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WPLYW ZMIAN SPOLECZNO-POLITYCZNYCH NA ZAWARTOŠČ
JEDNOJ^ZYCZNYCH SLOWNIKÓW OBJAŠNIAJACYCH
Dorota Pazio (Warszawa)

CeMb Jiem násad,

xozda

u "MeHmanumem

" 3Hamb HUKtno ne

cjtoe "cnuxep

"
3Han...

("PoccHňcKaH m e r a " JV2 78, 20.04.1995, CTp. 1-2)
Wielu wspóJczesnych lingwistów postrzega j?zyk jako interpretacj? rzeczywistoáci. Zgadzaja_ si? oni z teza^ o swoistym uj?ciu przez j?zyk idei, przekonaň i zaj?č ležacych w kr?gu zainteresowaň danego spoleczeňstwa. Nie
wszyscy badacze podzielaja_ jednak ten sad. Niektórzy uwažaja^ že j?zyk jest
konserwatywny, že podstawowe slownictwo, wartoáciowanie i oceny sa, niemal
niezmienne. Zwróciia na to m.in. uwag? Jolanta Mačkiewicz w artykule Wyspa
- jqzykowy obraz wycinka rzeczywistošci: "Chod wybuchajq. rewolucje spoteczne czy obyczajowe, choč rewolucje naukowe zmieniaja^ poglad na áwiat,
nie towarzysza^ ternu rewolucje j?zykowe. J?zyk ewoluuje wolniej niž ludzkie
myálenie i dlatego jezykowy obraz šwiata nigdy nie odpowiada jakiemuš
okrešlonemu etapowi w rozwoju mysli ludzkiej. (...) Jezykowy obraz šwiata
jest wlašciwie a h i s t o r y c z n y , zmienia si?, Iecz zmienia si? stosunkowo
niewiele." Wydaje si?, že taki sad jest zbyt kategoryczny. Przypomnijmy, že
juž na poczatku wieku Edward Sepir prezentujacy w zasadzie takie samo stanowisko, nie odrzucal možliwošci przyspieszenia zmian j?zykowych pod
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Zob.: Bartmiňski, J: Punkt widzenia, perspektywa, jezykowy obraz áwiata. W: J?zykowy obraz
áwiata, Lublin 1990, s. 110. Grzegorczykowa, R.: Pojecie jezykowego obrazu áwiata. W: Jezy
kowy obraz šwiata, Lublin 1990, s. 43-44. Tokarski, R:. Slownictwo jako interpretacja šwiata.
W: Encyklopedia kultury polskiej X X w., T. 2 Wspólczesny jezyk polski, Wroclaw 1993,
s. 358-359. Cenup, 3.: íbbiK H cpe.ua. W: HsĎpaHHbie Tpyju>i no H3biK03HaHHio H KyjibTypojiorHH, MocKBa 1993, s. 272.
Mačkiewicz, J:. Wyspa —jezykowy obraz wycinka rzeczywistošci. W: Jezykowy obraz šwiata,
Lublin 1990, s. 209.
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wptywem gwahownych przemian kulturowych. Jego zdaniem, rewolucja kulturowa implikuje zmiany jezykowe.
Žródlami, które mogryby dostarczyč materiálu pozwalajacego na analize
zaležnoáci miedzy zmianami kulturowymi (tj. ideologicznymi, spolecznymi
i gospodarczymi) a przemianami w jezyku (ograniczonymi tu tylko do slownictwa) s^Slowar' russkogo jazyka S. I. Ožegowa wydany w Moskwie w 1988
roku (dalej SO 1988) i Tolkowyj slowar' russkogo jazyka S. I. Ožegowa i N . J.
Szwedowej wydany w 1992 roku (dalej SOS 1992). Za prawidlowoácia. wyboru przemawia to, že SOS 1992 odwolywal si? do kartoteki SO 1988, ponadto
porównywalna jest ich objetošč (SO 1988 - okolo 57.000 slów; SOS 1992 72.500 slów i 7.500 frazeologizmów) oraz identycznie sformulowano ich zadania.
Celém prezentowanej analizy jest odpowiedž na pytanie - czy przemiany
spoteczno-polityczno-gospodarcze wprywaja. na zawartoáč jednoj?zycznych
slowników objasniajacych, a tym samým czy istnieje bezpošrednia zaležnošč
miedzy przeobraženiami kulturowymi a zmianami jezykowymi.
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Porównanie zawartošci SO 1988 i SOS 1992 pozwala na wskazanie dwóch
wyznaczników okrešlajacych róžnice mi?dzy nimi, obejmuja.ce zarówno zása
dy doboru odnotowanych jednostek leksykalnych, jak tež ich definicje oraz
przyklady užycia wyrazów haslowych.
Pierwszym z tych wyznaczników sa_ kryteria doboru zanotowanych przez
slownik jednostek leksykalnych. Chodzi tu zarówno o umieszczenie w SOS
1992 jednostek pominutých przez SO 1988 (do SOS 1992 weszlo wiele
nowych slów i wyražeň) jak równiež o nieuwzglednienie w SOS 1992 cze_áci
haselSO 1988.
Wšród jednostek uwzglednionych w SOS 1992, a nie zanotowanych przez
SO 1988, možná wyróžnič dwie grupy:
1. jednostki leksykalne pominiete przez SO 1988 z powodów ideologicznopolitycznych;
2. jednostki nazywaja.ce nowo powstate pojecia.
Pierwsza z grup obejmuje slownictwo zróžnicowane pod wzgledem tematycznym - glównie Ieksyke. religijna. (np.: eexapucmwi, npoapopa, ycneHué),
spoleczno-polityczna. (np.: denopmupoeamb, Ma<puo3u, Maqbtoi) oraz obyczajowa.(np.: eoMoceKcycuiusM, xpyu^eeKa, KOMMyHanKa).
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Cenup, 3: op.cit. s. 283.
Normatywne wskazanie prawidlowego užycia jednostek leksykalnych, tworzenia ich form
fleksyjnych, wskazanie prawidtowej wymowy, a takže ustalenie pisowni.
Oxcezo8, C. M., Uleedosa, H. K>.: TojiKOBuň cnoBapb pyccnoro «3biKa, MocKBa 1992, s. 3-4.
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W sktad drugiej grupy wchodza. nazwy poj?č okrešlajacych desygnaty
nowe dla rosyjskiej rzeczywistošci spolecznej, gospodarczej i politycznej, np.:
eudeo, eudeomun,

