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paccoAbHUK, neneuiKa h jrp., bo Bcex BOCTOHHOcjiaBHHCKHX srcbixax HaxojtHTCH
KOAOČOK,
nupoz h Kapaeau. K HOBeininrM 3anMCTBOBaHHHM npHHanJiexarr Hanp. ane/ibcun mru mope.
IIpHBeneHHbiH MaTepnan noicasbiBaeT, Kax dpopMHpoBajiHCb b pyccxoM snbiKe 3HaHna
o BHfiax rnrmH h oTJiHHHTejibHbie oco6eHHOCTH mrmH h ee HaHMeHOBamm. HexoTopbie
HaHMeHOBaHHH HCMesjíH hs aKTHBHoro oiOBapbHoro 3anaca pyccKoro snbiica {cbíma), hoBbie BMecre c peajimrMH 6buiH saHMCTBOBaHti (Keqbup va KaBKascKHX somkob, úozypm va
TTopKCKHX h T.n.). HHorna HaabmaiOT ojmy h Ty xe paajnno no pa3HOMy: Hanp. k crapoMy
pyccKOMy Ha3BaHHK) npocmoiceauM rroHcoejmHJnoTCH HOBbie 3aKMCTBOBaiow necpup, uozypm.
CnHOHHMHHecKOň napoň cjiob pyccxHX no npOHCxo*meHHK> aaBJweTCJi Hanp. cmydeub —
xoAodeu,.
y

HeKOTOpbIX HOMHHailHň IDI1HH BHflHbl H3M6HCHHH MOTHBHpOBOHHOrO IipH3HaKa.

Hanp. y pyccKoro KypmiK nepBOHanajibHax ccMaHTHKa cnoBa CBHsaHa co cnocoSoM
H3roTOBjieHHa (oSmecii. Kypumu, Kypr> «hi>im, naA»). CeMaHTHHecKaH CBH3L co cjiobom
Kypuuft (no HaHHHKe) 6ojiee no3Hiwui. HHorna mojkho OTMeTHTb ceMaHTHHecKoe cysceraie
(yxa «jik>6oh cyn» > «pbi6Hbiň cyn»).
ITpH Heo6xoflHMOCTH rrpHBOíprrcjj y HexOTopbix HasBaHHH umím aTHMOJionraecKHe
cnpaBKH. Abtop He npinmMaeT naccHBHO TOJiKOBamoi 3THMOJiorirqecKHx cjiOBapeň h npHbohht CBoe MHeinie, c HOKasaTejibCTBaMH H3 JiCKCHMecKoro MaTepHajia, KOTopbie AonyCKawT Hanp. saHMCTBOBajuie H3 tk>pkckhx jntiKOB (caAaMama, luanbza). HHorjia no hoKasaTejibCTBaM hs BocTOHHOcjiaBXHCKoň MHrpojiomH HMeeT BjnwHHe Ha boshhk homhHauHH mniiH ee onpenejieHHoe aHanemie, oĎpaflOBOCTb h CHMBOJiHKa (icopoeaů, Kyjiun,
Kymbd). B HeKOTopbix cjiynajix OTcyTCTByioT HOBbie 3THMOJiorHH h npHBOfljrrcH TOJibxo
CTapiime očtHCHeinw cjiob (Hanp. KAfOKea, W,U).
B OTĎope hoblix HOMHHauitň mnuu cnenoBajio 6bi osaiflaTt HasBamw xyiuamrň Kax
6H(puiTeKC, pa»CHHHH h t. n. BMecro HaHMeHOBaHHH dppyKTOB (aneAbcuH, nepcuKÚ).
K TexHHMecKHM nedpeKTaM mo5kho rrpHcoejniHHTb opdporpadpHHecKHe ouihďkh b cnHCKe
HCTOTHHKOB h jiHTepaTypu, npejKfle Bcero b Ha3BaHHHX paooT 3ana^HocjiaBHHCKHx aBTopoB.
H . C. JlyTOBHHOBa 3aHHMaeTcsi Ha3BaHHftMH Kymamoi b pyccKHx HapoflHbix roBopax
yxe noHTH TpHHii,aTb jieT. OnwT TpHnuaTH jieT OTpaacaeTcn b KHHre CAOBO O nuwfi
PyCCKUX, KOTOpafl HBJIHeTCH ĎOJIblIIHM BKJiaffOM B HCCJienOBaHHe OflHOH H3 TeMaTHMeCKHX
rpynn pyccKoň jieKCHKH. OHa noxaabiBaeT, mto Ha3Bainie Kymaiaiň HeHconcaeMbiM
hctohhhkom no3HaHHH HCTopHH, 6biTa, oSbmaeB h H3tiKa Hapojja. IToaTOMy OHa nojiesHa
He TOJibKO hjm (pHJiojioroB, ho h HJia 3THorpa(pOB, hctophkob h Bcex HHTepecyiomHXCH
HCTopHeň cjiob pyccKoro n3MKa.
