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Politický vývoj

Expanze Moskevské Rusi
• Vasilij III. (1505-1533)
• 1514-1609 a od 1654 bývalé Smolenské knížectví patří Moskvě
• 1521 definitivní pohlcení Rjazaňského knížectví

• Ivan IV. Hrozný (1533-1584)
•
•
•
•
•

1547 Ivan IV. prohlášen carem
1551 Stohlavý sněm (Стоглавый собор) – zemský a církevní sněm
1552-1582 dobytí Kazaňského, Astrachaňského a Sibiřského chanátu
1565-1572 опричнина
1589 autokefalita Moskevské církve - patriarchát

• Období zmatků (Смутное время, 1598-1613) – polská intervence
• Michail Romanov (1613-1645)

Vernakulární jazyk

Charakteristika
• Jsou ukončeny hlavní fonologické změny, shody s brus. (vs. ukr.):
• Ztvrdnutí /c/, např. rus. цена, brus. цана vs. ukr. ціна
• Ztotožnění ě/e, např. rus./brus. вера vs. ukr. віра

• Vzájemné ovlivňování dialektů v rámci Moskevského státu
• Vernakulární jazyk se odlišuje jak od knižního (csl.), tak od úředního jazyka
• Začíná pronikání západních vlivů (ale v mnohem menší míře než v Polskolitevské unii)
• Důležitými zdroji poznání vernakulárního jazyka a jeho lexikografie jsou
učebnice (slovníky s konverzačními obraty), vytvořené západními
cestovateli a obchodníky – účelem příruček je se domluvit, mohou
obsahovat dialektismy, nejsou svázány konvencemi funkčního stylu.

Západní učebnice ruštiny
• Ein Rusch Boeck 1568: dolnoněmeckopskovský slovník a konverzace
• Jean Sauvage: Dictionnaire Muscovite
1586: ruský slovník a konverzace
(archangelské nářečí), poprvé se objevují
slova jako шутить, гулять atd.
• Tönnies Fenne 1607: dolnoněmeckopskovský slovník a konverzace
• Richard James (1582-1638): rukopisný
slovník anglicko-(severo)ruský slovník,
zápisy ruských písní (Vologda,
Archangelsk)
• Ridley, Mark, 1618-1620: A Dictionarie of
the vulgar Russe tongue, překlad
latinského slovníku do ruštiny

Výpůjčky ze západních jazyků (1500-1650)
Polština

Němčina

• Vojenství: гусар, майор,
полковник, поручик, рыцарь,
кавалер, капитан, жолнер,
• Administrativa: агент, канцлер,
канцелярия
• Město: аптека, замок, ярмарка
• Jiné: водка, пара, светский,
фальшивый, карета, кухарка,
миля, спина, танец, тарелка,
сумка, комната,

• Móda: бархат, шляпа
• Vojenství a tituly: граф, герцог,
солдат
• Míry: дюжина
• Domácnost: кружка, рюмка,
стул

Standardní církevní slovanština

Charakteristika
• Udržuje fonologické a syntaktické archaismy prohloubené jsl. vlivem

• Duál: И тако бѣаше земля та в ты дни двѣма гладома одержима сущи.
• Jednoduché minulé časy (aorist a imperfektum)
• Používání zájmen: Посла слово свое, исцѣли а и избави а от пагубы ихъ. Аще ли кто
речет слово на пермъскую грамоту, яко похуляя ю и глаголя, яко нѣсть гораздно
устроена азбука си, достойно есть починивати еа
• Dativ absolutní: пришедшу ему тамо
• Široké používání participií: Слышасте ли, братие, словеса мужа того, иже от Руси
пришедшаго?
• Vazby s да: Вся земля да поклонит ти ся и да поет тебѣ.
• Nom. pl. mask. боѕи
• Zájmena: иже, іаже, еже

• Pravopisná variabilita normy jako důsledek jsl. vlivu

• Первый/пръвый, между/межю/межоу, сътворити/сотворити

• Funkčně se rozšiřuje (na úkor hybridní variety)

Změny v chápání církevní slovanštiny
• Jihoslovanský vliv provedl přerušení konvergentního vývoje csl. a vern. jaz.
• Csl. začíná být chápán jako odlišný jazyk (tj. ne jako funkčně podmíněná
varieta jednoho jazyka) a dosavadní metody výuky psaní csl. jako
nedostatečné.
• Vytvoří se představa o stylistické opozici knižních a neknižních výrazů,
mohou být odmítnuty i výrazy csl., pokud jsou totožné s vern., např. жду >
чаю, смерть > успение, правда > истина, жизнь > житие
• Objevují se (přístupem a obsahem divergentní) gramatické příručky nebo
seznamy knižních forem (v rámci rukopisných sborníků)
• Jsou stylisticky upravovány (slavizovány) starší texty => rozšíření funkce a
stylistický rozvoj (umělá archaizace) standardního csl.
• Vernakulární rysy (просторечие) mohou mít negativní konotace

