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Гражданское наречие

Petr Veliký (1682-1721)
• 1697-1698 Великое посольство – cesta po
západní Evropě a sbírání zkušenosti
• Dalekosáhlé reformy mající za cíl sekularizaci a
evropeizaci společnosti a navíc napodobování
Římské říše
•
•
•
•
•
•
•
•

1700 reforma kalendáře
1701 zákon o zakládání světských škol
1704 založení Petrohradu
1708 zavedeno rozdělení země na gubernie v čele s
gubernátorem
1711 místo Bojarské dumy => Senát, 1717-1721
místo приказов => коллегии
1712 Petrohrad hlavním městem
1721 přijetí římského titulu Imperator
1722 Табель о рангахъ => vznik nové šlechty na
základě zásluh

Výpůjčky doby Petra Velikého
• Nizozemské

• Námořnická terminologie: балласт, борт, бот, боцман, буксировать, верфь, гавань, каюта, конвой,
кран, магазин, матрос, флот, шлюпка, шторм, яхта
• Zboží: абрикос, анчоус, апельсин, артишок, вафля, кофе, сироп
• Oblečení: брюки
• Další: номер

• Německé

• Vojenství: адъютант, генералитет, залп, камердинер, шпион, штаб
• Administrativa: аукцион, биржа, бухгалтер, штраф, юрист, обер-прокурор,
• Další: бухта, гипс, цемент, галерея, репетировать, университет, галстук, квартира, авторитет,
доктор, масштаб, миллион

• Francouzské

• азарт, актер, арестант, атака, балкон, барьер, билет, бильярд, бриллиант, визит, дуэль, жасмин,
интрига, конверт, крем, лазарет, мадам, манера, медаль, меню, негр, пароль, партия, патруль,
проект, резон, ремонт, романс, секретный, сорт, суп

• Italské

• арсенал, банк, газета, касса

Variety existující v době Petra Velikého
• Synodální církevní csl.: gramaticky normovaný archaický jazyk liturgických a biblických
textů, homiletické texty mohou být kontaminovány rysy živého jazyka (vychází tiskem).
• Csl. světská: vzdělanecká literatura včetně překladů psaná ve shodě s csl. normami, může
být kontaminována cizími slovy, méně vern. rysy (vychází tiskem).
• Staroobřadnická csl.: rukopisná tvorba staroobřadníků na základě přednikonovské normy
(nepoužívají se gramatiky).
• Občanská varieta (гражданское наречие): mix různých písemných variet (zejm. csl. a
úřední jaz.), základem je ale csl., mechanicky, ale nesystematicky očišťovaná od
vybraných knižních rysů (vychází tiskem).
• Tradiční hybridní varieta: velice proměnlivý jazyk od téměř živého jazyka po jazyk blízký
csl., kontaminován cizími slovy a obraty (rukopisy). Typický pro beletrii, tradiční letopisy.
• Úřední jazyk: tradiční varieta zákoníků, úředních akt, může být více kontaminována csl.
Rysy, čímž se může sbližovat s občanskou varietou.

Příklady variet
Světská csl. (překladová historiografie)

Hybridní (tzv. Петровская повесть)

Psaná ruština v zahraničí
• Amsterdam (na rozkaz Petra Velikého 1700):
Jan Tessing a Ilja Kopijevič/Kopievskij (běl. či
ukr.?): od 1699-1708 vydával technické
učebnice, překlady z latiny a učebnice jazyk
1706 Manuductio in Grammaticam in
Sclavonico Rossanam seu Moscoviticam,
Nomenclator (lat.-rus.-něm. Slovník) 1700,
1718 v Petr.
• Johann Ernst Glück (1652-1705): napsal
ruskou mluvnici (rkp.) a pravděpodobně
přeložil Bibli
• Pietistická tiskárna v Halle:
• August H. Francke, projekt vydávání knih na

východních jazycích z misionářských účelů, 1704
kupuje od Kopijeviče cyril. litery: 1704 vydán
jeho katechismus (Начало християнского
учения)
• hlavní tisky ve 30. letech - překladatel Symeon
Todors’kyj překládá luteránské texty

Vznik graždanky
• 1703 v aritmetice použity poprvé arabské číslice
• 1707 Petr Veliký nechává podle svých návrhů objednat
tiskařskou sadu v Amsterdamu i v Moskvě.

