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Kontext

Historický přehled
• Alexej Michajlovič 1645-1676

• 1648 založení Simbirsku: intenzifikace osidlování středního Povolží
• 1648-1654 povstání záporožských kozáků Bohdana Chmeľnyckého proti
Rzeczypospolitej => začátek ukrajinského osídlení „Slobožanské Ukrajiny“ (kolem
Charkova)
• 1654 Perejaslavská rada: připojení Hetmanátu (s Kyjevem) k Moskevské Rusi
• 1654-1667 Polsko-ruská válka – Potopa
• 1659 Kyjevské kolegium získává status akademie
• 1656 a 1666-7 Moskevské koncily: církevní rozkol pravoslavné církve =>
pronásledování staroobřadníků

• Fjodor III. Alexejevič 1676-1682
• Petr Veliký 1682-1721

• 1696 samostatná vláda => začátek reforem Petra Velikého
• Od 1700 úřad patriarchy neobsazen => 1721 vedením církve určen Nejsvětější synod

Polský vliv 2. pol. 17. stol.
• Polská kultura zprostředkuje evropskou kulturu (srozumitelný jazyk, navíc
řada textů zprostředkována i ruténsky)
• Připojení Hetmanátu způsobí příliv intelektuálů majících polské vzdělání,
které se dále šíří.
• Carové Alexej Michajlovič a Fjodor III. polonofilové – nápodoba polského
dvora (móda, architektura, zvyky), šíření znalosti polštiny: car Fjodor III.
uměl výborně polsky a oženil se s polskou šlechtičnou.
• Vzrůst dovozu polských knih do Moskevské Rusi od 60. let 17. stol., často
jde o překlady např. z latiny (antičtí a středověcí autoři), beletrie, rytířský
román => tyto dále překládány a přepracovávány v moskev. prostředí
• 1686 mír mezi Moskvou a PLU => zesílení polonofilství za regentky Sofie
• Dobové výpůjčky: анатомия, комедия, банкет, булка, марципан, герб,
граната, капрал, коляска, компас, рынок, цех

Heinrich Wilhelm Ludolf
•
•
•
•

1655(Erfurt) – 1712, diplomat
Od 1680 žije v Londýně
1692-94 cestoval po Rusku
1696 (Oxford) vydá 1. mluvnici mluvené
ruštiny (obsahuje i konverzaci)
• Hovoří o rozdílech csl. a ruš. (loquendum
Russice et scribendum est Slavonice), ví o
úředním jazyce (vulgaris dialectus)
• Zná Smotrického mluvnici, ale zpracovává
mluvnici po svém:
• Všímá si důležitosti přízvuku, ale nepíše je
• Nepochopil vidy
• Uvádí jen tři časy (min., bud., přít.)

Porovnání funkcí psaných variet (zač. 17.
stol.)
Rzeczpospolita

Moskevský stát

• Liturgická: csl., částečně rutén.
• Odborná: csl., rutén.
• Letopisy: rutén.
• Beletrie: rutén.
• Administrativa: rutén.

• Liturgická: standardní csl.
• Odborná: hybridní csl.
• Letopisy: hybridní csl.
• Beletrie: hybridní csl.
• Administrativa: úřední jazyk

Rzeczpospolita

Moskva

Církevní slovanština

Počátek kyjevského vlivu
• Kyjevská metropolie byla přímo podřízená Konstantinopoli a rozvíjela se tu filologická
činnost (studium řečtiny, latiny, csl. gramatiky; rétorika, filosofie, teologie vyučovány
latinsky)
• V Moskevské Rusi byly revize zahájeny v Trojice-Sergijevské lávře 1616 – nepřijaty
• Ve 20. letech za metropolity Filareta opatrněji – dočasně tištěny knihy z PLU
• Představa Moskvy jako centra pravoslavného světa, novou Konstantinopol, potřeba
sjednocení s ostatními pravoslavnými církvemi, podporováno vztahy s konstantin. patr.
• Ve 40. letech vytištěno více teologických knih z PLU => tamější vzdělanost, jazyk a
teologie chápány jako vzor
• Kyjevští mniši přicházejí do Moskvy a začínají učit v Andrejevském klášteře, mj. řečtinu.
• 1649 Patriarcha Iosif pozval kyjevské mnichy (Epifanij Slavineckij – sestavil csl.-lat.
slovníky , Arsenij Grek) k revizi liturgických textů podle řeckého originálu, z moskevských
mnichů se účastnil kněz Nikon

