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HapoaHO-pa3roBopHoro H3biKa H cTapocnaBHHCKHX TCKCTOB B HX MHOFOBCKOBOM flHaJieKTHHeCKH npOTHBOpeHHBOM B3aHMOZteÍÍCTBHH».

flononHHKJT 3TH paccy»meHHH cTaTbH A . B. 3ejieHHHa « O T KOHuenra K xepMHHy
(ontiT jieKCHKonorHHecKoro aHanim MareMaTHHecKoro HHCJia)», B. B. J_J,bi6yjibKHHa
«CHOBO: B noHCKax cyíitHOCTH «BHHW 6HTHH», M. B. FlHMeHOBa «Bbipa)KeHne 3creTHHeCKOií OUCHKH B .ZtpeBHepyCCKOM M3iIKe».

B KOHue pa6oT c6opHHKa npcacTaBJíeHa 6H6nHorpa<|>nH paĎOT B. B. Kojieccma 3a
nocnciiHHe 5 ÍICT. B Hee BxoflflT 2 MOHorpa(j)HH: 1) «My,apoe CJIOBO flpeBHeň Pycn»
(M., 1989, 462 c); 2) «íl3biK ropoaa» (M., 1991, 192 a). H3 copoKa ony6jimcoBaHHbix
HM 3a 3TO BpeMfl craTefl TpyflHO Bw6paTb Han6onee 3HaHHTejibHbie. 3TO npe^ocTOHT
c^enaTb iHTaTenio.
B. OpamyK

C o a p e M e H H b i ň p y c c K H H n3UK. J l e K C H K O j i o n m . JleKCHKorpadHW. (XpecroMaTtin

H yne6Hbie 3aaaHHH). Cocx.: aon. H. C. JlyTOBHHOBa, aoix. M . A. TapacoBa, ROH. M .
10. 5KyicoBa, nou. E. H. 3HH0BbeBa, aou. M . A. LLIaxMaTOBa. H3^aTeJibCTBo C - n e r e p -

6yprcKoro yHHBepcHTeTa. CaHKT-rieTep6ypr 1996, 264 str.
Kolektiv autorek z Petrohradské univerzity sestavil v souladu se studijním pro
gramem pro posluchače rusistiky chrestomatii z děl klasiků ruské a sovětské lingvistiky.
Kniha je určena pro samostatnou práci studentů: každá kapitola je navíc doplněna
otázkami a úkoly pro upevnění určitého učebního materiálu. Autorky zohlednily i za
hraniční studenty ruštiny, kterým jsou určena předtextová a potextová cvičení pro
rozšíření praktických jazykových znalostí. Lexikografická část knihy je jedinečná ukáz
kami hesel z dnes již těžko dostupných a vzácných ruských lexikonů.
Recenzovaná publikace je členěna do dvou částí JleKcuKonoziw (11 oddílů s 21
texty) a JleKcuKoapacpuR (2 texty).
1. V 1. oddíle knihy [Cnoeo KOK eduHui^a H3bixa, s. 3-16) jsou podány základní
pojmy lexikologie: slovní zásoba, slovo a jeho stránka lexikální a gramatická apod.
V ukázce z JlexcuKojiozuu mznuúcKozo fauxa A. I. Smirnického je pro vymezení poj
mů slovo a lexikálně sémantická varianta připomenuta lexikální analýza provedená
Vinogradovem na Puškinově verši Jnyxoú
znyxoeo 3ean HO cyd cydbu zjiyxozo"
(s. 10).
2. oddíl (JlexcuHecKoe 3Hmenue cnoea, s. 16-59) zahrnuje ukázky pěti děl ruských
lingvistů. Na historii ruského slova eepcma A. A. Potěbňa demonstruje rozvoj polysémie původně monosémantických slov. Zajímavou částí tohoto oddílu jsou dvě ukázky
ze studií věnovaných rozboru autorského slovníku M . Gorkého. Sémantická struktura
mnoha jeho slov je podle autorek „svérázná". Pro didaktické účely jsou zdařile uvedeny
pasáže z pojednání o jazyku M. Gorkého - Ju. A. Jazykovové o slovese manmb a ozna
čení barev (cepbiú) prof. G. A. Liličové.
Koncepci nové teorie sémantiky slova (teorii lexikálního pozadí) zprostředkuje
ukázka sémantizace lexémů ÓOM - house - Haus z monografie Je. M. Vereščagina a
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V. G. Kostomarova. Asociace, které dané lexémy vyvolávají u mluvčích jednotlivých
jazyků jsou rozdílné a projevuje se v nich národní a kulturní specifičnost. V důsledku
rozdílných asociací vzniká jazykově-zeměvědná interference. V této teorii se slovo
stává pro cizince nositelem informací o mimojazykové skutečnosti národa.
Syntagmatickými vztahy v rámci slovní zásoby ruštiny se zabývají další čtyři oddí
ly: 3. oddíl (OMOHUMM, S. 59-70) připomíná jména význačných ruských lingvistů, kteří
již ve 20. letech X X . století zasvětili své práce právě této problematice, ale je zdů
razněn i rok 1940 a stať V. V . Vinogradova O epoMMamutecxoú

OMOHUMUU e coepe-

MeHHOM pyCCKOM fttblKe.

