OPERA SLAVICA XII, 2002, 2

O SÚČASNEJ R U S K E J MÁKKOSTNEJ K O R E L A C I ]
OFga Kuželová (Bratislava)

Podtrieda makkých konsonantických foném je v ruskom konsonantickom
podsystéme veťmi dóležitá, a to rovnako so zretel'om na počet foném, ktoré ju
utvárajú - 19 (51% z celkového počtu 37 konsonantických foném): P', B ' , M ' ,
F', V , T', D \ N ' , L ' , S', Z', R', Č', Š':, Ž':, J , K \ G ' , X ' , ako aj so
zretel'om na pochopenie fungovania samého ruského zvukového systému.
Artikulačno-akustická vlastnost" tvrdosti-mákkosti
je pri ruskej spoluhláske nevyhnutným predpokladom jej dominantného postavenia v slabike ovplyvňuje artikulačno-akustickú kvalitu hláskového korelátu kontextovej,
vedl'a stojacej vokalickej fonémy, pričom výraznejšie zasahuje exkurziu nasledujúcej a menej rekurziu predchádzajúcej vokalickej fonémy, a tak sa výrazné
prejavuje na varírovaní ruského prízvučného
a neprízvučného
vokalizmu. Od
vlastnosti tvrdosti-mákkosti
kontextovej spoluhlásky úplné závisia:
a) timbrové variácie všetkých piatich ruských vokalických foném - A,
O, U, E, I - v prízvučných
slabikách:
A

- [á; á- - - á - á-]: A! [í],pa6 [ráp], daiibHuů [dáVn'i[], p»6 [r'-áp],
HHHX

0

[n'án'3],

- [ó; ó- - ó - -ó-]: O! [ó], monom [klókat], Hoeb [nó-f ], MSÓ [m'-ót],
měmsi [ ť ó ťa],

U

- [ú; ú- - ú - -ú-]: y.' [ú], dyp [dúr], dypb [dú-r'], Jiwntbiú [r-útij],
modu [l'-ú-ďi],

E

- [é; é- - é - -é-]: 3/ [é], Mjp [mér], utecmb [šé-s-ť], Mepa [m'-éro],
Jtenem

1

[1'ép' í t],

- [í; í - Í7í- - -í - í ] : u [í], uea [íva], ÓMM [dím], unu [íTí].
[bí-ť], Jtucbi [l'ísi], Jiucuů [1'ís'ij];
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b) varianty daných vokalických foném v neprízvučných slabikách:
bO v 1. predprízvučnej slabike, t.j. v 1. stupni redukcie a fonémy I aj
v neprízvučných koncovkách, t.j. v pozícii, kde sú ostatně ruské vokalické
fonémy v 2. stupni redukcie:
1. po tvrdých konsonantických fonémach:
E

[ A - i - i - u] - daeantb [dAvá-ť], cadbi [sAdí], dojua [dAmá], mojua
[tAmá];
E

e

6

MceHa [ži ná], pMcaHoů [rži nój], nena [ci ná], mecmu
[Si stí];
e

cbipoK [sirók], nupKcm [cirkáč'], luupoKuú [širó-k'ij[];
jiynu [hič'-í], juyxa [muká], cypoeuú [suróvij], ale aj noetiú
[nevij], cmapbiu [stárij],
2. po mákkých konsonantických fonémach:
e

[i - i - u]

-

e

e

c

e

jieca [l'i sá], MedoK [m'i dók], pudu [r'i dí], «iacw [č'i si],
e

měna [š':i ká];
3UMa

[z'imá], nuca [l'isá], cueemb [s'iv'-é-ť];

nwóou [l'ubói], cwda [s'udá], uyoKoů [č'užój], ale aj
jiemnuú [r-é-1-n'ij], muxuů [ťí-x'ij],
b ) v ostatných neprízvučných slabikách, t.j. v 2. stupni redukcie (okrem
fonémy I v neprízvučných koncovkách):
2

1. po tvrdých konsonantických fonémach:
[a-u]

-

OanoenuK [b3ÍAvn'ík], zopoda [garAdá], doMoeoů
[damAvó-j];
cdKOHOMumb [sakAnó-nťíť], u,enoeamb [calAváť];
dbíMoeoú [damAvó-j], tuupuHa [šaťiná]; oxypaenu
[žurAvr-í],
e

nyneeoú [hlč'i vó-j], Mypaeeů [murAv'é-j], ale
[nóvij], cmapbiu [stárij],
2. po mákkých konsonantických fonémach:
[i-u]

-

3ejieHoeamMÚ

HOSMÚ

[zTTinAvátij],3UMoeamb [zTmAváť],
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nedoKOJi [l'ídAkót],/Mid0ff0t/ [ťídAvó-j], nacoeoú
[č'ísAvó-j];
jiWKoeoů [rúkAvó-j], pwiaanoK [r'ůgzAč'ók],
tydomeopHbiů [H'údAtvórnii], uiynjtoeamuů
[š':uplAvátij], ale nerrmuú [ 1 ' é t n ' i i ] , muxuii [ ť í x ' i i ] .

