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HanbHbifl rjiacHbifl (jwieKCHH" misto správného " k o n c o v ý konsonant základu". Na s. II,

116 jsou k sobě omylem
slovesné slovotvorbě

přiřazeny tvary copewi — coópauHbiú.

Na s. II, 129

v

oddilu o

se mimo j i n é říká: "Cneflyer HMert B Bvmy, MTO cymecTBH-

TejibHoe MoweT 6biTb cHirraKCHHecKHM OTrjiarojibHMM ^epneaTOM B OAHOM CBoeM 3HaMeHHH, a B jtpynrx - npeAcraBJvrrb

coooio

pe3yjibTaT cepbe3Hbtx jieKcmecKia mMe-

HeHHR. Cp., HanpHMep, aemoMammecKU ynaKoeamb moeap - aemoMammecKan ynaKO&KQ moeapa, rae cymecTBHTejibHoe ynaxoeKa ooosHanaeT KOHKpeTHwB npeaMer
(obal)." Ve spojeni se slovem automatický
jde však o původni v ý z n a m balení, takže
v příkladu třetí člen na v ý z n a m obal chybí.

Jen ojedinělé příklady ve skriptech nechte prozradí, že text vznikal před deseti
lety, srov. vzor nuonep, přiklad 6opb6a mpydfuquxcH m ceou npaea (jistěže vécně exis
tuje i dnes, ale s l o v n é jde o klišé spjaté s předešlým režimem), 0Kmn6peH0K {jiskra,

budoucí pionýr). Těchto případů je však málo a odborně je text zcela současný.

Recenzovaným skriptům bych tedy chtěla popřát, aby je často brali do ruky nejen
kteři tak budou činit do j i s t é míry "z donuceni" v hrůze před obtížnou zkou
škou z ruské morfologie, ale rusisté vůbec, současní i bývali, kteří si v nich mohou
m n o h é poznatky o s v ě ž i t a doplnit. Zvláště pro filology gramaticky zaměřené se nabízf
srovnání: j e s t l i ž e řečeno Nezvalovými slovy (Edison) To je dobrodružství jako na moři,
uzamykali se v laboratoři, je m o ž n é i při promýšleni m n o h ý c h partií skript prožívat
dobrodružství poznání, protože uchopit ruský morfologický systém a adekvátně ho
interpretovat vyžaduje značné m y š l e n k o v é úsilí a j a z y k o v ý materiál pořád klade
studenti,

badatelům řadu otázek, které na s v é vyřešení teprve čekají.