UMUÓOK,

jueHedoicep, Mspux, npueamu3upoeamb,

cnoncop.

Pojawienie si? tego typu jednostek leksykalnych jest bez watpienia bezpošrednio zwiazane z dokonuja^cymi si? w Rosji zmianami spotecznymi, gospodarczymi i politycznymi.
Latwo zauwažyč, že SOS 1992 nie uwzgl?dnia cz?šci wyrazów haslowych
SO 1988. Dotyczy to przede wszystkim leksyki zwiazanej z ideologia. komunistyczna. oraz z realiami žycia w warunkach socjalizmu, np.: cotfcopeenoeanue, cotfdozoaop, coifcmpanbi. Možná przypuszczač, že jednostki te utraciwszy
zdolnoáč opisywania codziennej rzeczywistošci wychodza^ z užycia.
Drugi wyznacznik okrešlajacy róžnice mi?dzy SO 1988 i SOS 1992 sklania do porównania defmicji jednostek leksykalnych oraz ilustracji užycia wyra
zów haslowych. Róžnice mi?dzy definicjami wyrazów haslowych w obu slownikach sa^ wyražniejsze niž porównywany wyžej dobór jednostek leksykalnych.
Analiza definicji wyrazów haslowych pozwala na wyróžnienie 3 cech róžnia^cych defmicje w SOS 1992 od definicji w SO 1988:
6

1. usuniecie negatywnego wartošciowania "kapitalistycznej" rzeczywistošci
pozaj^zykowej, np.:
npojiemapuam

SOS 1992

SO 1988
Knacc sKcnnvamupveMbtx
HaeMHbix paóoHux

e

6vpoicva3ueú

Knacc

npojiemapuee.

