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JIŘÍ GAZDA 

K R E L A Č N Í DISTRIBUCI N Ě K T E R Ý C H INTENZIFIKUJICICH 
M O R F É M Ů Ř E C K O - L A T I N S K É H O PŮVODU V R U S K Ý C H 

(A ČESKÝCH) SUBSTANTIVECH 

Vedle mezinárodních prepozitivních elementů kořenného charakteru (typu 
aemo-, KIIHO-, paduo-. mejie-. SKO-, 3Jic/cmpo- apod.) se na procesu integrace 
cizojazyčných slovotvomých prvků ve slovní zásobě současné ruštiny podílejí také 
prefixoidy, které z hlediska funkčnč sémantického i strukturního stojí blíže 
tradičním prefixům. Jsou to kvantitativně a kvalitativnč modifikující morfémy 
typu aiunu- Kecmt-. Kownp-, Maxpo- MOKCU- MCPO-. Miixpo-, MUHU-, 
nceedo-, cynep- yjibinpa- a nčktcré další. 

V této studii si chceme blíže všimnout intenzifikujicich morfoclementů řecko-
latinského původu z hlediska jejich relační distribuce v no\ých substantivních 
pojmenováních v současné ruštinč v porovnání s češtinou. Spojováním téchto pre-
fixoidů se substantivy vznikají nová pojmenování o struktuře „prefixoid vyjadřu
jící míru + základové substantivum" a z hlediska jejich sémantiky je lze rozdělit 
na dvč vektorově protikladnč skupiny: 1. intenzifikující prefixoidy Muxpo-
aMUHtt-, které se spojují se substantivy k vyjádření malé (resp. nejmenší) míry 
obsahu vyjádřeného tímto základovým substantivem, 2. intenzifikující prefixoidy 
zunep-, MctKpo-, MOKCU-. MC?O-. cynep-, yjibmpa-, které se naopak spojují se 
substantivy k vyjádření sémantiky vysokého (resp. ncj\yššího) stupně tohoto 
obsahu. 

1. Element MHKpo— se ctymologicky váže k řcc. mikros (= malý). Ponecháme-li 
stranou jeho terminologické užití ve významu ,milióntý díl základní měrové 
jednotky' (MUKpoMemp. MUKpoeojibin), pak se v prefixoidních útvarech tento 
element spojuje se základovým substantivem s významem ,malý, malých 
(„mikroskopických") rozměrů', a to 1. jako s jeho vlastností (MUKPOKOCMOC = 
,malý svěť), 2. jako s jeho předmětem (MUKpoauomu = analýza malého množství 
látky). Takto tvořené lexikální jednotky vznikají v současné ruštině i češtině ve 
všech komunikačních sférách: ve sféře odborné - MUKpmpafíumai^uH, Mwpo-
do3a, MUKpouHcmpyMciim. MUKpoun(j)apKm. MiiKponepuod. MUKpopas-
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dpaoicumejib, MUKpocxeMa, MuxpomexHUxa, Miixpoxupypeufi aj. (podobně 
v češtině - mikroelektronika, mikroelement, mikroemulze, mikroflóra, mikro-
obvod, mikropinzeta, mikropočítač apod.), hojná jsou tato pojmenování v pu
blicistice i v jazyce běžně mluveném, kde mají často okazionální charakter: 
MUKpoaHKema, MuxpodpaMa. MUxpou3damte, Muxpoxojuiexmue, MuxpoMamu, 
MUKponoeduHOK, MUKponpa3dHux, MiiKpopcuieHue. MuxpocmojiXHoeeHue. 
MUKpomypmp aj. (v češtině např. mikrobajka, mikrointerview, mikrojesle, 
mikrokomentář, mikrorozhovor, mikroškolka, mikrozávod atd.). 

