OPERA SLAVICA X, 2000,2

KOMneTeHUHHMH, OTKpbiTt 3<J)(t>eKTHBHi>ie n y ™ o a n a A e i u u « H O B O H » , T . e. TpaHCJiarojionwecKoft KOMneTemiHeH.

CjieaywmHň paweji - peueiBHH. ÁBropu aHajiH3Hpyicrr ny6jiHKauHH, nocBHmeHHtie KOHreiecraM pyccKoro jiHTepaTypHoro Mo^epHH3Ma (B. KocrpxHua), HacneRVlíO r . CeHKeBHHa ( M . CofíOTKOBa), M C T O H H M H H B COBpCMeHHOM pyCCKOM H3UKe
(3. BwxoaHJioBa) H cjiOBoynoTpe6jieHHio H CTHJIIO riHcaTejm (fl. )KBaHex). HH<bopMaimfl r .

OjiHApoBoii, E. BbicnojOKHJioBoň M M . 3arpaaKH o H O B U X c6opHHKax

onojibCKoro yHHBepcHTeTa aasepiuaeT yxaaaHHUíí pameji.
nocjicumoio wacTb c6opHUKa npeflcraBjíiieT co6oň xpoHmca, HH<{>opMHpyK)mafl
o nepcoHajibHOM cocraBe Ka^eapw cjiaBHCTHKH, aHnnoMHwx paGorax, yMacrnn
B KOH^epeHuirax H rry6jiHKaunnx HJieHOB Ka<j>e,npbi.
Šárka Toncrová, Jana Bumbálkova

GiaBHCTHKa (KibHra II, III). CjiaBHCTHHKO apyuiTBO CpĎHJe, rji. ypeomuc BorojtyS
CTaHKOBHh. Bcorpaji 1998, 1999. 337 + 376 s.
Redakční kolektiv Slavistické společnosti Srbska (GnaBHCTHHKO opyuiTBO Cp6nje) každoročně vydává sborník GnaBHCTHKa. V roce 1998 jim oslavil padesáté výročí
existence společnosti (za). 1948). Nám se dostalo té cti informovat o druhém a třetím
svazku jubilejního sborníku.
První z obou svazkuje rozdělen do pěti oddílů, druhý má ještě jeden oddíl navíc:
první a pokaždé zároveň nejobsáhlejší obsahuje referáty z 36., resp. 37. setkáni slavistů
Srbska (XXXVI [XXXVII] Cnyn cnaeucma Cpčuje - petpepamu), druhý nese název
CjiaeucntUHKU HoyHHOUcmpaMcueavKu npojaarm, informuje tedy o vědeckých a vý
zkumných projektech, třetí oddíl - Y ceemy cnaeucmutKe Jiumepamype - přináší
zprávy o nových publikacích slavistického světa, čtvrtý přibližuje zájemcům slavisticky
zaměřenou působnost nejrůznějších osob a spolků (Hj cnaeucmuHKoz ucueoma) a ko
nečně poslední oddíl - In memoriam - přibližuje život a dílo osobností, které se vydá
ní sborníku již nedožily. Třetí svazek navíc obsahuje novou kapitolu Cpncxu jaun
y UHocmpoHcmey (zařazenou jako třetí), která si klade za cil informovat o srbském
jazyce a jeho reflexi v zahraničí.
První oddíl 2. svazku sborníku je započat přehledem činnosti Slavistické společ
nosti Srbska a jejím umístěním do rámce srbské jazykovědy 2. pol. 20. století. Jedním
z prvořadých úkolů Společnosti - jak tvrdí autor referátu B. Stankovič - byla snaha
o širší poznání jiných slovanských jazyků a v neposlední řadě o nezaostávání ve vý
zkumu ruského jazyka (politické okolnosti byly od konce 40. let pro rasistické bádání
nepříznivé, což byl důsledek rozchodu vůdce jugoslávských komunistů J. Broze-Tita se
sovětským diktátorem J. V . Stalinem). Velmi důležité pro činnost Společnosti byly ná
zory významného srbského jazykovědce a zakládajícího člena Společnosti Aleksandra
Běliče. Následuje příspěvek M.<Stojničové CpncKa cnaeucmumy dpyeoj nojioeuHU XX
eeKa: ueHmpu u npaeifu pa3eoja, který mapuje srbskou slavistiku od 10. století do
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současnosti, přičemž důraz klade právě na období posledních padesáti let. Další refe
ráty se již zabývají konkrétními problémy srbské a slovanské lingvistiky.
Druhý oddíl začíná statí M . Ivičové o časopise JyoKHOcnoeeHCKu dnuionoa, který
byl založen r. 1913 A . Běličem a L j . Stojanovičem a jenž vychází dodnes. Do historie
nás pak zavedou např. studie A . Mladenoviče ApxeoepaepcKa ucmpaoicueaiba cmapnx
cpncxux pyKonucHux xtbuea a O pennuxy cnaeeHocpncKOZ KwuoiceeHoz jesuxa.
Ve třetím oddílu najdeme mj. pochvalnou recenzi všech dosud vyšlých částí
Slovníku české frazeologie a idiomatiky z pera V . Koprivicové. B . Kosanovič předsta
vuje slavistické veřejnosti sborník Japanese and Korean Contributions to the IXth
International Dostoevsky Symposium, který vyšel na Hokkaidské univerzitě v japon
ském Sapporu. Slovenskou učebnici ruštiny pro 1.-2. ročník středních škol, nazvanou
Bcmpenu c Poccueů, chválí K . Končarevičová. O nových slovnících z edice Matice
srbské (PycKO-cpncicu pennuK a jednosvazkový Pewux cpncKOza KihUMceaHOZ je3uná
nás na konci oddílu informuje M . Grujič.

