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Z katovické konference o východoslovanských jazycích
18 - 19. kvfitna 2000 se v klidném prostřed! Ústavu východoslovanských filologií
Slezské univerzity v Katovicích, který má sídlo v Sosnovci, konala již 25. mezinárodni
vědecká konference s názvem Pragmatické

aspekty popisu východoslovanských

jazyků.

Zúčastnili se j i lingvisté z osmi zemí, z České republiky jsem byl bohužel sám.
Organizátoři potěšené konstatovali rostoucí zájem o tuto akci, j e ž se koná každý rok.
Pozornost, kterou tomuto setkání vénují nejen polští badatelé, není jistě náhodná: velmi
dobrá organizace, velice slušné ubytování v univerzitním hotelu a dělná atmosféra
během obou dnů byly základem všeobecné spokojenosti. Všechny příspěvky byly
vyslechnuty s mimořádnou pozorností a téměř o všech se živě diskutovalo.
Po krátkém zahájení, které obstarali ředitelka pořádajícího ústavu Barbara
Stempczynska, Clen prezídia M A P R J A L u Piotr Fast a hlavní organizátor konference
Piotr Czerwiňski, účastníci vyslechli čtyři referáty plenárního zasedání: Jan Wawrzynczyk (Uwagi o pragmatyce w wielkich siownikach rosyjsko-polskich), Jurij Lukszyn (O pojeciu jednostki lingwokulturologicznej), Aleksy Awdiejew (Kategoria gramatyczna a pragmatyká)
a Walerij Miszlanow (Cpedcmea adpecauuu e pyccKOM
u noJibCKOM fUbiKax /K npočJieMe epaMMammecKoú
unmepnpematfuu (pammecKUX

KOMnoneHmoe ebicKameanuu/). Po diskusi se účastníci rozešli do dvou sekci.
První z nich {Fungováni jazyka a problémy komunikace) byla zaměřena především
pragmalingvisticky (JIpazMamuKa KOMMyMiKamueHbix Modeneu noxcenaHun e eocmonHOcnaeRHCKUx HSbtxax, K npoÓJiejue KOMMynuxamueNoú neydatu e nojibCKOM u pycCKOM fObiKax, TocnoduH u moeapuuf - Z historii ewolucji rosyjskich form adresatywnych, Wypowiedzi performatywne weryfikujace postawq i przekonania interlo-

kutora atd.), stylisticky, především se zaměřením na zkoumáni publicistických a re
klamních textů (jKcnpeccueHbie Hoeooópmoeanun
e pyccKOÚ nyónwiuemuKe nocnedHUX jiem, Flepu(ppa3bi — KOMMyHUKamueno-npazMamwtecKOe cpedcmeo ea3emHux
meKcmoe, Dowcip jezykowy jako šrodek perswjazji wspótczesnych
rosyjskich tekstów
reklamowych atd.) a didakticky (JIuHzeoKynbmyponozuHecKUÚ
nodxod K oóynenuK)
pyccKOMy fObucy u pojib KOMnbmmepa e zyManumapnoM o6pa3oeamtu, Strategie

komunikacyjne w edukacji na odleglošč atd.). Zde za zvláštní zmínku stojí příspěvek
Dr. Tadeusze Boruckého z Pedagogické akademie v Krakově U3 onbirna pačomu co
cmydeHmoMU-tpunonozaMU, HaiUHatoufUMU usynenue pyccxozo fabiKa c nyneeozo ypoe-

HH, v němž se vystupující dělil o zkušenosti se skupinou čtyřiceti studentů, kteří jako
první v Polsku zahájili v loňském školním roce vysokoškolské studium rusistiky od
nuly. V diskusi musel vyvracet pochybnosti o tom, že studium má již od prvního
ročníku skutečně vysokoškolský charakter. Z a pozornost by jistě stálo i skriptum pro
tyto studenty, které bylo v Krakově vypracováno. Nezvykle širokým chápáním toponymie překvapilo společné vystoupeni Auriky Chervinské (Výzkumné centrum lingvopsychologie N I C O M A N T Jeruzalém) a Margarity Nadelové-Czerwiňské (Slezská
univerzita Katovice) Ilpocmopembiú
mononuM KOK couuoKynhmypnbiú
3HOK - ezo
ceManmuKa u KOHHomauuu. Katarzyna Dembska (Univerzita M . Kopemíka v Toruni)
ve svém příspěvku K eonpocy o cyufHocmu 36<peMU3Moe rozvedla téma, které zaznělo