Prefixoid M M H H - vystupuje v ruštině i češtině jako první část pojmenovaní 
spojující základové substantivum s významem latinského slova minimus (= 
nejmenší) jako s jeho vlastností. Geneze tohoto prepozitivního elementu se vedle 
toho zakládá na vyčlenění z polokalkovaného výrazu MUHWO6K(I (MUHUcxěpm < 
angl. miniskirt, minisukně), v prefixoidních útvarech však vyjadřuje obecný 
význam malé míry obsahu pojmu vyjádřeného základovým substantivem. 
Podobně jako element Muxpo- také prefixoid MUHU- se prakticky neomezeně 
spojuje se substantivy (a to jak s konkréty, tak s abstrakty), což spolu s význa
mem, který vyjadřuje, ukazuje na to, že stojí z hlediska funkčně sémantického 
mezi prefixoidy s lexikálně konkrétním významem a vlastními prefixy. Ruská 
pravopisná tradice působí v tomto případě proti přehodnocení elementu MUHU- ve 
smyslu jeho zařazení mezi afixy (resp. afixoidy), neboť dosud převažuje psaní 
pojmenování s MUHU- se spojovníkem, jakožto formálním signálem kompozitního 
tvoření, i když se někdy setkáváme se střídáním obou pravopisných variant 
(MUHU-aemoMočwib :: MiamaamoMoówib, MUHu-xoMHbmmep :: MUHuxoMrtbio-
mep, MUHU-MauiuHa :: MummauiuHa). Nová pojmenování s tímto elementem 
nacházíme opět v oblasti technické terminologie), terminologie sportovní (MUHU-

6acxem6on, MUHU-Mamn. Mumi-pezču, MUHU-mypmtp. Miimi-ipymóojí) i ve 
sféře publicistické a běžně mluvené, kde sémantická průzračnost takto utvořených 
pojmenováni poskytuje široký prostor pro okazionální tvoření (MitHU-aHKema. 
MUHU-aspodpoM, Muiiu-dpciMamypeuft, Muuu-xoH(j)Jiuxm, MUHu-Jioeywxa, 
MUHU-noutadb, MUHU-MuuuieHue. MUHU-o6pa3oeanue. Mumi-nepexyp apod.). 
V českém materiálu nacházíme mnohé výrazy přímo ekvivalentní pojmenováním 
ruským (miniautomobil, minibasket, minifotbal, minikomputer, minipočítač aj.) 
a také další lexikální jednotky, které ukazují na paralelní fungování tohoto 
slovotvorného modelu v obou jazycích (minidráha, minifestival, miniinterupce, 
minilednička, minipískovištč, miniporadna, minivýprava apod.). 

Přes značnou míru synonymie elementů Muxpo- a MUHU- uvnitř obou jazyků 
i mezi nimi lze na základě analýzy shromážděného materiálu vyslovit určité 
závěry o přednostním spojování těchto prefixoidů s určitými typy substantiv 
i o některých diferencích v jejich distribuci mezi ruštinou a češtinou. Pokud jde 
o relační distribuci elementů Muxpo- a MUHU- V ruštině ve významu ,malého 
rozsahu, malých rozměrů, nízkého stupně', nejsou tyto ve vztahu volné variace 
(nejsou tedy zcela synonymní ve smyslu neomezené spojovatclnosti s libovolnými 
substantivy), nýbrž ve vztahu kontrastivní relační distribuce (ckvipolcntní opozice, 
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interdcpendcnce), což obecně znamená, že pouze některé kontexty, v nichž se dva 
prvky téže jazykové úrovně vyskytují, jsou shodné.1 Ve zkoumaném ruském 
materiálu jsme našli čtyři páry výrazů, v nichž oba elementy vystupují ve vztahu 
volné variace, tzn. jsou zcela synonymní: MiucpociHKema = Mumi-aHKema, 
MUKpo?opodoK = MUHU^opodoK, MiiKpomypmtp = MUttu-mypHup, Muxpo-
caMOJiěm = MUHU-ca.MOJiěm. Jako doklad spojovatelnosti s ekvivalentními 
typovými kontexty mohou však sloužit také dvojice slov MUKponoeejuia :: MUHU-
paccKa3, MUHU-<pejibemoH; MUKpoaemoMaumna :: Mumi-afímoMo6wib. Naproti 
tomu sem nelze zařadit dvojice Muxpo-SBM x MUHU-3BM (element Mwcpo-
v prvním případě spojuje druhou část slova s významem řec. mikros, malý, jako 
sjeho předmětem, tj. ,počítač vybavený mikroprocesory') nebo Mimpocneep x 
Mum-napx (v druhém případě jde o označení malého parkoviště, nikoliv parku: 
„B Kyň6biuieBCKoň o é j i a c T H 1.910 T S K H X , M H H H — n a p K O B 1 . Kaxcabiti H3 H H X 

