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Proč studovat dějiny jazyka

Rozdíly ve slovní zásobě
• ‚účet‘: rus. счёт, br. рахунак, ukr.
rsn. рахунок
• ‚jeskyně‘: rus. rsn. пещера, br.
пячора, ukr. печера
• ‚souhlas‘: rus. согласие, br. ukr. rsn.
згода
• ‚tužka‘: rus. карандаш, br. аловак,
алоўка, карандаш, ukr. олівець, rsn.
тушка
• ‚punčocha‘: rus. чулок, br. ukr.
панчоха, rsn. пунчоха
• ‚zajímavý‘: rus. интересный, br.
цікавы, ukr. цікавий, інтересний,
rsn. інтересный, інтересуючій

Různé vrstvy ruské slovní zásoby
• помощь ‚pomoc‘ × помочь
‚pomoci‘
• глава ‚kapitola‘ × голова ‚hlava‘
• страна ‚země‘ × сторона ‚strana‘
• лежащий × лежачий ‚ležící‘
• собор ‚katedrála; koncil‘ × сбор
‚shromáždění, shromažďování’‘
• пастырь ‚duchovní pastýř‘ ×
пастух ‚pastýř‘
• старец ‚starý mnich, poustevník;
duchovní otec‘ × старик ‚stařec‘

• ланиты × щеки ‚líce‘
• чадо × дитя ‚dítě‘
• отрок × подросток ‚mladík,
jinoch‘
• чертог × дворец ‚palác‘
• столб ‚pilíř, sloup‘ × столп ‚sloup‘

Různé vrstvy slovní zásoby v ukr. a běl.
Ukrajinština

Běloruština

• хлопець/хлопчик ‚chlapec‘ × холоп
‚nevolník‘
• брама ‚brána‘ × борона ‚brány při orbě‘
• враг × ворог ‚nepřítel‘
• барва ‘barva’ × фарба ‚barva na
malování‘ × колір ‚barva, odstín‘,
• дякую × спасибі ‚děkuji‘,
• будинок ‚budova‘ × дім ‚dům‘,
• праця × робота ‚práce‘,
• дзбан × джбан ‚džbán‘,

• слуп ‚sloup, pilíř‘ × стоўп
‚sloup‘
• князь ‚kníže‘ × ксёндз ‚katolický
kněz‘
• барва ‚purpur‘ × фарба ‚barva
na malování‘× колер ‚barva‘,
• праца × работа ‚práce‘,
• кахаць × любіць ‚milovat‘

Dějiny jazyka
• Interní (vnitřní): zkoumá vývoj a
změny fonologie, morfologie, syntaxe,
lexika a sémantiky
⮚ historická / diachronní jazykověda

⮚ Historická mluvnice: historická fonologie….
⮚ Etymologie

• Externí (vnější): zkoumá sociální a
geopolitické dějiny jazykového
společenství a historii používání jazyka
⮚ historická sociolingvistika: zkoumá vztah
jazyka a společnosti v minulosti a
speciálně vztah mezi různými podobami
jazyka nebo různými jazyky (variační
lingvistika)

⮚ kontaktová jazykověda: zkoumá okolnosti a
výsledky spoluexistence více jazyků (tj.
jazykový kontakt)

Současné jazyky užívané východními
Slovany
• Ruština:
• Současná norma se vytvářela od 30. let 18. st.
• Současný pravopis 1918

• Ukrajinština
• Současná norma se vytvářela od konce 18. st.
• Současný pravopis 1921/1933

• Běloruština
• Současná norma se utvářela od přelomu 19/20. st.
• Současný oficiální pravopis 1933, opoziční 1918

• (Východoslovanská) rusínština
• Současná norma se vytváří od 90. let 20. st.,
• Kodifikace 1995 na Slovensku, 2000 v Polsku, jinde
zatím norma nestabilní

• Církevní slovanština
• Současná norma se utvářela od začátku 17. st.
• Kodifikace de facto 1751

Historická sociolingvistika

Jazykové podoby
• Jazykové kontinuum
•

jazyk vs. dialekt

• Lekt
• Varieta

Jazykové podoby
• Jazykové kontinuum: množina jazykových variet, jimiž se hovoří na
souvislém geografickém (ale i sociálním) prostoru. Sousední variety se od
sebe liší jen nepatrně, takže do sebe jakoby souvisle přecházejí.
• Celky, které od sebe oddělíme na základě definovaných izoglos umístitelných v
geografickém prostoru, můžeme nazvat dialekty, nářečími.
• Jazyky jsou zpravidla definovány extralingvistickými (kulturně-politickými) kritérii.
• Izoglosy i kritéria definice jazyka se mění v čase