48

OPERA SLAVICA X, 2000,4

již v jejím vystoupení na X V . Olomouckých dnech rusistů koncem srpna loňského
roku.
Příspěvky ve druhé sekci, jež pracovala pod názvem Struktura jazyka a překlad, se
většinou zabývaly otázkami gramatiky, ménč problémy z oblasti fonetiky, lexikologie,
slovotvorby a textové lingvistiky, velmi často v aspektu srovnávacím rusko-polském,
rusko-českém, rusko-běloruském, rusko-ukrajinském či dokonce ukrajinsko-perském

(Kwalitatywne rochaje akcji werbalnej (na materiále przekladowym rosyjskoniemieckim), Akcent jazyka rosyjskiego i polskiego w aspekcie konfrontatywnym,
TeKcmoeaji MomueupoeaHHoemb cetaeú CJIOŮ e yicpauncKOM u pyccKOM fuuxax atd.).
Toto tematické rozdělení příspěvků bylo jen přibližné, ne vždy bylo jasné, proč je to či
jiné vystoupení zařazeno do první či druhé sekce. Dovolím si několik postřehů ze
zasedání sekce č. 2. Mája Szymoniuková (Slezská univerzita Katovice) mezi funkčními
styly vyčleňuje i styl religiózní, možná, že to je ale v Polsku běžné. Piotr Czerwiňski
(Slezská univerzita Katovice) ve svém příspěvku CmpyKmypa cnoeapHtax 3Haienuú
jieKceMbi e acnexme npazMamum zaujal svým originálním antropocentrickým pojetím
struktury významu lexému, když např. jednotlivé významy některých substantiv
(dopoza, nymb, ympo, denb, eenep, notb, cymKU...) spojoval s částmi lidského těla.
VystoupenH Vladimíra Klimonova (Centrum obecné lingvistiky Berlín) mělo název
rpaMMammecKue

u

npazMamunecKue

napoMempbi

eudo-epeMeHHbix (popM

pyccnozo

znazona. Autor v něm nejprve představil systém slovesných tvarů v současné ruštině
z hlediska kategorie vidu a času a dále se zabýval především analýzou časových
a vidových významů tvaru „neminulého" času dok. vidu typu paccKaoKy na
syntagmatické úrovni z hlediska přiznakovosti. Zajímavá byla i společná vystoupení
Juliana Skoreka a jeho spolupracovnic z Vysoké Školy pedagogické v Zelené Hoře,
zaměřená foneticky. V této sekci vystoupil i autor této recenze se svým příspěvkem

O donycmuMocmu deyx
naccueuoM

o meopumejibHOM nadeotce e pyccKOM u neuicnoM
c onucamejibHoú tpopMoú cmpadamejibHOZO sanoza.

donojiHenuů

npednootcemiu

Účastnici konference měli též možnost posoudit odborné i jiné otázky během
neformálního večerního setkaní ve studentském klubu „Tam", na jehož začátku nejprve
zazpívala ředitelka Ústavu Barbara Stempczynska a které bylo dále zpestřeno rusisticky
laděným vystoupením katovických studentů. Studenti hráli důležitou roli během celé
konference: zajišťovali drobné občerstvení o přestávkách mezi zasedáními, připravili
výstavku ruských reálií atd.
Materiály konference budou vydány formou sborníku, který ovšem bohužel, jak
bylo hořce konstatováno, nevyjde tak brzy, jak by bylo žádoucí. Brzy se snad všechny
texty konference objeví na internetové adrese wvm.zjros.fils.us.edu.pl.

Jindřich Kesner

