plnící primárně v nejširším smyslu slova intertextovou funkci, tj. odkazující na výseky cizí sociální re
ality prostřednictvím jazykových symbolů, které jsou součástí cizích textů nejrůznějšího charakteru. Sdělnost a akceptabilita tohoto typu pojmenování je
podmíněna především úrovní všeobecných znalostí (resp. jazykovou kompeten
cí) příjemců textů, častěji je však podepřena přímou explikací (výkladem) či
paralelním textem (překladem):
MonodoMy 3Ke noKonemno nomoHHUKoe *world music»
npedcmaaiieHue o npedmete ux wumuiHux xyMupoe.

wibóoM daem neKomopoe

(Heaeju)

EjiazodapR (...) cneuuanbHOMy npoepaMMHOMy oSecnevenuio no npoeedenwo juynbm
MeduÚHbix KOH<pepeHuuú Person-to-Person (...) PenepmyapHbiú Teamp npeepamuncH e
MexcdyHapoÓHoe penemuuuoHHoe npocmpaHcmeo. (OroH&c)
Cjiedyminax ueHoecw Kamezopvx - aemoMOÓwiu mid-size. (UJÍ)
B MocKee 6vuia noKasana OCCHHCSUMWW KOMteiafíM pret-a-porter KJiacca «JIK»KC». (Hcnejin
... HQ npa3ÓHUKe 0 nečojibiuoú mapacoecKoů KeapmupKe («two bedroom* - mo ecmb de
cnanbHu) OHU noMecmumbcx HUKOK ne MOZJIU. (OroHSic)
OzpoHuneHUH CKopocmu moM nem eooóute. Bepme no-amnuůcKU OHO 3eyium man: reason
ble A prudent. To ecmb «Da3VMHasi u ocmopoMCHasi*. (UJI)
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Taicoe

HaKonetf - peMHU.

outyufeHue,

umo

3HOK «Buckle 's up»

(FlpucmezHUCb)

eucum

vepes

KcaKdbte dee MWIU. (RÍ\)

Eufe OÓUH juemod - sunk cosi

(«vmonneHHbie

3ampambi»)

-

-xpípeKmueeH

e

cotemanuu

(3Kcnepr)
Speciální kategorii tvoří iniciálové abreviatury. Jejich informativnost závisí
nejen na rozšířenosti konkrétních zkratek, ale také na příslušném kontextu
(v propagačních materiálech nejen textovém, ale i grafickém, obrazovém):
BMV3-Ů cepuu om DM 29.000,- (reklamní text, 05K)
... MOdKHO CMompemb 3<pup»oe
wiu cnymnuKoeoe TV,... (05K)
c npedbidyufUM.

Hacnyuiaemucb

do

zonoenou

6OJIU

u mouiHomu

2-3

wueeuiuxcx

CD, peiuwia

Mcumb

(OrOH&c)
Problematické je z hlediska příjemce textu dekódování málo frekventovaných
abreviatur, přičemž míra nesrozumitelnosti roste se zmenšujícím se poměrem
distinktivně relevantních grafémů (tj. latinkových písmen, která nemají formál
ně shodné či podobné azbukové protějšky) vzhledem k počtu grafémů distink
tivně irelevantních (v obou systémech formálně shodných), zvláště když správ
né dekódování neusnadňuje ani kontext:
«KOMnaxmHO».

B 1996 eody
u MWuiuoHoe

(e ómdoiceme)
KpoMe

yxce

6bmu

meJie3pumejieů

nonbtmmt
pyícoeodcmeo

«ebnouomimb
PTP

HO

aemozoHKU,
uauuio

cum*

coócmeeHHoe
peiuemie. (OroH&c)
e HbweuiHeM ce3one c HOMU paóomanu
KLM, KOMMIHW MTC, PocpeMcmpoů.
(Otohčk)