Třeba pripomenúť, že delenie ruských spoluhlások na tvrdé a mákké
nemá súvis s ich základnými fonetickými danosťami, například so spósobom
a miestom článkovania, a preto je z fonetického hťadiska nepřesné a doplň
kové. Takéto označenie spoluhlások je iba přeneseným pomenovaním slu
chového vněmu ich artikulačno-akustických vlastností.
Akusticky sa vnímá:
1. prítomnosť vlastnosti tvrdosti (oproti vlastnosti mákkosti) při ruských
spoluhláskach ako značné zníženie ich vlastného tónu, resp. ich charakteristic
kého šumu, ktoré sa artikulačne dosahuje zvďčšením objemu ústnej dutiny, t.j.
ústného rezonátora v dósledku zdvihu jazyka dozadu k makkému podnebiu
a poklesom artikulačnej energie;
2. prítomnosť vlastnosti mákkosti (oproti vlastnosti tvrdosti) při ruských
spoluhláskach ako značné zvýšenie ich vlastného tónu, resp. ich charakteristic
kého šumu, ktoré sa artikulačne dosahuje zmenšením objemu ústnej dutiny, t.j.
ústného rezonátora v dósledku zdvihu strednej, resp. celej stredoprednej časti
chrbta jazyka k středovej oblasti tvrdého podnebia a zvýšením artikulačnej
energie.
Vlastnosť tvrdosti-mákkosti móže při ruských konsonantoch vzniknúť nesúrodým artikulačným úsilím řečových orgánov:
a) za účasti sekundárnej artikulácie, ktorá sa uskutečňuje simultánně so
základnou artikuláciou príslušnej konsonantickej fonémy:
a0 depalatalizácie

(stvrdnutia), t.j. velarizácie

a

faryngalizácie

(Bolla, 1981, s. 70) - posunu jazyka dozadu k makkému podnebiu (lat. palatum molle; vělum) a súčasného zúženia hltaná (lat. pharynx): P, B, M , F, V, T,
D, N , L , S, Z, R,
a ) palatalizácie
2

(zmSkčenia), t.j. develarizácie

a defaryngalizácie

-

posunu strednej časti chrbta jazyka k tvrdému podnebiu (lat. palatum důrum)
a súčasného rozšírenia hltaná: P', B ' , M \ F \ V , T , D \ N \ L ' , S', Z ' , R';
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b) změnou miesta základnej
artikulácie:
bi) z postpalatálnej
zóny ústnej dutiny (zo žádného okraja ústnej du
tiny - z oblasti makkého podnebia): K, G, X ,
b ) do mediopostpalatálnej
zóny ústnej dutiny (do stredozadného
úseku ústnej dutiny - na hranicu tvrdého a makkého podnebia): K ' , G \ X ' ;
2

c) samou povahou základnej
artikulácie:
Ci) depalatálnou
(nemákkou, t.j. tvrdou):
1. výrazné labializovanou zadoďasnovou
(postalveolámou): Z, S,
2. mierne labializovanou zubnou (dentálnou): C,
c ) palatálnou
(mákkou):
1. zadoďasnovou
(postálveolámou): Č', Š':, Ž':,
2. stredotvrdopodnebnou
(mediopalatálnou): J .
2

Ako vidno, mdkké konsonantické fonémy, ktoré uvádzame v bodoch a) a
b), majů v ruštině aj svoje tvrdé náprotivky, a preto sa systémovo vymedzujú
ako párové mdkké: P'-P, B ' - B , M ' - M , F'-F, V - V , T ' - T , D'-D, N ' - N , L ' L, S'-S, Z ' - Z , R - R ; K ' - K , G ' - G , X ' - X . Tri tvrdé konsonantické fonémy
v bode c), v podbode cO nemajú příslušné mdkké protiklady, a preto sa kvalifikujú ako nepárové tvrdé: Ž, Š, C. Ďalšie štyri mdkké konsonantické fonémy Č \ Š':, Ž':, J (bod c), podbod c )) - nemajú tvrdé antipody, takže sa určujú
ako nepárové mdkké.
V rámci ruského konsonantického podsystému móže artikulačno-akustická vlastnosť tvrdosti-mákkosti
fungovať ako příznak jednak fonologicky
závažný - relevantný a jednak fonologicky nezávazný - irelevantný: jedny
konsonantické fonémy (párové) móžu na jej základe s příslušnými protikladnými konsonantickými fonémami utvárať dvojice - jednodimenzionálně
proporcionálně privatívne binárně opozície, lež druhé (nepárové) - nemóžu.
Pri súčasných precizovanějších fonologických charakteristikách ruských
konsonantických foném tradičné široké pojmy klasickej fonetiky tvrdost'
a mákkosťuí
neobstoja - ukazujú sa byť nedostačujúcimi a nevyhovujúcimi.
Z fonologického i fonetického hfadiska prítomnosť-neprítomnosť tvrdosti-mdkkosti pri ruskej spoluhláske umožňuje v ruštině vymedziť štyri rozdielne podskupiny konsonantických foném:
2

a) prvú utvárajú párové tvrdé-mákké
konsonantické fonémy, ktorých fonické koreláty majů zhodnú základnu artikuláciu: článkujú sa na rovnakom
mieste, no za súčasnej spoluúčasti rozdielnych vedFajších artikulácií - velarizácie,
resp. faryngalizácie
a palatalizácie:
P-P\ B - B \ M - M ' , F-F', V - V ,
T - T , D-D', N - N ' , L - L ' , S-S', Z - Z ' , R - R ' . Táto artikulačná skutočnosť
dáva možnosť stanoviť pre fonémy danej konsonantickej podskupiny fonolo13
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gicky závažný a neutralizovatel'ný privatívny protikladový vzťah nepalatalizovanosť-palatalizovanosť (rus.:
nepalatalizovannosť-palatalizovannosť;
o