IJaeAa BaAHaKoea

Menac, A. — Sesar, D. — Kuchař, R.: Hrvatsko-češko-slovački frazeološki rječnik s indeksom
čeških i slovačklh frazema. Serija Mali frazeološki rječnici 14, Závod za lingvistiku Filosofskogo
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb 1998. 2., prošireno i dopunjeno izdanje, 151 s. (ISBN 953175-095-5).
Pod patronací vynikající chorvatské frazeoložky prof. Dr. A. Menac vydávají záhřebští frazeologové od r. 1985 lexikografickou řadu Malé frazeologické slovníky (Mali frazeološki rječnici).
Do současnosti jich už vyšlo čtrnáct. Jsou to většinou komparační dvojjazyčné slovníky (zřídka
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trojjazyčné: Hrvatsko-rusko-ukrajinski frazeološki rječnik a Hrvatsko-češko-slovački frazeološki
rječnik), jejichž prvořadým cílem je představit světu v rámci projektu „Kontrastivno proučavanje
hrvatskog jezika prema straním jezicima" základní frazeologický fond chorvatštiny ve srovnání
s dalšími slovanskými i neslovanskými jazyky. Kromě už zmíněné češtiny a slovenštiny, ruštiny
a ukrajinštiny byla už v této lexikografické sérii chorvatská frazeologie konfrontována s frazeologií
italskou, francouzskou, německou, polskou, slovinskou, latinskou, řeckou i novořeckou, přičemž
některé slovníky už vyšly dvakrát — Hrvatsko-češko-slovački frazeološki rječnik k nim rovněž pat
ří. Poprvé již vyšel v r. 1986 jako druhý svazek nové ediční řady (tenkrát ještě jako Hrvatskosrpskočeíko-slovački frazeoloiki rječnik), současné druhé vydání je upravené, doplněné a rozšířené.
Záhřebské frazeologické slovníky nejsou velké svým rozsahem (průměrně mají kolem tisíce
frazeologických jednotek), což jim zajišťuje praktickou použitelnost a mobilitu, zato jsou důležité
svým obsahem. Tyto tzv. malé frazeologické slovníky jsou určeny především studentům slavistiky
a kroatistiky, kteří takovým způsobem mohou nejen poznávat frazeologickou zásobu osvojované
ho jazyka, ale mohou tuto frazeologickou bázi zároveň přímo porovnávat s frazeologií svého ma
teřského jazyka, dále také literátům, překladatelům a tlumočníkům, s úspěchem jich však využí
vají všichni filologové, zejména lexikologové a frazeologové.
O významu takových konfrontačních jazykových příruček nelze ani pochybovat, stačí totiž
mnohdy pouze porovnat překlad beletristického díla s originálem. Nesrovnalosti vyjádření nebý
vají často jen otázkou přesnosti překladu z jazyka do jazyka (čili znalosti lexikální zásoby), mno
hem častěji je to potřeba adekvátní substituce frazeologické jednotky, aby bylo čtenáři zajištěno
skutečné porozumění textu. Tomuto účelu frazeologické slovníky ze Záhřebu velmi dobře odpo
vídají. Jejich autory (v případě posledního čtrnáctého slovníku je lépe říci: autorky) se sluší za
nápad, projekt i zpracování pochválit.
Druhé vydání chorvatsko-česko-slovenského frazeologického slovníku má tisíc dvě stě hesel
v chorvatštíně, českých a slovenských ekvivalentů bude o něco více, protože některé chorvatské
frazémy mají jako paralelní i dva tri frazémy české a slovenské (např. to ne bi ni pas s maslom
pojeo = č. 1. je to pod psa, 2. ani pes by to nejedl, nežral; si 1. to je pod psa, 2. ani pes by sa o to
neobzrel — kao grom iz vedra neba = č. 1. zčistajasna, 2. jako když uhodí, 3. jako blesk/hrom
Z čistého nebe; sl. 1. zčistajasna, 2. ako blesk z jasného neba).
Frazeologické jednotky jsou řazeny abecedně (podle chorvatské abecedy), a to ponejvíce podle
substantivního klíče (např. RIJEČ — riječ po riječ = č. slovo po slově, sl. slovo za slovom). Nemá-li frazém substantivum v iniciálovém postavení, jsou jako lemmata využívána adjektiva
(KŘIV — ni kriv ni dužan = č. vinen jako beran vlkovi, s. nevinný jako baránok), verba (DOBITI
— dobiti svoje = č. dostat co proto, sl. dostat' svoje), event. i jiné slovní druhy (JEDVA — jedva
jedvice, č. sotva sotva, sl. horko-ťažko; SVI — svi do jednoga = č. všichni do jednoho, sl. všetci do
jedného). Velmi dobrou pomůckou pro uživatele je číselný index jednotlivých frazeologických
jednotek. Výhodný je především při hledání v obou indexech (českém i slovenském), které byly
do druhého vydání nově zařazeny. Kromě této změny byl v tomto vydání upraven též výběr hesel
i jejich zpracování.
