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Paradigmatika spisovné ruštiny je integrálním 
výkladem tvaroslovného systému spisovné ruštiny 
na fonologickém základě. Popisuje podrobně aktuální 
hláskosloví ruštiny a ukazuje dynamiku tohoto 
systému s koexistencí starších a novějších variant. 
Fonologický systém slouží pro výklad tvarosloví 
a ukazuje tak relativní uzavřenost a systémovost 
ruského skloňování a časování. Práce vychází 
z aktuální literatury a z elektronických korpusů 
ruských textů. Kniha je vhodná pro fi lology se zájmem 
o fonetiku, fonologii a morfologii a pro všechny, kteří 
si chtějí prohloubit znalosti hláskosloví a tvarosloví 
spisovné ruštiny.
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autorov úvod po 50 rokoch

Začiatok tejto knihy – vlastne začiatok tejto mojej interpretácie morfológie ruského 
spisovného jazyka – je imperatív ЛЯГ, tvar slovesa ЛЕЧ-Ь ,ľahnúť si‘.

*  *  *

Po odchode profesora A. V. Isačenka z Bratislavy koncom 1950 rokov pripadla mne 
úloha dbať o teoretickú úroveň rusistiky na bratislavskej filozofickej fakulte Univer-
zity J. A. Komenského, predovšetkým o výklad systému súčasného ruského spisov-
ného jazyka. Isačenko nechal po sebe jeho skvelý Grammatičeskij stroj russkogo jazyka 
v sopostavlenii s slovackim (Bratislava 1953, upravený reprint Moskva – Viedeň 2003), 
kde podal svoju interpretáciu gramatických významov ruského slova. Ale výklad for-
málnej morfológie spisovnej ruštiny sa dial podľa bežných ruských učebníc. A tam sa 
to všetko začalo.

*  *  *

Imperatív slovesa sa podľa všetkých týchto učebníc tvorí od prézentného kme-
ňa alebo koncovkou prízvučné -ú, ak je v  1.os. sg. prézentu koncovka pod prí-
zvukom (смomр-ю – смoтр-ú), alebo neprízvučnou koncovkou -и, ak je v 1.sg. prí-
zvuk na kmeni a kmeň sa končí skupinou spoluhlások (cтýкн-у – стýкн-и); ale 
ak sa prízvučný kmeň končí len jednou spoluhláskou, „tvorí sa“ imperatív pomo-
cou „мягкого знака“ (-ь) (встáн-у – встáн-ь, рéж-у – рéж-ь, плáч-у – плáч-ь). 
Výnimkou je jedine sloveso лeч-ь ,ľahnúť si‘, ktoré tvorí imperatív bez tohto -ь, teda 
ляг-у – ляг ,ľahni si‘, žiaden -ь.

