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In dit artikel willen wij een overzicht geven van de lexicografische activiteiten die ontplooid worden aan het Instituut voor de 
Russische Taal van de Russische Academie der Wetenschappen. Deze activiteiten hebben een bijzonder paradoxaal karakter: 
inhoudelijk wortelen ze in een enorm rijke en lange traditie, die geresulteerd heeft in een groot aantal goede lexicografen die 
ieder op eigen wijze proberen nieuwe woordenboeken samen te stellen, zowel traditionele als vernieuwende. Anderzijds 
maken de huidige materiële en financiële problemen het vrijwel onmogelijk om zelfs een zeer traditioneel woordenboek in 
een van de meest gangbare talen uit te geven in een oplage die voldoende is voor de hongerige Russische markt. De 
lexicografen die werkzaam zijn bij het Instituut, hebben dan ook geen enkele garantie dat hun jarenlange moeizame arbeid 
ooit het licht zal zien. 
 
Ozjegov1

Het bekendste woordenboek van het Instituut voor de Russische Taal is de 'Ozjegov', naar de naam van de auteur. De reden 
van de immense populariteit van dit woordenboek, zowel in Rusland zelf als daarbuiten, moet gezocht worden in het feit dat 
het de hele literaire Russische taal probeert te beschrijven en gelijktijdig uit slechts een handzaam deel bestaat. Het feit dat het 
uitsluitend de literaire Russische taal beschrijft, geeft ook onmiddellijk de beperking van dit woordenboek aan. 

De eerste Ozjegov verscheen in 1949. Hierna volgden 23 min of meer intensief bewerkte drukken. Na de dood van Sergej 
Ivanovitsj Ozjegov werd de bekende linguïste en lexicografe Natalija Joel'jevna Sjvedova verantwoordelijk voor de 
bewerkingen. 

Op basis van deze oude Ozjegov is een geheel nieuw woordenboek gemaakt, dat in 1992 verschenen 
is onder de naam van Ozjegov en Sjvedova. In deze uitgave zijn meer dan 3000 nieuwe woorden en uitdrukkingen 
opgenomen en alle betekenisverklaringen en voorbeeldzinnen zijn bijgewerkt. Bijzonder belangrijk is dat de auteurs bij deze 
druk voor het eerst niet verplicht waren de ideologische componenten op te nemen die door de Communistische Partij van de 
Sovjetunie voorgeschreven werden. Dit merkt de gebruiker onmiddellijk wanneer hij het woord kommoenizm (communisme) 
opzoekt. Van de oorspronkelijke drie betekenissen is er nog slechts één gehandhaafd, en de beschrijving daarvan is grondig 
aangepast. Alle al dan niet gegronde positieve connotaties van dit woord zijn verdwenen en de beschrijvingen zijn strikt 
zakelijk geworden. Ook de wetmatigheid van de aflossing van het kapitalisme door het communisme is in de Moskouse 
realiteit inmiddels achterhaald en daarmee in het woordenboek vervallen. 

Daar staat tegenover dat het woordenboek is uitgebreid met woorden die een belangrijke plaats innemen in de filosofie en 
religie, zoals bogotsjelovek (godmens), dat in de oude versie niet was opgenomen, en bog (god) dat in de oude versie slechts 
een halve kolom kreeg en in de nieuwe ruim twee kolommen. Het spreekt voor zich dat de betekenisbeschrijvingen in beide 
versies in hoge mate van elkaar verschillen. 

Een tweede sterk veranderd en veelal zelfs nieuw element in het woordenboek is de woordenschat die samenhangt met de 
economische en bestuurlijke veranderingen in de Russische maatschappij, bijvoorbeeld de woorden pribyl' (winst) en 
privatizirovat' (privatiseren), menedzjment (management) en menedzjer (manager). De vroeger al aanwezige mer 
(burgemeester) heeft nu ook een werkomgeving gekregen: merija.[58] 

 
De grootste vooruitgang heeft de Russische lexicografie natuurlijk geboekt met het opnemen van woorden uit de taboesfeer 
zoals govno (stront) en zjopa (kont). Toch blijft hier nog een zeer groot gedeelte van de Russische taal onbesproken en 
onbeschreven, maar dat ligt ook aan het feit dat de auteurs gekozen hebben voor de literaire taal. 