Gennadijevská Bible
• 1. kompletní církevněslovanská Bible
(rukopis)
• Sestavena v 90. letech 15. stol. pod
vedením novgorodského arcibiskupa
Gennadije
• Sestavena (seznam a pořadí knih) podle
tištěné latinské Vulgaty, přivezené
mnichem z pražského emauzského
kláštera
• Zahrnuje:

• Csl. texty vycházející ze stsl. Tradic
• Vsl. překlady (Kniha Ester, Píseň písní)
• Chybějící texty byly přeloženy z latiny (např.
Knihy Makkabejské, Paralipomenon,
Jeremiáš atd.)

• Důvodem snad srovnání náskoku s
katolickou církví, opozice vůči sektě
жидовствующих

Maxim Řek (Максим Грек)
• Michail Trivolis (1470-1556) z města Arta, studoval a
vyučoval řečtinu v Itálii, pak odešel na Athos
• Pozván 1518 k překladu výkladového Žaltáře
• 1522 vyzván k opravě překladů liturgických textů
• Postupně zavrhl resavský pravopis a snažil se psát
moskevskou redakcí csl.
• Také je proti přílišným výpůjčkám z řečtiny a kalkování
• Důraz na komplexní filologické vzdělání (zejm.
gramatika a rétorika)
• Počátek gramatického přístupu k csl. => např.
zaváděním perfekta místo 2.os. aor.
• Slovník Толкование именам по алфавиту
• 1525 Odsouzen za kažení posvátných knih (změny slov
a gramatických tvarů), čímž byl podle odpůrců změněn
význam a zavřen do 1553 ve Volokamském klášteře

Jazykovědné traktáty (Азбуковники)
• Написанїе іазыком словенским о
грамотѣ: teoretický spis o pravopise s
originální terminologií
• О мнѡжествѣ і о единствѣ:zabývá se
problémem rozlišování sg., du. a pl., mj.
pomocí antistichu, např. агг҃ломь, агг҃ѡмъ,
азбуки, азбукы
• Книга глаголемаіа буквы: spisek o
pravopise, zejména z hlediska diakritiky s
mnoha praktickými příklady
• Донатус сирѣчь грамматика и азбука:
překlad latinské školní mluvnice žákem
Maxima Řeka, morfologie podle latin. vzoru
(obsahuje tedy i abl., např. ѿ сегѡ оучителѧ,
ale ne lok. a ins.)
• Většinu z těchto spisů vydal Jagić 1895

Kritika jihoslovanského vlivu
• Roste autorita Moskvy jako centra evropského pravoslaví (titul car) v
souvislosti se zbavením se nadvlády Zlaté/Velké hordy, dobytí tatarských
chanátů a podmaněním Balkánu a Konstantinopole Turky.
• Přesvědčení o výjimečnosti → v pol. 16. stol. odklon od napodobování
jihoslovanských vzorů, dále jde moskevská csl. vlastní cestou (představa o
větší správnosti místního typu csl.)
• Odklon od otrocké nápodoby řečtiny, šíří se spisy Jana Exarcha a mnicha
Chrabra (10.st.) posilující myšlenku o tom, že csl. se vyrovná nebo i předčí
řečtinu (Тѣмьже словѣньскаіа писмена свѧтѣиша сѫтъ и
чьстьнѣиша: Свѧтъ бо мѫжь сътворилъ іа ѥстъ, а гръчьскаіа
еллини погани)
• Ve 2. pol. 16.st. mizí typické trnovské pravopisné rysy jako ѫ m. оу, ръ/лъ
m. ер/ор/ол (пръвыи > первыи), аа m. аіа (добраа > добраѧ)

Oficiální encyklopedická literatura
• Rozsáhlé rukopisné kompilace
starších, redakčně upravených
textů (standardizace jazyka)
• Právo:

• Стоглавъ (církevní i světské právo)

• Historiografie:

• Степенная книга (dějiny Rusi),
• Лицевой летописный свод
(obrázkové světové dějiny)

• Hagiografie:

• Четьи-Минеи архиепископа
Макария (kompletní vydání životů
svatých)

Počátek knihtisku v Moskvě
• Anonymní typografie:
• asi 1555-1567 vytištěno 6 knih:
Evangelium, (3x), Žaltář (2x), Triod

• Typografie Ivana Fjodorova:
• 1564 Apostol, 1565 Časovnik (2 vyd.)
• 1566 Ivan Fjodorov emigruje do Litvy
i s tiskařským strojem (protitiskařská
lobby)

• Moskevská tiskárna (печатный
двор)
• Andronik Neveža: Žaltář 1568 a 1577
• Pokračování tisku od konce 16.st.

