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Kontext

Bulharština a srbština
• Bulharsko:

• Slaveno-bulharský jazyk (poluustav)
• 1835 Нео́фѵтъ Ры́ лскїи: Бо́лгарска
грамма́тїка сега̀ пе́рво сочине́на:
jihozápadobulharský =
východomakedonský dialekt s mírným
vlivem synodální csl. vlivem psaný tradiční
cyrilicí tradičním pravopisem

• Srbsko (Vojvodina):

• Slavenosrbský jazyk (graždanka): hybridní
jaz. mezi srbskými dialekty a synodální csl.,
pravopis vychází z dobové ruštiny
• 1814 Вук Караџић: Писменица сербскога
језика по говору простога народа
написана: východohercegovinský dialekt
psaný fonetickým pravopisem výrazně
reformovanou graždankou

Písemné variety v Rusku kol. roku 1800
• Literární ruština: stabilizující se gramaticky normovaná varieta používaná v
literatuře, administrativě a světském vzdělávání, používaná zejména
šlechtou, proniká mezi měšťanstvo (kupecký stav)
• Církevní slovanština (synodální): gramaticky normovaný jazyk liturgických a
biblických textů, přítomna v základním vzdělávání
• Církevní slovanština (starověrská): normovaný jazyk (bez gramatiky)
používaný v tradičních staroobřadnických komunitách v Rusku a za jeho
hranicemi
• Hybridní variety: velmi variabilní nenormované texty lidové a pololidové
tvorby
• A samozřejmě řada písemných jazyků podrobených území (např. lotyština,
litevština, polština, švédština, türki, klasická mongolština) nebo kolonistů
ze západní Evropy (např. němčina)

Francouzsko-ruský bilingvismus
• Galománie postihuje na sklonku 17. a v 18. stol. řadu
oblastí Evropy, zejména německy mluvící země, kde
šlechta přejala francouzštinu jako mluvený jazyk (pruský
král Bedřich II. považoval němčinu za jazyk nižších
vrstev)
• Začátek za vlády Kateřiny I. a rozvoj za Kateřiny II. –
móda na francouzskou vědu, literaturu, módu, žádány
francouzské guvernantky, preceptoři, kuchaři.
• Mírné ochladnutí po r. 1812
• Šlechta se stává bilingvní, někdy užití francouzštiny
předepisovala etiketa, v soukromé korespondenci i
vyjadřování, nezřídka code-switching
• Do ruštiny se dostává řada módních sémantických
kalků z francouzštiny, zejména abstraktních výrazů,
např. вкус (goût), тонкий человек (un homme raffiné),
блистательный (brillant), живой интерес (vif
intérêt), csl. Slova s novou sémantikou: впечатление
(impression), влияние (influence), сосредоточить
(concentrer), развлекать (distraire), změny slovesných
vazeb (влияние в => влияние на)

Stabilizace literární ruštiny

Velká jazykovědná díla
• P. S. Pallas (ed.): Linguarum totius orbis vocabularia
comparativa 1787-1789, rozšíření 1790-1791 (4 díly): mj.
zájem o všechny jazyky Ruska
• Словарь Академіи Россійской 1789-1794, 2. vyd. 18061822 (přes 43 tis. slov)
• zejména csl. a lit. rus.,
• minimum výpůjček a hovorových výrazů, i když deklarativně
mělo jít o používanou slovní zásobu
• zdrojem církevní knihy, letopisy i novější literatura
• zmiňují se hovorové významy csl. slov.
• Slova označená jako hovorová: бытъ, вполнѣ, дѣльно, жара,
заносчивый, лакомый, мѣшковатый, молодежь, молча,
назойливый, плутать, раздумье, свадьба, скряга,
тотчасъ, удача, чопорный;

• Россійская грамматика сочиненная Импeраторскою
Россійскою Академіею. 1802 (1. vyd.) – bohužel vychází
ze starších autorů a neodpovídá dobovému úzu, dále
káže výslovnost г v csl. slovech jako /h/, např. голова
/golova/, ale глава /hlava/.

