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k postmodernímu uměni a možnosti meze interpretace), se vrací L . Pavera (Opava)
v poslední stati Poznámky k metodám literární vědy na prahu 21. století (s. 200-204).
Na konci je zařazen obsah (s. 206).
I když sborník vyšel v důsledku vzniklých komplikací s jistým časovým odstu
pem od životního výročí jubilanta, jemuž je věnován, je třeba doufat, že jim začala
tradice pravidelného publikování jazykovčdné řady prací členů lingvistického oddělení
Ústavu bohemistiky a knihovnictví FPF S U v Opavě. K tomu jim přejeme hodně pra
covního zanícení a elánu.
Aleš Brandner

Dlouhá, O.: Rusko-íeský odborný slovník policejně právní terminologie a kriminál
ního slangu, nakl. Police History, Praha 2000, 258 str.
Současná doba klade na absolventy rusistických studií jiné požadavky než dříve.
Uplatňují se splSe než jako učitelé jako pracovníci různých soukromých firem, většinou
s mezinárodni účasti, cestovních kanceláří, ale velmi často i jako soudní tlumočnici a
překladatelé. Pro tuto práci jim nestačí běžná slovní zásoba, ale ani klasické mnohadílné slovníky, s nimiž pracovaly celé generace našich rusistů, srov. klasický Šestidílný
Velký rusko-český slovník kolektivu autorů pod vedením L . Kopeckého, jehož kvality
ovšem ani po půl století od vydání prvního dílu nelze zpochybnit. V posledních letech
vzniká proto celá řada specializovaných slovníkových opusů, z nichž výběrově uveďme
např. Rusko-český slovník pro hospodářskou sféru. Zpracovali M . Vavrečka, B. Rudincová, M . Hrdlička, Ostrava 1998; Odborný slovník rusko-český z oblasti ekonomické,
politické a právní. Zpracoval kol. M . Csirikové a E. Vysloužilové, Praha 1999 atd.
K tomuto typu specializovaných slovníků patří i slovník O. Dlouhé, na nějž
chceme upozornit. Řečeno slovy autorky „cílem předkládaného slovníku je posloužit
studentům Policejní akademie, překladatelům, tlumočníkům, kriminalistům, vyšetřo
vatelům a dalším pracovníkům policie při překladu odborných textů z ruštiny do
češtiny a rovněž doplnit si speciální terminologii. Slovník může být zajímavý i pro
filology, učitele, novináře a další zájemce z řad české odborné veřejnosti. Obsahuje asi
10 000 ruských slov a slovních spojeni. Zahrnuje slovní zásobu týkající se právní
a policejní terminologie, to znamená oblasti trestního práva, trestního řízení, krimi
nalistiky, organizovaného zločinu, drog, dopravy atd. ... Slovník je doplněn o zkratky
a zkratková slova, která jsou pro ruské prostředí tak typická. V druhé části této
publikace je možné seznámit se s výkladem zvláštnosti ruského kriminálního slangu
a částečně s interpretací tetování jak zkratkového, tak obrázkového." (s. 5).
Na ploše přibližně 200 stran jsou v abecedním pořádku řazena slova příslušných
oborů, a to jak slova-termíny, která patří k slovní zásobě odborné spisovné ruštiny, tak
slova slangová, která jsou označena slang. Základ slovníku tvoří lučně vytištěná
heslová slova. U nich se uvádějí jejich různé významy označené arabskou číslicí, např.
Aejio - 1. záležitost, víc, 2. proces, případ, řízení, 3. akta, spisy. Následují abecedně
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fazená netučné vytištěná slovní spojeni, v daném případě: B ncnol - Založit!; BĚCTH
rpaamaHCKHe aejia - zastupovat koho v řízeni ve věcech občanskoprávních; BHyrpeHHne ite.ua - vnitřní záležitosti, vnitro, ve smyslu ministerstvo vnitra; Bosčynim. jejio zahájit řízeni; BoaBpauiaTb neno K aocjieaoBaHHio - vrátit v í c k doplněni vyšetřováni;
B03o6HOBJieHHe aena no BHOBb OTKPMBUIHMOI oocTOSTejibCTBaM - obnova řízeni na
základě nově zjištěných okolnosti; rpaacaaHCKoe aejio - občanskoprávní věc, řízení ve
věci občanskoprávní; neno ero KJiHeHTa 6WJIO c(Jm6pHKOBaHO Ha ocHOBaHHH
noAJioxHux yjiHK - případ jeho klienta byl zkonstruován na základě falešných důkazů;