• Zásady
•
•
•
•

Základem je latinská Antiqua
Typická cyrilská písmena většinou vycházejí ze skoropisu (např.
я)
Vyloučení diakritiky (přízvuky) a titel
Zrušení nadbytečných písmen

• Petr navrhuje zrušit písmena и, з, w, оу/Ȣ, ф, ѵ,ѯ, ѱ, ѿ
• Jako 1. kniha je vydána Геометріа славенскі ѕемлемѣріе
• Vyloučení tolika písmen není přijato carovým okolím
(reformu měl na starosti grekofil Fjodor Polikarpov-Orlov)
• 1708 objednává v Amsterdamu a Moskvě další písmena a
rozhoduje se zrušit pouze ѿ, ѡ, ѱ

• Ustanovena funkce písma: сими литеры печатать
исторические и мануфактурныя книги (29.1.1710) =>
grafické odlišení církevních a světských tisků

Геoграфіа генералная
• 1715 Petr poručil přeložit Vareniovu knihu
Geographia Generalis => 1716 F. Polikarpov
dokončil v csl.
• 1717 Petr neschválil a poručil, že se má
přeložit не высокими словами славенскими,
но простымъ русскимъ языкомъ…
Посольского приказу употреби слова
• Přepracoval učitel řečtiny Sofronij Lichud(is):
řídil se příkladem převodu z klasické řečtiny
do vernakulární, které se dělalo na školách
• Výsledek v předmluvě označen jako
гражданское наречие s omluvou, že
bohužel nebylo možné psát podle
gramatických pravidel
• Podobně udělány i další knihy, např.
Apollodórova Biblioteka 1725 общїй
Россиискїй языкъ

Občanská varieta
• Vytvářeno vědomou záměnou některých csl. rysů
ruskými (negativní definice), ale zpravidla bližší csl.
než tradiční úřední jazyk.
• Absence normy, mix všech možných variet, velká
morfologická variabilita, vedle sebe csl. i vern.
tvary např. брезѣхъ/брегах, книзѣ/книгѣ, dat.
земли/землѣ)
• Vyznačuje se velkým množstvím výpůjček, zejm.
latinských, ty mohou být v samotném textu
vysvětleny, např. Дирекцїю (или управленїе),
формуляры (образцовыя письма) => nadužívání
působí problémy ve srozumitelnosti těchto textů
• Před tiskem nezřídka tiskárnou (ovládanou
přívrženci csl.) normované zpět do csl.
• Jazyk světských tisků (zejména překlady, nařízení)
tištěných graždankou, nevyučuje se, čteno jen
velmi úzkou skupinou europeizující šlechty

Charakteristika občanské variety
• Morfologické záměny:
•
•
•
•
•

Inf. –ти > -ть, 2.sg. –ши › шь
Aor. a impf. > l-forma s přidáním zájmen
Du > Pl
Adverbia –ѣ › -о
Odstranění komparatrivu a superlativu –ш, -айш/ѣйш-

• Syntax

• Shodná participia > neshodná
• Odstranění dativu absolutního, еже+inf., да+préz. > imperativ nebo дабы
• Jednoduchý zápor > dvojitý zápor

• Lexikum: pouze funkční slova

• Еже/яже/иже > который…
• Záměna slov аще › буде, ежели, хотя, ибо > потому что, понеже, обаче > однакож, поне >
хотя, яко > как, что, ибо > 0

Юности честное зерцало (1717)
• Mnohokrát vydávaná učebnice
občanského písma a variety
• Obsahuje
•
•
•