Iste, tak sa to učí v učebniciach, napísaných ruskou abecedou, azbukou, alebo 
aspoň vychádzajúcich z toho, ako sa to po rusky píše. Teda píše, ak sa rešpektuje plat-
ný ruský pravopis, ktorý je kompromis reforiem po vzniku Sovietskeho zväzu s vyše 
tisícročnou cyrilometodskou tradíciou tohto písma. Lenže ako sa tieto tvary fakticky 
tvoria, akými gramatickými, systému vlastnými prostriedkami?! A čo sa tými pís-
menami vlastne znázorňuje? Aké hlásky – vlastne aké významy – sú týmito písme-
nami signalizované?! Písmená i alebo a môžeme vysloviť. Ale čo sa to píše tým -ь? Ešte 
v takom встaн-ь to vieme vysloviť: tu sa písmenom ь, čiže grafickými prostriedkami 
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súčasného ruského pravopisu, grafematiky, znázorňuje istá gramatická vlastno-
sť – mäkkosť spoluhlásky нь na rozdiel od н (стан), tak ako to v českom pravopise robí 
„háček“ („mäkčeň“) medzi n a ň. Ale čo je to v takom рeж-ь ? A tak už pri elementár-
nom prepise [rež] je jasné, že to -ь nereprezentuje žiadnu hlásku, že je to v tomto slove 
len pravopisná tradícia a že teda nielen ляг – ľag, ale ani режь – rež, žiadnu „koncovku“ 
nemajú: vlastne, že ich koncovka je -0, nula, rovnaká nula ako vo встaн-ь – vstań, 
pretože každý gramatický tvar musí mať aj kmeň – nositeľa lexikálneho významu, 
ale aj nejakého nositeľa gramatického významu – spravidla koncovku. A koncovkou 
môže byť alebo nejaká morféma tvorená vysloviteľnými alebo napísateľnými fonéma-
mi (stukn-i), alebo absencia, neprítomnosť akejkoľvek fonémy, nula. Ale vlastne aj tá 
nula je nositeľ významu – teda je to nulová morféma (broś-0, rež-0, ľag-0), pretože 
v systémoch s uzavreným množstvom členov – a gramatických tvarov je vždy obmed-
zený počet (tri osoby, sedem pádov, dve či tri čísla…) – nula je rovnako hodnota, ako 
sú hodnotou prvky, vyjadrené pozitívne. Tak je nula napríklad aj v češtine koncov-
kou označujúcou genitív plurálu niektorých feminín a neutier: ruk-a , ruk-u, ruk-ám 
…ale G.pl. ruk, t.j. ruk-0 .., žen-a – ale G.pl. žen-0, hlav-a – hlav-0, … měst-o – měst-0… 
A do zápisu gramatického systému táto nula patrí tak isto, ako ostatné fonémy.

Z toho som urobil uzáver, že azbuku, bežné ruské písmo, spoločensky ustálené 
a teda konvenčné, treba pre výklad morfologického systému nahradiť transkripciou, 
ktorá konvenčné písmená nahradí symbolmi. Transkripciou, ktorá istým dohodnu-
tým spôsobom, symbolmi, znázorní významonosné – a len významonosné prvky. 
Takou transkripciou je transkripcia fonematická. 

V 1950 rokoch, keď táto koncepcia vznikala, bola vo fonologickej interpretácii ruš-
tiny dlho otvorenou otázka fonematickej hodnoty ruských neprízvučných samohlá-
sok. Vo väčšine fonologických škôl sa neprízvučné samohlásky pokladali za osobit-
né fonémy: tak malo základné dielo fonológie – N. S. Trubeckého v Prahe vydané 
Grundzüge der Phonologie – pre ruštinu päť prízvučných a tri neprízvučné vokalické 
fonémy, M. Halle v amerických Sound Pattern of Russian mal päť prízvučných a päť 
neprízvučných foném, moskovské „akademické gramatiky“ v rôznych fázach ope-
rovali so „silnými“ a „slabými“ fonémami, kde jedny v istých pozíciách nahrádzajú  
tie druhé.

Túto situáciu zásadne rozriešila tzv. moskovská fonologická škola (Kuznecov, 
Avanesov) poznatkom – fakticky veľmi prirodzeným –, že v ruštine prízvuk, v kaž-
dom slove nutný, ale vždy jediný, je vlastnosťou ruského slova ako takého, že teda 
nemôže existovať fonologická (významonosná) opozícia prízvučná fonéma oproti 
neprízvučnej, a že teda sú len rôzne fonetické realizácie piatich ruských vokalic-
kých foném v rôznych podmienkach. – A mimo pochybnosti bolo to, že systém rus-
kých spoluhlások, konsonantov, je v základe organizovaný fonematickou koreláciou 
mäkkosti, teda že pre väčšinu ruských spoluhlások existuje protiklad „tvrdá ~ mäk-
ká“, ktorý môže rozlišovať ich význam: (cудá [sudá] je N. pl. slova сýдно [súdno] ,loď‘, 
kým сюдá [śudá], s mäkkým ś, znamená ,sem‘, podobne ako napr. české dím – dým, 
ťuhýk – tuhý ap.
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Na tomto poznatku som potom vybudoval tento výklad ruskej morfológie, kto-
rý sa tu publikuje prácou doc. Dr. phil. Markusa Gigera, môjho bývalého poslucháča 
v Zürichu, v českom znení a taktiež aktualizovaný podľa súčasného stavu gramatic-
kého systému súčasnej ruštiny a aj podľa prípadných zmien výslovnosti, t.j. realizácie 
niektorých foném v niektorých postaveniach za tých vyše 50 rokov od napísania tejto 
knihy.

