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t. e., no MHeHHB aBTopoB, „cjiob, BosBEKnnix hb naMHTH npHMeHfnomero hx noKoneanH", 
cocTaBJíniOT npoH3BOHHwe cnoBa. Bontrne Bcero hx ofinapyjHHBaeTcH b o6jiacTH TepsíHHO-
norHB, HayiHoš, oĎmecTBeHHO-noJurrHqecKOH, npo$eccHOHajn>HOH jigkchkh h b oĎJiacra 
8Kcnpecr,HBHOH jieKCHKH. BumecKaaaHHOMy cooTBeTCTByeT h cTpyirrypa HeonorasMOB: 
okojio 90 % HOBOo6pa30BflHHH othochtch k HMCHHiiM o6pa30BaHHHM, rjiaronoB h rnaroJib-
hux cjiobocohgtshhh Bcero okojio 140, npeHMymecTBeHHO paaroBopHoro xapaicrepa (KUC-
MpodumbcH, MMumb), hjih rnaroJioB c hobhm, AonojiHHTejibHUM aHaHeHHBM (nopMumb. 
cdejiamb jtuifo). Ckhohhoct l k hm6hhiih KOHCTpyKmiHM cBoácTBOHa HayraoMy cthjiio. 
B CBH3H C 9THM MOWHO HBSBaTb HeCKOJIbKO HHTepecHux npmiepoB cyócTaHTHBannH: i^up-
poenuú (5oJibHOŽ mippoaoH neieHn), spunnosHHŮ, myčeptcyjieaHMŮ. K HayiHOHy cthjmo 
OTHOCHTCH H HeOJIOrH3MH CJIOJKHilX cvráecTBHTenbmjx CO CJiejrylOlUHMH nepBHMH KOMDO-
HeHTBMH: 

I IOJIV- nojrynapoBOH, nojryqyjiKH (Bcero 34 npHJiepa); 
M H H H - MHHH-6oeronoBKa, MHHH-cneKraKJib (30 npiuiepOB); 
C B E P X - csepxaaKpuTbiň, cBepxoffapeHHuá (29 npHiiepoB); 
M H K P O - MHKpocoBeT, MHKpoHflepHbiĚ (28 npHHepoB); 
C A M O - caMonpesaTenb, caiíOcnacHTentHKH (20 npHHepoB); 
M H O T O - MHOropaccoBUH, MHorococTaBHOCTb (15 npHHepos). 

HacTOTHOcTb npoHBJíHioT h cnojKHue cymecTBHTejibHue c nepBbiMH KOMnoHOHTaHH-ocHOBaMH 
HecKJioHHeicux cymecTBHTenbHiix: 

K H H O - KHHOKaHBa, KHHonorHH (KHHOBefleHBe) (Bcero 36); 
P A f l H O - paflHoayflHTopHH, pa^HOJiryH (21 npHMep). 

Cpejui cJioweHHŽ SHaiHTejibHoe iiecTO aaHHMaioT ofipaaoBaHHH, lapaKTepmie rnaBHHM 
oopaaoM jyiH HayHHO-TexHHiecKoá TepMHHOJiorHH, c nepBbiM KOMnoHOBTOM — yceieHHOĚ 
ochoboh HHTepHamiOHanbHoro xapaKrepa: 

A B T O - aBTopaa6pacuBaTem>, aBTocaMOCBajibHuž (Bcero 34); 
T E J I E - TGJieKHHeMaTorpa^HCT, Tenecen. (31 npraep); 
B H O - 6HoacTpoHOMHH, ĎHonoBpeiKfleHHe (15 upmiepoB); 
©OTO- i|)OToojiHn, 4>OTo$H3HKa (12 npmiepoB); 
A B H A - aBHapaKeia, aBnaiHMnnomaflKa (11 npmiepoB). 