Ruská konverzace 1806

Karamzinova syntaktická reforma
• Ačkoli se literární ruština na přelomu 17. a 18. stol. již používá ve vzdělání a je
vydána řada učebnic, syntaxí a stylistikou se dosud nikdo nezabýval => úzus
záleží na sečtělosti pisatele, výsledkem jsou dlouhá, často nepřehledná souvětí
• Nikolaj M. Karamzin (1766 Simbirsk -1826) na základě francouzštiny a mluvené
ruštiny šlechtického prostředí píše ve svých populárních sentimentálních prózách
zjednodušenou syntaxí (новый слог) – upevňuje slovosled (Vinogradovova
interpretace):
• Podmět je před přísudkem a předmětem, adjektivum před substantivem, adverbium před
slovesem
• Řídící větný člen u závislého
• Předmět v dativu či instrumentálu předchází předmětu v akuzativu
• Příslovečné určení místa a času před slovesem, jiné po něm
• Přívlastek neshodný vždy po substantivu
• Apozice po větném členu k němuž se vztahuje

⮚ Tato syntax se postupně stane v ruštině normativní

Příklad syntaktických změn (překlad Buffon:
Histoire Naturelle)

Karamzinova koncepce lit. jazyka
• Ruská liter. stylistika (Новый слог) znamená další
výrazný odklon od csl. tradice
• Zavržení koncepce jednoty ruš. a csl.
(славенороссийский я.)
• jejich vztah chápe podobně jako vztah latiny a román. jaz.
• předchozí autory nařkne v makaronismu
• slavonismy = výpůjčky/archaismy, ne integrální součást
jaz.

• Návrat k francouzském purismu 17. stol. (C. F. de
Vaugelas: bon usage), ale již realističtěji:
• Arbitrem je stylistika literárního jazyka, který od 30. let
18. stol. prošel jistým vývojem
• Neexistuje normalizovaný mluvený literární jazyk, psaný
a mluvený se tedy výrazně odlišuje

• Slavonismy se rozlišují na
• Knižní archaismy, jež je třeba odstranit (наpř. персты,
сокрушить, отгласъ)
• Rysy, které se již usadili v lit. jazyce a je třeba je užívat ze
stylistických důvodů: např. shodná příčestí místo
vedlejších vět
• Povolené stylistické varianty např. pro poezii:
восхищенный, возсѣдать, златый, выя, добродѣтель,
гласъ

Karamzinova slovní zásoba
• Neosémantismy: влюбленность, вольнодумство, всеобъемлющий,
достопримечательность, личность, нечистоплотность,
остроумец, ответственность, первоклассный, полуголодный,
промышленность,
• Výpůjčky: авансцена, антикварий, будуар, буффонада, водевиль,
дилижанс, карикатура, контролер, крисис, милиция, полиглот,
тост, тротуар, эгоист
• Kalky: брать участие в чем-либо (prendre part à qch.); бросить тень
на что-либо (jetter l’ombres), буря страсти (l'orage de la passion),
бумага все терпит (le papier souffre tout), быть в цвете молодости
(être dans la fleur de la jeunesse)
• Nahrazování cizích slov ruskými: путешествие, визитация ― осмотр,
диалог ― разговор, я начал декламировать против войны ― я
вооружился проти войны всем своим красноречием, процесс ―
спорвизит―осещение, партия за партиею ― толпа за толпой,
публиковать ― объявить, ин-тересный ― занимательный,
интересный ― любезный, национальный ― народный, натурально
― как водится, натуральный ― естественный, рекомендовать ―
представлять, литтеральный ― верный (список), мастер ―
учитель, интересоваться ― желание узнать, катедральная ―
соборная (церковь), партикулярный ― частный, мина ―
выражение, балансирование ― прыганье, момент ― мгновение,
инсекты ― насекомые, фрагмент ― отрывок; энтузиазм ― жар,
гармония ― согласие, публично ― всенародно

Spor novátorů a archaistů
Novátoři (Nikolaj M. Karamzin)

Archaisté (Aleksandr S. Šiškov)

• Ruština a csl. jsou odlišné jazyky
• Csl. knižní slova lze nahradit
hovorovými slovy, výpůjčkami či
kalky z francouzštiny pro
vyjádření evropských reálií a
pojmů
• Žánrová orientace: malé žánry
krásné literatury

• Ruština a csl. tvoří jediný celek
• Csl. je dostatečně bohatý zdroj slovní zásoby,
omezení výpůjček jen na odborné termíny,

• návrhy: фортепьяно – тихогромъ, калоши ―
мокроступы, аллегорiя ― инословiе, фигура
(речи) ― извитiе, тротуаръ ― пѣшникъ,
анатомия ― трупоразъятием, анемометр
― ветрометр

• Orientace na národní tradice, napodobování
Francouzů = odnárodnění a pohrdání vlastní
kulturou, revoluční nálady
• Žánrová orientace: vážná literatura

Výběr lexika pro překlad téhož textu (T.
Tasso: Gierusalemme liberata)