September 2017 Ľubomír Ďurovič
 profesor emeritus slovanských jazykov, 
 Lund
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„Vielleicht finden Sie es in Bratislava in einem 
Papierkorb.“
Ľubomír Ďurovič 1992 na otázku některých zvídavých 
curyšských studentů slavistiky, kde by tak mohli najít 
Paradigmatiku spisovnej ruštiny, která se nenacházela 
v tamních knihovnách

úvod k přepracovanému vydání

Lingvistická výuka v rámci konkrétní filologie na univerzitní úrovni by měla spojo-
vat dva cíle: měl by to být výklad na vědeckém základě, ale zároveň by měl podpořit 
a usnadnit praktické ovládání daného jazyka. Toto spojení není vždy triviální. Vyuču-
jící může být vystaven výtkám, že jeho výklad je příliš teoretický, že nepřináší nic pro 
praktickou znalost daného jazyka a je to pouhá „věda z věže ze slonoviny“, ale také, že 
jeho výklad je pouze praktický, neodpovídá lingvistickým poznatkům o daném jazyce 
a „udělá z vysoké školy jazykovku“. Lavírování mezi touto Skylou a Charybdou není 
jednoduché. V tom je pro mě velký klad „Paradigmatiky spisovnej ruštiny“ Ľubomíra 
Ďuroviče: dokáže otevřít oči, čtenář (posluchač) má pocit, že prohlédl, že už porozu-
měl, jak je to s těmi redukcemi vokálů v ruštině nebo s těmi četnými a zdánlivě různo-
rodými koncovkami substantiv. V tomto smyslu jsem přesvědčen jak ze své zkušenos-
ti posluchače, tak i vyučujícího, že stále platí, co napsal Ďurovič v úvodu původního 
vydání Paradigmatiky (v dalším P64):

„Táto kniha nie je elementárnou učebnicou ruského skloňovania a časovania. Pre 
jej pochopenie sa elementárne vedomosti z gramatiky a pravopisu už predpokladajú. 
Jej poslanie je skôr opačné: má zavŕšiť viac-menej nesystematickú predošlú prácu štu-
denta nad formálnou morfológiou ruštiny tým, že sa snaží ukázať túto oblasť oproste-
nú od konvenčnej grafiky a zachytiť sám systém, t.j. tie črty, ktoré sa v spoločenskom 
vedomí (alebo skôr podvedomí) i vzájomne od seba odlišujú, i vzájomne držia a pod-
mieňujú. Prostriedkom na to je i použitá fonologická transkripcia.

Tento spôsob podávania ruskej, resp. akejkoľvek inej paradigmatiky nie je v ling-
vistickej literatúre bežný a jeho pochopenie si bude vyžadovať nepochybne istú inte-
lektuálnu námahu. Som však presvedčený, že na dnešnom štádiu tak lingvistického 
poznávania, ako i vývoja univerzítnej výuky u nás, je takýto krok zákonitý, pretože 
nám ukazuje hlbšie a výraznejšie podstatu vnútornej organizácie predmetu nášho 
poznávania – ruskej morfológie.“ 

