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Hyrb JIH He BiiepBbie 3a nocjieiiHHe r o a u B jiHHrBHCTHKy BHOBb

B03BpaTHJiacb

HM[ipoBH3auHn HJIH, no KpaňHefl Mepe CTHjiH3auHH noa HMnpoBH3aLmro, n o K a s u BapomaH srabiKOBoe (peieBoe) pa3BepTbiBaHne CBO6OAHOH

MMCJIH HCCJiejxoBaTejia H

npHrjraiiiaioman pasMuuuiHTb (aHCKypcMpoBarb, MeaHTHpoBarb) He BCJICH sa HHM, HO
BMCCTC C HHM.
3TO, BnponeM, cHMnTOMaTHMHO H sBJíHeTCH eme OÍIHHM cBHfleTejibCTBOM TOTO,
HTO B

«3biK03HaHHH 3apoHcaaeTC»i nosax napaaHrMa. KaKHM 6ya.er ee

JIHUO?

B. B. EopuceouH (Kuee)

Trošt, K.: Zuř semantischen

Klassifikation der Substantive und des Genetiv-

Akkusativs im Russischen. Studia et exempla linguistica et philologica. Series II:
Studia minora, t. 2. S. Roderer Verlag, Regensburg 1992. 185 s.
Kniha významného německého slavisty prof. Klause Trosta je věnována séman
tické klasifikaci ruských substantiv a s ní souvisícím problémům pádové morfologie,
především vztahu významu substantiva k výskytu genitivu/akuzativu (G/A), popř.
nominativu/akuzativu (N/A).
Autor se v úvodu zamýšlí nad oprávněností sémantického kritéria životnosti/neživotnosti (Belebtheit/Unbelebtheit, popř. Beseeltheit/Unbeseeltheit; odyuieeněHHoemb/ueodyiueejiěHiiocmb).

Dochází k názoru, že termíny životnost/neživotnost,

uplatněné v koncepcích řady lingvistů, nevystihují skutečný stav věcí a že pro
diferenciaci výskytu G/A a N/A nejsou relevantní - srov. např. neživotná jména
Mepmeey, Kywia (G/A) proti životným napod, cKom (N/A). Vycházeje z nutnosti
diferencované analýzy vzájemně oscilujících rovin sémantické a gramatické, soudí, že
výskyt G/A není odrazem jednotné a zároveň izolované lexikálně-sémantické kategorie,
ale že zde hrají úlohu kategorie, resp. subkategorie další, které autor nazývá lexosémantická (tj. lexikálně sémantická), alexosémantická (nelexikálně sémantická) a alexoasémantická(nelexikálně-nesémantická), sr. str. 21 n.
Mechanismu, který uplatnil analogicky už při popisu verbálního systému ruštiny i
jiných slovanských jazyků (srov. bibliografii na str. 183-4), využívá Trošt v recenzo
vané monografii i k sémantické klasifikaci ruských substantiv. Výchozí kategorii nazý
vá exstituění/konstituční. Na ní budují kategorie transtituční. Ty se dělí dále na perstituce (další tvoření), distituce (změny) a restituce (zpětné tvoření). V protikladu k transtitucím stojí kategorie perseverační.
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V daném připadě je pro autora základním klasifikačním kritériem lexikálně-sémantická kategorie agentivity. Agentiva jsou substantiva označující bytosti schopné
nějaké činnosti (lidi, zvířata, mytologické bytosti). Subkategorií kategorie agentivity je
sféra individuální agentivity (omeif, HuKonaů, Eneua, Camypn, <pen...) s morfologickým příznakem G/A. Ta vytváří - spolu se subkategorií protikladnou individuální
agentivitě (Nichtindividualagentivitat) - novou kategoriální rovinu, v níž tato druhá
subkategorie zahrnuje sféru kolektivní agentivity (napod, KpyoKOK, eman, pyccKiie,
podumejiu...) a rovnéž neagentivity (cmy.i, dopoea, uiy.u, c6opt<a, Mepmeetf, Kyiaia).
Oddíl A (s. 14-89) je věnován podrobnému popisu lexikálně sémantických kate
gorií agentiv a neagentiv. Při výkladu o vzniku G/A u agentiv (v sing. u maskulin, v pl.
u všech rodů), rušícím homonymii subjektu/objektu (oxommtK y6wi COJIK), přidržuje se
autor tradičního termínu G/A (ale užívá i názvu Dissimilationsakkusativ a Distitutionsakkusativ). Poukazuje přitom na mínění Schelesnikerovo a AitzetmUllerovo, že zde
nejde původně o genitiv, ale o lokativ.
Oddíl D (s. 91-120) obsahuje popis výskytu G/A jako charakteristického repre
zentanta lexosémantické kategorie individuální agentivity.
Pozornost se věnuje přitom
2
1

mj. homonymům typu čonean

i

.špalek x čojiean

Í

1

Í

,ťulpas , ,nemehlo , 3ee3da ,hvězda

(těleso) x 3oe3da ,slavná osobnost , ,filmová hvězda

apod. Případy s N/A typu

noiimu s condamu, običpamb e denymambi ap. nepovažuje autor za výjimečné: tvary
cojidambi, denymambi charakterizuje jako pluralia tantum s významem ,skupina\
společenství', homonymní se skutečným plurálem a mající tedy - jakožto neindividuální agentiva - náležitý tvar N/A.
Oddíl C (s. 121-170) je věnován případům využití G/A ve sféře lexosémantické
kategorie protikladné ke kategorii individuální agentivity (tj. Nichtindividualagenti
vitat), obsahující kolektivní agentiva a inagentiva. Bezpříznakovým výrazovým pro
středkem je zde N/A, autor se proto soustřeďuje především na příznakové využití G/A:
jsou to především případy polysémie typu mimamb ílyuKuna