Aejio o BSUTOMHHMecTBe - případ úplatkářství; neno o pa3Boae - rozvodový proces;
neno 06 y6HňcTBe - případ vraždy; aoKaaaTejibCTBa no neiry - důkazy ve věci;
3aK/iK)HeHHe noa crpajicy npHMeHJieTCfl no Jiejiy o npecTynjieHHMX - vazba se uvaluje
v řízeních o trestných činech; saKOHHeHHoe ncno - uzavřený případ; HCXOA itejia výsledek řízení ve věci; jiHHHoe neno - osobní spis; oocroirrejibCTBa aejia - okolnosti
případu; nepcnaTb aeno Ha paccMOTpeHHe cyaa - předat, postoupit věc k projednání
u soudu; nepenaia nena B cya - postoupení věci soudu; nepecMOTp neno. B nopsmice
cyaeĎHoro Hazuopa - přezkoušení rozhodnutí v rámci soudního dozoru (u nás stížnost
pro porušení zákona); noABeaoMCTBeHHbie nena. - záležitosti, které spadají do
kompetence příslušného orgánu; ncniuiioHHTb K neny - zařadit do spisu; nanuiHTb
K aeny n. B neno - založit (Ad acta!); nopyneHHoe neno - svěřená, uložená záležitost;
nocTaHOBJíeHHe peuieHHJi no neny - vynesení rozhodnuti, rozsudku ve věci;
npexpameHHe yrojiOBHoro nena - zastavení trestního stíhání; npHHUTb heno K CBoeMy
npoH3BOACTBy - převzít věc k vlastnímu řízeni; pa36Hparb neno - projednávat věc
(o činnosti soudu); pa3peuiaTi> neno - rozhodovat věc; paspeuieHHe nena - rozho
dováni věci; paspeuieHHe nena o npecrynjieHHJix - rozhodováni trestních věcí;
paccneiiOBaHHe nena - vyšetřováni případu; paccneaoBaTb neno - vyšetřovat případ;
paccMarpiiBaTb neno - projednávat věc; paccMOTpeHHe nena - projednání věci;
paccMOTpeHHe nena no cyrnecray - řízení ve věci samé; pemeHHe nena npHHajuie)KMT
cyny - rozhodování ve věci patří soudu; cJieacTBeHHoe neno - vyšetřovací spis;
cnyHceĎHoe neno - služební věc; cnyiuarb neno - projednávat věc; cyae6Hoe neno soudní řízení; cyaeĎHoe 3ace.aaHne no neny - jednání soudu ve věci; cyaeOHaJi
KOJinerHS no rpawuaHCKHM nenaM - soudní sbor, senát pro věci občanskoprávní;
yrojiOBHoe neno - trestní věc; yrojioBHoe neno no o6BHHeHHio KOZO npoH3BO,ncTBOM
npeKpaTHTb - trestní stihání proti komu se zastavuje; ynacTHHKH rpaacnaHCKOro nena
B cyae - účastníci řizení ve věci občanskoprávní; aejio slang. - trestný čin (krádež,
loupež); BepHoe neno - dobře připravený zločin; ďapMOBoe neno - snadná krádež;
Aoxjioe aejio - nevydařená krádež; imeBoe neno - zdařilá loupež, krádež; wieirn. neno
- obvinit z trestného činu; Moicpoe aejio - vražda; Tyxjioe aeno - krádež, která
nepřinesla očekávané výsledky.
Záměrně jsme vybrali slovo aejio, které je polysémní i v běžné slovní zásobě,
takže ve VRČS jsou mu věnovány plné dvě stránky textu. Z příkladů vyplývá, že uve
deni některých spojeni je možná i redundantní (např. projednávat věc - projednání
věci), ale celkově je uvedení i zdánlivě banálních slovních spojení užitečné, v konkrét
ním případě i pro konkurenci významů věc - řízení - případ - spis. V ruské historii tři
cátých let X X . století vešlo slovo dejio do dějin v nedobrých souvislostech se stalinský-
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mi procesy, srov. např. děno AKadeMuu nayK, dejio ucmopuKoe, děno IJjiamoHoea-Tapjie, což v š e byla označení pro vykonstruovaný proces, v němž byly nařčeny z protistátní
činnosti desítky historiků, bez soudu odsouzených k několikaletému vyhnanství.
Uvedeni slangových slov mezi bčžnou slovní zásobou se mi na první pohled
zdálo poněkud neústrojné, ale pro praktické uživatele slovníku j e asi případné. Nčkdy
je totiž tčžké pro laika odlišit, kam dané slovo zařadit, a uživatel by musel hledat na
dvou místech, pokud by „netypoval" správné. V tomto případě mám na zřeteli i takové
uživatele slovníku, kteří by po něm sáhli např. jako překladatelé beletrie, nikoli jako
kriminalisté nebo soudní tlumočnici. V současné ruské literatuře slovní zásoba nejen
gulagového,
ale i kriminálního
slangu je poměrně bohatě zastoupena. Ostatně oba typy
se prolínají.
1