• Lekt: obecný název pro jakoukoli podobu jazyka (spisovný jazyk, nářečí,
žargon apod.) nezávisle na jeho vztahu k jiným podobám.
• Varieta: útvar jazyka (jazykový subsystém) v rámci určitého jazykového
systému (souhrn všech jazykových podob užívaných v rámci jazykového
společenství) (Felder 2016: 9).

Jazykové společenství a jazykový systém
• Kulturně-politicky definovatelná skupina lidí, která sdílí stejný jazykový
systém (souhrn funkčně koexistujících variet)
• Přesnější než termín národ, protože jím lze popsat i reálie předmoderní
doby (tj. před r. 1800)
• Typy jazykového systému
• Jeden polyfunkční jazyk (v současné době: spisovný jazyk)
• Koexistence funkčně rozdělených variet, z nichž jedna je prestižnější a především
psaná a druhá méně prestižní a většinou mluvená => diglosie
• Fungování více idiomů v rámci jaz. spol., jejichž funkce se překrývají => bilingvismus
• Fungování více písemných variet (písemných tradic) v rámci jazykového společenství,
jejichž funkce jsou odděleny (převládající evropský model před r. 1800, který není
jednoznačně terminologicky uchopen a bývá různými autory nazýván buď diglosie
nebo bilingvismus)

Typy jazyků v rámci jazykového společenství
•
•
•
•
•

Spisovný jazyk:
Kulturní jazyk:
Vernakulární jazyk:
Zděděný jazyk:
Mezinárodní jazyk

Typy jazyků v rámci jazykového společenství
• Spisovný jazyk: polyfunkční lekt mající spisovnou normu
• Kulturní jazyk: lekt zastávající prestižní funkce v rámci jazykového společenství
• Klasický jazyk: standardizovaná historická varieta, vzdálená mluvenému jazyku, plnící určité,
zpravidla prestižní, funkce v rámci jazykového společenství

• Vernakulární jazyk: místní lekt v kontrastu s kulturním jazykem (může či nemusí
mít psanou podobu).
• Zděděný jazyk: jazyk pěstovaný (často jako 2. jazyk) menšinou v rámci jazykového
společenství nemající v daném jazykovém společenství žádné praktické funkce.
• Mezinárodní jazyk
• Nástroj k dorozumění mezi různými jazykovými společenstvími (lingua franca)
• Pidgin: hybridní varieta určená k ústnímu dorozumívání (není mateřským jazykem)

• Jazyk, jehož některé funkce (např. náboženství, obchod, věda, kultura) jsou sdíleny napříč
různými jazykovými společenstvími.

Spisovný jazyk a jeho styly
• Spisovný jazyk
• (Jazykový) styl
• Funkční styl/rejstřík

Spisovný jazyk a jeho styly
• Spisovný jazyk: varieta mající
(spisovnou) normu, která byla
kodifikována (formálně písemně
uzákoněna), je dále regulována a
vyznačuje se polyfunkčností,
závazností, autonomií a stabilitou.
• (Jazykový) styl: záměrný výběr a
uspořádání jazykových prostředků
v textu
• Funkční styl/rejstřík: styl vymezený
na základě funkce textu; varieta,
jejíž podoba a užití je podmíněna
komunikační situací

Psaný jazyk
• Výběr

• Norma

Psaný jazyk
• Výběr

• Výběr již existujícího písemného jazyka

• Přejetí cizího písemného jazyka (s existující normou a majícího určitou prestiží)
• Rozšíření funkcí již stávajícího písemného jazyka/variety

• Vytvoření nového písemného jazyka

• Přizpůsobení cizího nebo stávajícího písemného jazyka (částečné přenesení normy a prestiže)
• Vytvoření zcela nového jazyka na základě jedné z místních variet

• Norma: pravidelně užívaný soubor jazykových prostředků, od úzu se liší
aspektem závaznosti
• Tradiční: orientace na vzorové texty či autory
• Preskriptivní: existence pravidel, která ale nejsou striktně vymáhána
• Spisovná: kodifikovaná a regulovaná

