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Vědecký zájem o studium ruských sibiřských nářečí v průběhu zejména 2. poloviny 

20. století s přesahem do 21. století na akademických pracovištích jak centrálního Ruska, tak i 

Sibiře, přináší s sebou nejen další detailizaci poznatků z hlediska obecných zákonitostí 

jazykového vývoje, ale též jazykových kontaktů, lingvistické geografie, vzájemných vztahů 

původního obyvatelstva a přesídlenců z imperiálního Ruska, jejich sociální komunikace apod. 

V tomto kontextu pak jako zcela jedinečná vyznívá Grigorjevova práce Русские 

старожильческие говоры Сибири, jež se nachází v rukopisné podobě v osobním fondu 

A.D. Grigorjeva v AV ČR. Osobnost tohoto mimořádného ruského slavisty, iniciátora 

Moskevského dialektologického kroužku, jednoho ze zakladatelů Moskevské dialektologické 

komise (vznikla v r. 1903, členové N.N. Durnovo, N.N. Sokolov, D.N. Ušakov aj.), a dle 

tvrzení některých lingvistů dokonce i zakladatele sibiřské dialektologie, a uvedení do 

vědeckého oběhu jeho výše citovaného a zatím nepublikovaného objemného archivního 

materiálu, se stalo předmětem rozsáhlé diplomové práce M. Kipchatova (práce čítá 141 stran).  

A.D. Grigorjev patří k první vlně ruské emigrace u nás, a přestože po sobě zanechal 

značně rozsáhlé vědecké dílo, nebyla mu zatím věnována patřičná pozornost. Proto 

diplomovou práci M. Kipchatova je třeba vnímat jako nesporně přínosnou a jednoznačně 

záslužnou přinejmenším ze dvou důvodů. Zaprvé: diplomant si vybral ke zpracování svého 

diplomního projektu téma, které v podmínkách našeho akademického pracoviště je výjimečné 

(v průběhu nejméně dvaceti let zde nevznikla žádná diplomová práce z oblasti 

východoslovanské dialektologie a teprve v posledních pár letech se objevují magisterské 

práce pojednávající, například, o dialektologickém odkazu I.Paňkevyče), a zvolené téma 

erudovaně projektoval na databázi výsledků bádání v oblasti ruských dialektů Sibiře, čímž 

vlastně reprezentuje věhlasnou ruskou dialektologickou tradici; zadruhé: diplomant 

představuje neprávem opomenutou v české jazykovědě osobnost A.D. Grigorjeva, v podstatě 

vědce encyklopedické šíře, a prezentuje jeden význačný směr badatelova zaměření, tj. jeho 

výzkum ruských dialektů Sibiře na základě zatím nepublikovaného archivního zdroje (viz 

výše citovaná Grigorjevova práce), který tímto uvádí do vědeckého oběhu a činí z něj výchozí 

základnu pro potenciální zájemce o danou problematiku. 

Práce sestává ze dvou dobře strukturovaných kapitol, které jsou těžištěm diplomové 

práce, úvodu, závěru, reprezentativního seznamu literatury (až na výjimky se jedná o ruskou 

odbornou literaturu) a seznamu zkratek používaných Grigorjevem v rukopise, který diplomant 

podrobil bližšímu zkoumání.    

Co se týče teoretických východisek (1. kapitola), práce M. Kipchatova vychází z 

objemné databáze (cca 80 položek) monografií, statí, dialektologických slovníků či 

dialektologických atlasů, jež diplomantovi posloužily jednak při vymezení klíčových pojmů, 

termínů, postulátů nosných pro zvolené téma, jednak dokládají, že zájem o studium sibiřských 

dialektů, ať již tzv. старожильческих  (nářečí starousedlíků) či sekundárních (nářečí 

pozdějších přistěhovalců) neupadá a trvá nejméně sto padesát let. Je třeba konstatovat, že 



diplomant se velmi dobře orientuje v odborné literatuře, jednotlivé úsudky diplomanta se 

vyznačují logickou posloupností a dobrou argumentací vlastních stanovisek (v případě, že se 

ztotožňuje s tvrzením některého z vědců, korektně odkazuje k přejatému zdroji, z něhož cituje 

či parafrázuje). První kapitola diplomové práce tak představuje kompaktní přehled dějin 

studia sibiřských nářečí s odkazem na specifika sekundárních nářečí a specifika sociální 

geografie. 

Svou druhou kapitolu autor diplomové práce věnuje zásadním mezníkům v osobním a 

profesionálním životě A. D. Grigorjeva a zhruba na 50 stranách textu předkládá prvotní 

analýzu Grigorjevovy rukopisné práce Русские старожильческие говоры Сибири. 

Teoretickým východiskem při zhodnocení osobnosti A.D. Grigorjeva, jeho vědeckého přínosu 

nejen v oblasti dialektologie, ale i v dalších oblastech jeho tvůrčí a badatelské činnosti se stala 

doktorská práce M. Lemeškinové Život a dílo A. D. Grigorjeva (obhájena v r. 2012 na FF UK 

V Praze), z níž poměrně často cituje (bohužel, někdy přejímá i ne zcela korektní údaje, jež se 

v práci M. Lemeškinové vyskytují). Jádro této kapitoly však představuje prezentace výše 

uvedeného archivního materiálu, který se M. Kipchatov pokusil analyzovat z hlediska 

distinktivních fonetických, morfologických, syntaktických (případně lexikálních) rysů, 

relevantních pro jednotlivá ruská nářečí Sibiře, jimiž se během svých terénních výzkumů 

zabýval A.D. Grigorjev, následně pak jeho žáci. Jako podklad pro svou analýzu využívá M. 

Kipchatov nedávno publikovanou práci Oчерки сибирской словесности  A.M. Koškarevové 

(Nižněvartovsk, 2010). 

 Autor diplomové práce shrnuje svá pozorování v závěrech, kde na základě 

konkrétních příkladů při popisu jednotlivých rysů, zejména na bázi vokalizmu a 

konsonantismu (ale též některých morfologických jevů) dokládá v původně velkoruském 

dialektním základu ruských nářečí Sibiře značnou příměs prvků ukrajinských či běloruských, 

ať již normativní či nenormativní povahy.  

  

Uvážíme-li, že v případě M. Kipchatova se jedná o uživatele češtiny ne jakožto 

mateřského jazyka, pak je třeba konstatovat, že práce vykazuje jen nevelké množství 

stylistických či gramatických chyb a je napsána kultivovaně. 

S ohledem na nepopiratelný přínos a erudované zpracování tématu navrhuji hodnotit 

diplomovou práci Mikhaila Kipchatova známkou výborně. 

  

 

V Praze, 11.9.2015      PhDr. Věra Lendělová, CSc. 

 

 