Af en toe leidt dit toch tot een merkwaardige artikelstructuur: bij jajtso (ei) wordt bijvoorbeeld als eerste betekenis 
gegeven 'de vrouwelijke eieren', vreemd genoeg nog vóór de eetbare kipeieren, maar ontbreken de 'mannelijke eieren' 
(testikels) volledig. Dit terwijl jajtso in die laatste betekenis een volkomen gangbaar woord is, weliswaar uit de spreektaal, 
maar helemaal niet vulgair, en veel minder een taboewoord dan het bovengenoemde govno of zjopa. Op deze laatste twee rust 



namelijk een dubbel taboe, niet alleen door de zaak waar ze naar verwijzen, maar ook omdat ze worden beschouwd als een 
'fout, slecht woord', terwijl 'ei' alleen op betekenisniveau enigszins getaboeïseerd is, maar zeker niet wordt opgevat als 'slecht' 
woord. Mogelijkerwijs ter compensatie of als compromis is de technische term jajtsjki voor 'testikels' wel opgenomen, in 
tegenstelling overigens tot veel andere technische termen. 

En dit brengt ons op een ernstige tekortkoming van het nieuwe woordenboek, namelijk het ontbreken van nieuwe woorden 
op het gebied van de techniek van alledag, termen waar de doorsnee Rus tegenwoordig mee te maken krijgt (al was het maar 
omdat hij het ding steeds maar weer niet kan kopen), zoals avtootvetsjik (antwoordapparaat), kompaktnyj disk (cd), of het 
informele otkserit'/kserit' (kopieren). 

Onze indruk is dat er ondanks de volledige herziening en bijwerking van het woordenboek nog te veel oude en te weinig 
nieuwe begrippen zijn opgenomen. 

 
Niet-traditionele woordenboeken 
Op het gebied van de niet-traditionele woordenboeken moeten we in de eerste plaats de activiteiten vermelden van de 
bekende Joerij Derenikijevitsj Apresjan. Op het lnstituut van de Russische Taal heeft hij een groep wetenschappers-linguïsten 
om zich heen verzameld, die zich als opgave hebben gesteld een serie nieuwe, zogenaamd 'actieve' woordenboeken te maken. 
Dat houdt in dat in deze woordenboeken niet alleen de betekenis van een woord beschreven wordt, maar dat ook informatie 
gegeven wordt die nodig is voor een goed actief gebruik van het woord, zoals informatie over accent, verbuiging of 
vervoeging, maar ook syntactische en combinatorische informatie. Het concept van deze woordenboeken is gebaseerd op de 
theorie van de integrale taalbeschrijving, die ervan uitgaat dat grammatica en lexicon op elkaar afgestemd moeten worden. 

Het werk aan deze serie is gestart in 1990 en het eerste woordenboek - een nieuw synoniemenwoordenboek van de 
Russische taal- kan mogelijkerwijs nog voor het jaar 2000 verschijnen. Dit woordenboek volstaat niet met een traditionele 
opsomming van zogenaamde synoniemen, maar beschrijft het lexicon systematisch, met als doel het in de verschillende 
taaleenheden vastgelegde onderliggende 'naïeve' wereldbeeld te omschrijven. 

Naast Apresjan is met name de directeur van het Instituut voor de Russische Taal, Joerij Nikolajevitsj Karaoelov, actief op 
het gebied van de niet-traditionele lexicografie. Als hoofd van de afdeling 'experimentele lexicografie' heeft hij de leiding 
over een nog lopend project dat de samenstelling van een associatief woordenboek van de Russische taal beoogt. Binnen dit 
project wordt aan volwassenen van zeer verschillende achtergrond en uit verschillende gebieden van Rusland een lijst van 
woorden voorgelegd en gevraagd welke associatie zij hebben bij deze woorden. Een paar voorbeelden: op het woord 
papa (papa) werd gereageerd met woorden als moj/ja (mijn/ik), hetgeen iets zegt over het zelfbeeld van de mannelijke 
respondenten; dorogoj/svolotsj (lieve/schoft), waaruit blijkt dat Russische vaders net als Nederlandse geliefd en niet-geliefd 
kunnen zijn; en ook het woord vodka (wodka) werd spontaan met papa in verband gebracht. 