Kanumanucmutec-

KOM o6ufecmee, jiuuieHHbtx

cpedcme

npoiaeodcmea.

KanumanwM

SOS 1992

SO 1988
OčufecmeeHHbiů

cmpoú,

npu KomopoM

ocHoeHbie cpedcmea npoiaeodcmea
tomcn HacmHOÚ coócmeeHHocmbio
Kanumanucmoe.

nennKJiacca

3Kcnnvamupvioiuux

mpyd naeMHbix paóonux

dm

laonenemiH

Cjitemieutasi coóoů
K-poú

ocHoeHbie cpeócmea

aejtniomcM nacmnoú
KJiacca

npuóbuiu.

6

<peodaJiu3M

očufecm-

eeHHo-3KOHOMU»ecKOfi (popMauux, npu

lbid.,s. 4.

3

Kanumanucmoe.

npoiaeodcmea

coócmeeHuocmbw
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6ypoKycaw

SO 1988

SOS 1992

rocnodcmeyioufuú

mace

xanumanucmu-

necKOBO o6ufecmea, nejisuovuuucn
cmeeHHUKOM cpedcme
u cyufecmeyHDUfuú
wivamauuu

npoxaeodcmea

3a cnem

cmouMocmu, nonytaeMOú

co6-

npuóaeowou

nymeM 3KC-

B KanumaJiucmmecKOM oóufecmee:

mace

coócmeeHHUKoe

cpedcme

npouseodemea,

cyufecmeyioufuů

sa cuem

npu6aeoiHoú

cmouMocmu,

nojiynaeMOÚ e pesyjibmame

npuMeHeHux naeMHOzo mpyda.

naeMHOzo mpvda.

Jednak usuni?cia elementów negatywnie wartošciujacych nie przeprowadzono konsekwentnie. Možná wskazač przyklady, w których jedynie zlagodzono
negatywne oceny, np.:
Kanumanucm

SO 1988

SOS 1992

ÍTpedcmaeumeJib
eocnodcmeyioufeeo
KJiacca e 6yp3icya3HOM očufecmee,
co6cmeeHHUK Kanumana, 3KCWivamupviouiuú

cočcmeeHHUK Kanumana, cpedcme npo-

HaeMHuů mpvd.

uaeMHbtx paóomnuKoe.

1. B KanumanucmmecKOM

oóufecmee:

useodemea, nojib3VK)iuuúcR mpvdoM

Rezygnacji z negatywnego wartoáciowania "kapitalistyeznej" rzeczywi
stoáci pozaj^zykowej sluzy mi?dzy innymi usuni?cie z definieji okreáleň:
e 6ypoicya3Hbix empauax, e KanumanucmmecKOM o6ufecmee, e dyp^cyco
oóufecmee, e KanumanucmuMecKux empanox, e óypotcycaHux eocydapcmeax
i in. Kwalifikatory te pominuto na przyktad w definieji wyrazów: 6upoKa,
Maxjiep,
Koppynijux,
OKUU3,
6aHKpomcmeo,
6u3HecMen, 6nazomeopumenbHoctnb, Kpax, 6wpoKpamu3M.
O usuni^ciu z tych definieji okrešleň zadecydowaty bez wa^tpienia transformacje, jakie dokonaly sie. w rzeczywistoáci pozajfzykowej. Przytoczone przykíady przestaty opisywač jedynie "áwiat kapitalistyczny", staly sie, aktuálně równiež dla rzeczywistoáci rosyjskiej. Jednakze
usuni^cia omawianych wyjaánieň nie dokonáno w SOS 1992 konsekwentnie
(por. wyžej Kanumanucm).
2. rezygnacja z dodatniego wartošciowania socjalizmu jako obowiazujacego
i "jedynie shisznego" ústrojů spoteczno-politycznego;
Nálezy zwrócič" uwag? na uwzgle.dnienie w definicjach zmian historycznych. Socjalizm i komunizm postrzegane sa. w definicjach znaezeň w SOS
1992 jako formaeje obowia_zujace w przesztoáci, np.:

4
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KOMCOMOJl

SO 1988

SOS 1992

KoMMymicmunecKuú
C0103 MonodeoKu
(wylacznie rozwini?cie skrótu).