angl.: non-palatalized-palatalizeď)
- Pl -Pl, založený na uvedených sekundár
ných artikuláciách;
b) druhů zastupujú tiež párové tvrdé-mákké
konsonantické fonémy, ale
ich fyzické koreláty už nemajú totožnú základnu artikuláciu: hláskové koreláty
tvrdých
konsonantických foném sa artikulujú na inom mieste (v okrajovej,
zadnej časti ústnej dutiny - na makkom podnebí) než ich příslušné mákké
naprotivky (v neokrajovej, stredozadnej časti ústnej dutiny - na hranici tvrdého
a makkého podnebia): K-K', G-G', X-X'. Z fonologického hFadiska tu ide
o fonologicky závažný a neutralizovatefný privatívny protikladový vzťah inej
povahy - o vzťah lokálneho příznaku
- neostrosť-ostrosť (rus.:
nerezkosťo

angl.: non-acute-acute) - A -A;
c) tretiu predstavujú nepárové tvrdé konsonantické fonémy, ktorých fo
netické koreláty majů výrazné velarizovanú
a faryngalizovanú
základnu arti
kuláciu: Ž, Š, C;
d) štvrtú reprezentujú nepárové mákké konsonantické fonémy, ktorých
zvukové koreláty sa vyznačujú badatelnou palatálnou
základnou artikuláciou:
Č', Š'*, Ž'i, J.
rezkosť;

o

Dištinktívny příznak

nepalatalizovanosť
o

(Pl), resp. opačné aj

palatalizo-

(Pl) a neostrosť (A ), resp. aj ostrosť (A) (záleží na tom, ktorý z páro
vých dištinktívnych príznakov sa určí za marker - za východiskový plusový
alebo minusový)
má v príslušnom dvojčlennom privatívnom protiklade rozlišovaciu,
t.j. distinktívnu
funkciu: protikladné fonémy majů totožný porovná
vací základ (rovnaké všetky ostatné konstitutivné
příznaky), ale rozdielny
privatívny dištinktívny příznak - nepalatalizovanosť,
resp.
palatalizovanosť,
neostrosť,
resp. ostrosť, ktorý je pri jednej z foném přítomný (+), lež při druhej
- nepřítomný (-). Například dvojica foném T-T' má spoločný porovnávací
základ (záverovosť, predojazyčnosť, predorzálnosť, zubnosť, neznelosť,
nenosovosť, výbuchovosť), no rozdielny dištinktívny příznak - fonéma T je
vanosť

o

(+) - P l , fonéma T' - palatalizovaná
- Pl, t.j. „-" nepalatafonéma T' je palatalizovaná
(+) - Pl, fonéma T nepalatalizovaná

nepalatalizovaná
lizovaná;

o

- Pl , t.j. „-" palatalizovaná.
Dvojica foném K - K ' má spoločný porovnávací
základ (záverovosť, zadojazyčnosť, zadodorzálnosť, neznelosť, nenosovosť,
výbuchovosť), no odlišný dištinktívny příznak - fonéma K je neostrá (+) o

A , fonéma K ' K - neostrá

ostrá - A, t.j. „-" neostrá;
o
- A , t.j. „-" ostrá.
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Podl'a dištinktívneho příznaku Pl -Pl možno v ruskom konsonantickom
podsystéme vymedziť 12 privatívnych binámych protikladov: P-P', B-B',
M M ' , F-F', V - V , T - T \ D-D\ N-N', L - L ' , S-S\ Z-Z', R-R', kým podia
o

dištinktívneho příznaku A - A - iba 3 privatívne binárně protiklady: K-K', G G', X-X', ktoré utvárajú vyšší fonologický súbor - koreláciu podFa
příslušného dištinktívneho příznaku. Privatívne bináme dištinktívne příznaky
nepalatalizovanosť-palatalizovanosť
a neostrosť-ostrosť sú tak súčasne aj
korelačnými príznakmi. V súčasnosti je klasická ruská makkostná korelácia

rozštiepená vlastně na dve samostatné podkorelácie, a to:
o

a) na podkoreláciu podl'a dištinktívneho příznaku Pl -Pl, ktorú utvára 12
dvojíc,
o

b) na podkoreláciu podl'a dištinktívneho příznaku A -A, ktorú zastupujú
iba 3 dvojice.
7 ruských konsonantických foném - Ž, Š, C, Č', Š':, Ž':, J, ktoré nevstupujú do privatívneho binárneho protikladu ani podFa dištinktívneho prío

o

znaku Pl -Pl, ani podFa dištinktívneho příznaku A -A, je, pravdaže, aj mimo
korelácie

podta nepalatalizovanosti-palatalizovanosti a neostrosti-ostrosti.

Pretože nie je pri týchto siedmich konsonantických fonémach prítomnosťneprítomnosť vlastnosti tvrdosti-makkosti sekundárnou artikuláciou, lež zá
kladnou, nemá při nich fonologickú, rozlišovaciu funkciu, naopak je pri nich
nedištinktívna. Fonologický ju možno hodnotiť iba ako ich sprievodný konsti
tutivný, integrálny příznak, ktorý patří do celkovej artikulačno-akustickej
charakteristiky príslušnej nepárovej tvrdej alebo mákkej konsonantickej fonémy, no je pri nej afunkčný.
o