(dílo P.), jiiočumb Onezu-

HU (román n. operu), xynumb zomoeux ymoK (připravené kachny), emocionálně moti
vovaná substantiva, k nimž počítá např. výrazy

YIOKOUHUK,

Mepmeetf (na rozdíl od

mpyrí), Kywia, Mampěiuxa: jno6umb, napnoKamb xyKOJi (ale uepamb e xyivibi, viz noúmu

e cojidambi); podobně je tomu s názvy hracích figur jako Kopojib,

ÓOMO, CJIOH,

ap. Patří

sem dále homonymní inagentiva, fakultativně emocionální, např. značky výrobků:
Kynumb Mocxema, (popda, homonyma k primárním nominům agentis:

ucmpeóumenb

,stíhačka', doopnuK ,stěrač' (u auta), názvy tanců:

Opak před

KOSOHOK, KOMOPUHCKUÚ.

stavují případy homonymních agentiv k primárním inagentivům:

UÓOJI

,bůžek' n.

,nemehlo', Kyjuup ,modla', ,ideál' ap. Příznakový G/A bývá dále i u názvů hub typu
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pwMUK, óopoeuK,

kolísání se vyskytuje u přírodovědných a lékařských termínů typu

óatiwui, MW<po6, MenumoKOKK; na rozdíl od češtiny zastaral v ruštině G/A u matema
tických termínů lucmimejib, SHOMeHamejib, dejiumejib.
Trostovo zpochybnění kategorie životnosti/neživotnosti jako základního kritéria
pro výskyt G/A je vzhledem k řadě přechodných případů odporujících skutečnému
stavu věcí oprávněné a přijatelné. Ani ono se však neobejde bez sporných momentů.
Tak např. u těch substantiv s G/A, která se nutně vymykají z kategorie agentiv, např.
Mepmeetf,

noKOŮHUK.se

počítá s příznakovou emocionalitou, ačkoli zde podle našeho

názoru jde o pouhou i slovotvomě manifestovanou analogii s „životnými" maskuliny.
Nulné je pro Trostovu koncepci i zavedeni vcelku nadbytečné kategorie „nevlastních"
kolektiv typu pyccKue, <pymypucmbi, podumejiu.
Klasifikace substantiv je v monografii provedena se skutečně minuciózní přes
ností; počáteční výklad o jednotlivých druzích kategorií (s. 26 n.) by si ovšem vzhle
dem ke složitosti analyzovaných vztahů a k terminologické originalitě jejich pojmeno
vání zasloužil spíše přímou exemplifikaci než jen odkaz na předcházející, popř. násle
dující výklady. Totéž bychom vítali i u systematického přehledu na s. 80.
Kniha K. Trosta, vyznačující se neobyčejnou důkladnosti, preciznosti i vzomou
vnější úpravou, obvyklou u prací německých autorů, je významným příspěvkem k lite
ratuře o ruské morfologii i syntaxi.
Stanislav Zaža

EypMucmpoeuu, K). Ji.: AoMaiiiHHe saaaHHH K npaKTimecKHM JSHHTHSIIVI no Kypcy
«HcTopimecKati

dwHeMojioriifl uenoiKH cjiaBHHCKHX

RIMKOB:

npoTocjiaBHH-

CKoro (KaK AHajieicra npaHHjioeBponeftcicoro) - npacjiaiisíHCKoro - npaeocTOHHocjiaBHHCKoro (HJIH apeBHepyccKoro) B conocTaBjíemiH ero co cTapocnaBAHCKHiu p y c c K o r o » . y>ie6Hoe nocoĎHe ana CTyaeHTOB-«})H^oJioroB BUCUJHX yieoHbix 3aBeaeHHB. A6aKan, 1995, 66 crp.

Kype HcmopmecKaH (poite.MOJioeuR (B JiHTepaType name ynoTpe6jwieTCH TepMHH
(pOHOJiozuR cjiaenHCKux H3biKoe Ha (j>HJiojiornHecKHx <t>aKyjibTerax, roTOB«mHX (JWJIOjioroB-pycncTOB, MOWHO oTHecTH K OAHOR H3 BaxHeHuiHX H HHTepecHefliiiHX yMe6ribix
mcmnma,

TBK KQK OHa noMoi-aeT o(ft>HCHHTb MHorwe 4>aKTbi coBpeMeHHoro pyccKO-

ro «3biKa, KOTopwe, oyayHH pecbjíeiccaMH apeBHHx HcropHnecKHX npoueccoB, He Moryr
6blTb 06l>HCHeHbl COBpeNteHHblMH H3blKOBbIMH OTHOWeHHHMH.
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