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CuriKo, M: 3TH0KyjibiypHbifl 6a3uc pyccKO-cnoBamcHX nepeBoaoB. Nauka, Prešov 
1999,143 s. ISBN 80-967602-8-9. 

Monografie slovenského rusisty Jozefa Šipka je významným vkladem do dosud 
nepříliš rozsáhlé odborné literatury v oboru rusistické translatologie. Jde o moderní, 
aktuální pohled na vybrané rusko-slovenské jazykové jevy sledované prizmatem etno-
psycholingvistiky. 

Klíčovým pojmem monografie je pojem e tnokul turém, který autor chápe jako 
jazykový element vyjadřující etnokultumf reálie daného jazyka. Za nejzajímavěji! etno-
kultumi fenomén považuje typicky ruské reálie a na základe vlastních excerpcí podává 
jejich klasifikaci. Vyděluje 1. Administrativní názvy, 2. Názvy platidel, 3. Sociální 
reálie, 4. Měrné jednotky, 5. Názvy jídel a nápojů, 6. Slova a výrazy označující práci 
zemědělce, 7. Názvy dopravních prostředků, 8. Asociace se zvířaty a 9. Označení pro 
vlast. 

Ve stěžejní části práce autor podrobně analyzuje vybrané skupiny ruského lexika 
(klasifikované na základě různorodých kritérií), např. vlastní jména, oslovení, slova 
složená, abreviatury atd., a na příkladech převzatých z ruské klasické literatury demon
struje možnosti jejich překladu do slovenštiny. Druhým, paralelním tématem monogra
fie je analýza literárních reminiscencí v ruské publicistice popřestavbového období 
a částečně i v současné publicistice slovenské. Autorovi se daří na velmi zajímavém 
dokladovém materiálu přesvědčivě demonstrovat vliv duchovního dědictví ruské kla
sické literatury na současnou ruskou společnost, který se odráží i ve vyjadřovacích 
prostředcích ruské publicistiky, a zároveň sledovat asociační významové posuny 
v interpretaci etnokulturémů v jazyce publicistiky nejnovějšiho období. Samostatnou 
kapitolku tvoří i nástin dokumentující vliv ruského kulturního dědictví na slovenskou 
publicistiku. 

Autor poukazuje na nezbytnost mnohovrstevnatého, „polyvědního" přístupu ke 
zkoumané problematice, který umožňuje uchopit sledované jevy z několika různých 
úhlů pohledu a nalézat v nich netušené souvislosti. 

Šipková monografie je prací převážně materiálovou, autor nashromáždil úctyhodné 
množství zajímavých rusko-slovenských paralel z různých oblastí etnokultumího lexi
ka. Zdůrazňuje, že jedinou cestou úspěšného převodu etnokulturémů je jejich překlad 
z lingvokulturologických pozic, tzn. záměna jazykové jednotky vytvořené na etnokul-
turním pozadím výchozího jazyka jazykovou jednotkou na etnokultumím pozadí jazyka 
cílového. 

Na výsledcích svých zkoumáni dokazuje J. Šipko působení dvou navzájem proti-
kladných tendencí: na jedné straně jsou to globalizační, integrační tendence vzájemné
ho sbližování a prolínání jazykových a etnických kultur, na druhé straně je to snaha 
o uchování etnokultumích zvláštností jednotlivých, i tzv. malých jazyků. Překlad lze 
tedy chápat jednak jako prostředek sjednocování různých etnokultur, jednak jako ná
stroj přispívající ke vzájemné koexistenci a porozumění samostatných svébytných 
jazykových kultur. Práce je psána rusky, což rozšiřuje okruh jejích potencionálních 
uživatelů i na zájemce z ruskojazyčného prostředí. Poučení v ní najdou nejen lingvisté 
a teoretikové překladu, může dobře sloužit i překladatelům z praxe, učitelům translato-
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logických disciplín a také soc io logům, novinářům a všem, kteří chtějí hlouběji pronik
nout do umění překladu etnokultumího lexika. 

Zdeňka Vychodilová 

MuxwibiyK, T. r.: UPAKTHKVM no peieBOiuy 3THKCTY. yneoHoe nocoĎne. MorHJieB, 
2000 r., 128 c. 