o

Fonologické protiklady Pl -Pl a A - A uplarňujú sa v rovině fonematickej
i fonetickej v silnej pozícii, kde sa vyskytujú oba členy protikladu, resp.
hláskové koreláty (artikulačno-akustické reprezentácie) oboch fonémových
členov protikladu so schopnosťou fonologicko-sémantickej dištinkcie, ktoré
možno fonologický hodnotiť ako základnu zvukovú podobu príslušnej kon
sonantickej fonémy, podl'a ktorej sa pomenúva sama konsonantická fonéma
(konsonantická fonéma P, lebo jej základná zvuková podoba je hláska [p];
konsonantická fonéma P', lebo jej základná zvuková podoba znie [p']: ttbtji nun [pil] - [p'íi]; konsonantická fonéma G, lebo jej základná zvuková podoba
je hláska [g]; konsonantická fonéma G', lebo jej základná zvuková podoba
e

e

znie [g']: depeza - 6epezn [b'ir'i gá] - [b'ir'i g'á]), no neuplatnujú sa v da
ných rovinách v slabej pozícii, kde sa manifestuje iba jeden z členov proti
kladu, resp. fyzický korelát iba jedného fonémového člena protikladu - buď
palatalizovaný,

alebo nepalatalizovaný,
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jomná fonologicko-sémantická dištinkcia sa v tomto mieste zastiera, ruší,
neutralizuje. Výsledkom neutralizácie je fonický prvok, ktorý možno fonologicky určiť ako variant príslušnej nepalatalizovanej-palatalizovanej
alebo
neostrej-ostrej
konsonantickej fonémy v jej slabej pozícii: e epynne
e

[wgrúp': í], e tpupjue [P:írm'í]; K Kupe [k':ír'í],
V ruštině sú nepalatalizované-palatalizované
v silnej pozícii:
a) na konci slov alebo tvarov slov:
zpan - zpaHb
ocb

K tepánu

[g':i rá-iťi].

konsonantické fonémy

[grán] - [grá-n'], 6pam - 6pantb [brát] - [brá-ť], oc

[ós] - [ó-s'], meM

- meMb

-

[ť-ém] - [ťé-nť], ap - apb [j-ár] -

Uá-r*],
b) před všetkými piatimi vokalickými fonémami - A, O, U , E , I:
6bui - 6un

[bí\] -

[b'íl], eoii - eén [\6\] - [v'-ót], JiyK-jiWK

[hik] -

[l'-úk], pad-pud
[rát] - [r'át], C3p - cep [sér] - [s'ér].
Niektoré nepalatalizované-palatalizované
konsonantické fonémy móžu
byť v silnej pozícii aj pred vymedzenými konsonantickými fonémami:
a) predojazyčné - v postavení pred nasledujúcimi pernými a zadojazyčnými konsonantickými fonémami:
e
apóa

-

6opb6a [Arbá] - [bAr'bá], m6a - p e i b ó a [izbá] - [r'i z'bá];

eojina - eonbHa

[vAmá] - [vAl'ná], pedKo

-pedbKa

[r'étk3] -

[ť-é-ťka],
c

e

[kač'i rgá] - [s'i r'gá];
b) fonémy L - L ' - v postavení pred akoukoIVek inou konsonantickou
fonémou okrem J, pred ktorou sa móže vyskytovať jediné
palatalizovaná
konsonantické fonéma L':
cuma3 - ncuibMa [Ataás] - [pá-1'ma], Bojiza - Onbza [vólga] [Ól'g3],
KOJIX03 - ojibxa [kAbcós] - [Al'xá], ale Komu [kó-rja], nběm [1'j-ót];
c) fonémy N-N' - v postavení pred nepárovou tvrdou konsonantickou
fonémou Š:
Kotepea - cepbza

KamaMamue-MeHbiue
paHbtue

[k-atAmánša] - [m'én'Š9],

[A-v'íl'ikánŠ3] - [rán'ša],

[tón'Š3].
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enyntue-moHbiue

oeenuKamue

[f-púnša] -

-
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Možno konštatovať, že z kvantitativného stanoviska je dištinkcia nepalatalizovaných-palatalizovaných
konsonantických foném vo finálnej pozícii
slova alebo tvaru slova a pred vokalickými fonémami ovďa výraznejšia
a početnejSia než v pozícii před konsonantickými fonémami.
Protiklady párových neostrých-ostrých konsonantických foném K - K \
G-G', X-X' absentujú v prípadoch silnej pozície, v ktorých sa rozlišujú
ostatné párové makké {nepalatalizované-palatalizované)
konsonantické fonémy, čo je pre niektorých autorov dóvodom na to, aby ich nevymedzovali ako
osobitné konsonantické fonémy. Jednoducho, nerozlišujú sa:
a) v pozícii na konci slova alebo tvaru slova a vnútri slova pred inou konsonantickou fonémou,
b) v kořenových morfách ruských slov před vokalickými fonémami A, O,
U, E, I.
V ruskom texte možno sice v kořenových morfách ostré konsonantické
fonémy K \ G \ X' nájsť v pozícii:
a) pred inou konsonantickou fonémou, ale iba v jedinom případe - pred
fonémou J, aj to výlučné v inojazyčnej lexike: PeŮKMem

e

[r'i jk'jáv'ík],

CaxbRHoe [sAx'ján3Í]; EanyzbMHCKUú [b3hig'jánsk'u],

TMima [g'játs];

XbejibMaptc

KbK>3eK

[x'jé rmark], Xbepyjib<p

[x'jériírf];

[k'júz'3k]

XbiocmoH [x'j ústan];
b) pred vokalickými fonémami A, O, U, no len v málofrekventovaných
slovách neruskej proveniencie - v antroponymách, toponymách a odborných
termínoch:

s

znyp [g'A úr],

[x'óism3ns], zěmum
[k'uv'-ét],

XH>3

KMib [ k ' á F ] ,

[g'oťít], miněp

Xime

a

[x'A mé];