(Ľ. Ďurovič, Paradigmatika spisovnej ruštiny, Bratislava 1964, Úvod).
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Jinými slovy, je to dílo, které je zároveň vysokoškolskou učebnicí i hluboce pro-
myšleným vědeckým výkladem fonologického a tvaroslovného systému spisovné ruš-
tiny, jak to konstatovali už i doboví recenzenti (Křížková 1965, 229; Isačenko 1967, 411; 
Mikluš 1968, 366, 370). Jde o koncepci, která ideálním způsobem spojuje fonologickou 
a morfologickou rovinu, je tak složitá, jak je to nutné, ale zároveň tak jednoduchá, jak je 
to možné, čili odpovídá požadavkům ekonomického popisu jazyka. Navíc je to koncep-
ce, která je schopná vzbudit ve studentech zájem o systémově-lingvistický, strukturál-
ní pohled na jazyk, který je stále ještě vhodný a potřebný, zejména v oblasti fonologie 
a flexe. V tomto smyslu bylo a je možné pracovat s P64 bez výrazných omezení.

Zároveň naráží tato práce více než půl století po vydání někdy na některé problé-
my, které s kvalitou koncepce jako takové nijak nesouvisejí: citovaná literatura byla 
aktuální v době vzniku P64; jde o normativní literaturu z 50. let, zejm. o GRJa (1952), 
tedy akademickou gramatiku Vinogradovovu, o Ožegovův slovník (1953), o Avaneso-
vovu Fonetiku a fonologii (1956) a o ortoepický slovník Avanesova a Ožegova (1959); 
viz podrobně P64 (21), resp. odstavec 0.421, pozn. 21 v tomto vydání. V řadě případů 
postoupil lingvistický výzkum dále, čili stav poznání je jiný, než v době vzniku P64. 
A samozřejmě se změnilo i akademické prostředí, kterému byla P64 určena, změnily se 
předpoklady, s nimiž se začínající studenti dostávají na filozofické fakulty, podstatnou 
část posluchačů tvoří dnes v českém prostředí nositelé ruštiny jako mateřštiny a změ-
nilo se také postavení slovenštiny jako metajazyka vědeckých textů v tomto prostředí, 
což v neposlední řadě ztěžuje využívání srovnávacích odkazů na slovenštinu, které 
P64 obsahuje.

V této situaci se jevilo jako žádoucí mít k dispozici nové vydání P64 v takové podo-
bě, která by nebyla pouhou reedicí, ani pouhým překladem, ale která by byla i reedicí 
i překladem, aktualizovaným (tedy i původním i novým) textem, který své výpovědi 
dělá na základě aktuální výzkumné a normativní literatury (pokud samozřejmě taková 
literatura existuje). Z toho vyplývaly následující kroky (srov. také Giger 2016):

1.  zachování nejen koncepce, ale i úplného textu P64, s výjimkou některých drob-
ných pasáží;

2.  doplnění nebo nahrazení citované literatury;
3.  prověření a aktualizování jednotlivých citovaných příkladů;
4.  doplnění informací tam, kde jsou k dispozici nové poznatky;
5.  některé technické změny, zejména způsob fonetického a částečně fonologického 

přepisu;
6.  překlad přejatého původního textu do češtiny.

