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jioróB, (BosniaBJíeHHbix npoij). B . H.CynpyHOM), cyMeBuiHX ywe TpeTHří pas B 3KOHO-
MHHecKH HpesBtmaBHo CJIOJKHMX ycjiOBHxx npoBCCTH MejKayHapoflHyro oHOMacTH-
necKyio KOH«J)epeHUHK). 

Jiřina Svobodová 

K šedesátinám profesora Anderše 

Dne 26. března 1999 oslavil šedesáté narozeniny člen katedry slavistiky Filozo
fické fakulty UP v Olomouci prof. Josef Anderš, DrSc. 

Na FF UP působí od r. 1992, kdy se v rámci přesídleni volyňských a kyjevských 
krajanů přestěhoval s rodinou do České republiky do Olomouce. Nejprve pracoval na 
katedře bohemistiky a slavistiky, od r. 1995, po reorganizaci pracovišť, je profesorem 
ruštiny a ukrajinštiny na katedře slavistiky (dříve pouze rusistika). V lednu 1993 pro
běhlo před vědeckou radou FF UP úspěšné profesorské řízení, jímž byl nostrifikován 
jeho titul získaný v zahraničí. 

Profesor Anderš se narodil 26. 3. 1939 v české vesničce Malá Alexandrovka 
(nebo Čechy) na jihu Ukrajiny. V letech 1957-1962 studoval ukrajinistiku, rusistiku a 
slavistiku na filologické fakultě Mečnikovovy univerzity v Odčse. Poté působil do 
r. 1992 v Ústavu jazykovědy A . A . Potebni Národní akademie věd Ukrajiny v Kyjevě. 
Tam také obhájil v r. 1971 kandidátskou a v r. 1987 doktorskou disertační práci. Vedl 
oddělení slovanských jazyků a podílel se na autorství dvoudílného Česko-ukrajinského 
slovníku (Kyjev 1988-89) a obsáhlé Mluvnice češtiny (375 s., Kyjev 1992). Je autorem 
řady dalších slavistických prací, externě přednášel na Kyjevské národní univerzitě T. H. 
Ševčenka, v letech 1988-92 byl zástupcem hlavního redaktora lingvistického časopisu 
„Movoznavsto", v r. 1992 byl jmenován profesorem pro obor ruský jazyk. 

Bibliografický soupis jubilantových prací obsahuje 138 titulů. Jedná se o práce 
z oboru slovanské srovnávací lingvistiky, bohemistiky, ukrajinistiky. rusistiky i obecné 
jazykovědy. K vrcholům jeho badatelských zájmů patří zatím dvě monografie: Séman
tická struktura dativu v češtině a němčině (Kyjev 1975) a Typologie jednoduchých 
slovesných vět v češtině ve srovnání s ukrajinštinou (Kyjev 1987). Tato práce byla 
mimo jiné kladně hodnocena také v našem odborném tisku (Slávia 1988. č. 2. rec. 
H . Běličové) a v Bulharsku (Sapostavytelno ezykoznanie 1991, č. 1, Sofie). 

Ani v Olomouci neopustil prof. Anderše zájem o veškeré slavistické jazykovědné 
dění. Je předsedou oborové rady pro obor ruský jazyk a členem oborové rady pro obor 
polský jazyk (na FF UP), členem Komise pro gramatickou stavbu slovanských jazyků 
při Mezinárodním komitétu slavistů, členem Jazykovědného sdružení AVČR, členem 
vědecké rady pro „Ruský jazyk: dějiny a současnost" při Oddělení literatury a jazyka 
Ruské akademie věd; v rámci postgraduálního studia ruštiny na FF UP školí jednoho 
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doktoranda, je pravidelných aktivním účastníkem domácích i mezinárodních konfe
renci, včetně mezinárodních slavistických kongresů. 

Na katedře slavistiky přednáší a Vede semináře z vývoje ruského jazyka, typologie 
slovanských jazyků, základů slavistiky, staroslověnštiny a ukrajinštiny, pro studenty 
katedry bohemistiky vede seminář z typologie slovanské věty. 

Prof. Anderš neustále aktivně publikuje. Z posledního období lze uvést např. 
alespoň spoluautorství na rusko-ukrajinských slovnících vědecké a právní terminologie 
(Kyjev 1994), příspěvky k vydání frazeologického slovníku ukrajinštiny, nebo prak
tické příručky Ukrajinsko-české dialogy (Olomouc 1996) a Česko-ukrajinské dialogy 
(Brno 1998). 

U příležitosti životního jubilea přejeme profesoru AnderSovi stálé zdraví a neutu
chající pracovní elán, pohodu pro další vědeckou i pedagogickou činnost, hodně no
vých přátel a spokojené žiti v naši zemi. Ať ho i nadále prováži stále dobrá nálada a ať 
si ještě dlouho uchová svůj mladistvý vzhled. Ad multos annos! 

Helena Flidrová 

Prof. Stanislav Žaža sedmdesátníkem 

Letos na jaře se v plné tvůrčí aktivitě dožívá sedmdesáti let prominentní český 
rusista a slavista univ. prof. PhDr. Stanislav Žaža, CSc. 

Narodil se 14. dubna 1929 v úřednické rodině v Brně. V tomto městě získal své 
vzdělání, a to absolvováním reálného gymnázia v Žabovřeskách r.1948 a pak studiemi 
na filozofické fakultě (v letech 1948-53), kde dosáhl aprobace v oborech ruština-latina 
a řečtina. Jako vynikající student zůstal po absolutoriu na fakultě a působil zde nejprve 
jako asistent (1953-57), odborný asistent (1957-79), od r. 1966 s titulem PhDr. a od 
téhož roku o něco později s hodností CSc. Habilitoval se až v r. 1979 spisem Séman
tická a syntaktická stránka konstrukcí se slovesem 6bimb/býti (ač už dlouho předtím byl 
všemi kolegy-rusisty považován - vzhledem ke své bohaté publikační činnosti a vysoké 
vědecké úrovni - za docenta). Profesorem se stal o 10 let později, koncem r. 1989. 
V letech 1973-80 byl vedoucím katedry rusistiky na brněnské filozofické fakultě, 
v letech 1980-89 pak proděkanem pro pedagogické záležitosti. Jako kvalifikovaný 
odborník byl však uznáván nejen coby rusista, ale i jako aprobovaný klasický filolog, 
který v letech 1986-89 dokonce vedl katedru antické kultury a po úředním odchodu do 
důchodu v r. 1994 vyučoval vedle menšího úvazku v oboru ruské jazykovědy také 
latinu a přechodně i řečtinu na zmíněné druhé katedře. V této činnosti pokračuje přes 
určité zdravotní potíže i v roce svého letošního životního jubilea. 

Těžištěm Žažovy učitelské a badatelské činnosti je současný ruský jazyk a porov
návací studium rusko-české. V této oblasti dosáhl mezinárodního renomé. Zúčastnil se 
všech slavistických sjezdů konaných v období 1968 až 1993, téměř všech kongresů 
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