HMeeT OT OJU-IOM flO 24 MaUIHH, a BCC OHM o6T>ejlHllflIOT 11,6 TbICflHH 
aBTOMo6njieň." - z tisku). Na značnou míru volné variantnosti obou elementů 
lze usuzovat i ze srovnání dalších jednotlivých pojmenování i celých skupin, kdy 
se oba prefixoidy spojují se substantivy ekvivalentních sémantických mikropolí, 
např.: MUKpoeoK3aji :: Miimi-aspodpoM: MUKponpa3dmtK :: Munu-ioówieu; 
MUKpocmojiKHoeenue :: Miiuu-Kon(pJiuKm; MUKpo.MomoifUKJi. Muxpoeesdexod, 
MUKpo?py3omiK :: Mimu-Maiuima, MUHU-KOMÓCIÚH, Mwtu-Kapm, MUHU-
6poHenoe3d: MUKpo3afíod, MUKpo(pa6puKa, MiiKpoýmpMa :: Mum-Macmep-
CKOH, MUHU-aciad; MUKpodpaMa, MUKpocncKtnaKJib :: Mumi-dpaMamypmR, 
MUHU-npedcmamemie. Mumi-cpapc atd. Oproti tomu se však element Muxpo-
přednostně spojuje se substantivy v terminologických pojmenováních, jimž dodává 
význam ,vclmi malých, mikroskopických rozměrů': MUKpodo3a (mikroskopické 
množství nějaké látky). MUKpoimcmpyMemn (nástroj malých rozměrů pro zvláště 
jemnou práci), MUKpmm(f)apKm (infarkt nějakého orgánu s nepatrným rozsahem 
poškození), MUKpoo6beKin (mikroskopická částečka nějaké látky jako předmět 
zkoumání), MutcpocxeMa (soubor elementů a řetězených spojů nějakého 
mikrominiatumího zařízení). V češtině se kontraslivní relační distribuce elementů 
mikro- a mini- projevuje ještě výrazněji ve smyslu vyšší míry tcrminologičnosti 
pojmenování s mikro- (viz příklady uvedené výše), netcrminologická substantiva 
s tímto elementem se vyskytují mnohem vzácnčji (viz tamtéž). Naopak většina 
nových slov s mini- má okazionální, nctcrminologický charakter {minicestopis, 
miničuník, minimáslo, minipanenka, miniprasátko, minipuč, minirozprava, 
ministát, miniseznámení, minišampionát, minizemčlřeseni atd.). 

2. Intenzifikující prefixoidy iwaicpo- (z řec. makros = dlouhý, velký) a iwaKCH-
(z lat. maximus = největší) tvoří s elementy Muxpo- a MUHU- etymologicky 
homogenní antonymické dyády. Prepozitivní element Mera- (z řec. megas = 

Srov. B. Pálek, Základy obecné jazykovědy. Praha 1989, s. 74. 
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velký) je do značné míry volně variantní se synonymním MaKpo-.1 Okruh nových 
pojmenování s těmito elementy je omezený především na oblast odborné 
terminologie (MOKPOKOCMOC, MdKpojiumaucmuKd, MaicponpoeKm. Mcucpoypo-
eem; MesaMup, MezacmpyKtnypa), což bezpochyby souvisí s psychologickými 
aspekty antropocentrického nazírání světa a s gnoseologickou orientací na poznání 
mikrosvčta, který člověka obklopuje, jenž je přístupnější přímému pozorování. 
Neterminologické a okazionální tvoření s těmito specializovanými morfémy je 
vzácné (Matcpopeuienue, MOKpoepedumejib, MdKpoiue<p; MezaMauuma): Ele
ment MaKcu- je v nové ruské slovní zásobě jevem spíše výjimečným a vznikově se 
váže k deadjektivnímu substantivu MOKCU, přejatému z angl. maxi pro označení 
módního směru z počátku 70. let, charakterizovaného prodlouženou délkou 
dámských oděvních součástí (jako reakce na módu mini): Mateat-Moda, MOKCU-

ncuibmo, MdKcu-njiambe? Ve spojení se substantivy z jiných předmětných oblas
tí nacházíme tento element pouze v několika okazionálních ncologizmcch, vesměs 
ve významu ,dlouhý, dlouhotrvající': MCiiccu-atpepa, MaKcii-denb, MdKcn-Hovb, 
MdKcu-cepuH (mnohadílný seriál). V češtině jsme zaregistrovali pouze 
okazionalizmy maxipes (Fík) a maxikoílely (o vousech), avšak ze srovnání již 
dříve vzniklých pojmenování v ruštině a češtině vyplývá, že užití i frekvence těchto 
prefixoidů se v obou jazycích výrazně neliší (makroanalýza, makroklima, 
makrostruktura; maxiplášť, maxisuknČ). 

