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X. mezinárodní konference z cyklu „ E a p o n e ň c K a t i pycHCTHica H coBpeMemiocTb" na

téma „PyccKoe CJIOBO B mMemnomeAcH KapraHe Mupa"(k historii a současnosti
rusistiky v polské Poznani)
Ve dnech 10.-13. září 2003 zorganizoval Institut ruské filologie Univerzity Adama
Mickiewicze v Poznani pod patronátem ministryně školství a sportu Polska dr. Krystyny
Lybacké již desátou jubilejní konferenci z cyklu „Evropská rusistika a současnost".
Zastřešujícím tématem konference bylo téma „Ruské slovo v měnícím se obraze světa".
Slavnostního zahájení se zúčastnili čestní hosté - viceministr školství R F Sergej
Grebnev, generální konzul R F v Poznani Alexandr Jakovenko a rektor U A M prof. zw. dr
hab. Stanislav Lorenc, který konferenci oficiálně zahájil. Úvodní slovo přednesl vedoucí
Institutu ruské filologie prof. zw. dr hab. Antoni Markunas.
Na slavnostním plenárním zasedání byly vyslechnuty čtyři referáty: AHaTOJiHM
lHyKHH (Rusko) CocmonHue u nepcnexmuebi pa3eumun MemoduKU PKH e ceeme pemenuú
X KoHzpecca MATIPHJI, Kjiapa UlTaiÍH (Rusko) Cnoeo e MemanojmuKe
cuMeomtZMa,

Cre4>aHO AJI03 (Itálie) Om Bbicoifxoeo do Kpyea: ójtamnoe

aioeo e u3MeHR8UteůcR Kapmu-

m Mupa pyccKozo o6u{ecmea, XajiHHa XajiauHHbCKa-BepTariHK (Polsko) Mnocmacbi
óeepadupoeaHHOů
\\eHHocmu e onmuKe nocmModepHu^mcKoeo
xpu3uca (meKcmu
pyccKoů

Mimepamypbi X1X-XX ee.).
Další jednání probíhala ve čtyřech sekcích, z nichž každá měla své dílčí téma:
jazykovědná („PyccKoe CJIOBO B H3MeHHK>meňcn «b!KOBoň KapraHe Miipa"), literárně
vědná („PyccKoe CJIOBO B H3MeHnioinciíc>i jiHiepaTypHOH KapTHHe Miipa"), kulturologická
(„KyflbTypHbie KOHTeKCTbi pyccKoň jiHTepaTypbi: nocTMOflepHHCTCKoe oucpuTHe pyccKOro MoaepHH3Ma") a lingvodidaktická („TeopeTHHecKne H npHKnajiHbie Bonpocbi ycBOCHHs
pyccKOfl3biMHoň jieKCHKH"). Lingvistická sekce, jejíž práce jsme se účastnili nejvíce, se

věnovala různým aspektům lexikologie, lexikografie, onomastiky a onomasiologie: nová
slova a nové významy, přejímání z cizích jazyků, terminologické procesy, názvy profesí,
antroponyma, toponyma, metafora, jazyková hra, mytologie ve jménech a lidová démonologie.
Konference se zúčastnilo celkem více než sto delegátů z Ruska, Běloruska, Ukrajiny,
Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Azerbajdžánu, Litvy, Estonska, Německa, Kanady, České
republiky, Bulharska, Uzbekistánu a Itálie. Českou republiku zastupovali pouze dva
účastníci - Mgr. Taťána Volkova ( U K , Praha) a dr. Ladislav Vobořil (UP, Olomouc). Dle
slov účastníků měla konference vysokou odbornou i organizační úroveň, stejně jako cykly
předchozí.
Katedra ruské filologie na U A M v Poznani vznikla v rámci slavistiky v r. 1965 pod
vedením významného polského rusisty prof. Leszka Ossovského. Katedra se intenzívně
začala rozvíjet od r. 1967, kdy se jejím vedoucím stal prof. Zbigniew Baraňský (do
r. 1974). V té době bylo započato s vydáváním sešitů „Studia Rossica Posnaniensia".
V letech 1969-1970 vznikl Institut ruské a slovanské filologie se čtyřmi katedrami: ruské a
sovětské literatury, ruského jazyka, metodiky ruského jazyka a katedry slovanských jazyků
a literatur. V letech 1975-1986 byl vedoucím katedry prof. Tadeusz Zdancewicz. V letech
1987-1990 vedl katedru prof. Wladyslaw Wožniewicz, během j e h o ž působení byla
zorganizována první z cyklu konferencí „Evropská rusistika a současnost". O d r. 1991 je
vedoucím katedry prof. Antoni Markunas.
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V současnosti je Institut ruské filologie součástí Fakulty neofilologie a tvoří jej čtyři
katedry: katedra ruského jazyka, katedra ruské literatury, katedra komunikativní pragma
tiky cizích jazyků a katedra literárně kulturní komparatistiky. Institut má nyní asi 400
studentů. Studium ruské filologie zahrnuje studium i jednoho cizího (západního) jazyka.
Studuje se ruská gramatika, včetně historické, ruská literatura až po současnou, didaktika
ruského jazyka, dále historie Ruska, překlad, filozofie. Existují dvě speciální profilace
ruština - angličtina a ruština - ukrajinština. Pedagogicko-profesorský sbor čítá 58 lidí - 10
profesorů a 22 kandidátů věd. Výsledky výzkumu jsou pravidelně publikovány ve
sbornících z cyklu konferencí „Evropská rusistika a současnost" a sešitech „Studia Rossica
Posnaniensia".
Ladislav Vobořil