Úřední jazyk

Charakteristika
• Centralizace Moskevského státu vede k standardizaci úředního
jazyka
• Приказы – centrální úřady, formulující akta a úřední korespondenci
• Úřední jazyk (приказной я.) je flexibilnější než knižní, mohou
přibývat vernakulární rysy v čase
• Žánry:
• Světské zákoníky
• Úřední akta
• Od 1600 (od 1621 pravidelně) rukopisné noviny Вѣсти-Куранты

• Písmo (kromě Zákoníků): скоропись

Jazyk
• Pravopisně se liší od knižního jazyka (např. nedůsledně psané ѣ, někdy nerozlišuje jery, и po
velárách)
• Fonologické rysy
•
•
•
•
•

plnohlasí (передъ, холопъ)
*tj/dj: отвѣчати, хоженое
ro-: робъ
ije > je: безчестье, судья
Veláry se nemění v pádech: диаке

• Morfologické rysy
•
•
•
•
•
•
•

Pouze pf., v 1. a 2. osobě může být se sponou (видѣлъ есмь/есми/есмѧ, видѣл еси)
Gen. Pl. Mask. -овъ
Adj. -ои/-ей, gen. sg. mask. -ого/его, gen.sg.fem. -ои
Inf. -ть/ти
Fut. Стану, учну
Neshoda participia: купець идучи
Další: людеи (csl. людии)

• Slovní zásoba: которыи, právnická a administrativní terminologie

Соудебникъ
• Pokračuje tradici vedoucí od
Ruské pravdy
• Судебники vydány (rukopisně)
1497, 1550, 1589 a 1607

Челобитная 1614
• Žádost s pevnou strukturou,
obsahující formulku биетъ
челомь
• Jazykově variabilní, podle
jazykové úrovně žadatele (např.
akání)

Odpověď na žádost
• Odpověď má pevnou strukturu a
používá ustálené obraty:
odesílatel, žádající osoba,
shrnutí žádosti, rozhodnutí
(rozkaz o vyplnění), datum a
místo
• Část dokumentu je
přeformulována z původní
žádosti, ale standardizovaným
jazykem (zrušení nářečních jevů,
syntaktická úprava)

Hybridní varieta

Jazyková charakteristika
• Patří do knižního jazyka (snížená norma), ale obsahuje řadu
vernakulárních rysů)
• Tradiční letopisy se archaizují, ale stále obsahují větší variabilitu
knižních a neknižních forem (např. použití pf. místo jednoduchých
časů, kolísání pravopisu, pádových forem, plnohlasí)
• Knižní a neknižní jazykové prostředky mohou kolísat podle kontextu,
emocí.
• Rozvoj žánrů, např. beletrie, hagiografie, eschatologické spisy,
publicistika, příručky.

Moskevský letopis konce 15.st.

Dopisy Ivana Hrozného
• Stylisticky jsou odlišeny pasáže,
kde je používána církevní
slovanština (hovoří o božských
věcech), tam např. jednoduché
min. časy
• V emotivních a ironických
pasážích i hovorová slova, jen
perf.
• Styl se liší i podle adresáta (csl.pro mnichy, hovorovější styl pro
světské)

Домострой
• Příručka chování ve státním,
náboženském a soukromém životě.
• Stylistické rozdíly podle tématu:
hovoří-li se o náboženských
věcech: csl., o domácích vern.
• Vedle sebe
• 2.sg. -ши/шъ,
• inf. ти/ть,
• gen. adj. –аго/ого

• Mluvnické tvary se liší v
jednotlivých slovech:

• abstr. плоди, konkr. Плоды
• даръ божии vs. вишневои морс

Рѣчь тонкословїа греческаго
• Učebnice řečtiny z 15/16.st.
• Jedna z nejstarších „učebnic
ruštiny“
• Na rozdíl od západních učebnic
výraznější vliv csl., kolísání
forem např. езеро/осень, ale
свѣча/нощь,
съвръшено/съвершено, ale
skoro bez syntaktických
knižních rysů
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