Prepozitivní element cynep- je vzhledem ke svému původu (z lat. super = nad) 
tradičně řazen mezi prefixy, ovšem značná volnost ve spojování se substantivy 
spolu s významem, který vyjadřuje, ukazuje na to, že cynep- také stojí někde mezi 
prefixoidy s lexikálně konkrétním významem a vlastními prefixy. Pro toto tvrzení 
hovoří také adjektivizační a substantivizační tendence (směřující k lexikálnímu 
osamostatnění tohoto elementu), které jsou prefixům v tradičním chápání cizí.4 

Z porovnání terminologických pojmenování s těmito prefixoidy (srov. Cjionapb UHocrpaH-
HWX CJIOB, 1988) vyplývá, že elementy MaKpo- a Meca- jsou synonymní (volně variantní) 
napf. ve slovech MOKpocnopamuit = MezacnopaHPuii, MaKpocnopbi = Mezacnopw, MOKpocno-
poipwui = Meeacnopotpujvi; ve slovech MaKpomimbi :: Mezaiumbi, MdKpopenbetp :: 
Meeapenbecf) má však element Meaa- význam nejvyšší míry obsahu vyjádřeného motivujícím 
substantivem: MaKpomimbi {MaKpo... + rp. lithos KaMCHb) - Kpymibie, rpy6o o66nTbie 
KaMeHHbie opyana, ynoTpe6ji»BUjnec5i B KaHecroe Tonopou n KiipoK B nepnofl HeojuiTa; 
Mezanumbi (Meaa... + rp. lithos KaMeiib) - apeBHne coopyHceiiiiH (...) iri rpoMaflHi.ix 
KaMHeíí, cjiyxcHBunic ftojibiueíí nacTbio MoniJibiibíMit naMHTiiiiKaMii n CBUTiinnmaMii; 
MUKpopejibecp - KpynHbie (bopMbi pejibetpa, onpcflcjijnoinne oRinnu O6JIHK SOJIMIIHX 