Zdeňka Trosterová

Mika, M.: Stručný prehťad ruskej morfologie. Banská Bystrica. Univerzita Mateja
Bela, Filologická fakulta, Katedra slovanských jazykov. TRIAN, s.r.o., 1997,114 s.
Ako konstatuje autor vo vel'mi stručnom predslove svojej knihy, ide o učebnu
pomócku či příručku, předurčenu pře študentov Filologickej fakulty Univerzity Mateja
Bela v Banskej Bystrici, spracovanú a vydanú aj pod vplyvom nedostatku tohoto druhu
študijnej literatury, potrebnej na osvojenie morfologického systému každého prirodzeného jazyka. Ide teda o publikáciu zo základnej a podFa nás aj rozhodujúcej časti
gramatiky, pretože je to „technika" hovorenia, „technika" syntaxe či komunikácie.
Netřeba teda zddrazňovať, že ona dodává slovnej zásobě každého jazyka příslušné
formy a na zaklade určitých pravidiel organizuje lexikálně jednotky do vyšších
jednotiek v závislosti od komunikatlvnych zámerov komunikantov. Dá sa to vsak
povedať aj tak, že morfológia odhafuje pravidla a modely, pomocou ktorých sa tvoria
gramatické tvary slov v hovorenej i plsanej jazykovej podobě. V dialektickej jednotě
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formy s významom a ich funkciou má zvlášť vePký význam pre vyučovanie cudzích
jazykov, hlavným ciel'om ktorých je naučit' učiacich sa jedincov používat' jazyk ako
prostriedok k oznamovaniu informácie tak při receptívnej, ako aj při produktívnej
rečovej ústnej alebo písomnej komunikativně) činnosti. Bez ohPadu na to, či ide o tzv.
vedeckú alebo tzv. pedagogicko-didaktickú gramatiku, má ona pri produkcii či gene
rovaní řeči kódovaciu funkciu, ktorá sa realizuje (mathésiusovsky povedané) usúvzťažňovaním jazykových pomenovaní (slov a ich nominatívnych spojení) v rámci hie
rarchicky usporiadaných vyšších jednotiek. Gramatické kódovanie či generovanie řeči
tvoří teda predposlednú fázu kódovacieho procesu, posledná fáza ktorého je buď zvu
ková, alebo písomná materializácia príslušnej oznamovanej informácie. Pri receptívnej
komunikácii má teda gramatika dekódovaciu funkciu, pretože umožňuje příjemcovi
informácie chápat" vzťahy a súvislosti jednotlivých slov v rámci větných i nadvetnych
celkov a tým pochopiť jej obsah či význam. No a pretože každá 1'udská činnost', a teda
aj vyučovanie gramatiky cudzieho jazyka, má svoj ciď, vo všeobecnej rovině pri
osvojovaní gramatiky ide o automatizáciu ovládania gramatických javov a struktur a
nimi signalizovaných významov ako jedného zo základných predpokladov získavania
komunikatívnej kompetencie, a to schopnosti dorozumieť sa v cudzom komunikačnom
kóde.
Pretože recenzovaná nami příručka je „iba" stručným prehfadom ruskej morfo
logie, nemóžeme sa nedotknut" pri jej recenznom hodnoteni vyberu v nej obsahu grama
tického učiva a pojmu tzv. gramatického minima (pozři o tom například Wilkins. D. A.:
National syllabuses and the concept of a minimum adequate grammar. In: The communicative approach to language teaching. Edit. C. J. Brumfit a K. Johnson. London 1979.
s. 91-98, ale aj inú literaturu). Vo vzťahu k minimu pripomenieme. že všeobecné gra
matické minimum má prinajmenšom tri stupně, a to: I) elementárně, nevyhnutné pre
elementámu znalost' cudzieho jazyka, například pre základné školy a rózne najnižšie
stupně výučby začiatočníkov, 2) základné, ktorého znalost" je nutná na zvládnutie
spofahlivých základov cudzieho jazyka, například na úrovni gymnázií alebo středných
odborných škol a 3) súbomé, ktoré je potřebné k spolehlivému všestrannému ovládaniu
cudzieho jazyka vyššej úrovně, například na jazykových školách, pri filologickom
štúdiu, štúdiu prekladatefstva a tlmočníctva ap.
Je známe, že principy a kritéria výběru tzv. gramatického minima u róznych autorov sú rózne. V podstatě však ide o: 1) rozsah či mieru použitePnosti daného grama
