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RUSKO-ANGLICKÉ ANALOGIE NA ROZDÍL OD ČEŠTINY

Při studiu současné ruštiny se obvykle snažíme porovnávat s jazykem mateř
ským. Je to zcela logické, neboť jde o geneticky i typologicky příbuzný jazyk
slovanský. Jsou však některé úseky jazykového systému, v nichž se ruština
a čeština rozcházejí, což je vzhledem k rozdílnému vývoji obou jazyku za po
sledních více než tisíc let pochopitelné, a ruština se v nich, jakkoliv se to zdá
být paradoxní, typologicky sbližuje s jazyky západoevropskými. Máme na mysli
francouzštinu, angličtinu a němčinu. V těchto případech může pomoci porovná
vání s těmito jinak typologicky poměrně vzdálenými jazyky, resp. aspoň poukaz
na analogické jevy v nich.
Ve svém příspěvku se zaměříme na konfrontaci ruštiny, češtiny a angličtiny.
Má to, domníváme se, v dnešní době, kdy si na našich vysokých školách zapi
sují studium ruštiny posluchači s poměrně již dobrou znalostí angličtiny, avšak
v některých případech s téměř nulovou znalostí ruštiny, i nezanedbatelný vý
znam didakticko-metodický.
Úvodem bychom chtěli zdůraznit, že nám půjde o paralelní jevy, které na
staly v daných jazycích nezávisle na sobě, bez přímého ovlivnění, k němuž
naopak došlo v průběhu dlouhodobého soužití mezi češtinou a němčinou, jak
o tom nedávno bylo pojednáno (Zimek 1996 a zejm. Zaža 199S a 1998).
O některých rusko-anglických (R/A) paralelách se už v odborné literatuře svého
času psalo (poprvé, pokud je nám známo, tudíž průkopnicky, Kožmínová 1959,
později pak Barchudarov 1972-1974, ten však nepřihlíží k Č , a Jiráček 1991).
Nyní hodláme pojednat především o ostatních R / A paralelách na rozdíl od češtiny.

1. Přízvuk a hláskosloví
1.1. Čeština se, jak známo, odlišuje od ruštiny mj. stabilizací slovního přízvuku na první slabice (případně na předložce, jež se jménem tvoří zvukovou
i významovou jednotu) a vedlejším přízvukem v delších slovech, zpravidla na
lichých slabikách. V ruštině je však přízvuk volný, tj. není vázán na určitou
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slabiku, a pohyblivý (ve tvarech některých slov je na různých slabikách). Přízvučné
slabiky se v ruštině vyslovují s větším zesílením hlasu než v češtině a nepřízvučné
naopak s menší silou. Přízvuk může být v ruštině na rozdíl od češtiny významotvomý, má totiž schopnost rozlišovat význam, ať už gramatický (pymí - gen. sg. x
pýKu - nom. a akuz.pl.), nebo lexikální (Mytá - mouka x Mým - trápení, muka).
1.2. Charakteristickou vlastností ruských nepřízvučných vokálů je jejich re
dukce, která může vést až ke změně kvality. Tak např. nepři zvučný foném Id se
obvykle těsně před přízvučnou slabikou vyslovuje jako [i], dochází k tzv. ikání,
např. substantivum Jiecá se vyslovuje [l,isá].
S podobným jevem, ovšem v omezenější míře, se setkáváme i v angličtině,
kde celá řada slov (většinou románského původu) nemá přízvuk na první slabice
a vokál před přízvukem se ve výslovnosti redukuje na tzv. temné e, v meziná
rodní transkripci označované písmenem [a], sr. např. canal [k3'nael], confess
[ksďfes], fanatic [fVnaetik]. Můžeme se setkat dokonce i s jakýmsi ikánírn,
např. slovesa decide, degrade, relax se vyslovují [dťsaid], [dťgreid], [rťlaeks].
V ojedinělých případech je přízvuk v angličtině rovněž výrazovým prostředkem
rozlišujícím význam, a to slovnědruhovou příslušnost, sr. substantiva export
a import s přízvukem na první slabice a slovesa téže grafické podoby, avšak
s přízvukem na slabice druhé. Existují i kombinace s ikánírn při označení slove
sa: to present [prťzent], record [ri'ko:d], exploit [iks'ploit] x subst. the present
['preznt], record [*reko:d], exploit ['eksploit].