ynacTKOB 3eMHoA noBepxHocTii: ropu, ruiocKoropbH, paBiimibi HT. n. (cp. Merapejibedp, 
Mesopejibedp, MHKpopejibeib); Meeapejibe<p - caMbie Kpyniibie (bopMbi pejibecha: 
MHTepHKOBbie Bbicrynbi, oKeaHUHccKiie Bna^inihi (...). 
Srov. NSZ-70, s. 338. 
V ruštině se se substantivní podobou slova cynep setkáváme např. v hovorově zkrácené 
variantě z anličtiny přejatého slova cynepMen: " B B O C K P C C H O M (biuibMe 3TOH cepmi neTbipe 
cynepa H ORUO. cynepma 6yayT cnacaTb AiucpiiKy" (z tisku). V češtině nacházíme adjek-
tivní užití slova super např. v novinovém titulku „Závod míru jako super"... „V nejvyšší, 
super-kategorii, opět figuruje Závod míru..." (z tisku); v substantivizované podobě se se 
slovem super setkáváme např. u označení druhu automobilového benzínu (tankovat n. jezdit 
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Tento prcfixoid se v ruštině' volnč spojuje se substantivy cizojazyčného i domácího 
původu, označujícími živé i neživé objekty stejnč jako abstraktní pojmy, a dodává 
jim význam .nadřazený tomu, co je obvyklé, co dosud je; nejvyšší kvality, stupnč, 
projevu'. Takto vzniklé lexikální jednotky nacházíme ve všech komunikačních 
sférách současné ruštiny i češtiny. V oblasti odborné terminologie jsou to např. 
pojmenování cynepČJioK, cynepdueudend, cyneppomaifun. cynepcuHxpompon 
(v češ. superagregát, superstruktura),5 ve sféře bčžnč mluveného jazyka jsou to 
např. okazionalizmy cynepjiotceu,. cynepotcyjiuK, cynepeóěiwK (v češ. superden, 
superkočka, superšpičká). Ncjfrekventovanější je užití takovýchto pojmenováni 
v publicistice, kde vznikají spontánně jako kontextové ncologizmy: cynepamnem, 
cynep6o^a*^, cynepaeóoMcmm, cynepoteeitufUHa, cynepKpacamtua, cynep-
KypwibiifUK, cynepjimuocmb. cynepM03?. cyneppapumem. cyneppeKJioMa, cy-
nepceHcaifitfi. cynepmoeop aj. (,,...4>miaiicHpoBaTb H npoBOflHTL no^oĎHbiň 
KOHKypc icy,aa CJIOHCIICC, neM BbiflBJMTb cynepKpacafíuif JUIM ny)KA cynep-
petoiaMU cynepmofíapoe". - z tisku); podobné v češtinč superakce, superauto, 
superboháč, superdčlo. superhit, super organizátor, supermelodie, superřepa, 
superseriál, supertradice, supervýrobek, superzisk apod. V ruštinč se tak element 
cynep- výrazné prosazuje proti původní ruské předponě ceepx- stejného významu 
(viz NSZ-60: ceepxóoemtK = cynepóoeeux. ceepxuinuoH = cyncpiunuoH; NSZ-
70: ceepxzopod = cynep?opod, ceepxdepoKaea — cynepóepoKam) a v současné 
době se již oba elementy podílejí na tvorbě nových pojmenováni přibližně stejnou 
měrou. Relační distribuce obou elementů zde (při vší tolerantnosti ruštiny k hy
bridnímu tvořeni) sleduje preferenci provenienčnč homogenního tvoření: 
ceepxnazpy3Ka. ceepxóepeoKjnieocmb, caepxóopcw, cecpxeepa. caepxeoopy-
OKemie, ceepx?epoůcmGo, cftepxHanoe, caepxocmopootcnoemb. ceepxcnooK-
Hocnib, ceepxymwmoMcemie (ale také caepxMapatjwH, cfícpxnpodyu,eHm, ceep-
xpaifuoHajibuocmb); X cynepaemocmpaóa, cyncp?xt?anm. cynepKOHmuHeHm. 
cynepKOHifepH. cynepjiaúuep, cynepMwucmpajib. cyneppapumem, cynepcpepMa 
(ale také cynepeopoó, cyncpdepotcaea, cynepoKeHUfinta. cynep36e3dá). Z hle
diska relační distribuce obou elementů v neologickč nominaci je zajímavá také 
skutečnost, že ceepx- se v současné ruštině častěji uží\á při tvorbě nových 
adjektiv, kdežto cyncp- sc přednostně spojuje se substantivy, méně často pak 
s adjektivy.6 

Na periferii slovotvorného systému současné ruštiny sc pohybují intenzifíkující 
prepozitivní elementy rnnep- a yjibTpa- a repertoár ncologizmů, v nichž se tyto 

na super), i když substantivníinu deklinačnímu systému loto slovo vzdoruje (20 1 speciálu x 20 
1 benzinu super). 

5 V češtině ovšem v terminologickém významu navíc vystupuje variantní element supra-, který 
současná ruština nezná (supratekutost, supmvotlič). 