(e

nod daanemieM

ce6e) u

npeccw

eomodtcuocmu

omMemimb
3moeo,

aeuaKOMnamM

zocmumua

«Hoeomeiib»,

Avšak i v těch případech, kdy lze identifikovat grafický kód abreviatury na
základě kontextu či přímé explikace, je recepce textu ztížena a z hlediska informativnosti textu vystupují tyto jednotky jednoznačně jako šumy:
HP Support Pack - 3mo cepeucuaH nodóepotaca
HP na riponuacenuu
3-x nem na BauieM
paSoneM Mečme e menenue 4-x lacoe wiu na aiedyioufuů denb. (Jlfl)
H3 85 mypnupoe,
npoeoduMbix ATP (Accouuauw
meHHucucmoe-npoóeccuoHanoe)
e 1995
eody, na mpaexHbix Kopmax 6ydem ctnzpano moJibKO nsum>. (OroH&c)
3AO «MOCKO8CKOH meneKOMMVHUKauuoHHaR

Kopnopauun»

(KopnopaifUK

KOMKOP)

coídana

(flJl)
V současné ruské publicistice se ovšem u jednotlivých cizojazyčných pojme
nování setkáváme nejen s odděleným používáním jednoho nebo druhého způso
bu grafického přenosu (tj. transkripce nebo transplantace), ale také s paralelním
užíváním obou postupů v rámci jednoho textu. Autoři jsou v těchto smíšených
případech zřejmě vedeni snahou skloubit výhody (z hlediska ruského čtenáře)
obou zmíněných způsobů:
a) cizojazyčný název se transkribuje, ale paralelně (v závorce) se uvádí pů
vodní grafická podoba:
1 woHH 1992

Ha

zoda.

HOÚOÚ npodyKifuu KOMnanuu «0wiun MQDDUC* (Philip Morris) - cuzapem
(Parliament) - 6buio 3ananeHO, tmo srna Mapxa laŮMem
ebtcmyw tfeHoeyio
Kamezopwo e óojibtuoM
cejueúcmee
npodyxuuu KOMMIHUU, nocmaeMKMOŮ
e Poccwo. (Jlfl)
rpenecKan
zocydapcmeeHHast aeuaKOMnaum
«OAUMTIUK 3UDV3Ú3» (Olympic Airways) uatana
npe3eHmauuu

«IlapnaMeHm»

Mejicdy AcpUHOMU u Moaceoú.
(flJl)
b) první exemplář jména v textu se uvádí v původní podobě, při dalším vý
skytu se uplatňuje transkribovaná varianta (resp. naopak):

ebinojiHxmb peeynxpubie peůcbt

TpaduuuoHHo
ceoR KjiueHmypa.

e

KonneKuuu

«Scherrer» MHOZO Mexa. (...) B Poccuu y ROMU «UleopeD»

Hoean JIUHUH ffoMa «JIameH» HajneaemcH «OH om nee».
JIUHUU «Ona dm neeo» npecc-ammauefloMa
«Ijmwin»

ccadawni

ecmb

(Heiiejui)
(...) -

rpednooKXHue

o WBMOOKHOM

ecmpemwia c HedoyMemeM.

(Honěnu)
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Plnohodnotnou informativnost takto variovaných jmen zaručuje koherence
textu, dosahovaná v daných případech mj. současným opakováním (ve složce
zvukové a referenční) a nahrazováním (ve složce gerafické) pojmenovacích jed
notek.
V některých typech informativních a regulativních textů (reklamní, inzertní,
kulturní a společenské rubriky) dochází někdy ke značné koncentraci (až řetě
zení) netranskribovaných cizojazyčných pojmenování na malé ploše textu, při
čemž nemotivované střídání grafických kódů, kladoucí značné nároky na neuropsychologické procesy spojené s neustálým přepínáním dekódovacích
mechanismů, značně ztěžuje čtení a tím také akceptabilitu a následně i sdělnost
textu. Jazyková móda zde jednoznačně působí jako komunikačně rušivý faktor,
zvláště v případech, kdy se v těsném sousedství ocitají různě graficky vyjádřené
pojmenovací jednotky, vystupující v daném kontextu jako jazykově i referenčně
rovnocenné:

KOMKOP UMeem euxod Ha cemu onepamopoe Global One, Coeam T&nenopm. Pocnem
PocnaK. Httípomeji. POIKOM. Hejuoc. Direct Net, Bay Net u dpyzue, a mcaoice ocyufecmaixem
nodwuoHeHue muenmoe K MTTC. Comstar u Telmos. (Jífl)
CoeMecmHbie KanumanoejuxMceHW Shevron, Mobil, «JiyKoůna». «PocHetfimu». Brtíish Gas u
dpyeux KOMnanuů e 3mom ripoexm cocmoennem 6onee 2,5 MJipd. dojutapoe. (SKcnepr)
Cymecmeytom KOMnbiomepbi «JÍMaxa MSX» (...), ecmb «AMU2Q» (...), ecrtib KOM
Atari (...), ecmb «CuHiaep» (...) a ecmb u npcxpeccuoHcuibHbie Sun, Next, ... (Hcnejw)

Přes uvedené psychologické aspekty nepříznivě ovlivňující informativnost a
akceptabilitu ruských publicistických textů, v nichž dochází k častému střídání
grafických kódů, se grafická transplantace (zachovávání původní grafické po
doby cizojazyčných pojmenování) jeví jako nastupující tendence v řešení jed
noho z dílčích problémů mezinárodní komunikace v oblasti hromadných sdělo
vacích prostředků.
Excerpované texty:
CZJJl) =flejiOBbiejikwh (1997)
HTorH(1997)
OroHěK (1995-1997)
(0)K) = 06pa3 3KH3HH (1997)
HeflejM (1995)
3iccnepT(1997)
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K

B O I T P O C YK O H K Y P E H U H H r P A O H H E C K H X
B P Y C C K O M n y B J I H U H C T H M E C K O M

K O ^ O B

T E K C T E

B c r a n e o6cy»caaeTcs Borrpoc T . Has. r p a i j t m e c K o ň «TpaHctuiaHTaiiHH» (nepeHoc HHocrpaHHbDÍ HMeH H HUBtUMlft B pyCCKHft TCKCT C COXp&HCHHCM JiaTHHCKOH rpa(J)HKH) B HeKOTOpbIX
xcaHpax coBpeMeHHofl pyccxott ny6jiHUHCTHKH. OrMeHaercji, H T O aaHHwfl npneM npeacraBJuieT
co6oti HacTynaiomyio TemeHUHK) B penieHHH Bonpoca rpa^HHecKoro o ^ o p M j i e H i u B pyccKOM
TeKcre H H O H 3 M H H M X H&HMeHOB&HHft, TOK KOK O H HMeer Hecfcojibico npeHMymecrrB:
- HCKjnoHemj HcicaweHHe rpaitwqecKoro oBjímca HHOiKbPiHoro Haj Bán I M B cjiynae e r o HenpaBwibHOfi TpBHCKpMnuHH H CBJ13&HHMC c 3 T H M npo&ieMbi nqeHTH^HKauHH HasuBaeMbix pe$epeHTOB,

- 3KOHOMHH BpeMeHH H yCHJIHH, Heo6xOAHMUX AHA TpaHCKpHIlUHH HHOJraUlHMX Ha3BaHHft,
aTaioxe RIW H X perpaHCKpHniiHH B cjiynasix, Koraa Heo6xo.anMO y c r a H O B i n i rpatJiHMecKyio
4>OpMy H M € H H B JI3UKe-HCTOHHHKe,
- c e r o ^ i u , Kor^a nenaTObie TeKCTbi Ha6HpaJOTCH noiTH HCfuiioHHTejibHo Ha KOMnbicrepax, Ha6op
jiaTHHCKoro HanHcaHHH He npeacraBnaeT HHKaxHx 3aTpyaHeHHň.
B cjicMKHBiiiettcji 3a nocjieAHHe roflbí B MeacoyHapoAHott KOMMyHHKaiiHH CHiyauHH, K o n t a
orpoMHoe paaBHTHe B03M0WHOCTeň rjio6ajibHoro ooweHHH rrpHBeno B pyccKoft jnuicoBott cpeae
K c o j a a H H i o cBoeo6pa3Hofl jiaTHHCKO-KHpHJinmecKofl «6Hrpai}>HH», 3TOT npneM npejCTaBímer
c o ó o ň B ^aHHbiH MOMeHT, n o x a n y f l , Han6ojiee n p o c r o e H Haaraaioe peinemie HccjieayeMofi
npo6jieMM.
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