Čtvrtý oddíl je z větší části věnován srbsko-ruským kulturním a vědeckým
stykům (např. studieflaHautmecmaibey nacmaeu pycxoz je3uxa y naiuwn IUKOJIOMO P.
Mitropana, Pycna aumpauuja y cpncKOj u dpyzuM cnoeencxuM xyjimypaMa M . Radičové-Dugonjičové nebo zpráva,Zjfíj«« pyace Kynmype y HoeoM Čady J. Iličové).
Poslední oddíl pojednává o Nikitovi Tolstém (1923-1996), Samuilu Bernštejnovi
(1911-1997) a Milosavu Babovičovi (1921-1997).
První oddíl 3. svazku sborníkuje zpoloviny věnován třem jubilejím významných
spisovatelů slovanského světa: Aleksandru Sergejeviči Puškinovi (Rusko), Adamu
Mickiewiczovi (Polsko) a Desance Maksimovičové (Srbsko). Z druhé poloviny obsa
huje referáty k tématu Pycxu jesux u pycxa xmuMceeHocm y nayuu u nacmaeu y cpncxo
cpeduHu.
Z příspěvků druhého oddílu bych se rád zmínil alespoň o zprávě N . Rodiče
UpKeenocnoeeHCKu petnuK cpncxe pedaKuuje, který nám přibližuje práci, jež odstarto
vala v roce 1969 a která je součástí širokého projektu slovníku církevněslovanského
jazyka všech redakcí, jehož základy byly položeny už na IV. mezinárodním kongresu
slavistů v Moskvě (1958).
Úvodní referát nového třetího oddílu Cpnacu je3ux y UHoempancmey se nazývá
příznačně AKmyennu npo6neyiu xaynaeania cpncxoz je3UKa y UHoempancmey. B . S
kovič se v něm zamýšlí nad situaci srbštiny po zřejmě definitivním krachu politického
konstruktu zvaného srbochorvatština (politické okolnosti, které nahrávaly sjednocení
jazyka Chorvatů a Srbů v 19. století, se na konci 20. století změnily v pravý opak)
a vyzývá kompetentní instituce, aby urychleně pracovaly na jasném obrazu moderního
srbského jazyka.
Ze čtvrtého oddílu (zprávy a recenze) se můžeme mj. dočíst o dvou monogra
fiích: B . Kosanovič informuje o knížce Borys Pasternak - Žycie i twórczošč Zygmunta
Zbyrowského (Bydgószcz 1996) a A . Kordová-Petrovičová nás seznamuje s dílem
Velibora B . Saviče ffecaHxa MaxcuMoeuh. CnoMenuua o 100-zoduuiibuuu pof/en>a
(Valjevo 1998). Za pozornost jistě stojí i nepochybně velmi potřebný Rečnik računarske tehnike i informatike (englesko-rusko-srpski sa registrima iprilozima) autorů Živk
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a Tatjany Tošičových, který vyšel v Bělehradě (1998) a o němž se rozepsala N . Lainovičová-Stojanovičová.
V předposledním oddílu věnovaném slavistickému životu je dán největší prostor
studiím vztahujícím se k Mickiewiczovým dnům, které se konaly na konci října 1998.
Z dalších příspěvků připomeňme XII Met/ynapodnu Kompec cnaeucma (Kpaxoe, 1998)
B. Kosanoviče nebo CenmeMÓapcxu cycpemu cnaeucma D. Milenkoviče, který referuje
o 28. mezinárodním vědeckém setkání slavistů (tzv. Vukových dnech).
In memoriam třetího svazku Slavistiky se tentokrát týká Mariana Jakubce (1910—
1998), Dragutina Mirkovióe (1921-1998) a Aleksandra Vasiljeviče Muzalevského
(1923-1998).
Pavel Krejčí