Ve 4. oddíle (CUHOHUMU, s. 70-78) se čtenář dozvídá, že pozornost ruských jazy
kovědců druhé poloviny 19. a počátku 20. století nijak zvlášť nepřitahovala problema
tika lexikálních synonym a lexikologie. Vzhledem k malému zájmu o danou otázku
byly i názory na ni různé, ba dokonce byla ve spisovném jazyce popírána sama existen
ce dvou zcela totožných slov (významem i způsobem použití). Základními a podmiňu
jícími znaky synonymie jsou funkce upřesnění a stylistická funkce.
Dle stati L. A. Novikova (Pyccxcm cmmoHUMUsi u ee jiexcuxozpatpmecxoe onuca-

uue) spočívá podstata antonym (5. oddíl AHmoHUMtu, s. 79-92) v kontrastu charakteru
předmětů, jevů, dějů, vlastností a příznaků. Autor seznamuje s dvojí klasifikací anto
nym (strukturní a sémantickou) a dále pak se stylistickými figurami, které jsou tvořeny
antonymy (antiteze, oxymoron).
Historii zkoumání paronym v Rusku nastiňuje v 6. oddíle (JlapomiMu, s. 92-109)
O. V. Višňjakovová. Připomíná „významná data" pro studium paronym v Rusku. Bada
telka porovnává různé definice a názory jednotlivých jazykovědců. Paronyma jsou
považována za bohatství ruštiny a jejich správné užívání zvyšuje její kulturu, ale bohu
žel zdrojem častých chyb při jejich nesprávném použití bývá nepochopení kontextu či
neznalost přesného výkladu slov.
Stylistický aspekt lingvistických bádání je náplní 7. oddílu (JleKcuKa pyccxozo
jiumepamypHoeo fubixa co emunuemmeexoú

moHKU 3penun, s. 109-119), zdůrazňující

ho slova L. V. Ščerby o nutnosti vytvořit stylistiku spisovné ruštiny, v níž bude mít
jazyk podobu soustředných kruhů - základního a doplňkových.
Sociolingvistické hledisko je podáno v 8. oddíle (Jlexcuxa pyccxozo subixa c monxu 3peHuH coifuajibHoů

ctpepu ynompeónemoi,

s. 119-129) v ukázce ze studie V. D.

Bondaletova. Lingvista uvádí příznaky existence jazyka a základní formy jeho exis
tence. Velký prostor je věnován sociálním dialektům a jejich širokému i úzkému pojetí.
Pohled na jazyk z hlediska jeho diachronie je obsažen ve značně rozsáhlém 9.
oddíle (Jlexcuxa pyccxozo mimepamypHOZo fabixa c ucmopmecxoů

motxu

ípeHutt,

s. 129-163) členěném do 3 celků dle jednotlivých vrstev ruské slovní zásoby: a) původ
ní (F. P. Filin, B. A. Larin), b) paleoslovenizmy (G. O. Vinokur), c) přejaté výpůjčky
(A. A. Braginová).
V 10. oddíle {Jlexcuxa naccueHozo cnoeapnozo sanaca, s. 163-180) je demonst

rován vliv společenského rozvoje na vývoj jazyka. A. A. Braginová analyzuje neologizmy, které se objevily v ruštině ve XX. století v souvislosti s rozvojem ruské kosmo
nautiky.
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Poslední oddíl {&pa3eonozun, s. 181-230) lexikologické části posuzované chrestomatie je zastoupen ukázkami děl tří ruských lingvistů. Spis V. V. Vinogradova byl
zvolen pro typologii frazeologických jednotek. B. A. Larin podává na základě analýzy
dosavadních typologií vlastní diachronní klasifikaci frazeologických spojení: 1. pro
měnlivá spojení, 2. metaforická slovní spojení (metafora je hlavním a určujícím přízna
kem), která odpovídají frazeologickým celkům Vinogradova, 3. idiomy (u Vinogradova
- frazeologické srostlice), které vznikají v důsledku dlouhodobého vývoje slovních
spojení a tato etapa je poslední v jejich rozvoji. Nejednotnost pojetí frazeologismů
a frazeologických jednotek ruštiny analyzuje A. I. Molotkov.