История государства российского
• Karamzin je píše od r. 1804, 1. vydání 18161829
• Mírná změna pohledu na csl. – dále jako
odlišný jazyk, ale jeho bohatství vnímáno
pozitivně
• Gramaticky a lexikálně je používáno více
slavonismů než v předchozí tvorbě (také je tu
rozdíl žánru)
• Zpravidelnění používání koncovky nom. sg.
mask. adj. tvrdého vzoru:
• -ый/ий mimo přízvuk
• -ой pod přízvukem (dříve stylistické střídání)

• Neplnohlasné používání předložek предъ, чрезъ

• Utvrdil koncepci, že ruská jazyková norma
vychází primárně z jazyka krásné literatury

Puškinova syntéza
• Aleksandr S. Puškin (1799 Moskva – 1837)
původně přívržencem Karamzinových názorů, pak
přešel na stranu Šiškovova kol. r. 1824
• Puškin se nezabývá jazykem, ale sloučením
různých literárních tradic
• Organické spojení vern. a csl. prvků, nezajímá ho
původ jednotlivých slov (jsou-li knižní nebo
hovorové) => vše je jazykově-literární materiál a
výběr záleží na autorově vkusu
• Rozšíření potenciálního stylistického bohatství pro
další esteticko-komunikativní cíle.
• Ukončení stabilizace literárního jazyka.
• Jeho jazyk se stal vzorem a normou literárního
jazyka => Puškin se stal klasikem, jehož texty se od
té doby všichni učí nazpaměť, tak vlastně jeho
korpus v jazykovém vzdělávání nahradil Žaltář a
Časoslov.

Nikolaj V. Gogoľ
• 1809 (Poltavská gub.)-1852
• Jeho rodný jazyk odpovídal nářečnímu
základu spisovné ukrajinštiny
• Podstatně rozšířil okruh výrazových
prostředků literárního jazyka.
• Stylisticky podmíněné používání rysů
mnoha různých variet:
•
•
•
•
•

Nářečí (včetně ukrajinských rysů)
Lidový jazyk
Slang a žargon
Hovorový styl různých sociálních vrstev
Církevní slovanština

Ruština ve 2. pol. 19. stol.

Rozšiřování lit. ruštiny
• Rozšiřování znalosti literárního
jazyka v souvislosti s růstem
gramotnosti a reformami 60. let
• Hlavními čtenými autory se
postupně stávají Puškin a
Turgeněv
• Rozvíjí se knižní trh a čtení novin,
které hlavně ovlivňují jazykovou
kompetenci: Библіотека для
чтенія, Отечественные записки,
Современникъ, Русскій Вѣстникъ

Rozvoj slovní zásoby od 40. let 19. stol.
• Slovní zásoba se rozšiřuje v souvislosti s rozvojem věd, literatury a šířením
lit. jazyka. Zvláště se rozvíjí abstraktní slovní zásoba.
• Nové abstraktní významy: взгляд, вопрос, область, (общественный)
интерес, ход (развития)
• Tvoření nových abstraktních deverbativ: убеждение, направление,
воззрение, самосознание, соображение, сознание
• Hovorové výrazy: беднота, ерунда, занятный, застрять, зря, неудачник,
самодур, шуршать (64-65)
• Nová slova: гуманный, космополит, нигилист, принцип, прогресс,
патриот, революция, цивилизация, обломовщина, почва (130)
• Dublety: апофеоз/апофеоза/апотеоз, бульвар/булевар,
гепотеза/ипотеза/гипотеза, дипломатия/дипломация,
флирт/флерт, цензура/ценсура, эмансипация/эманципация (182)

Důležitá jazykovědná díla
• Востоковъ, А. Х. Русская грамматика.
Санктпетербургъ 1831. s podrobně popsanou
syntaxí, valence, interpunkce. Normativní
mluvnice stabilizovaného jazyka.
• Востоковъ, А. Х. Словарь
церковнославянского и русскаго языка I-IV.
1847 – skoro 115 tis. Slov
• slovní zásoba měla zahrnovat historickou slovní
zásobu od počátku literatury do současnosti
• vědomí nemožnosti oddělit csl. a rus.
• kromě archaismů i poprvé speciální technické
termíny

• Даль, В. И.: Толковый словарь живаго
великорусскаго языка. Москва 1863-1866 (14):
• kol. 200 tis. slov včetně nářečních
• 30 tis. idiomů a přísloví,
• vlastně etnografická encyklopedie

Překlad Bible do ruštiny
• 1834 archimandrita Makarij Glucharjov
překládal Starý zákon z hebrejštiny do
ruštiny – vydán jen časopisecky (186067)po smrti autora (1847).
• Ruská biblická společnost – zal. 1813 při
účasti mnoha církví, ale pak vedena
zejména cizinci různých církví
• 1817 bilingvní vydání Čtveroevangelia
• 1820 1. vyd. Nového zákona
• Překlady Bible na jazyky národů Ruska

• Synodální překlad Starého zákona

• 1860-1875 základem masoretský hebrejský
překlad
• 1876 kompletní Bible v ruštině => určeno
pouze pro domácí čtení, v liturgii zůstává
csl.