Haflo octahobrt lch h Ha dipaaeoJiorH^ecKHi Kanucax hs oďjiscte oĎmecTBeHHO-noJiHTHiec-
koh TepiiHHonorHH. PaccMaTDHBaioTcfl, He coBceií HOBue, KanbKH na aHrnnScKoro nabiKa: 
noAurnuxa óojwuioú dyóuHKu (a big stick policy), politika silného klacku, paenoeecue cmpaxa 
(balance of fear), rovnováha nebezpečí, npnBojnrrcH h KaJibKa oonee hobsh: seMwmue 
nepeeoeopu (Shuttle Diplomacy), kyvadlová diplomacie (paHbme — iejiHOHHax duruioMamun). 
3Ta Kanuta HHrepecna tom, i t o HaiHHaeT 8kthbho dtyHKnHOBupoBaTb b o6mecTB6HHo-no-
jiHTHiecKOĚ TepiuiHOJiorHH pyccKoro nauKa, h gaxce cnywnT o6paanpM js.na kouHosbohě 
c HcnonbaoBaHaeíí He TOJibKO MOfleira, ho h KOHnoHeHTa oĎpaana {tejiHOHHbie euaumu, HCA-
HOHH&A maKmUKO, uejlHOVHMÚ KOpaÓMb). 

PeneHSHpyeuafl nyĎJiHKanHH onpaBfljjBaeT cboio amyanbHocTb h Heo6xomwocTb 4ihk-
capoBaTb h neKCHKOrpa^HnecKH onHCHBBTb Heonornsioi pyccKoro H3UKa. OiOBapHwe 
MaTepnajm, 6eccnopHO, OKaabiBaioTcH Heo6biKHOBeHHO neHHbooi flnn THTaTeneá coBpeueH-
HOH C0B6TCK0H npeCCbl H nepHOffBKH, HJIH JIGKCHKOrpa^tHHeCKEX K0JIJI6KTHB0B, HtypHajIHCTOB, 
npenoflaBaTejieň, nepeBOHTHKOB h bcox, HHTepecyionnixcH HayieHzeM pyccKoro Habuca. 
AOTenocb 6m HueTb nocoĎne TaKoro jieKCHKorpaiJiHHecKoro nJiaHa h b lemcKOM HSbiKe. 

Gerhard Kóbler, Neuhochdeutsch-indogermanisb.es Worterbuch. Giessen-Lahn 1980, 192 str. 

Autor, z jehož pera vyšly mimo historickoprávní monografie i indexy ke s t a rým právním 
p a m á t k á m (Worterverzeichnis zu den Leges Langobardorum v r. 1977, ... Burgundiorum 
1978, ... Francorum 1979, ... Alamannorum und Baiwariorum 1979, aj.), rozšířil svou 
produkci indexu i na pole jazykovědné. Recenzovaný slovník vyšel jako 13. svazek ř a d y 
Arbeiten sur Rechts- und Sprachwissenschaft, jako 15. svazek téže rady připravil autor 
Neuhochdeutsch-germanisches Worterbuch a jako 16. svazek Neuhochdeutsch-gotisches Worter
buch. 

http://js.na
http://Neuhochdeutsch-indogermanisb.es


RECENZE — REFERÁTY 163 

Tato práce si klade za cíl vyhotovit podrobný onomaziologický a sémanticky index 
k Pokorného slovníku (J. Pokorný, Indogermanisches etymoldgisches Worterbuch, Bern 
1959—69). Na rozdíl od Waldeho—Pokorného (Vergleichendes Worterbuch der indogerma-
nischen Sprachen, Berlin—Leipzig 1930—32), kde onomaz. index je (III, 225—252), ome
zil se totiž Pokorný v indexovém svazku jen na soupisy slov podle jazyků. Kóblerova 
práce se dělí na dvě části. Německo-indoevropský index (s. 1—89) je část onomaziologická: 
proti německým pojmům stojí ide. ekvivalenty různé slovotvorné úrovně: celá slova, 
kmeny, kořeny základní (trojhláskové) i rozšířené. Druhá část, ide.-německé (s. 91—191), 
je sémantická: za stejně pestrými ide. tvary je uveden německy soupis jejich významů; 
i u po lysémant ických slov jen jednoslovně, bez synonyma, k te ré by upřesnilo, o k te rý 
význam toho německého slova jde. 

