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Politický vývoj a jazyková situace

Politicko-kulturní vývoj
• 1492 definitivní personální unie Polska a Litvy
• Zikmund Starý (1506-1548)

• Zikmund August (1548-1572)
•
•
•
•
•

•

50. léta 16.st. vytváření reformačních kruhů na Litvě
Asi 2. pol. 16.st. Vytvoření Záporožské Seči
1561 privilegium litevským Tatarům
1563 Vilniuské privilegium: zrovnoprávnění pravoslavné, protestantské a katolické šlechty
1569 Lublinská unie – spojení Polského království a Litevského velkoknížectví do jednotného státu Rzeczpospolita Obojga Narodów => začátek
polské kolonizace na běloruském a ukrajinském etnickém teritoriu => tzv. polszczyzna kresowa
1573 Varšavská konfederace – zákon o svobodě vyznání šlechty a svobodných lidí

• Štěpán Báthory (1576-1586)
•
•

1578 založení kozáckého vojska v rámci armády Rzeczypospolitej
1579 založení Vilniuské akademie, 1. jezuitské vysoké školy v VKL

• Zikmund III. Vasa (1587-1632)
•
•
•
•

Protireformace a centrální podpora šíření katolictví
1590 Porządek ze strony Niżowców i Ukrainy – omezení autonomie kozáků > povstání K. Kosyňského (1591-3)
1596 Brestská církevní unie
1620 obnovení činnosti pravoslavné církve soupeřící s uniatskou (řecko-katolickou) církví

Jazyky na východě Rzeczypospolitej
• Hovorové jazyky: ukrajinské, polesské a běloruské dialekty, litevština,
lotyština, karaimština, (krymská) tatarština, jidiš, polština (zejm. od 2. pol.
16.st.) a další
• Konfese: pravoslaví, katolictví, později uniatství, kalvinismus, luteránství,
unitářství (novoariánství), judaismus (různé směry), islám.
• Psané jazyky

• Ruténština: úřední jazyk ve VKL, jako lit. používán všemi konfesemi kromě katolíků.
• Církevní slovanština: bohoslužebný jazyk pravoslavných a uniatů, postupně nabývá i
funkce vzdělaneckého jazyka pravoslavných.
• Polština: nadkonfesionální jazyk, preferován šlechtou, úřední v Haliči, proniká do VKL.
• Latina: nadkonfesionální, jazyk vzdělanců, psána jím i literatura, šířen školou.
• Litevština: od 1547 v Prusku (luteránský katechismus, překlad Bible), od 1575 na Litvě
(katolický katechismus).
• Hebrejština: kulturní jazyk Židů a Karaimů.

Hybridní varieta

Charakteristika
• O hybridním jazyce (výrazné míšení csl. a vern.) v PLU lze hovořit pouze do
zač. 16. st., pak dochází k:
• Vytvoření csl.-ruténského bilingvismu podle vzoru bilingvismu
latina/polština, přičemž ruténština výrazně rozšiřuje své funkce kromě
liturgické a stabilizuje se

• A. Filippovič 17.st.: Русь – Словенскимъ и Рускимъ, а Поляки – Латинскимъ и
Полскимъ языкомъ, ведлугъ народу и потребы литералной книгъ заживаючи.

• Rysy hybridního žánru mají:

• Letopisy (tradiční hybridní žánr): postupně přecházejí k ruténštině (ale i lat., pol.)
• Odborné spisy: např. překlady z hebrejštiny (např. Logika, Aristotelova vrata) => pro
odbornou tvorbu hlavně latina, brzy ruténština a csl.
• Náboženské: Четья z r. 1489, biblické překlady F. Skoriny – větší zpřístupnění textů =>
v pravoslaví/uniat. ale převládá csl., katolictví: lat., pol., jiné konfese: ruténština,
polština

Francisk Skorina
• 1486 (Polock) -1551 (Praha)
• 1517-1519 vydává v Praze 23
starozákonních knih (překl. z lat. a češ.)
• 1520-1525 tiskne liturgické texty ve
Vilniusu
• Od 1535 žije v Praze, zřejmě jako lékař
nebo zahradník
• Jazyk:
• Průnik vern. forem do csl.