• Psaný jazyk má zpravidla jinou dynamiku vývoje než mluvený

Jazykový kontakt
•
•
•
•

Jazykový kontakt
Adstrát
Substrát
Superstrát

Jazykový kontakt
• Jazykový kontakt: kolektivní
koexistence více idiomů
• Adstrát: výsledek vícesměrného
jazykového kontaktu bez sociální
hierarchizace zúčastněných jazyků
(např. → jazykový svaz)
• Substrát: výsledek jazykového
kontaktu, při němž sociálně podřízený
mateřský jazyk působí na dominantní
druhý jazyk
• Superstrát: výsledek jazykového
kontaktu, při němž imigrovaný
dominantní jazyk působí na jazyk
původního obyvatelstva

Výpůjčky
• Typy interference:
• Replika materiálu → přímé výpůjčky
• Replika vzorů → kalky

• Hierarchie výpůjček:
• Lexikální:
• funkční slova
• plnovýznamová slova
• gramatická slova

• Fonologické výpůjčky
• Morfosyntaktické výpůjčky

Různé intepretace vývoje
východoslovanských jazyků

Obecné vývojové fáze písemných
evropských jazyků
1. Kulturní písemný jazyk (není mateřský)
2. Glosy (překlady) nebo vernakulární ovlivnění (výpůjčky,
morfosyntaktický vliv) kulturního jazyka
3. Koexistence variabilních písemných variet vedle kulturního jazyka
4. Vytvoření a stabilizace koiné vycházející z vernakulárního jazyka a
jeho koexistence s kulturním jazykem, jehož funkce jsou postupně
omezovány
5. Koiné se mění v polyfunkční spisovný jazyk, který se postupně stává
i jazykem mateřským, kulturní jazyk je marginalizován nebo zcela
zmizí.

Nejvíce diskutované momenty vývoje vsl.
jaz.
1. Charakter písemného jazyka
předmoderního období (do
18.stol.)
2. Vznik jednotlivých slovanských
jazyků
3. Názvy písemných lektů
předmoderní doby
4. Vznik moderních vsl.
spisovných jazyků a jejich
kontinuita s předchozím
vývojem

Charakter písemného jazyka do zač. 18. stol.
• Michail V. Lomonosov 1764

• Bible přeložena na starý moravský jazyk
• Vedle něj ruský dialekt, který se projevuje v právnických a historických knihách

• Izmaiľ I. Sreznevskij (vyd. 1959:67-68):

• vzájemné ovlivňování csl. a živého rus. jaz. vytvořilo 2 jazyky: csl. s malou ruskou příměsí a
směs csl. s živým

• Aleksej I. Sobolevskij (rkp. 1889, vyd. 1980: 22):
•
•
•
•

Stará Rus měla dva druhy literárních jazyků
Literární jazyky na bázi církevní slovanštiny středoruské redakce
Řadu literárních jazyků na bázi živého jazyka.
Současná ruština = rusifikace církevní slovanštiny

• Aleksej A. Šachmatov (např. 1916):

• Kyjevské elity převzaly starobulharský jazyk
• Tento jazyk se postupně rusifikoval

Charakter písemného jazyka do zač. 18. stol.
• Sergej P. Obnorskij (od 1946):

• Literární jazyk na Rusi má ruský základ
• Tento základ byl postupně slavizován

• Aleksandr I. Jefimov (1955) :

• Východoslovanský literární jazyk s příměsí staroslověnštiny dal vzniknout jednomu literárnímu
jazyku.
• Tento jediný literární jazyk měl několik stylů, v některých byly aktivnější rysy staroslověnské, v
jiných ruské.

• Viktor V. Vinogradov (od 50. let vyd. 1978):

• Staroruský literární jazyk vznikl na staroslověnském základě.
• Vedle sebe tak existoval slovansko-ruský jazyk a lidově-literární jazyk.
• Mezi nimi stojí jazyk úřední a listinný.

• Grigorij O. Vinokur (1959:30):

• Ruský písemný jazyk je amalgámem knižní staroslověnštiny a východoslovanského živého jazyka
• V písemnictví se projevuje třemi styly (разряд, раздел): církevně-knižní, úřední a světsko-literární.