•

slabikář a srovnání starých a
nových písmen a číslovek
biblická přísloví
kompilaci pravidel slušného
chování z náboženských i
světských zdrojů

nadlouho jediná učebnice v
graždance

Počátky literární ruštiny

Akademie věd
• 1724 výnos Petra Velikého o založení Академии наук и курьезных художеств
• 1725 pozvání zahraničních odborníků, většina z německy mluvících zemí, jednacím
jazykem latina, ve 30. letech i němčina, od 1773 francouzština, až 1745 1. člen Akademie
Rus
• I vzdělávací funkce: akademické gymnázium (гимназїя), od 1747 zodpovědná i za
univerzitu, 1. úkolem naučit jazyku vědy: latině, ta se učila, ale na základě němčiny, ruští
studenti se nejprve museli učit německy, aby se mohli učit latinsky => na začátku
znevýhodněni
• Jazykem se původně neměla zabývat, ale jedním z hlavních úkolů byly překlady
zahraničních odborných děl do ruštiny, navíc od roku 1728 i vydávání novin
Санктпетербурскіе Вѣдомости, zprávy Akademie se překládají v časopisecké příloze
(Примечанїя къ вѣдомостямъ)
• Právě překladatelé při Akademii věd se začínají zabývat otázkou normalizace jazyka a
připravují příručky pro studenty Univerzity
• Panovníci po Petrovi I. se o jazyk nezajímají => Akadеmie má volné ruce

Василий Е. Адодуров
• Absolvent akademického gymnázia i
univerzity, posléze překladatel
• V rámci Weissmannova Německolatinsko-ruského slovníku (1731) sepsal
stručnou mluvnici Anfangs-Gründe der
Rußischen Sprache
• Čerpá z Ludolfovy (1696) a nevydané
Pausovy mluvnice (1729)
• Jazyk vychází z csl. náhradou určitých rysů
rusismy, v některých případech csl./rus.
Dublety (ve slovníku нощь/ночь)
• Hlavním dílem rozsáhlá rusky psaná
mluvnice 1738-1740 (1. rusky psaná
mluvnice ruštiny, nevydána)

Co je literární ruština
• Nová psaná hybridní varieta (od konce 20. let 18.stol.) vytvářená kombinací rysů
1.
2.
3.

knižních (církevněslovanských),
vernakulárního jazyka,
západoevropských jazyků (zejména francouzštiny a němčiny).

• Od tradiční hybridní variety a občanské variety se liší snahou o důslednou
systematizaci vztahů mezi těmito třemi složkami, zpočátku i funkcí (tj. překlady
beletrie ze západních jazyků či beletrie podle západních vzorů).
• Hlavními úkoly nové variety posledních dvou třetin 18. století jsou
1.
2.
3.

vyjasnění poměrů zmíněných třech složek v jednotlivých součástech variety (slovní zásoba,
morfologie, syntax)
vztah této variety k jiným varietám jazykového systému (zejména k csl.)
otázka funkce a stylistické rozrůzněnosti této variety

• Krystalizace literární ruštiny probíhá do počátku 19. stol.

Антиох Кантемир
• 1709 (Konstantinopol) -1744 (Paříž)
• moldavský šlechtic (syn moldavského vojvody, vědce a
spisovatele Dmitrije Kantemira, jenž musel emigrovat
do Ruska)
• ruský vyslanec v Londýně a Paříži

• Učil se Slovansko-řecko-latinské akademii a v
Akademickém gymnáziu
• De facto 1. spisovatel užívající literární ruštinu
• Сатиры (od 1729) v postupných redakcích
nahrazuje slavismy: иже > который, откры >
открыла
• Překlad Horatia: používá řadu typických csl. Slov
• Překlad: Разговоры о множествѣ мировъ
(1740): tvoří filosofickou a přírodní terminologii,
např. Идея, противопоставление, кометы,
климат, поэма