• více perf., ustrnulých participii (даючи,
дающии), u- > v-, греси/грехи/грехове, 1.pl.
–мъ/мы/мо, minimální užití ѣ atd.

• Řada bohemismů (заграда, наглыи,
жаларъ, гудба, змизати…)
• Téměř bez jihoslovanského vlivu

Ruténština

Charakter
• Označení: РУСКЇИ ЯЗЫКЪ, v kontrastu s csl. také общїи, простыи
• Vznikl na základě úředního jazyka východoslovanských knížectví (např. Polockého), které byly do
14. stol. pohlceny Litvou
• Administrativní jazyk VKL, pak vých. Polska do r. 1696 v litevsko-bělor., do 1673 v ukrajin. části
• Status 1566, 4.1: А писаръ земскій маеть по Руску литерами и словы Рускими вси листы и позвы
писати, а не иншымъ языкомъ и словы, и такъ маетъ писаръ присегати.

• Je rozdílná jak od csl., tak od vern. (Uževyč 1643: lingua sacra sclavonica vs. lingua sclavonica vs.
lingua popularis)
• Ruténština se stává zejména jazykem šlechty, zatímco csl. je jazykem učenců (podobně polština a
latina)
• Řada ruténských textů je překladem z polštiny, postupně se s polštinou natolik sbližuje, že se (v
případě úředních textů) jedná téměř o transliteraci.
• Nelze jasně oddělit severní (běloruskou, poleskou) a jižní (ukrajinskou) varietu, severní může
vykazovat větší tendenci k polonizaci, jižní k vlivu csl., dialektální rysy může obsahovat lokální
administrativa

Jazyková charakteristika
Rysy společné s moskevským úředním
jazykem
• Historicko-fonologické rysy: plnohlasí, *tj/dj
> ч/ж, o- (один)
• Morfosyntax: použití perfekta (často se
sponou: я есми был, ты еси был, он
был…)
• Skloňování adjektiv (kromě nom. sg.
mask.): доброго, доброи
• Gen. pl. mask. -овъ
• Nedůslednost psaní ѣ (často úplné
vynechání) – důslednější v textech z ukr.
• Kolísání inf. –ти/ть (ukr. spíš -ти)
• Předpona вы- (выдати)
• Některé, zejména lexikální vlivy csl. (i když
méně než v mosk.): искати, сретнути…

Specifické rysy
• Zachování nom. adj. Sg. mask. (добрыи), 2. palatalizace
velár ve skloňování(у руцэ), vokativu (пане)
• Počáteční u- > v-, předl. V > u (вбити, вже/вжэ, у реку)
– typičtější pro bělor. psaní
• Nepřízvučné /ja/ > /je/ (витезъ, паметь) – polesskovolyň.
• Změna e > o i na jiných místech než v moskev. (жона,
чотыры)
• Časté psaní ы (později také э) po ц, ч, ш, ж, р (чынити,
прышол) – br.-poless.
• Časté měkké koncovky 3.os. (маеть, мають)
• Koncovka –мо u 1.pl. (есмо), vedle –мъ/мы
• Stopy existence protetického v- (озметь)
• Typická slovní zásoba: але, абы, або, бо, иж, вел(ь)ми,
мети, чути, часъ, одъ
• Absence *jь: мѣти, згубити
• Съг- › зг-: згода
• Rozlišování /g/ (кг/ґ: кгде), /h/ г
• Texty z ukr. oblastí: nejistota ы/и, vzácně ѣ > и, о > оу

Polský vliv
• Folonogické lexikalizované
polonismy:
•
•
•
•
•
•

*tj: обецати, цудныи, моцныи
*TroT: кроль, оброна
*dl: ковадло
*lъ: длугыи, вздлужъ
*ę: венцъ
*e > o: продокъ

• Morfologické polonismy:
•
•
•
•

tvoření perfekta (былем, я-м был),
tvoření fut. (буду чынил)
preference gen. O-kmenu: -u (лесу)
1. sg. typu поведам

• Lexikum:

• Funkční slova: ал(ь)бо, теж,
ведлуг/ведле, барзо, жебы, звлаща,
кгды, же
• Administrativní pojmy: аркгументъ,
децизия, бурмистръ, шлюбъ,
валчыти, воитъ, кгвалтъ, рахунок,
фундация, сведецтво, рада…
• Běžná slovní zásoba: рокъ, барва,
милость, жартъ, рэчъ…

Administrativní použití
• Litevská metrika (sebraná
kancelářská akta VKL 15.-18.st.)
• Metryka ruska (1569-1673,
Kyjev, Volyň, část Podolí)
• Významné zákoníky VKL:
• Kazimírovo Privilegium 1447
• Kazimírův Suděbnik 1468
• Litevské statusy 1529, 1566 a 1588

Světská překladová literatura
• Zachováno rukopisně
• Překladová beletrie (z pol./češ.):
•
•
•
•
•

Alexandreida
Trajánská historie
Tristan a Izolda
Historie o Attilovi
Bova Králevic

• Překladové kroniky (z pol.)
• Kronika Marcina Bielského
• Kronika Macieje Stryjkowského

Biblické překlady
• Peresopnycké evangelium (rkp.,
1556-1561, Volyň) na základě csl.,
pol. a češ., jeho volný přepis:
Žitomirské evangelium (rkp., 1571,
Volyň)
• Vasil Ciapinski: Evangelium (1572,
tisk, Ňasviž, Bílá Rus, dvojjazyčný
cyr.-rus. text) – z pol. – kalvín.arián.
• Krechovský Apoštol (1573, rkp.,
Halič) z pol. – kalvín.
• Valentyn Nehalevskyj: Evangelium
(1581, rkp., Volyň), z pol. - arián.

Role ruténštiny v liturgii
• I v pravoslavném a uniatském
prostředí roste používání ruténštiny
v náboženství
• Kázání a modlitby byly běžně
ruténsky
• Existuje polemika o rozdělení rolí
csl. a rut.
• Kyjevský Postní triod 1627 –
některé části liturgie rut.
• Kyjevský trebnik Petra Mohyly
1646

Konfesní literatura
• 1562 (tisk) Katechismus Simona
Budného (Białystok, kalv.-arián.)
• 1577 (tisk) Piotr Skarga: O jedności
kościoła bożego => vyvolalo vlnu
polemické literatury na obranou
pravoslaví (např. Ivan Vyšeňskyj,
Przemyśl) nebo uniatství (např.
metropolita Ipatij Pocej, Brest)
• V ruténštině těchto spisů, často
tištěných mohou být lexikalizované
csl. formy (např. plnohlasí, nekteré
koncovky, složená slova)

Letopisy
• Starší letopisy nebo starší části
letopisů mohou být psány ještě
hybridním jazykem, mladší části
jsou ruténské.
• Jednotlivé letopisy se přístupem
k jazyku mohou dost lišit podle
délky tradice (např. Letopis
Avraamky vs. Lvovský letopis vs.
Vilniuský letopis, viz PSRL 17, 20,
35)

Ivan Uževyč: Ruténská mluvnice
• Podle jazykových rysů snad pocházel z Volyně
• 1. ruténská mluvnice Грамматыка
словенская (rkp.)
• Napsána během studií autora na Sorbonně
1643 – existují 2 verze
• Psána latinsky = určena pro cizince
• Strukturně vychází ze Smotrického mluvnice
1619, ale i z latinské mluvnice (latin. pády)
• 1. část slabikář a výslovnost písmen,
představení různých typů písmen
• 2. část: morfologie – tam mj. uvádí i duál
(пануєва, пануєта), polonismy: я естемъ, ты
естесь