CoKpanfeHHo: BcecoiojHbiú
JlenuucKuú
KoMMynucmutecKuú
C0103 Monodesicu
(BJIKCM) - očufecmeeHHaH
opzamaauiai
MonodeoKu e CCCP (1918 - 1991 zz.)
(dodatkowe informacje wskazujace na
rozwiazanie organizacji).

Jako podgrupy omawianego zbioru 2. wyróžniamy:
a) rezygnacj? w SOS 1992 z wyodr?bniania znaczeň uzasadnionych jedynie ideologicznie, np.:
napmuÚHbiú

SO 1988

SOS 1992

/. CM. napmuH.

1. CM. napmuu.
2. Ompamcamufuú
uumepecu napmuu
(e 1 3HOH.).
3. napmuŮHbiú, -ozo, M. TO 3Ke, nmo
3. ripOHUKHVmblŮ KOMMVHUCmUHeCKOŮ
napmueu. //OK. napmuÚHan, -oú
udeojiozueú.
ocvwecmajinioiuuú
nojtu(K 3 3Hat.).
muKv KOMMVHUcmuHecKOÚ napmuu.
2. OmpaoKaioufuú
(e 1 3HOH.).

unmepecbi napmuu

4. e 3HOH. cyuf. napmuÚHbiů, -ozo, M.;
napmuŮHax, -oů, ,wc. HneH KT1CC.

b) wprowadzenie do SOS 1992 znaczeň pominutých w SO 1988 z powodów polityczno-ideologicznych, np.:
nazepb - Mecmo codepoKamm
3aKJifOHeHHUX.
Nie zmieniono jednak schematycznych z punktu widzenia prawdy historycznej definicji znaczeň wyrazów opisujacych radzieck^rzeczywistoáč, np.:
K0JUieKtnu6ii3ai(ux

SO 1988

SOS 1992

Ch>eduHeHue MCJIKUX eduHOJiutHbix

ObeduHcnue Menmix eduHOJiMHux

KpecmbRHCKUx xo3HŮcme e xpynHbie
KOJiJieKmueHbie coifucuiucmunecKue

KpecmbHHCKUx xo3HÚcme e Kpynnbie
KOJiJieKmueHue xo3núcmea.

xo3Húcmea.
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HaifuoHajiiaaifivi

SO 1988

SOS 1992

/. Tlepedana

u3 Hacmmu

Hocmu e cočcmeeHHOcmb
npednpunmuů
poduozo

coócmeeH-

1. Ylepedana

eocyóapcmea

e coócmeeHHocmb

u ifeJibix ompacjieú

xo3aúcmea,

na-

3e\tenb, 6aw<oe,

Mcwibix u oóufecmeeHHbix 3ÓaHuů.

u3 Macmnoú

coScmeeimocmu

eocyóapcmea

npuHmuú u tfejibix ompacjieú

nped-

3KOHOMUKU,

3eMejib, čauKoe, DKUJIUX U očitfecmeeHHbix
3ÓaHUÚ.

Umieszczenia tych definicji w SOS 1992 w niemal nie zmienionej formie
nie sposób wyjašnič obawa_ przed przeksztafceniem ich w definicje o charakterze encyklopedycznym (možná bowiem wskazač w SOS 1992 definicje o takich cechách). Wydaje sie. wiec, že albo autorzy uznali analizowane jednostki
za nieistotne z punktu widzenia najnowszej historii Rosji i dlatego nie widzieli
potrzeby ich szczególowego definiowania (co jednak budzi watpliwošci) albo
nie chcieli wyworywač sporów zwiazanych z ich historyczna^ ocena..
3. usuniecie elementów dyskredyrujacych poj?cia o charakterze religijnym;
Wyróžniamy tu 5 podgrup:
a) rezygnacja w SOS 1992 z kwalifikatora chronologicznego
-ycmapenoe,
np.: čoeoMOjibe,