K bodu 1: v několika desítkách případů byly odstraněny menší části Ďurovičova 
textu. Jde zejména o následující typy případů: pasáže týkající se výuky ruštiny v Čes-
koslovensku anebo na Slovensku v době vzniku P64 (např. P64, 6n., 67), pasáže pojed-
návající o použité normativní literatuře (např. P64, 23, 80), případy, kde informace 
uvedené v P64 neodpovídaly současným zdrojům kodifikace nebo evidenci v korpu-
sech (např. o nemožnosti některých plurálových tvarů, P64, 49), drobné koncepční 
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změny v souvislosti s bodem 4 (viz níže). V některých případech byla informace posu-
nuta (např. drobná pasáž P64, 27n. o výslovnosti /o/ po měkkém konsonantu v kon-
covkách). V řadě případů byly vynechány další hierarchizační znaky (1., 2. etc., a), b) 
etc., α), β) etc., které jdou v P64 paralelně k základnímu očíslování kapitol a odstavců 
(srov. např. 0,532.11 1., 0,532.12 2., P64, 31n.; 1,511.11 a), 1,511,12 b), P64, 68n.; 1,511.21 a) 
α), 1,511.21 a) β), P64, 73; 1.511,1 A., 1.511,2 B., 1.511,3 C., P64, 67–80), v těchto případech 
se zde používá pouze základní očíslování kapitol a odstavců a byly přizpůsobeny i vni-
trotextové odkazy. Byla ovšem zachována prakticky celá struktura P64, čili jednotli-
vé kapitoly a očíslované dílčí odstavce odpovídají přesně původnímu vydání; jediné 
výjimky jsou odstavce 0.423, 0.514,4, 1.121 a 2.313 původního textu, které byly sloučeny 
s předchozími odstavci. Pokud byla připsána část textu, která musela být očíslována 
(kapitola či odstavec), pak stojí vždy na konci odpovídajícího stupně hierarchie, tak 
aby se číslování následujících částí oproti původnímu textu neměnilo. Nejčastěji stojí 
doplněná informace v poznámkách.

K bodu 2: původní seznam literatury byl do nového vydání integrován, protože se 
na několika místech jevilo jako žádoucí odkázat na původní literaturu, nicméně její 
citování už je jen okrajové. Oproti původnímu seznamu byl seznam literatury doplněn 
o více než 120 položek, jedná se – pochopitelně – o všechny položky, které vyšly později 
než P64.

K bodu 3: prověření a aktualizování jednotlivých citovaných příkladů bylo nejslo-
žitějším a nejnáročnějším úkolem v rámci přepracování textu. I když vlastní tvarosloví 
je celkem stabilní a měnilo se za uplynulých více než 50 let pouze okrajově, u jednotli-
vých slov, častokrát i pouze v hodnocení variabilních tvarů (srov. ale např. 6.661,22), 
došlo k řadě posunů v oblasti výslovnosti, nejvíce přízvuku. Zde některé změny byly 
větší a vyžadovaly si rozsáhlejší zásahy do textu, srov. 1.525, 2.242, 6.662, 6.673 aj. 
Přestože bylo použito množství kodifikačních děl a další lingvistické literatury, bylo 
zcela nevyhnutelné omezit systematické prověřování na jisté autory a díla. Byly to 
zejména poslední akademická mluvnice (RG-M 1980), práce Kasatkinovy (Kasatkin 
2003, Kalenčuk/Kasatkin/Kasatkina 2012) a Zaliznjakův podrobný slovník gramatic-
kých tvarů (2003, 2008).

K bodu 4: v několika případech byly provedeny menší zásahy do původní kon-
cepce P64. Nejdůležitější je změněná fonologická interpretace ruských dlouhých 
měkkých sykavek [ʃʲː] a [ʒʲː], které jsou v P64 (např. 19) – v souladu s tehdejší litera-
turou – uvedeny jako samostatné fonémy, zde jsou však interpretovány jako bifone-
matická spojení, čímž je zohledněna rozsáhlá literatura, která o této otázce mezitím 
vznikla (viz 0.532,14). Drobnější změnou je otázka značení měkkosti konsonantu před 
neutralizační pozicí /i3/ (a na morfematickém švu /i1/), viz k tomu 532,25. V několi-
ka případech byly do textu doplněny informace, pro něž původní text P64 odkazoval 
na literaturu; týká se to zejména otázky neutralizace korelace palatalizovanosti ve sku-
pinách konsonantů (0.532,11) a tvoření pasiva (6.675), resp. vidových párů (6.7), kde 
P64 předpokládala do jisté míry komplementární fungování u čtenáře s pracemi A. 
V. Isačenka (1954, 1960), které ovšem dnes už není samozřejmé. Kromě toho se však 
musel na textu odrazit i technický posun v lingvistice: v době korpusů (a internetu) se 
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