Charakter písemného jazyka do zač. 18. stol.
• Boris A. Uspenskij (např. 2002):
• Existovala diglosie
• Ta se projevovala koexistencí psané církevní slovanštiny (knižní/sakrální jazyk) a ruštiny (neknižní/světský jazyk)

• Marina L. Remnjova (2003):
• Používaly se různé normy
• přísná a snížená knižně-slovanská norma, východoslovanská úřední norma, překladová úřední norma

• Aleksandr M. Kamčatnov (2015: 52):
• v Kyjevské Rusi byl jediný literární jazyk – staroruský literární jazyk
• Ten vznikl smíšením staroslověnských a východoslovanských živlů.
• Tento literární jazyk se projevoval velkým množstvím variant podle žánru, tématu, způsobu, místa, schopností a vzdělání
autora (viz také schodiště žánrů Nikity I. Tolstého 1989)
• Měl tři hlavní styly: sakrální, administrativní, slovansko-ruský.

• Viktor M. Živov (2017):
• Písemný jazyk východních Slovanů fungoval v různých rejstřících
• Ty lze rozdělit na knižní (reprodukované či originální) a neknižní, normalizované a nenormalizované apod.
• Rozdíl mezi nimi spočívá v metodě tvoření jednotlivých typů textů

Vznik jednotlivých slovanských jazyků
• Společný východoslovanský jazyk rozdělený na dialekty se rozdělil ve 13./14. stol.
v souvislosti s politickým rozdrobením
• RUS (древнерусский я., древне/общевосточнославянский я.: Nikita A. Meščerskij 1981,
Valerij V. Ivanov 1983, Georgij A. Chaburgajev 2005.
• BY (старажытнаруская м., стараруская м.): Leu M. Šakun 1963, Alena V. Levancevič 2014.
• UA (давньоруська м., Old Rus‘ language): Mychajlo A. Žovtobrjuch 1980.
• Ale Vasilij Nimčuk (1997) počítá s raným (11. stol.) oddělením praukrajinštiny z nejednotného
pravsl. jaz.

• Východoslovanské jazyky se z praslovanštiny oddělily nezávisle nebo postupně
• Aleksej A. Šachmatov 1916: obecněruská skupina jazyků zahrnovala severní a jižní jazyky, v
kontaktu s polštinou vznikla běloruština
• Ilarion Ohijenko (20.-30. léta, vyd. 2004): nebyla jednotná stará ruština, v Kyjevě existoval
ukrajinský literární jazyk, na finském substrátu vznikla ruština.
• Jurij V. Ševeľov 2002 počítá z oddělením praukrajištiny přímo z praslovanštiny v 7. stol.

Jaký je původní vlastní název
ruštiny, ukrajinštiny,
běloruštiny, rusínštiny?

РОУСЬСКЪІИ ѦЗЫКЪ
• Od etnonyma Роусь ‚obyvatelstvo Kyjevské země
nezávisle na etnickém původu‘ > ‚východoslovanské
obyvatelstvo‘ > jakýkoli stát obývaný tímto obyvatelstvem
• ‚vlastní východoslovanský jazyk‘ (zm. 1076 – zač. 20. st.), v
raném novověku v kontrastu s polštinou jazyk psaný cyrilicí,
součástí identity východní obřad
• také od pozdního středověku ‚vlastní varieta církevní
slovanštiny‘ v kontrastu s jinými
• V raném novověku synonymum россійскїй
• tj. rus. русский ‚ruský‘, руські/руський ‚ukrajinský,
běloruský‘ pokud se mluvilo o vlastním jazyce (do 20.st.)
• Dodnes русинськый язык od názvu роусинъ (12. st.)
‚Východoslovan‘
• Dodnes руски язик = jazyk řeckokatolického etnika ve
Vojvodině (Srbsko)

Staré názvy východoslovanských jazyků
• Název podle země při nutnosti odlišení
• Московский (zm. 16.-18. st.) ‚ruský‘
• Литовський (zm. 16.-18.st.) ‚běloruský‘

• Při nutnosti odlišení (původně exonyma)

• Малороссийский/малорусский (jako jazyk zm. 1718): ve 13.st. označení Haličskovolyňské země
• Бeлорусский/белороссийский (zač. 17.st.)
• Украинский (zm. 1626) v 19. st. pro okolí Charkova
• Великороссийский (zm. 1674)
• Угроруський (zm. 19.st. do 1944)

• Hierarchické označení (raný novověk)

• Славенский я. = lingua sacra
• Простый я./проста мова (v celém vsl. areálu ale s různým významem) = lingua
vulgaris

Vznik moderních spisovných jazyků
• Názory na vznik současné ruštiny

• Postupná rusifikace církevní slovanštiny
• Pokračování neknižní písemné tradice
• Nový útvar vzniklý smíšením různých
funkčních stylů a postupnou stabilizací
vztahu mezi církevněslovanskými,
východoslovanskými a západoevropskými
prvky.