Василий Тредиаковский
• 1703 (Astrachaň) - 1769
• Absolvent Slovansko-řecko-latinské
akademie
• 1730 vrací se z Francie, přiváží překlad
alegoricko-erotického románu Ѣзда
въ островъ любви a stane se žákem
Univerzity a populární postavou
petrohradské společnosti
• Estetická interpretace opozice csl. a
rus.
• Schvaluje stylistickou podmíněnost
některých csl. forem (např. v poezii
inf. na -ти, v próze -ть)

Napodobení francouzského purismu
• Vzorem jazyková koncepce Claude Favre de
Vaugelas (1647): Remarques sur la langue
française
• Ideologie nového lit. jazyka podle francouzského
vzoru:
• Teoretická orientace na mluvený jazyk vysoké
společnosti (dvora)
• Zavržení archaismů => zavržení celé csl. tradice, csl.
chápána jako mrtvá a její vliv negativní
• Zavržení cizích slov => přes napodobování
francouzštiny je brán jazyk doby Petra Velikého jako
odstrašující příklad
• Orientace na vzorové autory => tito ale v ruštině podle
nových představ neexistují => orientace na
francouzské autory 17. stol. a latinské klasiky

• Problém nefunkčnosti koncepce = odlišnost ruské
situace od francouzské:
• nemožnost jasného oddělení csl. a rus.
• novým lit. jazykem nikdo nemluví, je umělým
konstruktem

Славeнороссийский язык

Změna koncepce literárního jazyka
• Uvědomění si nemožnosti bezvýhradného přijetí francouzského
purismu z důvodu odlišnosti ruské situace
• Vyrostla nová „Petrovská“ sekulární společnost (zatím jde téměř
výhradně o petrohradskou šlechtu), není třeba proti tradiční církevní
kultuře bojovat
• Zvýšil se počet textů v novém jazyce, objevují se nové žánry
(příručky, básně, následně historiografie), tyto texty lze napodobovat
(= existují vzorové texty), roste počet potenciálních čtenářů (z desítek
na stovky lidí)

Idea jediného jazyka
• 1745 Trediakovskij hovoří o přírodním
jazyce (církevní jazyk je přirozený stejně
tak jako mluvený)
• 1748 Разговоръ о правописанїи:
«славенскiй яsыкъ есть одiнъ съ
нашiмъ»
• Nová východiska lit. jaz.

⮚Csl. a lit. ruština nejsou v opozici, ale tvoří
celek
⮚ znovu se otevírá možnost využití csl.
jazykových prostředků: např.
Trediakovského Tilemachida (1766)
⮚Ruština (= славенороссийский) má
dlouhou tradici a vyrovná se klasickým
jazykům
⮚nízké (= hovorové) výrazy do literárního
jazyka nepatří

Михаил Ломоносов
• 1711 (Archangel. gub.)-1765
• Studoval na Kyjevsko-mohyl.
akademii, absolvoval Akademickou
univerzitu, učil se v zahraničí
(Marburská univerzita)
• 1745 prof. chemie Petrohradské
univerzity
• Všestranný vědec (fyzika, chemie,
geologie), historik, spisovatel, umělec
a jazykovědec
• 1755 Россійская грамматика
• 1. tištěná ruská mluvnice psaná rusky
• stala se normou a vzorem pro pozdější
mluvnice

Příklady z Lomonosovovy mluvnice

Teorie tří stylů
• Představa jednoty rus./csl. vyvolala potřebu uspořádat použití jazykových prostředků z obou
zdrojů
• M. Lomonosov: Предисловіе о пользѣ книгъ церковныхъ въ россїйскомъ языкѣ
• Rozdělení slov do skupin:
• Vyloučená slova: zapomenutá csl. slova, kterým už nikdo nerozumí: обавати, рясна, овогда
• Slova, která se mají používat
1.
2.
3.
4.