XěiícMauc

[l'ik'ór]; zwp3a [g'urzá], Kweem

[x'ué]. Vzácný je výskyt fonémy K' pred vokalickými foné

mami U a A v nepočetných ruských abreviatúrach: KK)M [k'-úm] - wiy6

lOHbix MopRKoe, K.to.H. [k'ún] - Kcmditdam wpudwecKux nayK, KK)T [k'út] Kiiyó JOHbix mexHUKoe, KfOTO [k'utó] - KOMUCCUA dna. cmpan IOJKHOŮ vacmu

Tuxozo OKeana, KK)0 [k'úf] - Kjiy6 tOHbix cpwiamejiucmoe, KHV-100 [k'áů
stó] - Konamenb UM ycwieHHuů
a ďalších.
Neostré konsonantické fonémy K, G, X sa zasa nekombinujú v koreftoch
ruských slov s vokalickými fonémami E a I. Výnimkou sú dve citoslovcia:
Kbtc-Kbic [kis-kís], Kbiui [kíš]. V ruskom texte sa však móžu v kořenových
morfách spojenia foném K+E, G+E, X+E, K+I, G+I a X+I vyskytnúť, no
opáť iba v málofrekventovanej slovnej zásobě - v skratkách, skratkových
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azložených slovách a slovách neruského póvodu: rspu [gér'i], Ksm [két],
XsMcppu [xémfťi]; Kupa [kirá], Mambim [mAngít], Xbipoe [xíraf];
[géc],
[ké-č'], X3M3 [xémz].
O možnosti priznania za istých osobitných podmienok (zákonitosti
tvarovej analogie, uplatnenie při vymedzovaní foném v jazyku
komutačného
testu namiesto tradičnej metody minimálnych
dvojíc, pri ktorej sa využívá
ohraničená vzájomná fonologicko-sémantická dištinkcia iba dvoch členov
jedného protikladu, například dvojica foném T-T': 6um - 6umb [bít] - [bíť],
a

[tómnij] - [ť omnii], taktiež využitie málofrekventovaného slovníka periférnych fonetických podsystémov)
palatovelámym
spoluhláskam [k'], [g'], [x'] platnosti osobitných konsonantických foném
a o ich možnom hodnotení ako párových a korelačných fonémových prvkov
v súčasnej spisovnej ruštině pozři štúdiu Na prospěch fonematickosti
ruských
spoluhlások
[k'], [g'], [x'J (Kuželová, 2002 ; tam tiež ostatná bibliografia
súvisiaca s danou problematikou).
O reálnej fonematickosti konsonantických prvkov [k'], [g'], [x'] svědčí
aj ich pozícia před samými nepredopodnebnými vokalickými afixami -A, -O
a před afixami, ktoré majů dané nepredopodnebné vokalické fonémy v iniciálnom postavení, na morfematických hraniciach: 6ezn [g'-á], 6epezx [g'-á],

moMHuu

-

méMHuu

b

WZH [g'-'á], exit [k'-á], mKH [k'-á] (možné tvary prechodníkapřítomného od
slovies 6eoKamb, óepetb,
o/cenb, CKamb (textil, termín), mKamb\ cxěiub,
maěiub, cKim, mněm, CKÍM, TUKEM, cK&me, mneme - [sk'-óš, tk'-óš, sk'-ót,
tk'--ót, sk'--óm, tk'-óm, sk'--ó-ťí, tk'--ó-ťí] (tvary 2. a 3. os. sg. a 1. a2. os.
pl. od slovies

