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Politický a jazykový kontext

Geopolitický vývoj
• 60. léta 13. stol.: vznik Moskevského knížectví, sjednocení Litvy
• 1340-1392 válka o haličské dědictví: Haličsko-volyňské knížectví rozděleno
mezi Polsko a Litvu, Podkarpatská Rus již tehdy v Uhersku
• 1359 Moldávie získává samostatnost
• Do 1362 připojení zbytku dnešního Běloruska a Ukrajiny k Litvě (VKL) =>
začátek východoslovanské kolonizace oblastí na hranicích Velké stepi
(vytvoření budoucích východoukr. nářečí)
• 1379 mise Štěpána Permského ke Komi spojená s vytvořením komijské
(staropermské) abecedy
• 1380 Kulikovská bitva: vzrůst sebevědomí zvětšujícího se Moskevského
státu

Geopolitický vývoj
• 1385 Krewská unie: litevský velkokníže Jogaila se stává polským králem
(dočasná personální unie) => šíření katolictví na Litvě
• Od 1387 šíření magdeburského práva VKL (dnešní Bělorusko): posílení role
měšťanů a městské samosprávy
• 1404-1403 připojení Smolenského knížectví k Litvě
• 1472-1499 Rozšíření Moskevské Rusi až po Ural (přivtělení Permské,
Vjaťské a Jugorské země)
• 1453 Pád Byzantské říše
• 1478 dobytí Novgorodské republiky Moskvou
• 1480 konec Tatarsko-mongolského jha (nadvlády Zlaté/Velké hordy)

Východní Evropa mezi Moskvou a Litvou

Západní jazykové inovace (zejména VKL)
• Rozšíření svébytné vokalizace sonant z jihu na sever (ukr. кривавий, brus.
крывавы) (13/14.st.)
• Ztvrdnutí /r‘/ (ukr. море, br. мора), v brus. důsledné (ukr. рябина, brus.
рабіна) a ztvrdnutí /č/ (od 14.st.)
• Oddělení běloruštiny

• Asibilace /ď/, /ť/ > /dz‘/, /c‘/ od 15.st. (дзеці)
• Šíření akání od jihovýchodu (15.-16.st.)

• Další vývoj haličsko-volyňské zóny

• přechod nového ѣ (e v zavřené slabice) › i (ukr. лід) (14.st.)
• Zánik měkkostní korelace před původními e/i => smíšení i/y (ukr. милий) a (14.st.)
• o v zavř. slabice > zavř. o > ü > i (кінь, 17.st.)

• Oddělení karpatských dialektů (v Uhersku)

• Nebylo zasaženo smíšením i/y (милый)
• Mohly se zachovat přechodné fáze reflexů /o/ v zavřené slabice (/u/, /ü/).

Vývoj severovýchodního dialektu
(Moskevský stát)
• Rozšíření akání jako následek Moskevské teritoriální expanze (od.st.)
• Ztvrdnutí ž/š (jako ve většině vsl. dialektů) (od konce 14.st.)
• e > o před tvrdou souhláskou (зелёный, 14.-16.st.) se rozšířilo i na
západ (brus. зялёны)
• Šíření yj/ij > oj/ej (nom. доброй, синей) (14.-15.st.)
• Míšení ě/e v nepřízvučných slabikách

Jazykový kontakt s turkickými jazyky
• Týká se především severovýchodní (a částečně jižní) Rusi během
hegemonie Zlaté hordy
• Chánové dlouho používali mongolštinu (z ní např. slovo ярлык),
dominantním jsou ale kypčacké dialekty:
•
•
•
•
•
•
•

Barvy: алый, карий
Oblečení: башмак, кафтан, штаны, шаровары
Zvířata a plodiny: барсук, арбуз, ревень, таракан
Hospodářství: амбар, сарай, чердак, чулан
Státní uspořádání: казна, орда, ярлык
Ozdoby: алмаз, изумруд
Další: кулак, курган…