• Styly

Málo používaná csl. slova, která jsou ale vzdělaným lidem pochopitelná: отверзать, господень, насаждать, взывать
Slova používaná jak v rus. Tak csl.: Богъ, слава, рука, нынѣ, почитать.
Slova, nevyskytující se v církevních knihách: говорить, ручей, который, пока, лишь.
Neslušná slova, vyskytující se v podlých komediích

• Vysoký: používá slova 1. a 2. skupiny, žánry: hrdinské poémy, ódy, slavnostní řeči.
• Střední: používá slova 2. a 3. skupiny, slova 1. a 4. skupiny velmi výjimečně, žánry: divadelní hry, poezie
(satiry, eklogy, elegie), hodnotná próza.
• Nízký: používá slova 3. a 4. skupiny: komedie, zábavné epigramy, dopisy mezi přáteli, soukromé poznámky.

Charakteristika vysokého stylu (Lomonosov)
• Ortoepie
•
•
•
•

výslovnost г /γ/ ve slovech Бог, Господь, глас, благо a v jejich odvozeninách
Zachování přízvučného /e/ místo /o/: версты, слезы, нес
Přesné čtení písmen (bez redukcí a asimilací/akání)
Zvláštní přízvukování: např. дары, преданный, подруга, сумрак, высоко

• Mluvnice
•
•
•
•
•

Gen. святаго духа
Komparativ a superlativ Свѣтѣйшїй
Archaické číslovky: Карлъ вторыйнадесять
Číslovky двое, трое, пятеро nepoužívat u vznešených lidí (jen три боярина)
Tvary příčestí typu пишущий, видимый, писанный se mohou tvořit se nesmí tvořit
od hovorových slov (3. skup., jako např. говорящий, místo toho leda говорячи)
• Naděje na návrat dat. abs.

Rozšíření literární ruštiny

Kateřina Veliká (1762-1796)
• 1764 definitivní zrušení Hetmanátu =>
1783 zavedení nevolnictví
• 1783 anexe Krymského chanátu k Rusku
=> začátek kolonizace jeho území (tzv.
Новороссия, Крым) – přes 50% osadníků
z ukrajinskojazyčných území
• 1785: zbavení šlechty jakýchkoli závazků
k státu
• 1791 začátek kolonizace přikubáňské
oblasti zejména ukrajinskými kozáky
• 1772, 1793, 1795 dělení Polska =>
připojení všech běloruskojazyčných
oblastí a zbytku ukrajinskojazyčných
oblastí kromě Haliče

Ruština v kateřinské době
• Doba čtoucí a píšící šlechty
• Jazyk se tříbí literaturou

• Stabilizuje se morfologie (ustálí se konc.
Nom.pl. Adj. -ые/їе mask., ыї/їя/ьи fem.
Neut.)
• v praxi se teorie 3 stylů neujala

• Rozšíření funkcí lit. ruštiny

• Zavedena do administrativy (definit. zánik
úředního jazyka)
• Letopisy nahrazeny historiografií v novém
jazyce
• Průnik do hagiografie a bohosloví

• Sama carevna se zajímá o rozvoj
literárního jazyka (fakticky vydává
časopis Всякая всячина)

Výuka nového jazyka
• V základním vzdělání (pod kontrolou církve) dále
pokračuje tradiční způsob učení se csl. Na základě
čtení Žaltáře a Časoslovu v klasické cyrilici, nadále
vydávány jen csl. slabikáře.
• Do středních škol se dostává nový literární jazyk,
při jeho výuce se však počítá se znalostí csl. i z
důvodu ale nedostatku vzorových autorů →
výsledek interference obou variet
• 1771 Антон А. Барсов: Краткія правила
россійской грамматики (školní učebnice)
• 1776 Платон (Левшин): Начальное учение
человеком, хотящим учиться книгам: obsahuje
i graždanku.
• 1782 Komise pro zavedení lidových učilišť - snaha o
školskou reformu podle habsburského vzoru
(vytvoření sítě škol po celé zemi a nových učebnic)
• 1783 Руководство учителямъ перваго и
втораго класса народныхъ училищъ - založení
školy pro učitele
• 1786 Уставъ народнымъ училищамъ