II. Druhá část publikace nazvaná JIexcuxozpa<puH je co do rozsahu mnohem menší
(s. 231-261). Kromě ukázek slovníkových hesel některých vzácných slovníků jsou její
součástí pouze dva souvislé texty z děl ruských jazykovědců: L. V. Ščerba pojednává
o obecné teorii lexikografie (typy slovníků). T. S. Kogotkovová se zabývá prvním rus
kým normativním slovníkem Akademie věd (Cjtoeapb pyccxozo tabixa nod pedaxifueů
R. K. rpoma), který po smrti prvního redaktora převzal A. A. Šachmatov. V jeho pojetí
se slovník podstatně rozrostl (i o vědecko-technickou terminologii), stal se skutečným
tezaurem ruštiny a byl vydáván pod jeho vedením až do r. 1929. Práce na slovníku byly
předčasně ukončeny v r. 1937. Ač nebyl tento slovník nikdy dokončen, stal se jeho
jazykový materiál základem kartotéky Akademie věd a také je prvním pokusem o vy
tvoření výkladového slovníku ruského jazyka akademického typu.
V ukázkách slovníkových hesel se představují jednak výkladové slovníky počínaje
již zmiňovaným slovníkem Ja. K. Grota (Cnoeapb pyccxozo H3bixa. TI, CTI6., 18911895), slovník V. I. Dala (Tonxoebiů cnoeapb ucueozo eenuxopyccxozo fuwxa. T. I.-IV
CU6) ve dvou vydáních: z 90. let XIX. století a v redakci B. de Courtenay z počátku
XX. století a dále historické, které reprezentuje slovník I. I. Srezněvského (MamepuwiM dnn cnoeapn dpeenepyccxozo tauxa XI - XIV ee. T. I—III, M. 1893-1912).
Originální a velmi cenná je poslední část lexikografické kapitoly učebnice. Je v ní
podán text slovníkového hesla „DKueom " z různých, dnes již vzácných ruských slov
níků: l.Cnoeapb Axaáejuuu poccuůcKOÚ. T. I - IV. CTI6., 1789-1794. 2. Cnoeapb
AxaáejuuupoccuúcKoů. T. I—IV. CTI6., 1806-1822. 3. Cnoeapb uepxoeHocnaenHCxo
u pyccxozo jabiKa. TI - IV. CTI6., 1847. 4. B. M. Hanb: Tonxoeuú cnoeapb DKUBOZO
eenuxopyccxozo R3biKa. T. I.-IV. CTI6., 1880-1882. 5. Cnoeapb pyccxozo H3uxa. P
H. K. Tpom . T.l, CT16., 1895. 6. Cnoeapb pyccxozo jubixa. Ped. A. A. IllaxMamoea.
CTI6., 1907. 7.. Tonxoebiů cnoeapb pyccxozo H3bixa. TI od ped. npocp. JI. H. Yiuaxoea
T. I—IV. M., 1935—1940. 8. Cnoeapb coepejueHHOzo pyccxozo numepamypHozo
TI — XVII. M. - JI. 1965. 9. C. M. OoKezoe : Cnoeapb pyccxozo fUbixa. M. 1987.
10. Cnoeapb pyccxozo H3bixa. T. I-IV. M. 1981-1984.
Po pečlivém prostudování této části chrestomatie získají studenti představu o vý
stavbě, struktuře a náplni „klasických" i moderních, bohužel jen výkladových slovníků,
seznámí se nejen se základními problémy lexikologie, ale i s myšlenkami a názory rus
kých lingvistů XIX. a XX.století. Ve slovníkové části čtenáři mohou sledovat vývoj
lexikografické praxe v Rusku v minulosti a v první polovině 20. století. Ostatní typy
slovníků jsou ponechány stranou zájmu. Texty učebnice mohou sloužit i posluchačům
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ostatních filologických oborů pro práci s odbornými ruskými texty. Hodnotím přinos
publikace pro zahraniční studenty rusistiky a zejména doktorandy, kteří mají jedineč
nou příležitost seznámit se s prací ruských lexikografů XIX. století a pracemi ruských
jazykovědců; a za to patří sestavitelkám chrestomatie z univerzity v Petrohradu dík, ač
s jistými výhradami.
Zdeňka Nedomová