Jazykový kontakt v jiných oblastech
• Halič
•
•
•
•

Sílí polský vliv
Většina země v pol. 14.st. pohlcena Polskem
V administrativě používána latina, místně ruténština (překlad Vislického statusu)
Polonizmy v úředním jazyce: круль, твєржа, бискупь, бурькрабь, гофмистрь

• Novgorodská republika
• Novgorod členem Hanzy, kde je dorozumívacím jazykem a písemným jazykem
střední dolní němčina
• Dolnoněmecké lexikum bylo většinou překryto pozdějšími hornoněmeckými nebo
nizozemskými výpůjčkami: шкап > шкаф, сталь
• Je zkoumán frazeologický vliv novgorodské ruštiny na písemnou dolní němčinu

Rané východoslovanské výpůjčky v lotyštině
• CILVĒKS
• DOMĀT
• GRĒKS
• ISTABA
• KRĀSA
• STRĀDĀT
• SODS

Východoslovanská csl. ve 14. st.

Standardní varieta
• Do pol. 14. st. se zpravidelňuje
standardní varieta
• Redukce použití jery – v silné
pozici jsou vokalizovány (гордъ,
долгъ, верхъ), stabilní na konci
(kromě předložek).
• Distribuční pravidla písmen ѥ/е,
іа/ѧ, оу/у (2. jen po souhlásce)
• -ие nahrazeno -ье (бъітье)

• Asi od pol. 14. st. změny
• Nahrazení ѥ > є
• Rozbití pravidla оу/у

Čudovský Nový zákon
• 1. kompletní verze Nového Zákona u východních Slovanů (tj.
neliturgická verze)
• Překlad zřejmě vytvořen v Konstantinopoli, případně na Athosu
• Napodobování řečtiny:
• přesný překlad z řečtiny
• Vizuální nápodoba řečtiny
• Použití přízvuků (poprvé u východních Slovanů, ale neodpovídají konkrétnímu jazyku) a
přídechů.
• Nápodoba dobových řeckých písmen a pravopisu.

Ukázka Čudovského NZ (Mt 12, 14-21)
Фарисѣи же ишьдъше съвѣтъ сътворишѧ
на н҄ь, како и погоубѧтъ. Иисоусъ же
разоумѣвъ отиде отъ тѫдѣ. И по нѥмь
идѫ народи мъноѕи, и ицѣли ѭ вьсѧ, и
запрѣти имъ, да нхе двѣ ѥго творѧтъ, да
събѫдетъ сѧ реченоѥ пророкомъ Исаѥмь
глаголѭщемь: се отрокъ мои, ѥгоже
изволихъ, възлюблѥнъіи мои, на н҄ьже
благоизволи доуша моіа; положѫ доухъ
мои на нѥмь, и сѫдъ ѩзъікомъ
възвѣститъ. Не прѣречетъ ни възъпиѥтъ,
не оуслъішитъ никътоже на распѫтиихъ
гласа ѥго. Тръсти съкроушенъі не
прѣломитъ, и пръта в)ньмъша сѧ не
оугаситъ, до идеже възведетъ на побѣдѫ
сѫдъ. И на имѧ ѥго ѩзъіци оупъваѭтъ.
(Vajsova rekonstrukce stsl. textu)

Závěť Ivana Kality kol. 1339 – adm. jazyk

Střední církevní slovanština

О осьмихь частѣхъ слова
• 1. gramatické dílo v Slavia
Orthodoxa vzniklé asi ve 14. stol.
u jižních Slovanů – kompilace z
byzantských pramenů.
• Vysvětluje základní mluvnické
pojmy, skloňování a časování.
• Vysvětluje csl. mluvnici podle
řecké (takže např. rozlišuje 5
pádů).
• Také 1. tištěná mluvnice (1586)

Vývoj u jižních Slovanů
• Krize knižního jazyka v bulharském prostředí

⮚ vernakulární jazyk se příliš oddálil od knižního (typologické rozdíly – balkanismy, např. zánik
deklinace)
⮚ knižní jazyk si udržuje velkého množství písmen bez opory ve fonologii jazyka (и/ы, ѫ/ѧ), míšení
písmen a mluvnických tvarů vede k nejasnostem.
⮚ bohoslužebné texty se stávají obtížně srozumitelné.