Cizí slova
• Z výpůjček 18. stol.: 52% přejato 1700-1740, 27% v letech 1740-1760,
21% v letech 1760-1800, zdrojem hlavně francouzština, latina,
němčina
• Umění: карикатура, скульптор, ваза, купол, дирижер, мотив,
режиссер, акробат, оркестр, персонаж…
• Věda: зоология, алкоголь, картофель, жираф, бамбук, фаза,
механизм, диаграмма, филология
• Vojenství: агрессор, ветеран, артиллерия, жандармерия
• Nové reálie: модистка, гарнитур, альбом, туалет, софа,
десерт, вафля, сосиски, джин, карамель, букет

Východoslovanské jazyky v 18.
stol. mimo Rusko

Cyrilské tisky na území PLU
• Většina tiskáren uniatských kromě Mahilova
• Vydávány především bohoslužebné texty v
csl. (Supraśl, Univ, Ľviv, Počajiv), katechetické
texty s ruténským vlivem nebo ruténsky (ne v
prav.)
• Jazykové příručky:
•
•
•

•
•

Бꙋкваръ ꙗзыка славенскаго (Supraśl, Vilnius,
Mahilou),
Леѯиконъ сирѣчъ словесникъ славенскій
(Počajiv)
Краткое потребнѣйшихъ ѿ Грамматіческагѡ
Хꙋдожества вещей собраніе 1773 (csl.
mluvnice, Počajiv)

v Počajevě souvislá kontinuita ruténských
tisků i po připojení k Rusku
Mahilou a Počajiv tisknou i pro starověrce

Jazyk litevských Tatarů
• Tataři se usídlili na Litvě ve 14.-15. stol. a do 16. stol. zapomněli svůj jazyk
=> přešli na běloruštinu (převládá hlavně v 17. st.) a polštinu (začíná
převládat od 18. st.)
• Jazyk:
• vychází z mluvené běloruštiny (obsahuje dzekání, znak pro /h/)
• psán speciálně upraveným arabským písmem (nepřesné označování samohlásek)

• Literatura (rukopisná):
• Kitaby = sborníky muslimských obřadů a legend, psaných až čtyřmi jazyky (běl., pol.,
tatar., arab.)
• Hamaily: arab. nebo turec. modlitebníky s bělor. nebo pol. Překladem
• Tefsiry: pravidla recitace Koránu s překladem, tefsir z r. 1686 jeden z nejstarších
překladů Koránu do evropského jazyka vůbec (bělorusky)

Kitaby

Intermedia (interludia)
• Krátká komediální jednoaktová dramata
(rkp.) hraná v přestávkách mezi serióznějšími
hrami
• od pol. 17. stol. do konce 18. stol.
• Vystupují v nich obyčejní lidé, hovořící
mluvenou ukrajinštinou nebo běloruštinou →
snaha o přesný zápis mluvené (nářeční) řeči,
často makarónský charakter (každá postava
mluví jiným jazykem či nářečím)
• V ukrajinském prostředí hrány již v Kyjevomohylanské komedii a zapisovány cyrilicí =
ovlivněno csl. pravopisem (ale postavy mohou
mluvit i bělorusky)
• V běloruském prostředí vkládány do polských
her a zapisovány latinkou → prakticky
fonetický přepis (dzekání i akání)

Moldávie
• Tisky v kyjevské csl. ve Valašsku do 1.
desetiletí 18. století (pak občas), v
Moldávii do 40. let 18. století
• Během dočasných ruských okupací i
tisky v ruštině - v Mold. příručky pro
výuku ruštiny (např. Домашнїе
разговоры 1789)
• Poslední rozkvět aktivního
neliturgického psaní v csl. ve 2. pol.
18. stol. díky ukrajinským emigrantům
ve Valašsku a hlavně Moldávii: škola
Paisije Velyčkovs’kého (překlady do
csl., korespondence, biografie, teorie
překladu)
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