CKamb

a

e

mKamb); jKepexinoK

[žsr'i x'+ón9k],

oicepexiima

e

[žaťi x'+át-a] (tvary nom. sg. a pl. názvov mláďat od slova otcepex, utvořené
analogicky podia typu opjiěHOK, yměnoK; opmma, yrmmá);
tueaxMmuHa
[švAx'+át'in-3] (neologizmus, utvořený analogicky podl'a typu KucmmuHa,
cepnmuHa od německého adjektiva schwach).
Pravda, v dósledku svojej obmedzenej kombinatoriky nepatria fonémy
K', G', X' k centrálnym prvkom ruského konsonantického podsystému,
naopak, sú na jeho periférii. Sám tento fakt však neznačí, že by sa im mal
v súčasnom ruskom fonologickom systéme pripisovať status iba potenciálnych
konsonantických fonémových prvkov, resp. vóbec ich nepokladať za samo
statné fonémové prvky a posudzovať ich len ako pozičné (foneticky podmienené) mákké hláskové koreláty - variácie
(v terminologii Moskovskej
fonologickej školy) - nepárových tvrdých konsonantických foném K, G, X.
V súčasnosti sú to reálné konsonantické fonémy, ktoré však majů v porovnaní
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s ostatnými párovými makkými - palatalizovanými
- konsonantickými fonémami ohraničenu distribúciu.
Za zmienku stojí aj silná pozícia párových tvrdých-makkých
konsonantických foném pred vokalickou fonémou E.
Tradičné sa postavenie párových tvrdých-makkých
konsonantických
foném pred fonémou E pokládalo za slabé, neutralizačné, lebo sa mohli před
fonémou E vyskytovať jediné makké zvukové realizácie párových tvrdých
[nepalatalizovaných
i neostrých)
konsonantických foném. V oblasti frekven
tovaných slov ruskej slovnej zásoby nejestvovali případy s párovou tvrdou
(nepalatalizovanou
alebo neostrou) konsonantickou fonémou před vokálom E.
Zoskupenie ,j?árová tvrdá spoluhláska
+ samohláska
[é]" vyskytovalo sa len
v málofrekventovaných slovách, patriacich do ruských perifémych fonetických
podsystémov: xačape [ré], Ka$e [fé], Kyne [pé], Me[mé]mp,
Mode[dé]nb,
He[né]mmo,
nfope [ré], močce [sé].
Napriek tomu, že v súčasnosti už prenikli mnohé z uvedených slov do
bežnej řeči a vyskytujú sa často, nerusifikovali svoje znenie - zachovala sa
v nich výslovnosť ,j>árová tvrdá spoluhláska
+ [é]". Dnes už nemožno tvrdiť
(ako na to poukazuje M . V. Panov), že vo frekventovanej lexike niet
zoskupenia ,párová tvrdá spoluhláska
+ [é]" (Panov, 1979, s. 131).
Fonetický i fonologický model ,párová tvrdá spoluhláska
+ [é]" pomá
hají! v súčasnej ruštině posilňovať ešte dve nesporné jazykové skutečnosti,
a to:
a) prenikanie do hovorovej řeči iniciálových skratiek a skratkových slov
typu r3K, r3C, M3C - [gék], [gés], [més]; flnenpozsc, narmaH, scnoscoeeu,
3C3coeeu - [dn'íprAgés], [népman], [esteésavTc], [esés3v'íc], ktoré sa stali
rovnoprávnými s příslušným úplným všeobecným názvom - možno ich tiež
ohýbať: o r3K-e, e r3C-e, om 3cm33Coeu-a, c JjHenpoesc-ojn;
b) fonologické prehodnotenie pozície párových tvrdých-makkých
konso
nantických foném před vokalickou fonémou E na morfematických hraniciach,
ktorá sa tradičné (rovnako ako v kořenových morfách) hodnotila ako fonetická,
t.j. slabá.
K. bodu b) možno položiť dve otázky: Bolo hodnotenie pozície
párových
tvrdých-makkých
hraniciach
nebný

hláskový

zvukovej

konsonantických

ako fonetické]

realizácie

korelát

foném

správným?
fonémy

predchádzajúcej

pred fonémou
Je to v súčasnosti

E [-é], čo
párovej

fonémy?
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Na položené otázky možno odpovedať velmi stručné a jednoznačné. Na
prvú - nebolo, na druhů - nie je.
Je všeobecné známe, že ruská vokalická fonéma E má v rovině zvukovej
reprezentácie dva kvalitativně odlišné druhy fonických korelátov - otvorenejšie a zadnejšie (stredopredopodnebné), [e]-ového typu [é]/[é-], resp. aj [e]
(v neprízvučných pozíciách v málofrekventovanej prevzatej alebo neruskej
lexike) a zatvorenejšie, prednejšie (predostredopodnebné), [e]-ového typu:
[•é]/[-é-], ktoré sú navzájom vo vzťahu komplementámej distribúcie, t.j. vyskytujú sa v rozdielnych zvukových podmienkach artikulačno-akustickej manifestácie fonémy E:
a) [é]/[é-]/[E]:
a ) v izolovanej pozícii:
(

v názve písmena 3 - ,;>" alebo samej vokalickej fonémy E
a v interjekcii a/ - [é!];
a ) v iniciálnej pozícii slova - v obmedzenom počte ruských slov,
2

najčastejšie v časticiach, interjekciách, záměnách a názvoch písmen šiestich
ruských spoluhlások, iba ojediněle v iných ruských slovách:
3[é]aí7,3[é]eoH (-a, -o), 3[é]eocb, 3[é]eocH, 3[é]x (-a, -o), 3[é]xax
(-oe), 3[é]ma (-o), 3[£]maxuů (-an, -oe; -ne), 3[é]mom, 3[é]x;
3[é-]ee-ee, 3[é]ň, 3[é]xuů
3[é]ee, 3[e]aeů, 3[e]xMa;

(-ne), 3[e]mu, s[b]-xe-xe;

,jji/3Jib" [é\]/[é\'] -JI, ,JM" [ém] -M, „Jw" [én] - #/, ,jp" [ér] -p,

„?c" [és]-c, ,jd)" [ é f ] - 0 ;
3[é]Kanib, 3[é]HHbiů, 3[é]HCKUŮ, 3[é]max, 3[é]xamb, 3[é]xHynib;
3[E]KU60KU.

Ostatné prípady výskytu [é]/[é]/[e] na začiatku slov vzťahujú sa výlučné
na neruskú a nezriedka profesionálnu lexiku:
3[é]xcxypc, 3[é]xcnopm, 3[t]xcmpa; 3[é-]ůpe, 3[é]xep, 3[fr]njiunc,
3[í-~\llb(p;
3[e]xeamop, 3[e]xpaH,
3[e]Hepeun, 3[z\cxu3\
a
3