2. Pravopis
Uveďme R / A analogii v protikladu k češtině v psaní některých víceslovných
jmen. V ruštině a v angličtině se v nich píší všechna slova s výjimkou slov gra
matických s velkým počátečním písmenem, kdežto v češtině píšeme obvykle
s velkým počátečním písmenem pouze první slovo. Týká se to:
2.1. názvů hvězdářských:
MneHHbiň IIyn> - Milky Way x Mléčná dráha, EoJibuiaa MeABefliuja - Great
Bear x Velký medvěd (V. vůz). Manaa MeflBeflHua - Little Bear x Malý medvěd
(M. vůz);
2.2. názvů významných mezinárodních organizací:
Oprajauamu O&beaHHěHHfaix Haunií (06teflHHěHHbie Hainot)- United Nations Organization (United Nations) x Organizace spojených národů (Spojené
národy), TeHepaJibHafl AccaMĎJie* OpramnamiH OóieflHHeHHbix Haiwň General Assembly of the United Nations x Valné shromáždění Organizace
spojených národů, CoBeT Ee3onacHOCTH OpramreaimH 06-beflHHěHHbix Haunň
- Security Council ofthe United Nations x Rada bezpečnosti Organizace spoje
ných národů, 06mecrBo KpacHoro Kpecra H KpacHoro ÍIojryMecaua - Red
Cross and Red Crescent x Červený kříž a Červený půlměsíc;
2.3. názvů území:
EJIKHCHHÍÍ (CpeflHHfi, /JajibHHň) BOCTOK - Near (Middle, Far) East x Blízký
(Střední, Dálný) východ, 3ojiOTOň Beper - Gold Coast x Zlaté pobřeží;
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2.4. úředních názvů států:
HemcKM Pecny6jTHKa - Czech Republic x Česká republika, OpaHiry3CKaa
Pecny&iiHKa - French Republic x Francouzská republika (n. Republika fran
couzská), Pecny6jiHKa Ilojibiiia - Republic ofPoland x Polská republika ( n. Re
publika polská), (DeflepaTHBHaa Pecny6jiHKa TepMaHHH - Federal Republic of
Germany x Spolková republika Německo, Kmaňcicaa HapoflHaa Pecny6jimca People 's Republic of China x Čínská lidová republika, RDMCHO-A^pmcaHCKaa
PecnyĎJimca - Republic of South Africa x Jihoafrická republika; LUBefíuapcicaa
KoH$eAepainu - Swiss Confederation x Švýcarská konfederace ; PoccHňcKaa
OeAepaiiHH - Russian Federation x Ruská federace; KopojieBcroo IIlBeuiu Kingdom ofSweden x Švédské království (n. Království Švédské), KopojieBCTBO
Hn^ep^aHAOB - Kingdom of the Netherlands x Nizozemské
království,
CoeAHHěHHoe KopojieBCTBO BejiHKo6pHTaHHH H CeBepHoň Hp-namum - United
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland x Spojené království Velké
Británie a Severního Irska, Bejimcoe repuorcTBO JliOKceMĎypr - Grand Duchy
of Luxembourg x Lucemburské velkovévodství;

KHJDKCCTBO JLotTeHurreňH -

Principality of Liechtenstein x Lichtenštejnské knížectví;
OoieflHHěHHbie
Apa6cKne 3MHparbi - United Arab Emirates x Spojené arabské
emiráty;
CoeoHHČHHbie LUraTbi AMepmcu - United States of America x Spojené státy
americké, rocyaapcTBO řfepaHJib - State of Israel x Izraelský stát; EptrniHCKoe
CoapyacecTBO HauHň - British Commonwealth ofNations x Britské společenství
národů.
Připomeňme ještě názvy dnes j i ž historických státních útvarů:
HexocjioBaiycaji CouHanHCTHHecKaa PecnySjíHKa - Czechoslovak Socialist
Republic x Československá socialistická republika, COK>3 CoBercKHx CounajiHCTHnecKHx Pecny6jiHK - Union ofthe Soviet Socialist Republics x Svaz sovět
ských socialistických republik. CouHajiHcrmecKafl Oe^epaTHBHas Pecny6jiHna
lOrocjiaBHa - Socialist Federal Republic of Yugoslavia x Socialistická
federativní republika Jugoslávie, repMaHCKaa fleMOKpantHecicafl Pecrry6jiHKa German Democratic Republic x Německá demokratická republika.

3. Tvarosloví
3.1. U substantiv jsme se setkali s R/A paralelami na rozdíl od češtiny
v oblasti kategorie čísla:
Singularia (tantum) v ruštině a v angličtině:
nueTa, newspapen numamb za3emy, to read a newspaper; CRptmica, violin:
uzpamb na cxpume, to play the violin; ceicyitaoMep, stop-watch: ajieicmpuvecKUŮC, electric s.