tického javu, 2) jeho pravidelsnoť a 3) frekvenciu. K. nim však je možné pridať princip
striktného zamerania gramatického materiálu na ciel', princip ekonomickosti či rentabilnosti, princip systémovosti a v našich spoločenských podmienkach aj princip kon
trastný či konfrontačný, pretože ide o stádium vyučovania jazyka v bilingvistických
podmienkach, t.j. po uzavretí jazykového substrátu materčiny vo vědomí učiaceho sa
jedinca. NezanedbatePné je ani to, či vybrané jazykové javy majů pevné miesto v centre
gramatického systému, ba aj mikrosystému, alebo či stoja na jeho periférii, ako aj to,
aká je vnútomá organizácia vybraných autorom gramatických javov v rámci stano
veného ním určitého gramatického minima.
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Pozrime sa teraz konkrétnejšie cez tento nami stručné uvedený kritériovoprincípový projektor na Stručný prehPad ruskej morfologie od autora Michala Miku.
Jeho aplikáciou na priručku zistíme, že hoci ide v nej o tretr stupeň výběru grama
tického minima potřebného k spoPahlivému všestrannému ovládaniu ruského jazyka na
vysokoškolskej, teda na najvyššej úrovni, z hradiska rozsahu a miery použitePnosti
v nej gramatického materiálu, jeho pravidelnosti a fřekvencie, ani z hradiska jeho
nevyhnutnej vedecko-teoretickej interpretácie nie je jeho riešenie najpresvedčivejšie.
Veď je skoro všeobecné známe, že štruktúma specifika jazyka spočívá predovšetkým
v určováni či stanovováni in varianto v. Na základe zistitePných zákonitostí určuj úcich
strukturu kombinaci! morfologických dištinktivnych príznakov v morfémach či slov
ných tvaroch je totiž možné zistiť prezentovánu v nich a mimo nich ich strukturu.
SpájatePnosť morfologických dištinktivnych príznakov sa totiž vždy podriaďuje urči
tému kombinatómemu pravidlu. Tak například, rodové opozície sa kombinujú len
s nepríznakovým mužským rodom, alebo vóbec s nerodovým množným číslom. Struk
tura existujúcich kombinaci! vyjadřuje sa v samotnom tvare tejto schémy, ktorá
nápověda ideu hierarchie vstupu morfologických dištinktivnych príznakov do zvazkov,
pretože tam, kde je struktura, tam je aj hierarchia. Ba naviac, zdá sa, že rozbaPovanie
zvazku morfologických dištinktivnych príznakov směruje přednostně po linke
nepríznakových členov morfologických opozicií. Uvažujúc ďalej, ten fakt, že táto
zákonitosť sa neobmedzuje len systémom podstatných mien, potvrdzuje aj kategoriálna
struktura finitných slovesných tvarov. Len neprfznakové v modálnom vzťahu tvary
oznamovacieho spdsobu sa vyznačujú protikladom podPa osoby či ich komunikatívnej
roly. Čiže struktura morfologických zvazkov dištinktivnych príznakov osobných slo
vesných tvarov sa v podstatě vyznačuje tou istou črtou ako kategoriálna struktura
slovných tvarov podstatných mien. Menej zřetelné sa javi situácia, keď sledujeme
morfologické zvazky dištinktivnych príznakov transpozičných slovesných tvarov, avšak
nemóžeme nevidieť, že aj tu, nehPadiac na určité rozdiely, je podstatná zhoda so
strukturou morfologických zvazkov dištinktivnych príznakov jádra slovesného systému,
t.j. osobných slovesných tvarov. Systém nepasívnych (nepríznakových) tvarov je ovePa
bohatšie rozvinutý v porovnaní so systémom pasivných (příznakových) tvarov. Nepríznakový tvar neurčitku je jediným transpozičným tvarom, ktorý má modálnu opozíciu
(privleč::privleč by). Nepríznakové nepasívne tvary príčastí nedokonavého vidu sú, zdá
sa, jediné z transpozičných tvarov, ktoré majů opozíciu podPa kategorie času (delajuščij::delavšij). Vo všetkých ostatných prípadoch časový protiklad je v podstatě totož
ný s vidovým protikladom. Formálnym prejavom tejto vidovo-časovej súvzťažnosti sú
periferně, štruktúme nepodstatné protiklady typu iďa::priďa.
Svojráznosť systému transpozičných slovesných tvarov vysVetPuje sa vlastnou ich