)

v

afej/wa/ib, 3[Ě\M6neMa,

3[E]MOUW,

prízvučnej pozícii po nepárových tvrdých konsonantických

fonémach Ž, Š, C:
v názvoch písmen: ,JK3" [žé] - OK a „zp" [cé] - í<;
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Mce[i£]pmea, Mce[it]ub, iue[še]pcmb, iue[$ě]cm, i<e[cép/w«,

i4e[cé]pK08b;
a ) v prízvučnej i neprizvučnej pozícii po párových tvrdých konso4

nantických fonémach P, B, M, F, V, T, D, N , L, S, Z, R, K, G, X - zvflčša
v periférnej oblasti (v názvoch písmen niektorých párových tvrdých konsonantických foném, v skratkách a skratkových slovách, v převzatých a cudzích
slovách):
„63" [bé] - 6, „83" [vé] - e, jsT [gé] - z, „da" [dé] - d,[zé]
,/n" [pé] - n, ,jn3" [té] - ni;
Af3[ké]y,^73[lÉ]77,3/3[mé]77, <J>3[fé]r, KpeMZ3[gt)c,

-

3,

H3[n£]noecKuů;
r3[gé]pu,floH3[né],K3[ké]HHOH, ome[té-\jib, C3[se]KOHÓ-x3[xé]Hd,
C3[sé]p, 3ce[sé]pbi

a v hovorovej řeči vzácné aj na morfematickej hranici ,predpona + kořeň
slova": pa33[zé\maxuů, pa33[zĚ.]xambcx;
a
5

)

v

prízvučnej i neprizvučnej pozícii po vokalickej fonéme, ale iba

v lexike inojazyčného póvodu:
Eo3[oé]uuú, no3[[A/'o]é]3UH, no3[[A/"o]é]Ma, no3[[A/*o]é]m;
Ey3[ůe]HOC-Aůpec, BeHecy3[ué]na, MaHy3[ué]n, cmamy3[uÉ]ntKa,
y3[ue]neH, Y3[\ié-]nbc; /Ja3[aE]moH, 4>a3[ae]moH; Mapti3[ÍE]mm;

b) [ é ] / [ é ] : v prízvučnej pozícii po všetkých (párových i nepárových)
mákkých konsonantických fonémach:
6e\b'-é\a, se[v'-é]/c, ee[g'-é]p6, de[ď-é]ea, je[z'-é]e, Ke[k'-é]/wca,
Jie[V-é]e,
Me[m'é]ii, He[n'é^a, ne[p'-é]Ha, pe[r'é]na, cé[s'é]wo,
me[ťé]cmo,
<pe[T-é]p3b, jce[x'-é]KHymb;
,

r

3K3Ke[i :él*í:k \Hue, e[jé]^, ie[ť é]peb, me[š':-é]nKci.

Exemplifikácia, uvedená vyššie, je nesporným dókazom skutočnosti, že
-

nie sú to fyzické koreláty fonémy E ([é]/[é-]/[e] a [ é]/[-é-]), čo si nárokujú
v antepozícii prítomnosť tvrdej alebo mdkkej spoluhlásky. Právě naopak, je to
vlastnosť tvrdosti alebo mákkosti pri predchádzajúcej spoluhláske, čo podmieňuje zadnejšiu a otvorenejšiu alebo prednejšiu a zatvorenejšiu zvukovú
kvalitu hláskových korelátov fonémy E. Tu ide o rovnaký jav ako při ruskej
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vokalickej fonéme I, ktorú zastupujú vo fonetickej rovině tiež dva kvalitativně
odlišné druhy hlások - predopodnebné, užšie, [i]-ového typu: [í]/[í ]/['íM'í"Mi]
a stredozadopodnebné, otvorenejšie, [i]-ového typu: [*]/[*]/[*]: etui - eu.i [víjji
- [v'í]jl, JKUp - SKUpemb [íí\p - [Ži\pemb, JlblHHblÚ - JlUHHblÚ [\í]HHblÚ [V•v]iHbiů, ktorých výskyt sa takisto viaže na predchádzajúcu
tvrdú-mákkú
spoluhlásku. Fonologicky třeba hlásky [e]-ového a [e]-ového typu, ako aj
hlásky [i]-ového a [i]-ového typu (okrem hlások [é] a [í], ktoré sú
základnými
zvukovými
reprezentáciami
fonémy E a I: 3[é]mo, u[í]ea) rovnako hodnotiť ako rozdielne pozičně zvukové modifikácie - variácie - jednej vokalickej
fonémy: E a I.
Ak si v súčasnej spisovnej ruštině vlastnosť mákkosti hláskového korelátu
anteponovanej mákkej konsonantickej fonémy vyžaduje predopodnebnejšiu
a zatvorenejšiu artikulačno-akustickú kvalitu nasledujúcich samohlások, potom
možno na pozadí tejto systémovej skutočnosti fonologicky prehodnotiť aj
vlastnosť mákkosti pri párovej mákkej spoluhláske před vokalickou fonémou
E v kořeni slova a na morfematickej hranici.
Ukázalo sa, že vlastnosť mákkosti
při príslušnej párovej
mákkej
spoluhláske je na morfematickej hranici samostatná. Preto je na tomto mieste
aj hláska [é] jediným přípustným artikulačno-akustickým korelátom fonémy
E, ktorým sa tu nevyhnutné manifestuje daná vokalická fonéma v dósledku
výraznej progresívnej akomodácie podl'a mákkosti - exkurzia samohlásky
-