B BBeaeHHH K peueHSHpyeMy noco6HK> aBTopoM BMCKasaBaercji MHeHxe o TOM, 
HTO B HacTOHmee BpeMfl, Koraa noHJrrne <OKOjiornH» nojiynaer Bce 6ojiee iunpoKoe 
3HaneHHe, npHuuia nopa roBopHTb H 06 3KOJiorHH oSmeHHH, Tax KaK BbicoKax Kyjib-
xypa o6ineHH« B Hauie BpeMH craHOBUToi BancHoň counajibHOH xapaicrepHCTHKoň JIHH-

HOCTH. 
B pflfly npoĎJieM o6meHH« aaMeTHoe Mecro saHHMaer Bonpoc o peneBOM noBe^e-

HHH, cBiiiaHHOM c cHTyaTHBHMMH napaMeTpaMH aicra peHH, pOJieBMMH npH3HaKaMH M 
nosHUHHMH KOMMyHMKaHTOB. B peneBOM noBeaeHHH, B CBOHD onepeflb, oco6an pojit 
npHHaa^e»cnT peneBOMy 3THKeTy. 

PeanbHyio noMomb cTyneHTaM-pycHCTaM, 6yaymnM ynifrejiHM, B OBjíaaeHHH 
KyjibTypoíi peHH KOK BawHeňiiiHM cpeacTBOM o6yMeHH», BocnHTaHiu, pasBHTHH yna-
IUHXCX ^oJiateH 0Ka3aTb npe^jiaraeMbiň npaitTHKyM no pyccKOMy peneBOMy 3THKery 
6ejiopyccKoB HCCncuoBaTejibHHUbi T. T. MHxajibiyic H3 Ka^eapu coBpeMeHHoro pyc-
CKoro s3WKa MornjieBCKoro rocyaapCTBeHHoro yHHBepcuTeTa H M . A . A . KyjieuioBa. 

Uejib noco6nn - cjiyKHTb Bbipa6oTKe HaBbiKOB H yMeHHň peneBoro o6meHHx. 
nocoSue COCTOHT H3 cne,ayiomHx pasflejioB, cooTBeTCTByromHx cHTyauHJiM peneBoro 
3THKeTa: I. 06pameHHe H npnBJíeneHHe BHHMaHHs. II. IlpHBeTCTBHe. III. 3iiaKOMCTBO. 
npeflCTaBneHHe. IV. ripHrjiauieHHe. V . IIpocbĎa. VI . CoBer, npeaJioateHHe. VII. Co-
rjiacne H HecorjiacHe c MHemieM co6eceaHHKa. VIII. HjBHHeHHe. IX. KoMnjiHMeHT, 
oao6peHHe. X . rio3,apaBJieHHe. nowejiaHne. XI . BnaroaapHocrb. XII. ripomaHiie. 
XIII. CpeACTBa HeBep6ajibHOíi KOMMyHHKauHH. 

Kawauň pa3fleji BKjnonaeT: 1) TeoperHHecKHří MaTepiian, xapaKTepH3yiomHH 3TH-
KeTHyio CHTyauHK) B UCJIOM c yKaaaHHeM Ha HauHOHanbHyio cneuH$HKy HcnojiuoBa-
HHS KOHKpenibix <}>opMyji peHeBoro 3THKeTa; 2) npaKTHKyM. 

IIpaKTHKyM, B CBOK5 OHepeflb, COCTOHT H3 TpeX HaCTeň: 1) KOMMeHTapHH H3 KHHr 
no KyjibType peHH, nocoóni í no 3THKeTy, B T O M HHCJie, H 06 HCTOPHH pyccKoro pene-
Boro 3THKeTa; 2) peneBoií armceT B pa3roBopHofi penn; 3) peneBoň 3THKCT B xyno-
xcecTBeHHbix npoH3BejieHHjix nHcarejieň 19-ro-20-ro BeKOB. 

B npaKTHKyM BBejieHbi pa3HOo6pa3Hbie saaaHHx: 3THKeTHbie sananii, «3THKeTHaji 
3KcnepTH3a», 3THKeTHbie HrpoBbie CHTyaiiHH. I"Ioco6He OJKHBJWIOT K>MopHCTHHecKHe 
TeKCTbi, BbicKa3biBaHHH 3HaMeHHTbix moaefl, HapoAHbie nocnoBHU>i o peneBOM 3TH-
KeTe. O^HaKO AOMHHHpyKHUHM B 0 6 m e H H H H HBJIXeTCH AHajIOr, n03BOJlHK31UHH pasBH-
BaTb HaBbiKH cnoHTaHHofl peHH B nojiHOM oSieMe. Bojibuioe BHHMaHHe y^ejineTCH He 
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