Patriarcha Nikon
• 1605 (okolí N. Novgorodu) -1681
• Nechal sebrat texty z Athosu a znalce řečtiny,
opíral se na kyjevské vzdělance a Řeky
• Od 1653 měnil Bohoslužebný řád (ustav),
vyznání víry, úprava jazykové normy,
liturgických úkonů (křižování se 2 prsty,
klanění se po pás, počet zvolání aleluja atd.) –
bez celocírkevní diskuse
• 1654 kyjevští vzdělanci pověřeni vedením
ruské tiskárny
• 1656 provozování starých zvyklostí
prohlášeno herezí => odpor části církve =>
vznik staroobřadnického hnutí
• 1666 svržen, zejména kvůli sporům s carem o
kompetence

Vliv kyjevských a řeckých intelektuálů
• Jejich nárůst souvisí s připojením
Hetmanátu k Moskvě.
• Nejvýznamnější:

• Simeon Polockij (1629-1680, běl.)
• Dimitrij Rostovskij (1651-1709, ukr.)
• Feofan Prokopovič (1681-1736, ukr.)

• 1687 Славяно-греко-латинская
академия – škola podle vzoru
Kyjevské akademie (csl. jako živý
jazyk) – vyučující Ioannikij a Sofronij
Lichudové, do 1700 vyučování v
řečtině, od 1701 vedeno Stefanem
Javorským (prof. kyjevské akademie) >
zavedena latina podle kyjevského
vzoru

Převzetí kyjevské normy v Moskvě
• Ortoepie:
•
•
•
•
•
•

Definitivní zavedení čtení г /h/
Nejsou čteny koncové jery: богъ /boh/, dříve /boho/ < /bogo/
Čtení ѣ jako /i/ (csl. norma do 1800)
Čtení ѳ /θ/
Přízvukování jmen podle původního jaz. Викто́ ръ › Вíктѡръ, Миха́илъ › Мїхаи́ лъ
Přízvukování předklonek: во́ имѧ › во и́ мѧ

• Ortografie:

• Zavedení písmena й
• Oblíbenost řeckých tvarů písmen: Σ, Ν
• Definitivní zavedení е/о m. ь/ъ ve slabé pozici (konec dublet сътвори/ сотвори)

• Syntax: např. во вѣки вѣкѡмъ › во вѣки вѣкѡвъ
• Lexikologie

• Více řeckých slov: ікона vedle ѡбразъ
• Rutenismy: школа vedle оучилище, азбука > букварь

Oddělení staroobřadnické variety
• Novoobřadníci (nikoniáni) jsou
orientováni na mluvnickou správnost
a nápodobu řečtiny => vzorem jsou
mluvnice vydané v Rzeczypospolitej
• Staroobřadníci zachovávají starou
moskevskou normu, jsou orientováni
na text, důraz na posvátnost textu –
archaismus => rukopisně tvoří dále
liturgické texty podle staré tradice,
písařská centra jsou v odlehlých
oblastech
•
•

originální texty: o pronásledování
staroobřadníků
hybridní text: Житие протопопа
Аввакума, им самим написанное

Rozchod s kyjevskou normou
• 1648 je v Moskvě vydána Smotrického mluvnice =› přijetí kyjevské normy
v Moskvě po drobné úpravě.
• Mluvnice není zcela totožná s původním vydáním (1619)

• Odstranění dublet v paradigmatu (např. nom. sg. Рабыни/рабынѧ › рабынѧ)
• Sjednocení paradigmat (např. друзѣх/словесех › všude –ѣхъ, пастыре/клеврети >
jen –и, gen. Sg., zájmen самагѡ › самогѡ podle тогѡ, братъ/домѡвъ › vždy -ѡвъ)
• Sjednocení psaní stejných tvarů (např. adv. где/сюдѣ › jen -ѣ)
• Omezení homografie: např. мрежѧ (gen.sg./nom.ak.pl.) > мрежи / мрежѧ / мрежы,
воиномъ (ins.sg., dat. Pl.) > воиномь / воиномъ, читаемъ (ind./part.) > читаемъ /
читаемь

• Postupně se stává normativní mluvnicí moskevské csl.
⮚ definitivní zavedení gramatického principu v csl.
⮚ oddělení od kyjevské normy

Stylistické rozdělení knižního jazyka (csl.)
• Zavedení požadavku gramatické
normativnosti písemného jazyka