Pluralia tantum v češtině:
noviny: číst (Lidové) noviny; housle: hrát (druhé) housle; stopky: elektrické
stopky.
Existují R/A paralely v protikladu k Č i opačného rázu, tj. pl. tantum v ruštině
a angličtině, v češtině je však sg. (tantum):
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HrpaTb inauiKH, to play draughts x hrát dámu; aepHcarbCJi 3a (HOBbie) neptuia,
to hold on the (new) banisters x držet se (nového) zábradlí; cyn c OBomaMH,
soup with vegetables x polévka se zeleninou; cpeflime Beica, Middle Ages x
středověk.
3.1.1. Zjistili jsme dále dva různé funkčně diferencované tvary v mn.č. pro
označeni pojmu „ryba" v ruštině a v angličtině:
Rus. subst. pu6a má v množném čísle tvar 1. puča, tj. pl. = sg., užije-li se to
hoto podstatného jména v hromadném významu čili pojmenováváme-li druh
potravy (jioeumb pbičy x chytat ryby), nebo ekonomickou hodnotu (0 srnou peice
MHOZO pučů x v této řece je mnoho ryb) 2. pučta - v ostatních případech, ob
zvláště pokud máme na mysli různé druhy ryb (Kocmucmbie pu6bi, e axeapuyMe
MHOZO pblÓ~).
Angl. subst fish má v plurálu podobně jako rus. pu6a také dva možné tvary:
1. fish jako kolektivum a l.fishes pro označení jednotlivých ryb.
3.2. U jakostních adjektiv jsme se setkali s R / A analogiemi oproti Č v oblasti
stupňování víceslabičných slov, sr. v ruštině xpacuebiů, npmmnbiů, mmepecHbiů - 6ome KpacuBbiů, n., u. - caMbiú (uauóojiee) Kpacuettů, n., u.\ v angličtině
beautiful, agreeáble, ittíeresting - more beautiful, a., i. - most beautiful, a., i.
V češtině je naopak postup syntetický: krásný - krásnější - nejkrásnější atd.
Totéž se týká i tvoření komparativu a superlativu adverbií, sr. rus. Kpacueo 6ojiee Kpacueo - nauóojiee Kpacueo, angl. beautifully - more beautifully - most
beautifully a čes. krásně - krásněji - nejkrásněji.
Dodejme, že v ruštině i v angličtině se častěji než v češtině užívá tvaru su
perlativu ve funkci elativu, tj. k vyjádření vysoké míry vlastnosti bez srovnává
ní: OH CKpoMHewuuů uejioeeK. He is a most modest man. x Je to velmi skromný
člověk.
3.2.1. Pokud jde o stupňování adjektiv a adverbií, byla ruština (a ještě více
angličtina) nepochybně ovlivněna francouzštinou. Analytické tvary superlativu
totiž ve staré ruštině prakticky neexistovaly (sr. např. Kuznecov 1953). Tvary
superlativu se slovem COMVLU se začaly vyskytovat až koncem 18. a v první
polovině 19. století, a to především ve výpravné próze. Ve druhé polovině 19.
století ubývá užívání syntetických tvarů s -eúiu-, -aům- ve významu komparati
vu. V jeho funkci se tehdy uplatňují tvary na -ee, -e a rovněž tvary analytické
tvořené spojením pozitivu se slovem 6onee. Analytický postup při tvoření kom
parativu byl typický především pro úřední jazyk (sr. Očerki 1964,562).
Zmínili jsme se o vlivu francouzštiny na rozšíření analytického způsobu
stupňování v angličtině a v ruštině. Pojednejme ještě ve stručnosti, jak ona řeší
gradaci. Ve francouzštině je tvoření opisných tvarů pro komparativ a superlativ
adjektiv až na tři výjimky jediným možným způsobem, sr. např. grand, -e - plus
grand, -e — le plus grand, la plus grande; agréable — plus agréable -le(la) plus
agréable. Výjimkami jsou pouze adjektiva bon, bonne (dobrý) - meilleur,-e - le
meilleur, la meilleure; mauvais,-e (zlý) -pire - le (la) pire a petit,-e (nepatrný)
- moindre - le (la) moindre. (Adjektivum mauvais se však stupňuje analyticky,
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tj. z pohledu francouzštiny pravidelně, ve významu „špatný" a petit ve významu
„malý"-.) Obdobně je tomu i u adverbií. Příslovce bien (dobře), mal (špatně, zle),
peu (málo) a ještě beaucoup (mnoho) se stupňují nepravidelně (bien - mieux le mieux, mál - pis - le pis, peu - moins - le moins a beaucoup - plus - le plus),
všechna ostatní analyticky, sr. např. souvent (často) - plus souvent - le plus
souvent, clairement (jasně) - plus clairement - le plus clairement.
Latina, z jejíž lidové podoby francouzština vznikla, rozlišovala v zásadě tři
způsoby tvoření komparativu a superlativu: 1. syntetický, v komparativu připo
jením -ior (pro m. a f.) a -ius (pro n.) k slovnímu základu; v superlativu se
k základům ukončeným na -er přidávalo -rimus (pauper - pauperrimus). Ostat
ní adjektiva tvořila třetí stupeň přidáním -issimus (longus - longissimus). Pět
jmen na -His připojovalo ke svému základu -limus (facilis - facillimus). 2. ana
lytický, který se týkal příd. jmen na -us, jež měla před touto koncovkou samo
hlásku, a to pomocí slov magis a maxime (necessarius - magis n. - maxime n.,
pius - magis p. - maxime p., arduus - magis a. - maxime a.). 3. nepravidelný,
v podstatě lexikální, od různých kořenů (bonus - melior, melius - optimus, malus - peior, peius - pessimus a několik dalších).
3.3. U zájmen jde o R / A paralelu COM - (my, your, him...) selfi odm - alone, sr.
spojení coeceM odm s quite alone, ale také s něm. gam allein (x selber), fr. tout
seul (x moi-, toi...meme) a lat. omnino solus (x ipse). V češtině funguje naproti
tomu v obou významech výraz sám, sr. Sám (tj. osobně) jsem to viděl. Žil zcela
sám (tj. osamělý, opuštěný). Schematicky můžeme tyto vztahy znázornit takto:
sám:

1. CBM

self

2. OAHH

alone

selber
allein

méme
seul

ipse
solus

3.4. Zajímavé R / A analogie na rozdíl od Č existují též v oblasti sloves.
3.4.1. V rámci přechodníků máme na mysli jednak existenci jediného tvaru
v R i v A pro všechny tri rody a obě čísla, srov. Human, reading x čta, čtouc,
čtouce; npoMumae, having read x přečet, přečetli, přečetše, jednak zcela běžné
jich užívání jak v ruštině, tak v angličtině na rozdíl od češtiny, kde se uplatňují
jako útvary knižní, srov.:
O H CHaen 3a CTOJIOM, Kypa naimpocy. He was sitting on the table smoking
a cigarette. x Seděl za stolem a kouřil cigaretu. YBHfleB CBeT B OKHe, a noflHJuica
BBepx. Having seen the light in the window I went upstairs. x Když jsem uviděl
světlo v okně, šel jsem nahoru.
3.4.2. V ruštině a v angličtině se dále častěji než v češtině užívá pasiva, sr.
např. v ruštině: MmiHCTepcTBOM Kyjnvrypu mam pan KHHT. X Ministerstvo
kultury vydalo řadu knih; v angličtině: She does not mind being greeted. x Nic
nemá proti tomu, aby ji zdravili (doslova: aby byla zdravena).
3.4.3. Příznačnou R / A typologickou shodou na rozdíl od Č je také závazné vyjadřování podmětu, např. a Humcao, I read nebo lam reading x v češtině pouze čtu.
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3.5. R / A paralely (x Č) nacházíme i v užití některých předložek. Sr. např.:
mam, e aepeBHe, to live in the country x žít na venkově
e ApyroM Mecre, in another pláce x na jiném místě
na nepBOM araxce, on the flrst floor x v přízemí

4. Skladba
4.1. K zajímavé R / A analogii v protikladu k Č došlo ve struktuře jistého typu
účelových vět. Týká se to ruských infínitivních konstrukcí se spojkou nmoóbi,
jimiž se zkracují vedlejší věty účelové, je-li činitel děje (zpravidla mluvnický
podmět) věty hlavní a věty vedlejší referenčně totožný. (Na toto téma jsme už
svého času psali, viz Jiráček 1992.) Srov. R: Mu ediw, nmoóu oicumb; MU ne
DicueěM, nmoóu ecmb. A : We eat to live; we don't live to eat. V češtině je však
v takových větách kondicionál, nikoli infinitivní vazba. Neplatí však pro slovesa
pohybu (pojmenovávajících tudíž cílevědomou činnost), po nichž se rovněž
užívá v Č tzv. infinitivu účelového, sr. např. Jdu si to vyřídit. (= Jdu, abych si to
vyřídil). Přišli jsme ti pomoci. (= Přišli jsme, abychom ti pomohli). Po těchto
slovesech bylo dříve supinum, tj. neurčitý tvar slovesný vyjadřující děj n. stav,
který je účelem pohybu, např. Šel spat.
Poznamenejme, že stejná situace jako v angličtině (a v ruštině) je i v němčině
a ve francouzštině: Wir essen, um zu leben; wir leben nicht, um zu essen. Nous
mangeons pour vivre; nous ne vivons pas pour manger.
Uvedeme ještě podobu tohoto souvětí v latině: Edimus, ut vivamus; non vivimus, ut edamus. Zde je užito, jak vyplývá z textu, konjunktivu, tj. spojovacího
způsobu (vivamus, edamus), nikoli infinitivu (vivere, edere). Také v řečtině
funguje v takových větách konjunktiv. Čeština má tudíž v těchto větách typologickou oporu v latině; nemajíc konjunktiv, uplatňuje kondicionál.
Překvapuje situace ve francouzštině, která se zde s latinou rozchází, ačkoli
vznikla z lidové (vulgární) latiny rozšířené římským vojskem v provinciích.
Infinitiv se vyskytuje v ruštině a v angličtině (a v dalších západoevropských
jazycích) i v záporných větách účelových, sr. R: He npuKacaucH mozo, «/mo6w
He yjwepemb. A : Don't touch it (in order, so as) not to die. N : Beríihre das nicht,
um nicht zu sterben. F : Ne le touche pas pour ne pas mourir. Avšak L : Noli
tangere, ne morieris. Č: Nedotýkej se toho, abys nezemřel.
Infinitivní konstrukce se uplatňuje v ruštině a v západoevropských jazycích
v účelové větě i tehdy, je-li realizátorem děje pojmenovaného verbem finitem
ve vedlejší větě osoba, j e ž je v ruštině ve větě řídící vyjádřena dativem:
R: Hwo5w He ono3damb na noe3d, HOM npuuuiocb ecto dopozy 6eoicamb. A:
In order not to miss the train, we had to run all the way. N : Um den Zug nicht
zu versáumen, mussten wir den ganzen Weg lauf en. F: Pour ne pas manquer le
train nous avons dů courir tout le chemin. Č: Abychom vlak nezmeškali, museli
jsme celou cestu běžet.
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Má-li ovšem mluvčí na zřeteli ve větě hlavní a ve větě vedlejší dva různé čini
tele, infinitivní vazba se v ruštině a v západoevropských jazycích neuplatňuje, sr.
R: OH yjuep, nmoóvi Mbi MOZJIU OKumb. A : He died that we might live. N : Er
starb, damit wir leben. F: // mourut pourque nous vivions (subjonctif).
Zkracování vedlejších vět účelových mfinitivnírni vazbami, má-li mluvčí ve
větě řídící i ve větě vedlejší na zřeteli téhož činitele, je dalším z příznačných
jazykových jevů, v nichž se ruština typologicky sbližuje s angličtinou a naopak
rozchází s geneticky příbuznou češtinou.