Vermeldenswaard is zeker ook het project dat Dobrovol'skij (in samenwerking met Anatolij Nikolajevitsj Baranov) 
onlangs afgesloten heeft, namelijk een tweetalig linguïstisch woordenboek waarin meer dan 5000 Duitse en een even groot 
aantal Russische linguïstische termen uitvoerig worden beschreven en voorzien van hun Engelse equivalenten. Bij ieder 
trefwoord vinden we grammaticale informatie, vertaling, commentaar, voorbeelden en [59] informatie over de linguïstische 
stroming waarbinnen de term gebruikt wordt, en ten slotte informatie over de linguïst die de term geïntroduceerd heeft. Bij 
gebrek aan papier is dit woordenboek niet gepubliceerd, maar er is wel een computerversie op diskette verkrijgbaar. 
 
Fraseologie 
De groep van Karaoelov werkt ook intensief aan een beschrijving van de Russische fraseologie, in het bijzonder het 
idiomatische deel daarvan. De Russische traditie maakt een onderscheid tussen fraseologie, die alle mogelijke vaste 
verbindingen omvat, en idiomatiek, die zich alleen bezighoudt met echte uitdrukkingen (die meestal expressief zijn en vooral 
in de spreektaal gebruikt worden). De verbinding potomoe sjto (omdat) valt onder de fraseologie omdat het een vaste 
verbinding is die uit twee woorden bestaat en alleen in deze verbinding deze betekenis heeft, terwijl oe nego krysja pojechala 
'hij is een beetje gek aan het worden' (letterlijk: 'zijn dak is gaan wandelen') als idioom wordt beschouwd. 

Men wil een complete beschrijving van de Russische fraseologie geven met gebruikmaking van moderne linguïstische 
methoden. Een dergelijke beschrijving is vooral van belang voor buitenlanders, omdat deze juist in idiomatische 
uitdrukkingen veel fouten maken. Niet alleen wordt van ieder idioom een uitvoerige betekenisbeschrijving gegeven, maar 
tevens worden de grammaticale en pragmatische beperkingen vermeld. Zo kunnen sommige idiomen slechts door 



vrouwen gebruikt worden, andere weer alleen in een repliek. Die informatie is voor buitenlanders van essentieel belang. 
Binnen dit fraseologieproject zijn verschillende woordenboeken gepland, en sommige onderdelen zijn al klaar, zoals de op 

diskette verkrijgbare Spravotsjnik po roesskoj idiomatike (Naslagwerk van de Russische idiomatiek), waarin alle idiomen uit 
bestaande woordenboeken zijn opgenomen. Dit bestand zal ook ten dienste komen van een ander project: een beschrijving 
van de complete Russische taal, die te zijner tijd op floppy verkrijgbaar zal zijn. 

De volgende stap is het maken van een nieuwe beschrijving van de idiomen, ditmaal niet op grond van hun beschrijvingen 
in bestaande woordenboeken, maar op grond van een corpus van moderne (literaire en journalistieke) teksten. Tevens worden 
de idiomen die niet voorkwamen in bestaande woordenboeken, beschreven. Dobrovol'skij en Baranov werken aan dit project. 
Het woordenboek dat hiervan het resultaat zal zijn, heeft als werktitel Russische idiomatiek van de 20e eeuw. Dit werk zal 
niet van A tot Ja alles beschrijven, maar modulair opgebouwd zijn. Op dit moment ligt de eerste module bij de drukker, maar 
die heeft zo zijn eigen (papier)problemen. Deze eerste module heet Het vrolijke woordenboek en bevat ongeveer 600 
uitvoerig beschreven idiomatische uitdrukkingen uit het Russische Bargoens. Voor beide auteurs was het werk aan dit 
woordenboek de vrolijkste periode in hun wetenschappelijke loopbaan. Het is niet toevallig dat juist deze uitdrukkingen als 
eerste beschreven werden, aangezien dat terrein nog maagdelijk was, in tegenstelling tot de inhoud. 
 