• Změna liturgického řádu v pravoslavném světě

• Podnítí revizi bohoslužebných textů
• V bulharském prostředí (na Athosu) se fixuje archaická a grécizující podoba knižního jazyka, která
se rozšíří do 2. bulharské říše (tzv. trnovský pravopis)

• Šíření srbského státu:

• v jeho rámci dojde k fúzi trnovského pravopisu a dosavadního srbského typu (tzv. rašského
pravopisu) → archaizující a grécizující resavský pravopis

• Kulturní a politický rozkvět Srbska a Bulharska v pol. stol. (carové Ivan Alexandr, Štefan
Dušan Silný, patriarcha Evtimij Trnovský) → vytvoření prestiže tam vzniklých textů a
nových církevněslovanských pravopisů
• Dobytí Balkánu Osmanskou říší (např. Kosovo pole 1389)

Rozdíly mezi typy csl.

Konstantin Kostenecký
• Zřejmě bulharský učenec, který na
zač. 15. stol. sepsal v Srbsku
pravopisný traktát Сказанїе
изьявлѥнно ѡ писменех
• Vyzývá o přiblížení k řeckému
originálu, zastavení variability a
nepřesnosti překladu, která vede k
herezi => cílem тънкота (elegance,
jednoznačnost)
• Princip pravopisu je antistich:
odstranění homografie slov pomocí (v
srbštině) homofonních písmen (např.
ѥ/е, о/ѡ, и/ы, interpunkční hodnota
jeru)

Revize pravoslavné csl.
• V prostředí Athosu a Bulharska se během revize bohoslužebných textů ustanovila
archaizující varieta csl. maximálně (i vizuálně) napodobující řecké originály:
střední církevní slovanština
• Tento proces probíhá paralelně s hésychastickou renesancí na Athosu > šíření
překladů hésychastických klasiků v csl. překladech a vznik nových originálních
textů
• Po zmírnění tlaku Zlaté Hordy se zintenzivnily kontakty východních a jižních
Slovanů v pravoslavných centrech (Athos, Konstantinopol) – východoslovanští
mniši po návratu na Rus přinášejí nové texty (od 90. let 14. stol.)
• Bulharští učenci působí v dalších slovanských oblastech: Srbsko (Konstantin
Kostenecký), Moldávie a Kyjev (Kyprián a Grigorij Camblak) i Moskva (Kyprián,
Pachomij Logofet)
• Dobytí Bulharské říše Osmany (1393/1396) způsobí přesun kulturního centra na
sever: centrem nejarchaičtější trnovské csl. se stává Moldávie a Valašsko.

Důsledky šíření textů v trnovském pravopise
na Rusi
• Přesné opisování textů z bulh. prostředí a pak jejich nápodoba (móda) - tvoření
vlastních textů podle prestižních vzorů
• Obrovská variabilita pravopisu východoslovanských textů (míšení starého a
nového) až do zač. 16. století v Moskevské Rusi a do zač. 17. stol. v Polskolitevské unii a Uhersku
• Nový pravopis se šířil v jednotlivých východoslovanských státech různě: dříve v
Kyjevě a Moskvevské Rusi (cílem Trojice-Sergijevská lavra), nejpozději v
Novgorodě
• Zastavení sbližování csl. a vernakulárního jazyka (odloučení výslovnosti od
psaného jazyka).
• Velmi pozvolná krystalizace nového pravopisu jako kompromisu mezi původním
a trnovským.
• Nový pravopis postupně ovlivňuje liturgickou výslovnost a později i vernakulární
jazyk (přízvukování, bulharská podoba slov)