5. Slovní zásoba
5.1. Tendence kanalytismu spojuje ruštinu s angličtinou v protikladu
k češtině nejen v generování opisných komparativů a superlativů jisté množiny
adjektiv a adverbií, ale rovněž:
5.1.1. ve spojování sloves s oslabeným věcným významem se substantivy,
která jsou nositeli významového jádra, sr. např. oópamumb emiManue,
npuHUMamb yyacmue, coúmu cyj*a (některá další verbonominální spojení to
hoto typu uvádí např. Brandner 1998); to call (to draw, to direcť) one's attention, to take part, to go mad x upozornit, účastnit se, zbláznit se (v Č mají verbo
nominální spojení uvedeného typu obvykle slavnostní n. oficiální příchuť, sr.
např. větu Velvyslanec vykonal návštěvu - místo běžného a stykově mentálního
navštívil - prezidenta republiky);
5.1.2. ve vyjadřování příslovečných okolností, sr. do cux nop, c daemcc nop,
e smoM zody, e npouuioM (n. e MimyeiueM) zody, e 6ydyufeM (e aiedyjoiueM)
zody; till (up to) this time, long since n. srnce long ago, (in) this year, last year,
next year x dosud, odedávna, letos, (v)loni, napřesrok;
I v těchto případech mají ruština s angličtinou oporu ve francouzštině, sr. appeler (fixer) 1'attention - upozornit, prendre part - účastnit se, devenir fou zbláznit se; jusqu'á présent - dosud, depuis longtemps - odedávna, cette année letos, V année passée - (v)loni, Vannée prochaine - napřesrok. S víceslovnými
spojeními popsaného typu se můžeme setkat i v němčině: aufmerksam machen,
Anteil nehmen, verruckt n. wahnsinnig werden; bis jetzt, seit langem, in diesem
Jahr, voriges Jahr, aufs n. Ubers Jahr. Uveďme ještě ekvivalenty latinské: animum advertere, participem esse, mentě alienari; adhuc, antiquitus, hoc anno,
priore anno n. anno ante, ad annum.
5.1.3. v hojnějším výskytu složenin (vč. přístavkových) a víceslovných po
jmenování, sr. 3JieKmpocmaHuuH, ceicyndoMep, eavyyM-Hacoc; power station,
stop-watch, air/yacuum pump x elektrárna, stopky, vývěva.
5.1.4. S protikladem syntetičnosti v češtině a analytičnosti v ruštině a v an
gličtině se setkáváme rovněž u řady pojmenování terminologické povahy. Tak
např.
z oblasti ekonomiky:
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npH6aB0HHaíi croHMOCTb, npH6aB0«mbiň Tpyn, n. npoflyKiy surplus value,
s. labour, s. product x nadhodnota, nadpráce, nadvýrobek
z oblasti dopravy:
Hcejie3HaH aopora, cKopuň noe3fl, napycHaa jiOAxa,* railway (v Americe railroad),fast train, sail(ing) boat x železnice, rychlík, plachetnice
z oblasti techniky:
mnH(J)OBanbHHň CTŽIHOK, TpyČHHň KJDOH; grinding machine, pipe wrench x
bruska, hasák
z oblasti zdravotnictví:
poAHJibHuft A O M ; maternity home n. maternity hospital x porodnice
z oblasti sportu a tělovýchovy:
TpoňHoň npswcoK, HamiOH BnepěX HamiOH Ha3aa; triple jump, forward bend,
backwards bend x trojskok, předklon, záklon.
Z uvedených příkladů je zřejmé, že k protikladu analytického pojmenování
v ruštině a v angličtině na straně jedné a syntetického v češtině na straně druhé
dochází hlavně v důsledku oslabené možnosti sufixální derivace v ruštině a zej
ména ovšem v angličtině. Lze to poměrně snadno ilustrovat na ruských a ang
lických ekvivalentech českých odvozenin např. se slovotvomým formantem -na
a jeho rozšířenými variantami -(á)ma a -(í)rna:
č