podstatou: na nu vlastně nakládá svoju pečať funkčná objednávka spisovného a knižnespisovného vyjadrovania, pretože vSčšia časť zahrnujúcich ňou tvarov sú tvary stylis
ticky příznakové. V dósledku toho sa ruský jazykový systém formuje nie bez účasti
živelnosti vedomej alebo polovedomej jazykovej tvorby, resp. idiograficky.
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Je úplné zřejmé, že táto námi stručné ocharakterizovaná struktura zvazkov morťologických dištinktívnych príznakov formovala sa v jazykovom systéme ruského jazyka
v dósledku kumulativneho efektu celého radu rdznočasových zmien, pochádzajúcich
z róznych prameftov. Tento fakt poukazuje na to, že jazykové změny, dokonca aj keď
nie sú medzi sebou pod fa prvotných svojich motívov spaté, móžu sa v riečišti jazy
kového vývoja nadobúdať, spájajúc niektorý všeobecný zmysel, ktorý sa ideograficky
stává faktorom vnútomej jazykovej modelácie. Čiže krátko povedané, evolutívna teleológia si tak kliesni cestu v samotnom fungovaní jazyka ako semiotického systému. Preto si myslíme, že aj publikácie takéhoto žánru či typu by nemali obchádzať základné
semiotické funkcie signifikatívnosti, nominatfvnosti, komunikatlvnosti a pragmatickosti
jazykových znakov, neobchádzať o to viac, že všeobecné přijímaná definfcia jazyka vo
světověj lingvistike je taká, že je to systém znakov. Okrem toho aplikáciou lýchto
semiotických funkcií na slovnodruhové členenie jazyka je možné zjavne zjemniť a
zexaktniť vyčleňované slovné druhy, ale aj spresniť opis celého morfologického
systému, ktorý je iba jednou z dvoch častí gramatiky, hoci je „technikou" komunikcácie, a teda aj druhej časti gramatiky - syntaxe.
Použitím projektora morfologických dištinktívnych príznakov a ich zvazkov bolo
možné plastickejšie opísať aj jednotlivé morfologické kategorie a tvorenie. význam a
fungovanie tvarov u ohybných slovných druhov. Predišlo by sa tak nepresnostiam také
ho výkladu, ako například pri rozkazovacom spósobe, kde sa makký znak pokládá za
koncovku, hoci je to len diakritický znak a imperativ je zakončený nulovou koncovkou,
a to nielen u typu vstaň, sjaď, ale aj čitaj, guFaj a l'ag, u ktorého zákonité chyba, prelože
neoznačuje makkosť zakončenia jeho základu.
Podobné nepřesnosti či neddslednosti bez použitia projektora morfologických
dištinktívnych príznakov a ich zvazkov možno nájsť aj pri opise iných morfologických
javov. Vidieť to při paradigmatike, ale najma pri triedení slovesa podia produktívnosti
a neproduktívnosti, kde sa hovoří o produktívnych a neproduktívnych triedach a izo
lovaných slovesách miesto produktívnych tried, paralelných neproduktívnych skupin,
izolovaných neproduktívnych skupin a ojedinělých neproduktívnych slovies. Sme pře
svědčení, že keby sa bol autor Stručného prehFadu opřel o fundamentálnu Karcevského
prácu Systém ruského slovesa, vydanú v sérii prác Pražského lingvistického krúžku pod
skratkou TCLP, bolo by toto triedenie ruského slovesa ďaleko presnejšie. Naše konštatovanie potvrdzuje aj tá skutočnosť, že všetky gramatiky vydané po spominanej Karcev
ského práci sú v tej alebo onej miere len obměnou tríedenia ruských slovies podia neho.
Toto je iba niekoFko ilustrativně vybratých príkladov potvrdzujúcich neuplatnenie
vedecko-teoretickej metody dištinktívnych príznakov a ich zvazkov v recenzovanom
nami Stručnom prehfade ruskej morfologie Michala Miku. Pochopitelné najdeme
v ňom aj určité nedostatky iného druhu. Nebudeme ich však vymenovávať. pretože
příručka už bola vydaná. Miesto toho navrhujeme jej autorovi, aby v případe jej
druhého vydania (prvé vydanie s nákladom len 170 výtlačkou sa iste rýchlo minie) dal
dósledne zredigovať a zoponovať jej text a zabezpečil tak jej vyššiu kvalitu.
Michal Mikhiš
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