Sociální omezení lit. ruštiny
• Jazyková kompetence je sociálně
omezena
• Šlechta, kupci a duchovenstvo

• jsou gramotní v lit. ruštině
• šlechta má leckdy minimální znalosti csl. (do
vydání ruského překladu si musí číst Bibli
francouzsky)

• Měšťané a rolníci

• stále mají pouze tradiční vzdělání jen v csl.
(Žaltář a Časoslov)
• lit. ruština pro ně není srozumitelná
• čtou biblické a hagiografické texty, lidové
texty (лубок) v hybridním jazyce - fakticky ale
neumí psát

• Podle sčítání lidu v r. 1897 je jen 21%
obyvatel Ruska gramotných – sem ale
mohou být počítáni i tací, kteří umí číst
jen csl.

Vzdělávací systém od 1804
•

farní školy (приходские училища)
•
•
•

•

okresní školy (училища уездные)
•

•

•

Boží zákon a biblická dějeprava, občanská nauka, mluvnice,
pravopis, Ruské dějiny a zeměpis, aritmetika a základ přírodních
věd,
1828 primárně pro kupce a měšťany a chlapce, možnost vytvoření
zvláštních škol pro dívky, 3 roky

gubernské školy/gymnázia
•
•

•

čtení slabikáře, pak církevních knih, Boží zákon, aritmetika,
přírodověda,
pro všechny žáky, nejprve 1 rok pak více,
od 1828 i necírkevní knihy > 1864 lidové školy (farní, zemské atd.),
8-11 let

ruský jazyk a slovesnost, latina, němčina, francouzština, mytologie,
historie, zeměpis, přírodní vědy,
od 1828, 7 tříd, lze učit i řečtinu, min. věk 10 let, přijímání na
základě zkoušek

univerzity

Univerzity
• do 1804
• Moskva (rus.)
•
•
•

•
•
•

Vilnius (pol.) do 1832
Tartu (něm.), od 1893 rus.
Turku (švéd.) > 1827 Helsinky, od
1858 některé přednášky fin.

1804: Kazaň, Charkov, Petrohrad,
fakticky obnoven 1819 (rus.)
1817-1830 Varšava (pol.), od 1867
(rus.)
1834 Kyjev (rus.), 1865 Odessa,
Tomsk (1878/88), Saratov (1909) rus.

Podle zákona z r. 1863 univerzity
měly 4 fakulty
• historicko-filologická: hlavní
důraz na klasickou filologii a
slavistiku
• fyzikálně-matematická
• právnická
• lékařská

Otázka pravopisu
• Překážkou pro rozšíření gramotnosti a schopnosti psát je
složitost ruského pravopisu:
• Homonymní písmena:
• ѣ/е: ne vždy užíváno všemi autory jednotně, rozlišování
etymologické („vyjmenovaná slova“) – nejsložitější rys pravopisu
• ѳ/ф: obě písmena jen v cizích slovech, ѳ jen v řeckých (миѳологія,
каѳедра, ариѳметика)
• і/и/ѵ: і před samohláskami (Россія) a ve slově міръ ‘svět’ (v 18.
stol. Ještě většinou psáno ï), ѵ v několika řeckých slovech (сѵмволъ
вѣры, сѵнодъ)
• ъ na konci slov a to i po měkkých samohláskách (врачъ) → veškerá
slova mohou končit pouze na jer nebo samohlásku

• Zejména od 60. let se diskutuje otázka zjednodušení
pravopisu
• 1862 Pravopisný kongres navrhuje zrušení ѣ, ѳ, і
• 1904 Pravopisná komise při RAN navrhuje navíc zrušit koncové ъ
• Diskutuje se možnost nahrazení я, е, ю, щ digrafy a zavedení jediné
koncovky v adj. Pl. -ые/іе (zatím se liší podle rodů)

• Do revoluce 1917 vítězí jazykový konzervatismus
• Vyučování lit. jazyka soustředěno na dril pravopisu
• znalost pravopisu/lit. jazyka = symbolický kapitál