⮚Rozšíření csl. i do světských žánrů v
závislosti na vzdělání
⮚Hybridní csl. přežívá v literatuře méně
vzdělaných vrstev a u staroobřadníků
(Avvakum)

• Vytvoření dvou variet csl. odlišených
rétorickými prostředky

• Vysoký csl.: rétoricky vyumělkovaný, více
normalizovaný, плетение словесъ
• Prostý csl.: spis Евдоким: Простословие,
некнижное учение грамоте

• Gramatika a rétorika mohla být chápána
pozitivně v souvislosti s řeckým vlivem,
ale negativně v souvislosti s latinským

Světské používání csl.
• Zavedení požadavku gramatické
normativnosti písemného jazyka
⮚ rozšíření csl. i do světských žánrů

• Artemon Matvejev 1671-76 šéf
Vyslaneckého úřadu, inicioval
překlady encyklopedických děl
zejména do csl. (Nicolae Milescu)
• V csl. se píše poezie, drama, odborné
příručky (Ариѳметика 1703), vzácně
úřední texty či použití jako mluvený
jazyk
• Ve světském použití jazyk
kontaminován cizími slovy, v případě
nedůslednosti i vern. rysy

Jazykové příručky k csl.
• Slabikáře, např.

• 1694 (Karion Istomin)
• 1701 (Fjodor Polikarpov-Orlov)
• 1720 (Первое ученїе отрокѡмъ, F.
Prokopovič)

• Slovník:

• 1704 Леѯїконъ треѧзычный (F.
Polikarpov-Orlov)

• Mluvnice:

• 1721 nové vydání Smotrického mluvnice
– přepracování F. Polikarpova-Orlova,
pokus o modernizaci jazyka, orientace a
aktivní znalost (např. nepovinný duál),
označuje archaismy
• 1723 F. Maksimovič: Грамматіка
славенскаѧ

Revize Bible
• 1712 zahájeny práce na rozkaz Petra Velikého,
měly být srovnány s řeckým textem a přeložit jinak,
je-li nutné (předpoklad aktivní znalosti csl.)
• Postupné omezení standardní csl. jen na církevní
sféru (od 20. let), jinde velmi variabilní hybridní
variety
• Text Bible modernizován
• Omezení duálu (наю > намъ)
• Záměna 2.sg. aor. > pf. (чита > читалъ єси)
• auxiliár u kondicionálu (аще бы восхотѣлъ › аще бы
восхотѣлъ єси)

• Vydáno až 1751 (Alžbětinská Bible) => dodnes
normativní verze Pravoslavné církve
• Liturgické texty revidovány nebyly
• Tato konečná fáze vývoje csl. se nazývá synodální

Jiné variety

Úřední jazyk
• Соборное уложение 1649 – 1.
tištěná kniha v úředním jazyce stala se normou pro úřední jazyk
• Funkce úředního jazyka se
rozšiřují: kromě akt a zákonů
také zprávy vyslanců, překlady a
učebnice pro carský dvůr (1637
Kosmografie Merkatora), noviny

Вѣсти-Куранты
• První skoropisné rukopisné noviny,
zhotovované vyslaneckým úřadem
(Посольский приказ) => psány
úředním jazykem
• 1600 nepravidelně, 1621
pravidelně
• Původně jen pro cara a bojarskou
dumu, později se šíří i mezi širší
společnost
• 1702 transformovány na
Вѣдомости psané poluustavem (od
1710 část. graždankou)

Beletrie
• 17. stol. – velký rozvoj beletrie
• Originální, překladová či
kompilační tvorba.
• Jazykově kolísá od hybridního
jazyka po jazyk podobající se
živému

Hetmanát (v rámci Ruska)

Církevní slovanština
•

•

Liturgie a církevní spisy: používána
dále kyjevská csl., od moskevské se
liší minimálně, ale může obsahovat
ukr. průniky, drobné morfologické
rozdíly
Literatura a odborné spisy: csl.,
ruténština, hybridní jaz., např.
•
•
•

•

drama (csl. - Царство натури
людской),
poezie (csl.: Ioan Velyčkovs’kyj),
hybridní: rétorika (Ioannikij
Haljatovs’kyj: Ключъ разꙋмѣнїа)

1720 nařízeno tisknout pouze knihy
shodné s moskevskými vydáními.