6oeoMOJieif.

b) zánik podzialu wierzacy - niewierzacy; zastapienie go w SOS 1992
bardziej obiektywnymi i racjonalnymi ocenami: y xpucmuan, y npaeocnaeHbix

itp., np.:

KpecmuHbi

SOS 1992

SO 1988

oSpnd xpeu+eHUH, a maKMe y xpucmuan: odpad KpeufeHun, a maKDice
npa3ÓHUK nocne omoeo o6pnda.
yzoiqeHue nocjie 3moeo oópxóa.
y eepyioufiix:

xpucmocoeambCR

SOS 1992

SO 1988
y eepymyiix:

tfejioeambcx

mpoexpamno,

no3dpaenHH c npa3ÓHUKOM nacxu.

y npaeocnaoHbix:

mpoexpamno

ifejio-

eantbcn, no3dpaejuui dpyz dpyea c npa3ÓHUKOM ílacxu,

eoeopn npu 3moM: "Xpuc-

moc eocKpec! — Boucmuny

eocKpec!".

c) zmiana uszeregowania, a zatem i hierarchii znaczeň wyrazów wieloznacznych, np.:
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npcadHUK

SO 1988

ŠO SOS 1992

/. fíeHb mopMcecmea, ycmanoeneHUbiu 1. /. fíeHb mopxcecmea,
e uecmb unu e noMHmb Kozo-umo-H.
2. BbixoÓHOŮ, nepačotuú
3. fíeHb, ocoóo

deHb.

omMetaeMuů

2.

2. fíeHb unu pud áneů, omMenaeMbix

oóbitaeM

uepKoebK) e naMAmb penuzuo3uozo

unu ifepKoebio.

co6bimun unu cenmozo.

4. fíeHb padocmu u mopoKecmea no

3.

3. BbixoÓHOŮ, HepaóoHuů

noeody nezo-H.
5. fíeHb uzp, pcaeneueHuů

ycmaHOsneHHbiů

e tecmb unu e najunmb Kozo-nezo-H.

deHb.

4. fíeHb padocmu u mopmecmea no
u m. n.

noeody nezo-H.
5. fíeHb uzp, pcuejieueHuú.

W obu slownikach wyodrebniono w analizowanej jednostce te same znaczenia, róžnica polega jedynie na zmianie "miejsca w szeregu", a wi?c na nadaniu znaczeniu religijnemu wifkszej wagi, oraz na przebudowie definicji w celu
wyeksponowania roli cerkwi, co zresztajest zgodne z rzeczywistošcia_rosyjska.
lat dziewiečdziesiatych.
d) uwzgl?dnienie w definicjach w SOS 1992 wszystkich istotnych elementów znaczenia, np.:
ucnoeedb
SO 1988

SOS 1992

2. y eepytoufux: noKOswue e zpexax

1. y xpucmuau: npiOHanue e ceoux zpexax

neped CBHU^CHHUKOM.

neped cemueHHUKOM, omnyacaioufUM
zpexu om UMenu uepxeu u Boza, uepKoeHoe noKOHHue.

Definicja w SOS 1992 akcentuje catkowicie pominuta, w SO 1988, a zasadnicza. z punktu widzenia nauki košcioía prawosíawnego, kluczowa, rol?
udziahi Boga w akcie spowiedzi wierzacych. Nálezy tu równiež zwrócič uwage.
na nowa. form$ definicji jednostek leksyki religijnej; odnajdujemy w nich cechy
definicji encyklopedycznych, niewlašciwych dla jednojfzycznego stownika
lingwistycznego, co može šwiadczyč o nadgorliwosci neofitów, np.:
riaHuxuda

SO 1988
U,epKOSHan cJiyjKÓa no yjuepuieMy.