Protože index nedělali odborníci, museli postupovat zcela mechanicky: tvary i významy 
jsou doslova opisované a mechanicky abecedně v zjednodušeném přepisu utř íděné. To 
znamená, že různé ablautové formy jednoho kořene, u Pokorného uvedené pod jedním 
záhlavím, jsou t r ak továny odděleně, stejně, jako když jde o různé kořeny. Např. ide. 
*deHs ,dá t (u Pokorného *dS-jd9), s dalším u-ovým rozšířením, se uvádí mezi dalšími 
synonymy u Koblera 27 takto: „geben: oi- , de-, deu-, do-, dou-, men(e)gh-, mngh-, mon(e)gh-, 
re(i)-". Tím se dostáváme k největší závadě knihy a tou je příliš zjednodušený přepis. 
Práce není t ištěná, takže jisté zjednodušení bylo nu tné . Ovšem diferenční znaky by bylo 
t řeba ponechat; např . jako (e) se u Koblera přepisuje jak Pokorného e ( redukovaný vokál), 
tak jeho (e) i (?). Nevhodné je t aké přepisovat laryngály (u Pokorného psané většinou 
jako šva) jako e, bylo přece snadné psát H. Neoznačuji se znaky sonornosti, pala tá ly ani 
délka samohlásek, ačkoliv aspoň tečku, čárku a spojovník má každý psací stroj. Nebylo 
rovněž těžké odsadit " u labiovelár nad řádek. Tak dochází k tomu, ze každý Koblerův 
ide. údaj dává č tenářům příležitost k luštění, o jaký tvar vlastně jde. — Někdy dochází 
i k chybám př i opisováni, např . -ver/ven-kmen od kořene *ed- ,jíst' (*ed\fen-/vT- J íd lo ' , 
Pokorný 287) se přepisuje eduenur. 

Pokorného slovník ie už poněkud zastaralý. Kval i t a indexu, pořizovaného z něho tak 
dlouho po jeho vydáni , je t ím pochybnější . Ale cíl sám — onomaziologický přehled ide. 
slov a kořenů — je velice užitečný. V tom je tedy hlavní přínos Koblerovy práce. Navíc 
ukazuje, jak už dozrála potřeba souhrnného zpracování ide. slovní zásoby podle současných 
metod. 

Eva Havlová 

Leszek Bednař czuk a ko l . : J^zyki indoeuropejskie. Tom I. Warszawa, Paňs twowe Wydaw-
nictwo Naukowe, 1986. 513 stran. 

Jakkoli je polská jazykovědná produkce pozoruhodná a bohatá (mnohem bohatší než 
naše), přece není polsky napsaný novější úvod do indoevropské srovnávací jazykovědy 
(existuje pouze překlad klasického úvodu Meilletova z r. 1958). Tato skutečnost překvapuje 
o to více, že se polská indoevropeistika může honosit takovými osobnostmi, jako byl i J . Kurý-
lowicz a T. Milewski. Dílo, o k terém tu chceme krátce referovat, není úvodem do indo
evropské jazykovědy běžného typu, kde převažuje výklad o rekonstrukci společného vý
chodiska ide. jazyků. Tento výklad zabírá v knize J e z y k i i n d o e u r o p e j s k i e , zpracované 
kolektivem polských jazykovědců pod vrchní redakcí krakovského indoevropeisty L . Bed-
narczuka, jen asi desetinu celkového objemu prvního dílu, kdežto ostatek tvoři výklady 
o jednotl ivých indoevropských skupinách a podskupinách. Jak vyplývá z předmluvy, je 
toto dílo určeno jazykovědcům i s tuden tům filologických oborů, ale t aké etnologům, l i terár
ním historikům, uči telům jazyků apod. Má v pods ta tě charakter př í ručky založené na nej-
novějších výsledcích jazyko vědného bádání , upoušt í však zpravidla od referování a hodnocení 
různých prot ichůdných teori í . 

Uspořádání oddílů (a jejich autoř i ) : Dvod (L. Bednař czuk; kapitoly: Podstata indoevrop
ské jazykovědy. Indoevropský prajazyk. Indoevropské dialekty. Přehled indoevropských 

Í' azyků. Vývojové tendence indoevropských jazyků) . Indické jazyky (T. Pobotniak). 
ránské a dardské jazyky (pododdíly: jazyky staro- a středoíránské — J. Reczek, jazyky 

novoíránské — W. Skalmowski, jazyky dardské — idem), Tocharský /azyk (T. Pobozniak), 
Anatolské jazyky (/. R. Danka), Arménský jazyk (A. Pisowicz), Řecký jazyk (starořečtina — 