Paleografické změny
• Změna materiálu: papír místo pergamenu
• Změna typu písma, místo ustavu (unciála) =>
poluustav (semiunciála)
• Změna ornamentů (místo zvířecích rostlinné a
geometrické)
• Zavedení kaligrafického typu písma вязь
• Preference zlata a stříbra místo červené barvy
• Převzetí jihoslovanských písmen či nových
tvarů, typické ы, т, Ȣ, є, ѕ, ѵ, ѯ, ѱ mohou se
objevit řecké tvary písmen, respektuje se
řecký pravopis řeckých slov
• Zavedení interpunkce a diakritiky: tečka,
dvojtečka, středník (= otazník), řecké přídechy
a přízvuky

Pravopisné změny

Další změny podle jihoslovanského vzoru
• Změny v liturgické výslovnosti podle bulharského csl. úzu:
•
•
•
•

Preference *dj > жд (межю > междоу)
Preference ju- na zač. (оуныи > юныи)
Vokalizace slabých jerů v předponách: (свѣтъ > съвѣтъ > совѣтъ)
Tvrdá koncovka 3. оs. носить › носитъ, kromě єсть, бысть, нѣсть.

• Změny v lexiku a sémantice: např. въспитанїе ‚vzdělání‘
• Převzetí řeckých vazeb (byly i ve stsl.), např. nedostatek dvojí negace:
никогоже видѣ
• Stylistické změny: tzv. плетенїе словесъ (květnatý styl s mnoha citáty,
metaforami, synonymy a antonymi, přirovnávání), např. spisy Epifanije
Přemoudrého: Život Sergije Radoněžského a Život Štěpána Permského

Porovnání dvou redakcí PVL (1377 a 15.st.)

Tendence písemných jazyků v
15. stol.

Moskevská Rus
• Standardní (liturgické a biblické
texty, nábožen.): míšení původních
vsl. a jsl. rysů, tendence k
archaizaci
• Hybridní (letopisy a historická
beletrie): roste preference knižních
(csl.) forem
• Úřední: vzniká kancelářská kurzíva
(скоропись), jazyk téměř
neovlivněn jihoslovanským vlivem
(pouze tvary některých písmen,
např. prosazení ы, т).

Litevské velkoknížectví
• Standardní: působení jihoslovanských
intelektuálů (metropolité Grigorij
Camblak a Kiprian) katalyzuje jsl. vliv,
použití standardní variety se však
spíše zužuje
• Hybridní: oddaluje se od csl.,
postupně žánrově roste, od konce
století i beletrie, začíná pronikat i do
náboženské sféry
• Úřední (právo a tzv. Litevská metrika):
kolísá mezi běloruským a volyňským
typem, vstřebává terminologii
vycházející z polštiny
• Vernakulární litevština se v písmu
nepoužívá

Moldávie
• Standardní: trnovská norma, jsou
přepisovány především bulharské
texty
• Hybridní: původně není (málo lidí
umí slovansky => chybí původní
tvorba), v 16. st. historiografie
• Úřední: vychází z haličskobukovinského dialektu, v němž
rostou vlivy csl., rumunštiny a
originální terminologie => stává se
hybridní
• Vernakulární rumunština se v
písmu nepoužívá

Podkarpatská Rus (Uhersko)
• Standardní: trnovská norma
(liturgické a biblické texty)
obohacená o vsl. prvky
• Hybridní: objevuje se až v 17.
stol.
• Úřední: latina, dochovala se 1
listina ve vsl.-csl. z
rumunskojazyčného prostředí
(1404)

Srovnání: České země (14.-15.st.)
• Latina: používá se ve všech sférách
• Němčina: postupně proniká do
všech sfér
• Bible
• pol. 14.st. úřední jazyk

• Čeština: postupně proniká do všech
sfér
• Bible (latinkou i hlaholicí)
• kon. 14.st. úřední jazyk
• pol. 15.st. odborná literatura

• Církevní slovanština: chorvatský
typ se používá v Emauzech 2. pol.
14.st.-zač. 15.st.
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БЛАГОДАРѬ О ЛЮБОСЛЪІШАНИИ!

Спасибо за внимание!
Дякую за увагу!
Дзякуй за ўвагу!
Дякую за позорность!