R

A

cihelna
čekárna

ntpnmHbiA saaoA
aan omuaHvw

waiting room

plynárna

rasoBuH saBQA

gasworks

sklárna

CTBKOflbHblft 38B0A
MeTajuiyprmecKMfi 3.

glass works

železárna
sirkárna

cnmeHHan (paCptma

match factory

papfma

6yua)nian <pa6pnica

páper mill

strojírna

UaiUMHOCTpOMTenbHWM 3.

engineeríng works

brick-kiln

ironworks

O dalších česko-ruských diferencích tohoto typu viz např. Žaža 1991,51 n.

* * *
Jak jsme se již zmínili na začátku, v tomto svém příspěvku jsme se soustředili
hlavně na ty úseky jazykového systému, o nichž nebylo v odborné literatuře
dosud pojednáno. Proto zde neuvádíme např. psaní číslic označujících řadové
číslovky bez tečky, v datech případně s koncovkou (8-ro Maa/ 8th May), zdvo
jování souhlásky zkratek pro označení plurálu (BBV adjj.), nepřechýlené tvary
některých substantiv jako dpys/friend x přítel i přítelkyni, možnost nahrazová
ní genitivu v řadě případů předložkovým pádem {3HOHUH no zpaMMamuxe / knowledge ofthe grammar), užívání plurálového substantiva při několika
adjektivních přívlastcích v sg. {AmnaHmmecKUŮ u Tuxuů omanu / The Atlantic
and Pacific Oceans x Atlantický a Tichý oceán), bezrodé tvary osobního zájme
na 3.os.pl. (otiu/they x oni, ony, ona), nesklonnost přivlastňovacího zájmena
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3.os. ž.r. sg. (eě/her x její, jejího...), u číslovek pak R / A paralely OÓUH dpyzoů I the one - the other x jeden - druhý, deadyamb emopoů I twenty-second
x dvacátý druhý, dee muntvc I two-fifths x dvě pětiny, analytický tvar imperativu
1.os.pl. u sloves nedok.vidu (daeovfme) uumamt/let us read x čtěme), vazby
akuzativu s infinitivem po slovesech vyjadřujících prosbu, radu, dovolení, roz
kaz, zákaz typu Onu npocunu nac npuůmu. / They asked us to come. x Prosili
nás, abychom přiSli, infinitiv po slovesech jnoóumt, npednovumamb {H JIIO6JIK>
nemb. /I like to sing. x Rád zpívám), analytické vyjadřování opakovanosti děje
(OH npuebiK Kypumb. I He used to smoke. x Kouříval. OH 6bteano uzpan. /He
would play. x Hrá(vá)val), dva funkčně diferencované tvary v R a A odpovída
jící české předložce mezi (Meoxóy flBVMfl crpaHaMH, between two countries x
cpedu HauiHX opy3eft, among our friends) a rovněž dva předložce před (do
peBOjnouHH, before the revolution x nerwpe roga (mojuy) násad, four years
ago), možnost užití příčinné spojky nomoMy umo v ruštině a because
v angličtině zpravidla jen tehdy, je-li věta vedlejší za větou hlavní a některé
další R / A analogie na rozdíl od Č, o nichž se už psalo dříve (Kožmínová 1959).