KocmoMapoe, B. r.: HsbiKOBofi BKyc anoxH. Ha Ha6jiK>aeHHÍi Han peieBOfl npaicTH-

KOH luacc-Meana. H3.11. Bropoe, HcnpaBjíeHHoe H itonojiHetiHoe. MocKBa 1997, 304 c.
IlepBoe H3naHHe a r o í i KHH™ BbBBajio HenoAaeJibHbitt HHTepec, ycneumo 3aKOHMHJiacb TaioKe nonbiTKa BBecra B jiHHrBHCTHHecKHíi OĎHXOA o6jianaiomee O6T>HCHHTejibHOň CH/IOH noHATHe «n3biKOBoro BKyca». ABTOP peuiHJicsi nepeH3aaTb KHHry, HTO

3anHTepecoBaHHbiň MHTaTejib BocnpHHHMaeT c orpoMHbíM yjiOBOJibCTBHeM.
H 3 y n a « aaHHbiíi MaTepnaji, aBTop peueH3nn, KOTopaH y w e /tecsrrb jieT HaxojiHT
C y^OBOJlbCTBHeM nOflTBepMCfleHHfl 060CH0BaHH0CTH MeCTa CBOHX nOHCKOB c orpoM-

HWM yaoBo/ibCTBHeM npoHHTajia AaHHbift Tpyn. BrnajiHři rpnropbeBHH noaHepKHBaer:
«(J)HnonorHH TpaamiHOHHo npH3HaeT AOCTOHHMM npeaMeroM aHajiH3a npeHMymecrBeHHo jTHinb xyaoMcecTBeHHbie TeKCTLi» (c. 194). XoTenoct 6u ,no6aBHTb: H HanpacHO...

ABTOP BcecTopoHHe paccMarpHBaeT BbiflBJíeHHbie npo6jieMbi, flejian 3TO opnrHHajibHo H HOBaTopcKH, npHHeM KJiioieBbie Bonpocu KaK 6w BbíHeceHbi B sarojioBKH
oTiiejibHbix ceMu paa^ejiOB, npeaynpejKaeHHbix BBe/jeHueM H 3aKOHMeHHbix O6CTOSTejibHbíM 3aKjnoHeHHeM.

Bo BBeneHHH aBTop no/ieMH3Hpyer c npoTHBHHKaMH «6e3orji»aHoro npouecca
BapBapH3auMH», «BaH,aajiH3aiiHH» H3biKa. Te >Ke npoueccu BocnpHHHMaKxrcfl nacTo
jKypHauMCTaMH (H He -rojibKO - H . K-B) coBepuieHHo HHane, xaK «pacKpenomeHHe
H3bIKa».

rio3mnunfl KocroMapoBa, ero Myapbifi o6ieKTHBH3M, BbipaweH yace B ceMaHTH3auHH noHHTHJi BKyca (H Moabi) KaK «KaTeropHH, B03AeiícTByiouieR Ha pasBHTHe
H3biKa, naxe onpaaejituomeíí HanpaBJíeiiHe ero AHHaMMKH». (c. 9.). CBOÍÍ aHann3 aBTop
conpoBowuaer 6oraTbiM (JjaicTHHecKHM MaTepnanoM HS HcypHajiOB, ra3eT, TeJienepe^aH.

3aTein on npejxcTaBjmeT HecxojibKO TeopeTHHecKHX coo6paweHHH oTHOCHTejibHo BKyca
KaK KaTeropHH peneBoíí Kyjibxypbi H KaK nocjieacTBHH aHTponoueHTpHHecKoro noaxo-

aa K H3biKy B acneicre ero (OMeHeHHří. (c. 25-39).
ÍIo MHeHHřo peueH3eirra, MOJKHO He o,no6pflTb coBpeMennoro MbiKOBoro BKyca
poccHHH, coBpeMeHHoň Moabi, HO OHH Beab cyTb OTo6paxceHHe Hamefl cyM6ypH0Íi

)KH3HH, KOTopyio KocTOMapoB aaeKBaTHo onpeaejifleT KaK <onoxy xaoca H cMCHbi
ueHH0CTeří». KcTaTH, no.no6Hbie npoueccbi BbinajiH Haaojiio no/ibCKoro MbiKa...
B nepBOM pa3aejie n . 3. «CTHJIHCTHK&» aBTop KOHiteHTpHpyer BHHMaHHe Ha MHOrOJlHKOCTH H MHOrOo6pa3HOCTH TCX HBJíeHHH, KOTOpbie «fle4)OpMHpyK)T (...) CTHJieBbie

rpaHHitbi H CTHJieBbie 0TH0iueHHJi». 3TO, HanpHMep, cnoBecHbie Hrpu, uiyTKH, KanaM-
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