• Vznik současné ukrajinštiny a běloruštiny
• Současný jazyk: nevychází z původního
písemného jazyka, ale je založený na
literárně použitém dialektu
• Názory na zánik původního písemného
jazyka:

• Zákaz
• Přechod inteligence na jiný písemný jazyk
• Vyčerpání funkce

Periodizace vývoje vsl. jazyků

Periodizace ruštiny
Šachmatov

11.-14.st.

Vinogradov

древнейший
рус. лит. яз.
донациональной
эпохи

14.-16.st.

переходный

17. st.

18.-zač.19.st.

od 19.st.

новый

формирование
русского
национального
языка

Meščerskij 1981
лит. яз.
древнерусской
народности
лит. яз. русской
народности

лит. яз.
формирования
русской нации

литературный
язык эпохи
образования
русской нации
литературный
лит. яз. русс. нации язык русской
нации

Trunte 1998

Uspenskij 2002

Živov 2017

формирование
основных
Altrussisch
регистров
письменного яз.
период диглоссии
перестройка
отношений
Mittelrussisch
между
регистрами
перераспределен
ие функций
Frühneurussisch
отдельных
переходный
регистров
период цсл-рус.
возникновение и
двуязычия
разработка русс.
лит. яз. нового
типа
Neurussisch
стабилизация
стабилизация
нового рус. лит.
норм рус. лит. яз.
яз.

Periodizace ukrajinštiny
Žovtobrjuch
1958

Nimčuk 1997

Ševeľov 2002

Rusanivskyj 2001

7-10.st.

давньосхіднос прасхіднослов'
протоукр. м.
лов'яньска м.
янська м.

10.-13.st.

давньоруська давньоруськоу
давньоукр. м.
м.
кр. м.

давньокиївсь. м.

13/14.17/18.st.

давня укр. літ. середньоукр. середньоукр.
м.
м.
м.

м. післямонгольскої
доби і староукр. м.

нова укр. літ. новоукраїнськ
м.
а м.

нова укр. літ. мова

18.st-

новоукр. м.

Periodizace běloruštiny
10/11-13/14.st.

Šakun 1963

Levancevič 2015

старажытнаруска
я літ. мова

агульнаўсходнеславянская
літаратурная мова

14.-18.st.

старабеларуская літ. м.

19.st.-

новая беларус. літ. м.

Periodizace vývoje písemného jazyka v
Karpatech
Magocsi 1984 a dál
kon.17.-zač.
18.st.

pokusy o psaném užití místních dialektů

18.st.-1848

církevní slovanština

1948-1918

místní varianta ruštiny vedle psaného
dialektu

1919-1945

koexistence ruštiny, ukrajinštiny i rusínštiny

1945-90. léta

ukrajinština

od 90. let

formování místních rusínských norem vedle
ukrajinštiny

Pojmy používané v literatuře v různých
významech
• Staroruský jazyk (древнерусский я., русский литературный я. донациональной
эпохи, давньоукраїнська м. atd.)
•
•
•
•
•
•

Mluvený i písemný jazyk?
Všechny písemné variety používané na Rusi?
Jazyk původní tvorby ve všech písemných varietách na Rusi
Písemný jazyk XI-XIV. st. nebo XI-XVI. st.?
Kromě nebo včetně variet z „ukrajinských a běloruských“ území?
Církevní slovanština ruské redakce?

• Staroběloruský jazyk (старабеларуская м., староукраїнська м., западнорусский
(письменный) язык, Lingua Ruthenica, Litauische Kanzleisprache)
•
•
•
•
•

Všechny písemné variety používané v 14.-17/18.st. na území dnešního Běloruska?
Nadřazený pojem staroukrajinštině nebo ekvivalentní se staroukrajinštinou?
Včetně místní redakce církevní slovanštiny?
Včetně mluveného jazyka?
Východoslovanský písemný idiom vycházející z administrativní variety používaný v Polsku, Litvě a
Moldávii ve 14.-17/18.st.?
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