6 NSZ-60 registruje 20 nových adjektiv a 7 substantiv, NSZ-70 pak 14 adjektiv a 6 substantiv 
s elementem ceepx- Prcfixoid cynep- nacházíme v NSZ-60 u 10 substantiv a pouze 2 
adjektiv (cynepModubiíi, cynepconpeMeHimu), v NSZ-70 pak u 14 substantiv a pouze 
jediného adjektiva (cynepmoHKiiií). Podobný pomčr nacházíme i v bulletinech NRL. 
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morfémy vyskytuji, je velmi omezený. Prefixoid yjibtnpa- spojuje druhou čás t 
substantiv, v nichž je obsažen, s významem lat. slova ultra (= nad, přes, více, 
krajně) jako s její vlastností. Jeho užití je vázáno především na oblast odborné 
terminologie (yjibmpaMUKpo(puiu, yjibmpaMUKpocKon. yjibmpacmpyKtnypa), 
v pol i t ické publicistice se jej pak využívá k tvoření pojmenování označujících 
extrémní pol i t ické postoje, s m é r y a hnutí (ynbmpajicaaK, yjibmpaneebie. 
ynbmpaHat^ioHcuiucm, yjtbmpapeeojiioifiioiicp, yjibmpacitomtcm), v j i n ý c h 
souvislostech se objevuje pouze výjimečné ( y j i b m p a H o m n n á ) . Podobné je také 
užití elementu ultra- v češtině (ultralevice, ultranacionalista, ultrapravice; 
ultramikroskop, ultraodstředivka, ultrasponá). Málo produktivní je v obou 
jazycích také intenzifikující element eunep- (resp. hyper-) z řcc. hyper (= nad, 
přes), dodávající základovému substantivu význam ,velký, nadbytečný, nadsazený, 
přepjatý' a omezující sc téměř výlučně na oblast odborné terminologie, především 
lékařské (punepadanmo3. amepeeHmwimfufi). Výjimečně se tento element 
objevuje v jiných terminologických systémech (enneppeajiit3M) a stejně vzácné je 
jeho okazionální užití v publicistice a v projevech běžně mluvených: „rione-
peMetiHoe oicyHaHHe pe6eiiKa B ropunyio H xoJio;niyK> Bojxy (...) cnoco6-
cTBOBajio ero mnep3aKami<iamiK> H co3,naiiHio HeHyBCTBHTcjibiiocTH K B O -
3,ijeHCTBHio BHeuiHHX pa3/ipa)KHTejieH". - „Otevření hypertrhu z n a m e n á 
zpravidla zánik okoln ích o b c h o d n í k ů . " - „Nesněme o nějaké hyper společnosti. Já 
například rozhodně nechci takovou, v níž by byli na jedné straně strašně bohatí 
a na druhé straně strašně chudí." (z tisku). 

Z uvedeného přehledu je patrné, že frekvence, užití a relační distribuce 
sledovaných řecko-Iatinských elementů v nově vznikající slovní zásobě obou 
srovnávaných jazyků nevykazuje relevantní diference. Jako typická se zde jeví 
dlouhodobá tendence stále širšího pronikání původně terminologických 
morfoelementů do běžně užívané lexikální zásoby, a to především do jazyka 
současné publicistiky. 
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K RELAČNÍ DISTRIBUCI NĚKTERÝCH INTENZIFIKUJÍCÍCH MORFÉMŮ 
ŘECKO-LATINSKÉHO PŮVODU V RUSKÝCH (A ČESKÝCH) SUBSTANTIVECH 

K BOnPOCy PEJIHIJHOHHOM flHCTPHByiJHH HEKOTOPbIX 
HHTEHCH0>HUMPyiOmHX MOP<DEM FPEKO-JIATHHCKOrO 

nPOMCXO^KflEHHÍI B pyCCKHX 
(H HEUJCKMX) C y m E C T B H T E J I b H b I X 

B craTbe flenaerca noiibmca flaTb oGiop ynoipc6jieHHsi iieKOTopbix HHTcp-
HamionaJibHbix cjioBoo6pa30BaTejibHbix 3JieMeHTOB c KOJIHMCCTBCIIHOH ccMaiiTUKoň 
(zunep—, MciKpo—, MOKCU-, \teaa-, MUKpo-, MUHU-, cynep-, ynbmpa-) řípu oGpa-jOBaHHH 
iiopbix H M C H cymecTBHTejibiibix B pyccKOM 11 HCUICKOM snbiKax. Ha OCIIOBC o6cjicflOBami» 
GoraToro jieKCHiccKoro MaTcpHana aBTop npnxo/yiT K BbiBo^y, HTO n oGoiix JObixax 
uaCúiKViacTCfl flOJiroBpeMcimasi TCHACIIUIDI K BCC 6OJICC umpoKOMy yiiorpeG.ieiinio IIOBWX 

iiaiiMeiioBaitiiii c iiccuc/iyeMbiMii DjicMcmaMit Biie cnenna . ib i io í i a|icpw oGuiciuin, npengie 
Bcero B ny6jiiiL|HCTHMecKiix TCKCTax. CoBpeMcnnasi iiyfi.inuiiCTiiKa nacrro iionbrjyerca 
/laiiHoro mna ncojiori i íMaMii (MUHU-Mbtw.ieiute, Meea-Maiuuna, MaKcu-mpepa, cynep-
cencaifUH, yjibmpa-Hoaujna) c ucjibio AOGIITLCH Gojibiiicií oKcnpeccitBiiocrn n ripn-
BJieKaTejibiiocTii TCKcra. 
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