V jiném příspěvku jsme uvedli, jak užitečné je pro rusistu neztrácet kontakt se
současným jazykem, třeba i j e n četbou tzv. konzumní literatury. Pokud jde o detek
tivku, kriminální nebo špionážní román, je pak neméně užitečné mít po ruce i slovníček
kriminálního slangu. Ne ž e b y význam většiny slov nešel odhadnout z kontextu. A l e
filolog si svůj odhad vždy r á d i explicitně ověř! ve slovníku. Uveďme některé příklady:
3
2

O H y * e ycneji cica3aTb H M , HTO HcribSH e r o cpa3y yĎHBarb, OH 3HaeT Koe-HTO
BaxcHoe, H ecjiH OHH 3aMo<tam e r o cropíma, TOTOM nowajieioT 0 6 CTOM. HHHero, KpoMe

„3aBHM>, naaajib!", OH He ycjibímaji B OTBCT. (329). O H E coBepmeHHO wejiesHaii 6a6a,
MO»ceT 30Mo<tumb Koro yro^HO, He MoprHyB rjiaaoM.

(333). KpoBowaaHutt T U

HejroBeK, rieTbKa, - n p o B o p i a n Á3aMaT, - He wanico Te6e craporo npHsrrejiii? 3a HTO
xce ero Monumb? (361). - . . . « Kaic pa3 HaooopoT, xoTeji cicasaTb, HTO Monumb e r o He

Hano. (364). Kupodivu v recenzovaném slovníku v jeho slovníkové části tyto výrazy
nenajdeme, je však doloženo 3aM0Kpumb slang. - zabit, zavraždit. Ale v přílohové části
Ruský kriminální slang je v oddílu Tabu uvedeno „místo yóumb - TKHyrb, aaaajiHTb,
3acTyicaTb,

3a3eMJiHTb,

3aMotumb,

3aMHKcrypnTb,

McyxHyTb,

creperb,

cnHcarb,

yxařiaaKaTb... ". Uveďme ještě jiné příklady: Á Tenepb nojiyMafl, aoporoB, OTKyaa
B TBoeň a y p H o ň rojioBe Morjia BCH 3Ta mytpma B03HHKHyTb? - 3ro He myqbma, -

npouienTaji TapHK, - KoppecnonaeHTKa KO MHČ TOHHO npHXOAHJia. (333). V e slovníku
je uvedeno: myqbma slang. - druh podvodu, paděláni, prodej nekvalitních věci.
V daném textu asi výmysl, ale také jako druh podvodu, lhaní při výslechu. Nebo: HTO
TW njieTeuib? CoBceM y Te6» xpuuia cbexana, 6paT LJirrpyc. (334). V e slovníku
Kpbiuia slang. - bezvýchodná situace, konec. V daném kontextu asi význam bezvý
chodná situace tě vykolejila. Nebo: JXBOC „napymcHUKoe" B nw<ane npoMepsjíH no
KOCTefl. (344). Ve slovníku HapyotcKa slang. - sledovačka, sledka. Atd.