Ivan Uževyč: konverzace

Standardní církevní slovanština

Charakteristika
• Větší variabilita textů než v Moskevské Rusi – není jediné centrum (hlavními centry Kyjev,
Vilnius, Ostroh…), kolují opisy rukopisů původně bulharských, moldavských, moskevských
• Texty v moskevské csl. mohou být beze změny přetiskovány (místní texty ale v Moskvě
ne, tam chápána „litevská“ norma jako odlišná, a tedy chybná)
• Církev není autokefální, takže zachovává kontakty s jižní Evropou
• Není reakce proti jsl. vlivu jako v Moskevské Rusi, všechny jsl. rysy zachovány
• Výslovnost cs.:
•
•
•
•
•

v cizích slovech se е vyslovuje bez jotace (také písmeno э)
г /h/, кг > ґ /g/ („гамма“ od kon. 16.st.).
Ѳ /ft/, ale i /θ/.
Ѣ /i/, и /y/
Jihoslovanské přízvukování vlastních jmen: Михаил (mosk. Михаил), Соломон (mosk. Соломон),
Ѳеофан (mosk. Ѳеофан)
• Přízvukování proklitik: на землю (mosk. на землю)

Szwajpolt Fiol
• 1459 (Franky) -1525/6 (Krakov)
• První cyrilský tiskař
• 1491-1493? Vydá v Krakově 5
vsl.-csl. knihy (Oktoich, Časoslov,
Postní triod, Květní triod, Žaltář)
– 1. csl. knihy tištěné cyrilicí (srv.
1. csl. tisk hlaholicí již 1483)
• Jazyk typickým představitelem 2.
jihoslovanského vlivu

Pravoslavné vzdělání
• V Polsko-litevské unii měli obyvatelé široký přístup ke vzdělání, které se poskytovalo latinsky a
polsky (zejména v protestantském prostředí).
• Rozvoj jezuitského školství (od 1571 v VKL), Brestská unie (1596) a nízká znalost csl. se staly
vážným nebezpečím pro tenčící se pravoslavnou komunitu.
• Pravoslavní intelektuálové a šlechtici proto zakládají řadu kulturně-vzdělávacích center při
pravoslavných chrámech (tzv. bratrstva), jejichž součástí se stávají škola a tiskárna, jejich úkolem
byla také všeobecná podpora pravoslavného obyvatelstva (Lvovské a vilenské bratrstvo již od 15.
stol.)
• Církevní slovanština je zde chápána jako symbol pravoslaví.
• Vzdělávací systém vytvořen na základě jezuitských kolejí a protestantských gymnázií, role latiny je
přenášena na csl., přičemž se klade důraz i na aktivní znalost (slovem i písmem, někdy jsou žáci
nuceni ve školem mluvit pouze csl.), základem je ale znalost latiny, učí se i řečtina, polština. Učí se
trivium (gramatika, rétorika, dialektika) a quadrivium (aritmetika, geometrie, hudba a
astronomie), v největších školách i lékařství a teologie
• Tiskárny produkují vedle liturgických textů také učebnice jazyka a vyučovaných předmětů v csl.
(např. Katechismus S. Zizanija 1595, Rétorika Joannikija Galjatovského 1659)

Významné bratrské školy v Rzeczypospolitej
• 1576-1622/4 Ostroh (Volyň)
• 1585-1790 Lvov (Halič): na počátku vzorem pro ostatní školy
• 1588-18.st. Vilnius (Litva): nejdůležitější škola na Litvě
• 1590/2 Mohylov (Litva)
• 1591 Brest (Litva)
• 1592 Minsk (Litva)
• 1615/6 Kyjev, 1632 spojena se školou Kyjevo-pečorské lavry → stane
se nejvýznamnější pravoslavnou školou vůbec
• 1619-1726 Luck (Volyň)

Ostrožská Bible
• 1. kompletní tištěná csl. Bible
• 1580-1581 vydána Ivanem Fjodorovem ve
spolupráci s Gerasimem Smotrickým v
Ostrohu v tiskárně Ostrožské akademie
• Základem byla Gennadijevská Bible, jejíž
text byl zkontrolován podle tištěné řecké
Septuaginty, bylo přihlédnuto k dalším csl.
rukopisům (vsl., srb. i bulh.), Vulgatě a
českému překladu
• Jazykově byl text očištěn od vern. rysů,
csl. standard byl přísně dodržován
• Stala se základem všech dalších
zveřejňovaných biblických textů a byla
schválena i Moskevským patriarchátem.