6. Závěr
Na závěr našeho trilaterálního - a částečně i multilaterálního - porovnání
můžeme konstatovat, že zjištěné R / A analogie lišící se od Č jsou v podstatě
dvojí povahy:
1.
analogie týkající se pouze jednotlivých lexikálních jednotek
2.
analogie týkající se systému
Do první skupiny můžeme zařadit shody v kategorii čísla u podstatných jmen,
dále výrazové rozlišení COM X OÓUH, selfx alone a konečně předložková spojení
typu e depeene, in the country.
Závažnější je nepochybně skupina druhá, do níž patří podle našeho názoru
přízvuk volný a redukce nepřízvučných vokálů, psaní všech plnovýznamových
slov s velkým počátečním písmenem ve víceslovných názvech mezinárodních
organizací, území a státních útvarů, běžné fungování přechodníků, častější vý
skyt pasivních tvarů, obligátní vyjadřování podmětu a obzvláště pak opisné
tvary komparativů a superlativů víceslabičných jakostních adjektiv a adverbií,
jakož i infinitivní konstrukce ve vedlejších větách účelových při shodě podmětů
ve větě hlavní a vedlejší.
Tvoření analytických tvarů při stupňování adjektiv a adverbií, závazné vyjad
řování podmětu, častější výskyt pasiva a koneckonců i tendence ke generování
víceslovných pojmenování na rozdíl od češtiny svědčí o větší analytičnosti
v ruštině. Na to upozornil již svého času Horálek (1953, 154-155). O tendenci
k análytismu v ruštině, a to především v konjugaci a komparaci, psal mj. rovněž
Skalická (1958, 82). V tomto ohledu vykazuje tudíž ruština typologické přiblí
žení k angličtině.
Sklon k analytismu, resp. k zanikání syntetických tvarů flexivních, vykazuje
i zcela současná ruština. Projevuje se to v některých detailech, např. m í s t o
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gen.pl. zpcatMoe, KunozpaMMoe se v běžně mluvené řeči j i ž řadu let užívá tvaru
bez koncovky: deecmu zpaMM capá, decxmb KwiozpaMM Kapmouacvu Tyto tvary
připouští už i současná norma. Analogicky bez koncovky v gen.pl. fungují
v současné ruštině též názvy měrných jednotek některých vědních oborů, např.
čum, zaycc, cmzcmpeM.

„AHajumnecicHe Tenneminn B pyccKOM JttbiKe X X B . ycmiHBaiOTca," kon
statuje Enciklopedičeskij slovar' junogo filologa a pokračuje „... MeM MOJioxce
noKOJiemie, TCM 5oJiee CKJIOHHO OHO HcnojiuoBaTb aHajnrnraecKHe KOHcTpyxuHH - B cjiynaux, Koryja JDMK flaer BO3MO5KHOCTI> Bu6Hpan> MOK^y aHa-