Viz PAH, TpazuvecKue cydbSbi: penpeccupoeaHHbie ytenbie AxaóeMuu nayK CCCP, MocKBa
1995, s. 227 n.
2

Srov. TrOsterová, Z . , Průměrná současná ruská detektivka jako zdroj jazykových^ a lingvoreáliových informaci, Opera Slavica, X I , 2001,4, s. 32-39.
3

Pflklady jsou vybrány z knihyflauiKOBa,n. B., O6pos epaza. POMSH. Yha. 3KCM0-Ilpecc,

MocKBa 1999.
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Slovník je užitečný i rozšifrováním významu zkratkových slov z dané oblasti
slovní zásoby, z nichž některá jsou pro nás jinak nesrozumitelná, napf. TTIK (rpaxcaaHCKO-npoueccyajibHuft KoaeKc) - Občanský procesní zákoník (v ČR Občanský
soudní řád). Z uvedeného příkladu je zřejmé i to, že překlad nemusí v oblasti reálií
vždy odpovídat danému pojmenování u nás, takže tak vznikají problémy při překladu
oficiálních dokumentů apod. Z těch zkratek, s nimiž se setkáváme i v tisku, uveďme
např. O M O H - (oTpaji MHJIHUHH oco6oro Ha3HaneHnn) - policejní jednotka pro
zvláštní účely (boj s organizovaným zločinem a ochrana veřejného pořádku v místech
masových shromáždění).
V příloze Ruský kriminání slang se čtenář poučí o zvláštnostech ruského slangu
(v ruském prostředí nejčastěji označovaného jako (pen», ale též eopoecKan peib,
yeojioeHbiú

xcapeoH,

ňnamnaa

MysbiKa,

pu6uů

tatuK, cmyx no ČJiamy,

aKueHm),

o tvoření kriminálních slangových názvů v ruStině, ale i o sémantice tetování, kde
mohou mít i několik významů jak zkratková slova, tak obrázky. Ze zkratkových slov
uveďme např. K O T - 1. KopenHoíí o6HTaTejib TioptMbi, 2. KaK oamR TpyaHo, 3. KTO
oTorpeeT TocKy. V obrázkovém tetování dnamnux (= kriminální vrstva v ruském
podsvětí) je hlava kocoura symbolem štěstí a zdaru, upozorněním na nebezpečí. Ten,
kdo j i má vytetovánu, jako by současně sděloval: 9L Bop-peuHUHBHcr. Y MeHH HCT
cpeacTB, HTO6W co.nep)KaTh coBecrb. Jsem recidivista. Nemám prostředky, abych měl
svědomí. Atd.
Domníváme se, že dané upozornění stačí, abychom pochopili, že vzít do ruky
slovník O. Dlouhé je zajímavé a užitečné nejen pro pracovníky v oboru kriminalistiky.
Ostatně - na závěr jedna osobní zkušenost. V jistém okresním městě v současné době
s potížemi sháněli učitele ruštiny pro kurzy, jejichž frekventanty jsou členové brigády
rychlého nasazení. Ne že by bylo potěšující, že je ruština žádaná právě v těchto
souvislostech, ale skutečnost je jednou taková, a je proto třeba uvítat každý přírůstek
odborné literatury, zpracovaný na sluSné úrovni, který může pomoci tlumočníkům,
překladatelům i učitelům specializovaných kurzů. N a slovníky tohoto typu ani nelze
klást přísná měřítka lexikografícké práce, která charakterizují akademické slovníky
(např. uvádění gramatických údajů atd.). Cení se pohotovost vydání a spolehlivost
uváděných informací.
Zdeňka Trósterová

Štěpánova, L., Vychodilová, Z.: Reálie ruské pravoslavné církve. Olomouc, Filozo
fická fakulta UP, 1998, 62 s.
nocncnHee itecjiTHJieTHe OTKPMJIO H3.naTe.nbCKyio ABepb AJT« ny6jiHKauHří, c Te-

MaTHKoft KOTopbix paHbuie B paMKax PVCHCTHKH M U He BCTpenanHCb. IlpejKAe Bcero
3T0 OTHOCHTCfl K TaKOÍi SonlTOň H HaCMUiettHOH 06jiaCTH, KaK Dej1HrU03HaiI WH3Hb.

BbiuieyKa3aHHa)i nyĎJiHKauMH KaK pas H npecneayeT uejib 6a3HCHoro 3H3KOMCTBa cryaeHTOB-pycHCTOB c peanHSMH pyccKoH npaBOCJiaBHOň uepKBH. 3TOA OCHOBHOA uejiM
noAHHHeHa H BC» KOHuenunn KHHPH.
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