[é] je výrazné palatalizovaná
pod vplyvom vlastnosti mákkosti predchádzajúcej spoluhlásky, no nie naopak.
Pretože prítomnosť párovej mákkej spoluhlásky pred vokalickou foné
mou E dnes už nediktujú:
a) v koreflovej morfe fonetické podmienky, ale nefonetické - fonologické: mp - Atep [mé]/? - [m'é]/?: MÉR-0 - M'ÉR-0; C3B - cee [sé]B - [s'é]e:
SÉV-0 - S'ÉV-0; ntecm - mecm [té]cm - [ťé]cm: TÉST-0 - T'ÉST-0,
b) na morfematickej hranici fonetické podmienky, ale tiež nefonetické gramatické (morfologické - v kořenových morfách alternuje párová tvrdá
konsonantická fonéma so svojím náprotivkom - s příslušnou párovou mákkou
konsonantickou fonémou): eoda - oeode eo[dá] - o eo[ďé]: VOD-ÁO VOD'-É; COK - e coKe co[k] - e co[k'í\: SÓK-0 - V SÓK'-E, třeba v sú
časnej spisovnej ruštině pozíciu párových tvrdých-mákkých
konsonantických
foném pred vokalickou fonémou E tak v koreflovej morfe, ako aj na morfe
matickej hranici pokladať za silnú.
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Dištinkcia korelačných tvrdých-mákkých
{nepalatalizovaných-palatalizoi neostrých-ostrých)
konsonantických foném móže sa rušiť v pozícii
neutralizácie, t.j. v slabej pozícii - v postavení pred akoukolVek inou
mákkou
(rovnako homogénnou, ako aj nehomogénnou) konsonantickou fonévaných

mou: e Mačce, e (pwitMe, K tepoio, K mce, pa33Hea - [v-má-s':T, f :íTm'T,
e

g':i rójú,
[búdn'i,
spisovnej
fonémach

k':ís'T, rAzVáva]; óydmi,
eimmumb,
3Meú,
KOHHUK,
ceena *
*
v ' i n - ť r ť , [z-m7 zm']é-i, kó-nč'Tk, [sv7 sv']i č'-á]. V súčasnej
ruštině móže sa pri párových tvrdých-mákkých
konsonantických
uskutočniť neutralizácia troch dištinktívnych príznakov:
e

o

a) predovšetkým dištinktívneho příznaku nepalatalizovanosti - P l ,
b) ďalej palatalizovanosti - Pl (v jednom případe, aj to iba fakultativně,
pri fonéme S' v postavení po výrazné velarizovanej konsonantickej fonéme L
v tvare préterita
a kondicionálu
- [ls'3]/[ Isa]: M uHmepecoeancH,
H 6H
uHmepecoecuicsi),
o

c)

neostrosti

-

A (výlučné iba v zoskupeniach dvoch rovnorodých

spoluhlások - K a G: K Kitpnuny [k': irp'ič'-ú], na mKKe fj-ú-k':í];
6azzu [bág': í], K zenuio [g':én'íj[u]; nateraz nejestvujú případy s neostrou
konsonantickou fonémou X v postavení
neutralizácie).
V súčasnosti však nenastává mákkostná
neutralizácia
pri příslušných
ruských párových tvrdých-mákkých
konsonantických fonémach zákonité: je
rozkolísaná, nepravidelná, a tak nesystematická. Jej priebeh, resp. nepriebeh
móže obmedzovať tak samo miesto priebehu makkostnej neutralizácie,
ako aj
lokálně a modálne příznaky zoskupujúcich sa konsonantických foném, pričom:
neostrých

a) v jedných zoskupeniach konsonantických fonémach je běžná, napří
klad

mmónymb

anacmb

ca];

[iz':ábnúť], ommenoK [At':én3k],

noddepoKKa

[vlá-s-ť], u3ÓěeKa [iz-ď-ófka], necm [p'-é-s-n'3],

[pAď.érška];

rwntHuua

-

[p'-á-t n'I-

[ká-m'ín-š':ik], KOHHUK [kó-n-č'ík];
b) v druhých sa upřednostňuje pred zachováním příslušného dištinktívne
ho příznaku pri párovej tvrdej konsonantickej fonéme, t.j. před jeho
KOMemniiK

neneutralizáciou, například

6en3UH

e

,

[b'i [nz'/nz ]-ín],

óeunymb

•ínúť], niHěpdbiů [[fvVtv'] órdij]; viioKa [[z-17zr]úka], aienoú
ipó-j]; 3Meu [[zm7zm']éj[], c.»ex [[sm7sm']éx];
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c) v třetích pod vplyvom miesta priebehu neutralizácie upřednostňuje
sa zachovanie příslušného dištinktívneho příznaku pri párovej tvrdej
konsonantickej fonéme před jeho neutralizáciou, například
6ennepHbiú
e

[b'i [zm7zm']émii],
nz']ítn'ík'i],

pamnmb

(puHaHcupoeamb

[rA[zm7zm']áť],

mpamumnuKU

[trA[nz7

[f InA[ns7n-s']-írev3ť];

d) a napokon v niektorých konsonantických zoskupeniach příslušný
dištinktívny príznak při párovej tvrdej konsonantickej fonéme vóbec sa
neneutralizuje, napríklad amen [áng'3], apm [árk'i], eemxuů
ejiaMtte [v-}ámp'í],

z'ín'],

mpatuiR

KHuea

[kn'íg3], nueneeuň [r-ívn'ívij[],

[trávFs], xMenbHoú

[v'-étx'ij[],

onomenb

[opal

[xnťiTnói], Hacoemm [H'ísAfs':ík].

Zložitý priebeh mákkostnej neutralizácie v súčasnej spisovnej ruštině si
nárokuje vSčší priestor, a teda aj osobitný výklad. Analyzujeme ho v osobitnej
studii Mákkostná neutralizácia v súčasnej spisovnej ruštině (Kuželová, 2002 ).
a
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