SOS 1992
y xpucmuan: ifepKoeHan cjiyxc6a no
yMepweiuy (eo epejwt noxopoH, a maiaiee
na mpemuů,

áeeumbtů

unu

copoxoeoú

deHb nocxe CMepmu nuóo e zoáoeufuny
CMepmu unu

7

poxcdeHUn).

ezo
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e) usuniecie w SOS 1992 z definicji jednostek okreálen potencjalnie pejoratywnych, np.: RKO6VI, maic H03bieaeMbtů. Jak shisznie twierdzi Anna Dabrowska "wprowadzenie (...) okreálenia tak zwany (...) podwaža wartošč i wiarygodnoáč nast$pujacego po nim sformulowania" . Zatem ich usuniecie przywraca definicji obiektywizm ocen nie skažonych wartoáciowaniem ideologicznym,
np.:
7

mpouifa
SOS 1992

SO 1988
/. B penuzuo3Hbtx npedcmaejieHtwx:

1. B xpucmuaucmee: mpueduHoe 6o3Ke-

mpueduHoe Sooicecmeo (y xpucmuaH -

cmeo (6oe - ometf, 6oe - CWH U 6oe - dyx

mm HCUbieaeMbie 6oz - omeu, 6oz - CUH cenmoú).
u 6oz - dyx

cenmoú).

mmuxpucm
SO 1988

SOS 1992

/. B xpucmuaHCKOú Mutpojiozuu: epaz

/. B xpucrnuancKoú

Mwponozuu: npomue-

Xpucma, K-pbiú HKOÓtii donotceH neumbcn HUK Xpucma, K-puů dojiJKen neumbcn
neped maK HatueaeMhiM KOHtfOM Mupa. neped "KOHUOM ceema ".

anzen
SOS 1992

SO 1988
l. B penuzuojHOÚ

Muiponozuu:

l. B pejiueuu: cjiymcumejtb 6oza, ucnoji-

ceepxbecmecmeeHHoe cyufecmeo, nocna- Hume/ib ezo eonu u ezo nocnaneu x JHOÓXM
(u3o6pa3tcaeMbiu oóbilHO KpbuiambiM
Hey 6oza, xKo6bi noKpoeumejibcmeyioufuů uejioeexy (u3o6paxcaemcR xpuna-

ompoKOM, wuoiueú).

mbíM ompoKOM, K>Hoiueů).

Odnošnie treáci "religijnych" artykulów haslowych, možná zauwažyč jak
křes obligatoryjnego, powszechnego obowiazywania ateistycznego šwiatopogladu wpfywa na obiektywizacj? ocen semantycznych.
Istotne róžnice mi?dzy porównywanymi slownikami odnajdujemy równiež
w ilustracjach užycia wyrazów haslowych. Analiza przykladów wskazuje na
dwa zasadnicze kierunki zmian - rezygnacja w SOS 1992 z ilustracji nacechowanych ideologicznie oraz wprowadzenie przykladów nie zamieszczonych
w SO 1988. Ideologicznie nacechowane interpretacje usunieto na przyktad
7

Dqbrowska, A.: Znieksztakenie obrazu rzeczywistoáci poprzez uzycie pewnych árodków j?zykowych (eufemizm i kakofemizm). W: J^zykowy obraz šwiata, Lublin 1990, s. 242.
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z artykuíów semantyzujacych wyrazy: uMnepuanu3M (M. - Kanyn coituanucmuuecKOU peeojiioifuu), peeojiwifux
p. yHmmojKWia

Kanumanum

(Bejiuxan OKmHÓpbCKOR

e nauieú

cmpam),

cojfuajiucmwiecKOH

ceMbH (ffpyjKHan c. uapodoe

6e3pa6omuifa (Poem 6e3pa6omuifbi e KanumanucmutePodgrup? wyróžnionego zbioru stanowia. artykury, w których
ilustraeje usuni?to calkowicie lub wyražnie ztagodzono ich nacechowanie
ideologiczne, np.:

CoeemcKoeo CoK>3a),
CKWC

cmpaHax).