U některých frazémů jsme sice na rozpacích, zda autorky opravdu dobře rozuměly českým ja
zykovým prostředkům (např. napuniti/puniti uši komu čime = č. otloukat o uši / okolo uší / ně
komu něco), u některých frazémů zase cítíme silný interferující vliv slovenštiny. Některé české
ekvivalenty by si zasloužily stylistické hodnocení jako knižní či zastaralé (v nevěrný pláštík se obléci,
seděti při vesle), jiné naopak akceptují současnou nespisovnost (šáhnout do vosího hnízda).
Problematické jsou u některých frazémů předložkové vazby (svestiJsvoditi na zajednički nazivnik — uvést do společného jmenovatele), častěji to však jsou slovesa, jež mohou být odrazem
interference slovanských jazyků (zbaciti sa sebe jaram — odhodit ze sebe okovy, cijepati dlaku
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na četvero — vypíchnout hnidy, navěsti na tanak led koga — uvést na led koho, biti na úmoru —
mít /být na kahdnku, vjetar kapom tjerati (hvatati) — vítr do saku chytat/lapat). I když se nejedná
v prvé řadě v tomto lexikonu o frazeologii českou, nýbrž o chorvatskou, přece jen překvapují
a zarážejí v české frazeologické zásobě některé dvojice (161. izbiti sebi iz glave Sto pustit <si>
z hlavy něco — 1038. smetnuti s uma koga, Sto pustit z hlavy něco, někoho; 289. nema <ni> konca ni kraja čemu nemá konce kraje — 327. bez kraja i konca nemá to konce kraje; 268. odryešiti
kesu praštit se do kapsy — 1014. baciti se I bacati se u trolak praštit se přes kapsu apod.). Po
dobně také omyly pravopisné (7066. navěky), morfologické (277. knjiga sa sedám pečata být pod
sedmero pečetí, zavřeno na sedm/sedmero zámků), lexikální (107. nemati dlake na jeziku míl
<dobře> podřezaný jazyk, mít jazyk na pravém místě, sl. mať <dobre> podřezaný jazyk, čo na
srdci, to na jazyku; 351. jesti gorak kruh jídat horký <trpký> chléb, sl. jest horký chlieb; 1021.
<dobro> otvoriti uši <dobře> natáhnout uši — zde by snad mělo být správně nastavit uši, vždyť
i slovenská paralela uvádí nastavit'.
Český čtenář by si jistě rád tyto drobnosti „přetlumočil", poněvadž existence takové praktické
příručky je mnohem důležitější, otázkou však zůstává, jaké poznatky o češtině si odnesou z tohoto
frazeologického slovníku příslušníci jiných národů.
Svatopluk Pastyřík

Běličova, H.: Nástin porovnávací morfologie spisovných jazyků slovanských. Praha, UK,
1998. 222 s. (ISBN 80-7184-600-7).
Nedávno vydaná publikace naší přední lingvistky, která se právě v tomto roce dožívá význam
ného životního jubilea, představuje systémový protějšek k předcházejícím dvěma pracím (H. Běli
čova — J. Sedláček, Slovanské souvětí, 1990; H. Běličova — L. Uhlířová, Slovanská věta, 1996).
Autorka v ní podává lingvistickou charakteristiku češtiny v konfrontaci s ostatními slovanskými
jazyky (s výjimkou dolní lužičtiny), a to z hlediska výslovně synchronního, přihlížejícího ovšem
k vývojovým procesům ve všech slovanských jazycích.
Kniha má úvod (7-11) a dvě hlavní části. První (12-102) obsahuje popis diferenčních jevů
v rámci flektivních slovních druhů, ve druhé (103-197) pak jsou uvedeny tabulky deklinačních
akonjugačních vzorů. Doplněna je obsáhlou bibliografií (198-220) a seznamem zkratek (221-222).
S odkazem na koncepci F. Kopečného, členícího především na základě specifických znaků
v mluvnické soustavě současné slovanské jazyky na dvě výrazně odlišné skupiny — severoslovanskou a jihoslovanskou, postuluje Běličova takový popis diferenčních jevů, který respektuje
jejich vzájemné propojení v různých slovanských jazycích a přitom hodnotí současně míru uplat
nění a závažnost funkce daného jevu v každém z porovnávaných jazyků. Omezení na morfologic
ké jevy je při tom dáno tím, že jevy syntaktické byly popsány ve výše uvedených dvou publika
cích. U jednotlivých slovních druhů sleduje autorka diference v oblasti formy v souvislosti
s rozdíly ve fungování příslušných kategorií. Tak např. u substantiv se popisují výsledky unifikace
flektivních typů a jejich souvislost s kategorií rodu, tvarový synkretismus a jeho vztah ke katego
rii životnosti/neživotnosti, různé alternace deklinačního základu, některé zvláštnosti v kategorii
čísla, osud vokativu apod.; u sloves se podobně věnuje pozornost formální charakteristice sloves
ných tvarů a jejich rozdílnému využití pro vyjádření kategorie osoby a času, pojednává se o vzta
hu kategorie času a vidu, o systému modů, o jejich různých transpozicích apod.