Pětasedmdesátiny prof. Stanislava Žaži
14. dubna 2004 se v plné tvůrčí aktivitě dožil sedmdesáti pěti let náš přední rusista
univ. prof. PhDr. Stanislav Žaža, CSc.
Narodil se v Bmě, kde také později na filozofické fakultě vystudoval ruštinu, latinu
a řečtinu. Během studia se stal asistentem na tehdejší katedře rusistiky, v r. 1966 obhájil
kandidátskou práci, v r. 1979 se habilitoval a v r. 1989 byl jmenován profesorem pro obor
ruský jazyk. V letech 1973-80 vedl katedru ruského jazyka. Ani po úředním odchodu do
důchodu v r. 1994 nepřestal pokračovat ve svém pedagogickém působení a vedle menšího
úvazku v oboru ruské jazykovědy vyučoval jako aprobovaný klasický filolog také latinu
a dočasně i řečtinu. Dodnes vede kurzy latiny pro studenty rusistiky.
O jeho rozsáhlé a vskutku mnohostranné činnosti bylo na stránkách tohoto časopisu
zevrubně pojednáno již před pěti lety u příležitosti jubilantových sedmdesátin (Opera
Slavica, IX, 1999, 2, 37-39). Připomeňme, že se náš jubilant ve vědeckovýzkumné práci
zaměřil především na ruskou skladbu v porovnávacím rusko-českém aspektu a podrobně
zpracoval celou oblast ruské interpunkce. Autorsky se podílel na naší poválečné porovná
vací skladbě ruštiny (Příruční mluvnice ruštiny pro Cechy II, 1960), na dvou vysokoškol
ských učebnicích (Op(pozpa<pux, nyHxmyaifUH u KHiioiCHO-michMeHHan
penh pyccKOZO
H3UKa,
1979, PyccKuu cunmaKcuc
e conocmaenenuu c teuicicuM, 1982) a dvoudílných

skriptech (Morfologie ruštiny,

1996 a 1997).

Úspěšně pokračoval náš jubilant ve své záslužné činnosti i během uplynulých pěti
let, kdy zasáhl zejména do zkoumání textů z oblasti komerční ruštiny v rusko-českém
pohledu, viz jeho příspěvky přednesené na rusistických konferencích pořádaných Ostrav
skou univerzitou. Velmi podnětné jsou jeho nedávné studie o mezijazykových vlivech, viz
článek Konfrontační pohled na češtinu a ruštinu se zřením k vlivu latiny ( S P F F B U A 47,
1999, 145-183), na nějž autor metodologicky navázal obsáhlou studií Istoričeskoje vlijanije nemeckogo jazyka na različija medu češskim i russkim jazykami (Litteraria Humanitas
X I , Brno 2002, 1974). Do okruhu jubilantových multilaterálních porovnávání patří i jeho
zajímavá sonda do oblasti internacionálního lexika HnmepnaiiitoiiajimaiiuH jiexcuKu u ee
ompaoKenue e pa3»bix H3HKOX (Lingua et communicatio in sphaera mercaturae, Ostrava
2002, 137-140).
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