KpU3UC

SO 1988

SOS 1992

ripaeumejibcmeeHHbiů
K. (e óvpoicvcuHbix
cmpaHax: ebueaHHan ocmpuMu nojiumutecKUMU pcBHoznaciMMU nepeMena npaeumejibcmea).

ripaeumejibcmeeHHbiú
K. (et>aeaHHaH
ocmpbiMU nojiumutecKUMU pasnoznacuHMU tacmuvHM wiu nomaa
omemaexa
npaeumejibcmea).

deMOKpamw

SO 1988
CotfuanucmuHecKon d. (ebicuiuú
mun
deMOxpamuu, OCHOBOHMOŮ na nonhoM
u (paKmmecKOM
hapodo&nacmuu).
Eypoicya3HaH d. ((popMwibHO dewiapupyeMan ejiacmb napoda npu
deúcmeumejibHOM zocnodemee 6ypxcya3uu).

SOS 1992
Brak przykladu

Zmiana ta potwierdza wyrazn^ w SOS 1992 tendenej? do usuwania pejoratywnych ocen ústrojů kapitalistyeznego.
Przejawem usuni?cia przyktadów nacechowanych ideologicznie jest równiež rezygnacja w SOS 1992 z charakterystycznych dla SO 1988 poJaczeň wartošciowanych dodatnio rzeczowników z przymiotnikiem coeemcmú,
np.:
coeemcKuů
ac, coeemcKOH zeapdun, coeemcKUŮ
zepomM. Cz?sto w tych polajezeniach wyrazowych przymiotnik coeemcKuů
jest zast?powany przymiotni
kiem pyccKuú,
na co bez w^tpienia wptyn?ty zmiany polityezne - rozpad
ZSRR w grudniu 1991 (np.: HeMepKHyufax aiaea coeemacozo opyoKim - aiaea
pyccKozo

opyjKUH).

Wšród ilustracji nowych w SOS 1992 w porównaniu z SO 1988 zwraca
uwag? grupa przykladów odwotujaca si? do tematyki religijnej, np.: XooKÓenue
na 6ozoMOJtbe KO epoóy
rocnodwo,
B denb xpaMoeozo npa3ÓHUKa, Anzen
6OMCUŮ, EaxapucmimecKOH
Monumea. Wprowadzenie tych ilustracji równiež
wiaže si? bezpoárednio ze zmianami áwiatopogladowymi, jakie dokonaly si?
w Rosji.
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Zaprezentowany materiál pozwala twierdzaco odpowiedzieč na postawione
na poczaticu naszych rozwažaň pytanie. Przemiany spoleczno-politycznogospodarcze, jakie dokonaly sie. w Rosji na przetomie lat 80. i 90., znalazly
swoje odbicie nie tylko w kryteriach doboru slownictwa, ale równiež w sposobie definiowania jednostek leksykalnych i przykladach užycia wyrazów haslowych. Zmiany te zostaly okrešlone przez dwa glówne wyznaczniki - 1) usuniecie ze stownika jednostek leksykalnych gloryfikujacych socjalizm i komunizm, usuniecie elementów definicji i ilustracji o takim wydžwieku, 2) wprowadzenie jednostek dotychczas "napietaowanych" przez obowiazujaca. ideolo
g y oraz jednostek nazywajacych pojecia nowe lub odnowione w rosyjskiej rzeczywistošci pozaj?zykowej.
Dokonané zmiany uksztaltowaly w SOS 1992 j?zykowy obraz rosyjskiego
ústrojů spoleczno-politycznego zasadniczo róžniacy si? od obrazu, jaki odnajdujemy w SO 1988. Jego najwažniejsza, cecha. sa_ próby zachowania bezstronnoáci ideologicznej. SOS 1992, bedacy kolejný wersja. jednotomowego
slownika objaániajacego, odwohije si? w naturalny sposób do kartoteki stanowiacej baze. SO 1988. W SOS 1992 uwzgledniono jednak zmiany, jakie zaszly
w jazyku pod wplywem przemian spolecznych i politycznych przelomu lat 80.
i 90. Dlatego tež SOS 1992 zasadniczo rózni si? od SO 1988, bedac dowodem
na bezpoáredni zwiazek zachodzacy miedzy przemianami kulturowymi i politycznymi a zmianami j?zykowymi.