Skorina

Ostrožská Bible

Příručky k csl.
• Slabikáře (pro děti):

• 1574 Azbuka: Lvov (Ivan Fjodorov)
• 1596 Наука ку читаню и розумѣню писма
словенского: Vilnius (L. Zizanij)
• 1618 M. Smotrickij: Букварь языка славенска…

• Slovníky (csl.-rut., pro kleriky):
• Lavrentij Zizanij: Lexis 1596
• Pamvo Berynda: Kyjev 1627

• Mluvnice:

• 1586 Кграматика словеньска языка (О осми
частѣх слова), Vilnius
• 1591 Ἀδελφότης, Lvov (řecko-csl., ukr. slova)
• 1596 L. Zizanij: Грамматіка словенска
• 1619 M. Smotrickij: Грамматіки славенскиѧ
правилное сѵнтаґма

Kodifikace csl. (Smotrickij 1619)
• Meletij Smotrickij pocházel z Podolí (dnes záp. Ukrajina), byl
polockým pravoslavným arcibiskupem, ale pak přešel k unii
• Mluvnice vychází z řecké a obsahuje části: ortografie,
etymologie (= rozsáhlá morfologie), syntax (vysvětlení
vyšinutí z vazby a zákl. slovosledu), prosodie (o csl. verši)
• Pravidla používání písmen a akcentuace pro udržení principu
antistichu (např. о/ѡ), pravidla pro přepis řeckých slov (+ ґ
pro /g/), rozdíl ъ/ь jen měkčení, seznam slov s písmenem ѕ
(ne v paradigmatu)
• Zpravidelnění fonologie: kompletní vokalizace jerů
(совершити)
• Správné rozlišování 7 pádů (v deklinaci psáno ukazovací
zájmeno jako člen), ale rozlišování mnoha rodů (např. 5 u
zájmen), ustanovení deklinací a konjugací
• Povoleny některé ne csl. tvary jako dublety: koncovky –ov v
gen. Pl. (другъ/другѡвъ), dat. Sg. ст҃ой/ст҃ѣи
• Duál u všech skloňovaných slovních druhů, zavádí se rozlišení
duálových koncovky zájmen a sloves podle rodu (m. n. на
читаева, f. нѣ читаевѣ)

Petr Mohyla
•
•
•
•

1596 (Suceava) - 1647 (Kyjev)
Moldavský bojar (jeho otec i bratři byli moldavští i valašští vojvodové)
Archimandrit Kyjevo-pečorské lavry od 1627, kyjevským metropolitou 1632-1647
1632 sjednotil Kyjevskou bratrskou školu s vlastní školou Kyjevo-pečorské Lávry →
Kyjevo-Mohylanské kolegium, později zakládány filiální školy.
• Jeho úspěchy a vliv:

• Studium (využití didaktických metod latinského školství) a výborná znalost latiny a řečtiny =>
možnost kritické revize slovanských překladů, použití rétorických výdobytků klasických jazyků
• Sjednocení a vytříbení pravoslavné teologie: Trebnik 1646, a Katechismus (byl uznán celým
pravoslavným světem, vydán záhy latinsky, polsky, ruténsky csl., řecky, rumunsky)
• Normalizace církevní slovanštiny díky gramaticko-filologickému přístupu
• Rozšíření funkcí csl. podle latinského vzoru: odborný, pak i literární jazyka (i poezie, drama – žánry
téměř neznámé v Mosk. Rusi)
• Rozmach pravoslavného knihtisku (přes 50 titulů)
• Šíření pravoslavného vzdělání a knihtisku do okolních zemí (Valašsko, Moldávie, Moskevská Rus)

Krize znalosti csl.
• Církevněslovanská filologie je sice na vyšší úrovni než v Moskevské
Rusi, ale všeobecná znalost csl. je nízká
• Před csl. je dávána přednost ruténštině nebo polštině (např. kn.
Kurbskij dal pravoslavnému knížeti Konstantinu Ostrožskému Homilie
sv. Jana Zlatoústého, ten si je nechal přeložit do polštiny)
• Pravoslavné liturgické knihy vydávány i polsky, např. Krátký
Katechismus Petra Mohyly.
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