J1HTH3MOM H CHHTCTH3MOM. Bce 3T0 BMeCTe n03BOJWeT rOBOpHTb, HTO pyCCKHň
jiHTepaTypHuň g3MK noaieflHero CTOJienw MezuieHHO HaKaruiHBaeT nepru
&HajiHTH3Ma. Kax flajieico 3ařtaeT STO flBHweHHe? By^er JIH npoAOjrxcaTbCfl OHO
B Ďy^ymeM? ripeACKa3aTb Tpywo. Ho Her COMHCHHH, HTO - ITOH KpaňHe
MeAneHHOM Tevme H3MeHeHnň - Hain «3MK B TeneHHe SmoKaňinux CTOJiemň
6yfleT ocTaBaTbcx apKO cHHTerHMecKHM." (3HUHKJioneflHHecKHň 1984,26).
Od lingvisty se očekává, že nebude pouze konstatovat jazykové jevy, ale že
se je pokusí také vysvětlit. Není jednoduché genezi všech námi uvedených R / A
paralel přesvědčivě zdůvodnit. Jistou roli zde mohl sehrát sklon k jmennému
vyjadřování, který je příznačný pro ruštinu a angličtinu na rozdíl od převažující
úlohy verba finita v češtině. Lze to v ruštině i v angličtině doložit, jak jsme již
ukázali, na spojeních sloves s pokleslým věcným významem se substantivy
nesoucími vlastní lexikální význam, kdežto v češtině těmto verixmominalním
spojením odpovídají plnovýznamová slovesa.
Domníváme se dále, že k typologickému sblížení ruštiny a angličtiny došlo
zprostředkovaně přes f r a n c o u z š t i n u , j e ž měla v kulturním životě vyšší
ruské společnosti a vůbec ve vzdělaných jejích kruzích koncem 18. a v 1. polo
vině 19. století, tj. v době dotváření normy současné spisovné ruštiny, přímo
výsadní postavení. Je např. známo, že první skutečně velký ruský básník a tvůr
ce novodobého ruského básnického jazyka A . S. Puškin se rusky naučil hlavně
od své chůvy Ariny Rodionovny, neboť jeho vychovateli byli cizinci a v rodině
se mluvilo francouzsky.
Co se týče angličtiny, ta byla od poloviny 5. století jako jazyk Anglů, Sasů
a Jurů, kteří tehdy pronikli na britské souostroví ze severozápadního pobřeží
dnešního Německa a jižního Dánska, syntetickým flexivním jazykem (je jím
napsán např. epos o Beowulfovi z konce 7. stol.). Po obsazení země francouzsky
mluvícími Normany v r. 1066 - po vítězné bitvě u Hastingsu zakládá Vilém I.
Dobyvatel normanskou dynastii - začíná jazyk poražených Anglosasů postupně
přecházet ve svém gramatickém systému k analytickému typu a ve slovní záso
bě se výrazně projevuje románský vliv. Tento proces kulminuje koncem 14.
století v díle Chaucera a o dvě století později začíná zvuková a mluvnická stav
ba a také slovní zásoba angličtiny nabývat přibližně dnešní podoby (Spenser,
Shakespeare, alžbětinské drama). V jádru, ve svých základních rysech, zůstala
však angličtina západogermánským jazykem.
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Francouzština tak ovlivnila typologii angličtiny podstatně výrazněji a o více
než sedm století dříve, než se tak stalo v případě ruštiny. Čeština se naproti
tomu do trvalejšího vlivu francouzštiny, ať už bezprostředního, nebo zprostřed
kovaného, nikdy nedostala.
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PyCCKO-AHTJIHHCKHE AHAJIOrHH B OTJIHHHE
OT HEIDCKOrO H3MKA
lípu o6yncHHH pyccKOMyfl3bucyB leincmix Bysax conocTaBjunoT o6tnHO c P O A H H M «3LIKOM.
EcTb, ojwaico, HeKoropbie oraemi wuKOBoň cHcreMU, B KOTopwx p. H H. ta. pacxoa«TC» H p. sa.
B HHX THnojioniMecKH c6jDDKaeTCfl c s)3bixaMH 3anaAHoeBponeHcKHMH. B CBoeřt crarbc ae-rop
npocJiexcHBaeT pyccKO-aHrjmficKHe napajuiejm, B KOTOPMX p. H I . »3., Haooopor, pacxo;urrcji.
Bce 3TH aHanonw MOXCHO paaflejurrb B ms rpynnu: 1. a), KacajonmecH TOJibico OTaejibHtix
jieKcinecKHX eAHHHu H 2. a) oojiee cHcreMHoro xapaicrepa. K nepBOft rpynne aBTop OTHOCHT
coBnaaeHiu B KaxeropHH HHcna y cymecrBHTejitHbix, 4>yHKUHOHajn>Hoe pa3jiHHeHHe COM X OÓUH,
self x alone, a Taioxe npeanoKHbie coieraiiHJi raná e depeeue. in the country. Bojiee BaHCHOň
«BJueTC)i BTopaa rpynna, B Koropyio BXOAUT: CBOÓoaHoe y^apemie H pe^yxuiui Heyaapmjx
rjiácH&rx, nponHCHtie Haiaju.Hi.ie 6VKBLI Bcex nojiH03HaHHLix CJIOB B Ha3BaHiux MejKayHapoflHbrx
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opramoauHlt, TeppHTopHfi H rocyaapcTB, lacroe ynorpeojieHHe Aecnpinacniii H naccHBa,
o6s3arejn,HOC Bupucemie nojyieacamero H 0006. onHcareJiuaie 4K>PMU cpaBmrrejn>HOfl H npcBOCXOAHOH CTencHeft MHOFOCJIOXHUX KaiecrBCHHbix npHJiararejitHiJX H HapcMHfl (6oaee
xpacusbiů - caMbiú K. I more beauúful - most b. x krásnější - nejkrásnijšf). KSK H HH^HHHTHBHUC
KOHcrpyKUHH B npKoaroHiaix npcanoxemux mm npn COBIIBJICHHH noonexanna rjiaBHoro H npHflarroHHoro npciuiosteHHfl. M O X H O roBopím, o npicoft TCHUCHUHH K auajumoMy B COBPCMCHHOM
p. 83.
K THnojiorHMecKOMy-cfijuDKeHHKi p. H awjL fa. AOIIIJIO, no MHCHHK) asTopa, qepei nocpeacTBO
(J)paHi^3CKoro ta., HMCBUiero B Kyjn.TypHoň XH3HH pyccKoro Bucmero o6uiecrBa H BOOSQC
B o6pa30BaHHux cro icpyrax B KOHue XVIII H B 1-ofl noji. X L X BB. COBCCM HCKjnoHHTCJitHOC
nojioxeime. AHTJI. JD., KSK IOBCCTHO, Haian nocjie saxasra crpamj $paHuy3CKHMn HOPMSIUIKBMH
B 1066 r. ncpexoAHTb K aiiajiHnnecKOMy raný. H . « . , HanpoTHB, HHicor.ua HC nonan B ĎOJICC
AJiHiejiuioe BJIHSHHC <IipaHuyicKoro táhna.
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