Metaforen 
Baranov en Karaoelov hebben ook een woordenboek gemaakt van politieke metaforen die tijdens de perestrojka-periode 
(1985-1991) gebruikt werden. Dat is interessant omdat het metaforische taalgebruik van de heren politici veel meer zegt over 
hun ware bedoelingen en denkbeelden dan zij zelf voor mogelijk houden en dan zij zelf zouden willen. 

Het gebruik van metaforen in de politieke taal is volstrekt normaal, maar heeft tijdens de perestrojkajaren onder 
Gorbatsjov een explosieve ontwikkeling gekend. De mens heeft altijd al van metaforen gebruik gemaakt om de grenzen van 
zijn kennis van de wereld te verleggen, en op basis van reeds bestaande benoembare kennis andere onbekende onderdelen van 
die wereld door middel van vergelijking te benoemen. Metaforen kunnen in problematische situaties helpen bij het komen tot 
beslissingen. In de perestrojka-tijd deden zich zeer veel problemen voor die allemaal om een oplossing vroegen, maar de 
politici hadden geen greep op en zelfs geen inzicht in de nieuwe politieke constellatie en spraken dus vaak over die nieuwe 
situatie in metaforen van een voorbije periode. Dit verklaart de explosieve groei van het metaforisch taalgebruik in die 
periode. 

Een van de meest natuurlijke metaforische modellen in alle talen en dus ook in het Russisch is het zogenaamde 
'mechanistische model', dat vooral in zwang is wanneer het slecht gaat met een land en [60] niemand ter verantwoording 
geroepen wil worden. Het zijn dan altijd de 'mechanismen' die tot iets geleid hebben, niet de personen. De mechanisme-
metafoor wordt in moderne Russische politieke teksten zeer vaak gebruikt, waardoor de lezer een antihumaan wereldbeeld 
krijgt voorgeschoteld. Een voorbeeld -een compilatie uit kranteteksten - is: 'Het mechanisme van de nieuwe economie' 
stimuleert 'het prijsmechanisme', dat op zijn beurt weer het 'marktmechanisme' op gang brengt, waarvoor echter 'een 
staatsmechanisme' inclusief 'een macht- en beschermingsmechanisme' nodig is. 'Het hervormingsmechanisme', dat het 
ontstaan van 'het reële marktmechanisme' garandeert, is met 'het mechanisme van de politieke democratie en de glasnost' 
verbonden. Zij die geen mechanismen wilden, konden uit 'de machine van de Sovjetunie' stappen, maar moesten daarbij wel 
gebruikmaken van het (nooit reëel bestaande) 'mechanisme van uittreding van een unierepubliek uit de Sovjetunie'. 

Deze mechanisme-metafoor versluiert de vaagheid en de onduidelijkheid van het onderwerp van discussie. Het moge 
duidelijk zijn dat 'de mechanismen van de democratie en van het recht' in Rusland helemaal niet 'beter toegepast' moesten 
worden, maar voorlopig nog gewoon uitgevonden moesten worden. Het beluisteren van de toespraken 
van de politici die in december 1993 gekozen wilden worden, beloofde al niet veel goeds. Ze hadden het nergens over, maar 
zouden degenen die het op een andere manier nergens over hadden, wegvagen en vernietigen. 
Dit woordenboek kan dus nog wel even mee. 
 
Samenwerking 
Tot slot vermelden we nog dat medewerkers van het Instituut voor de Russische Taal samen met docenten van de afdeling 
Russisch van de Opleiding Tolkvertaler van de Rijkshogeschool Maastricht aan enkele woordenboekprojecten werken, 
waarvan dat van het Nederlands-Russische en Russisch-Nederlandse fraseologische woordenboek met thesaurus in het 
verstgevorderde stadium is (co-auteur van dit woordenboek is Vladimir Belooesov). Een laatste project (waaraan ook 



Nicoline van der Sijs meewerkt) is de samenstelling van een groot Russisch-Nederlands woordenboek op basis van het kleine 
Russisch-Nederlandse woordenboek van Van den Baar, uitgegeven bij Coutinho. 
 
(Dit artikel is eerder verschenen in Trefwoord, 7, 1994, pp.57-60. De paginanummering van het origineel staat 
tussen [ ] vermeld). 
 
Noot 
                                                 
1 In dit artikel wordt om technische redenen de populaire transcriptie van het Russisch gebruikt. 
 
 
 