Jazyková politika Ruského
impéria

Růst Ruského impéria
• 1799-1867 Aljaška (Русская
Америка)
• 1801/1804 Gruzínské státy
• 1809 Finsko
• 1812 Besarábie (tj. Východní
Moldávie, dnešní Moldavská rep.)
• 1822 nástupnické státy Kazašského
chanátu
• 1828 Arménie
• Od 1854 postupné ovládnutí
Střední Asie, poslední chanáty
protektoráty až do sovětské éry

1. fáze: osvícenský liberalismus
• Elita běžně používá francouzštinu (společenský jaz.)
a němčinu (odborný jaz.) → kariéru lze dělat bez
znalosti ruštiny.
• Různé úřední jazyky (ruština zde postupně zaváděna
jen jako nepovinný předmět ve školách)
•
•
•
•

Besarábie: rumunština vedle ruštiny
Polsko: polština
Pobaltí: němčina
Finsko: švédština

• Východoslovanské oblasti
• Literární ruština chápána jako společný spisovný jazyk,
ostatní = zajímavé dialekty

• Další oblasti
• Nízká úroveň vzdělání domorodého obyvatelstva =
jazyková bariéra → ruská administrativa používala
tlumočníky → v potřebných oblastech zakládány školy
pro tlumočníky
• Křesťanské obyvatelstvu se mělo učit ve své jazyce a
navíc ruštinu a csl., pak se přecházelo na ruštinu
• Tifliské (Tbiliské) učiliště (1804) centrum ruského
vzdělávání na Kavkaze, povinně ale vyučovány i místní
jazyky

2. fáze: rusifikace
• Konzervativní kurz za vlády Mikuláše I. (1833
teorie oficiální národnosti: православие,
самодержавие, народность) → povinná
znalost ruštiny při kariérním růstu
• Rusifikační politika za Alexandra II.

• Besarábie: 50. léta: přechod na ruštinu, 1873
zákaz výuky v rumunštině
• Polsko: 1863 povstání → nastartování procesu
převodu vzdělání na ruštinu, zákaz používání
latinky pro běloruštinu a litevštinu, 1875 v Polsku
ruština úřední, 1885 vyučovací
• Pobaltí: 1885 ruština úřední, 1887-93 kompletní
převod školství na ruštinu
• Finsko: 1883 finština vedle švédštiny úřední,
1900 ruština třetí úřední jazyk
• Ostatní oblasti: 70. léta: povinná výuka ruštiny,
80. stol. státní světské školy s místním jazykem
vyučovacím, výuka ruštiny pomocí dvojjazyčných
učebnic → akce nepříliš úspěšná

3. fáze: liberalizace
• Po revoluci 1905 zrušeny dosavadní
omezení v užívání různých jazyků
• Místní jazyky se vrací do škol, tisknou
se knihy (v 10. letech 20. st. Ve více
než 20 jazycích), rozvíjí se literatura.
• Výrazná produkce v polštině,
lotyštině, estonštině, jidiš, tatarštině,
arménštině, ukrajinštině, gruzínštině.
• Výrazná část produkce na liturgických
jazycích menšin (hebrejština,
arabština).

Shrnutí

Modely vzniku současných slovanských
jazyků
• Tradiční naddialektální koiné
• Udrželo se: čeština, polština
• Opuštěno a přijat nový jazyk na bázi nářečí: běloruština, ukrajinština

• Několik paralelních písemných variet
• Jedna z variet se stala novou koiné: chorvatština, slovinština, lužické srbštiny

• Církevní slovanština, která se postupně hybridizovala
• Zachoval se hybridní charakter jazyka : ruština
• Hybridní varieta opuštěna a přijat nový jazyk na bází nářečí: bulharština,
srbština

• Příbuzný (živý) jazyk jako písemný, který se postupně hybridizoval
• Opuštěn a přijat nový jazyk na bázi nářečí: slovenština, kašubština

Vliv ruštiny na češtinu
• Přímý kontakt s ruštinou od konce 18. stol.
Prostřednictvím překladů
• 1805 A. J. Puchmajer: Prawopis rusko-český –
návrh používání graždanky pro češtinu
• Kol. 1820 pro Jungmanna ruština zdrojem slovní
zásoby, v jeho slovníku kolem 1000 rusismů
• Výpůjčky: blahý, bol, chrabrý, jařmo, kormidlo,
průmysl, příroda, sloh, vkus, vzduch, záliv
• Vědecké termíny: kytovec, nářečí, pyl, slovesnost
• Stylisticky omezené:
• Vyjádření modality: dlužno, možno, nutno
• Participia: odstoupivší, vyběhnuvší

• Někdy zdroj může být i jiný slovan. jaz.: předmět,
úspěch
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