Ruténština
• Hejtmanský úřad poprvé zrušen
1734, definitivně zrušena
autonomie 1764
• částečně stejné žánry jako csl.
kromě liturgie
• Administrativní jazyk do 1734,
některé dokumenty hybridní
• Letopisy:
•
•

rutén. Літ. Самовидця, Величка (víc
csl.)
csl. s rutén. vlivem: Літ. Грабянки

Šíření vsl. redakce

Polsko-Litevská Unie
• Csl.

• kyjevská csl. používána uniaty a pravoslavnými,
uniaté původně používaly tytéž knihy jako
pravoslavní
• 1692 uniatský Služebnik C. Žachovského (Vilnius
– Supraśl) – začátek uniatské tradice
• Prohloubeno 1720 Zamojský synod

• Centra prav. knihtisku: Mohilov, Lvov
• Centra uniat. knihtisku: Vilnius, on 1692 Supraśl
• Klesá znalost csl. – produkovány jen liturgie a
učební pomůcky, pomocný jaz. latina, polština,
1722 Lexikon csl.-pol.

• Ruténština:

• Nahrazena v administrativě na Litvě polštinou
1696
• Uniatský Katechismus z r. 1722, po celé 18. stol.
v katechetických tiscích (i modlitby a písně) v
Supraśli, Unеvě a Počajevě

Uherská Rus
• 1646 Užhorodská unie: uniatská církev
v Uhersku, 1726 synod v Egeru –
stabilizace po vzoru PLU
• Csl.:
• původně vychází z trnovské (pův.
bulharské) csl. z místními vlivy
• Po Užhorodské unii zvítězila kyjevská csl.
• Centrem knihtisku Trnava (1696-1729)

• Hybridní jazyk
• Joseph de Camillis: 1698 Katechismus,
1699 Bukvar: vytvoření hybridního jaz. na
zákl. csl. a místních nářečí => neujalo se,
dále používána csl. podle Smotrického,
hybridní jaz. občas v kázáních

Chorvatská Dalmácie
• 1622 založena v Římě Congregatio de
Propaganda Fide - úkolem je šíření
katolicismu mezi ostatní konfese
• Krize chorvatského tiskařství v chorvatské csl.,
kněží si stěžují v Římě, že obyvatelstvo
používá protestantské a pravoslavné příručky
• Řím pomocí uniatských a chorvatských kněží
rozhodne, že pro oslovení obyvatel z
konkurenčních konfesí se bude používat
nejprestižnější kyjevská csl., ale je zachována
hlaholice. Tisk centralizován v Římě
• 1648 Breviář/Časoslov (Rafael Levaković a
Metodij Terlec‘kyj) obsahuje rysy kyjevské
csl., takto v dalších tiscích
• 1741 Misál (Matej Karaman) – v synodální csl.
• Návrat k chorvatské csl. až 1893

Srbsko
• Po tureckých válkách se dostane dnešní Vojvodina/Banát do
Habsburské monarchie (1690), kam se přestěhuje řada Srbů z
jihu.

• Existuje tlak katolizovat pravoslavné obyvatelstvo, navíc
knihy jsou dodávány jezuity
• 1718 a 1721 Metropolita Mojsej Petrović se obrací o poslání
pravoslavných knih v slovanském jazyce k Petru Velikému =>
1722 pozitivní odpověď
• 1726 učitel Maxim Suvorov přináší základní příručky csl.
(Smotrického mluvnici z 1721, Lexikon trejazyčnyj a Pervoje
učenije otrokom) => knihy jsou pak znovu tištěny i v Banátu
• Od 1726 v liturgické praxi převzata synodální csl. místo
původní srbské (resavské) csl.
• Produkce většinou liturgická a učebnice, ale jsou i světská
díla (např. učitel Manuil Kozačyn’skyj - prof. kyjevské
akademie: Трагедіа… о смерти послѣднѧго царѧ
сербскаго Уроша Пѧтаго 1733)

• 1768 rozděleny funkce mezi synodální csl. (liturg.) a
slavenosrbský jaz. (svět.) – hybridní varianta mezi synodální
csl. a vern. srb.

Bulharsko
• Knihy v resavské csl. do 60. let 18.
stol. s rostoucími vsl. rysy
• Do Bulharska se v 17. a 18. stol.
dostávalo stále více tištěných knih
z východoslovanských oblastí.
• Místní rukopisy hlavně v hybridním
jazyce
• Východoslovanská csl. prestižní =>
• Synodální csl. přejata jako liturgický
jazyk
• Směs synodální csl. a mluvené
bulharštiny (славенобългарски) do
zač. 19. stol. světský jazyk
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