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Halič a Bukovina

Připojení Haliče a Bukoviny
Marie Terezie
• 1772 jako následek dělení Polska připojena k
Habsburské monarchii Halič (ukr. Галичина, pol.
Galicja), sociálně dominantní skupinou polská
šlechta, velká židovská komunita, ukrajinské
obyvatelstvo řecko-katolické.
• 1774 Habsburská monarchie anektovalo sever
Moldávie (tzv. Bukovina), sociálně dominantní
skupinou rumunští bojaři, obyvatelstvo
pravoslavné
• Bukovina v rámci Haliče 1786-1849 kolonizace ukrajinská, německá a židovská
• 1777 povinná školní docházka rozšířena i na nové
země: Vídeň vyzvala k tvorbě učebnic v místním
jazyce (Ruthenisch)
• Obyvatelstvo se označuje (dnešní pravopis) slovem
Русин(и), svůj jazyk jako руський язык.

První reformy
Josef II.
• 1781 zrušení nevolnictví (nahrazení poddanstvím s krátkou robotou),
toleranční patent => mj. povolení pravoslaví.
• 1787 císař zřizuje Studium Ruthenum, řecko-katolický seminář při
Lvovské univerzitě s vyučovacím jazykem csl. Pro výuku řeckokatolických kněží (zavřeno 1809)
• Školství v Haliči v rukou řecko-katolické církve na úrovni farností:
tvorba učebnic pro vyučování v csl. (1786 Общихъ и єстественныхъ
поученїй…, 1790 Букварь языка славенскаго, 1790 Часословъ)
• Školství v Bukovině primárně rumunské a německé

Hybridní jazyk jako písemný
• 1818 pouze náboženství (řk.) je vyučováno
místním jazykem, jinak převládá polština, ta je
taky administrativním jazykem vedle němčiny
• Skupina řecko-katolických duchovních v Przemyśli
vydává učebnice a slabikáře
• Іван Могильницький (převažuje csl.):

• Грамматика ѧзыка славенорускагѡ (rkp. 1823)
• Букварь славенорускагѡ ѧзыка 1819 řada vydání, základ
pro slabikáře do r. 1848

• Йосип Левицький: Grammatik der ruthenischen oder
kleinrussischеn Sprache in Galizien (csl. s místními
rysy) 1834

• Mohyľnyckyj navrhuje princip dvou psaných
jazyků: knižní jazyk (na bázi csl.) pro vzdělané
vrstvy, jazyk blízký mluvenému pro prosté
• Tento jazyk je někdy posměšně nazýván jazyčie.
Přes jeho používání se autoři hlásí k jednotnému
„ruskému“ jazyku (tj. dnešní ukrajinštině)
používané i v „jižním Rusku“

Русалка Днѣстровая
• 1813 Іван Шашкевич, Іван
Вагилевич, Яків Головацький
(Руська трійця) připravili
poetický almanach Зоря, ale
nemohl být vydán kvůli odporu
řecko-katolické církve
• 1837 povedlo se vydat v Budíně
almanach Русалка Днѣстровая
psaný živým nářečím, k němuž
byl vytvořen pravopis (о = /i/)

Otázka písma (азбучна війна)
• Od 30. let je diskutováno použití latinky pro
zápis místního jazyka i „ruskými“ intelektuály
(např. Йосип Лозиньский, Іван Вагилевич)
• Lidové písně vydávané polskými sběrateli jsou
přepisovány polskou latinkou (Wacław Zaleski
1833)
• V revolučním roce 1848 dokonce vychází
latinkou časopis Dnewnyk ruskij => pak je
opět opuštěno ze strachu z asimilace Poláky
• 1859 cís. náměstek pro Halič A. Gołuchowski
pověřuje českého filologa Josefa Jirečka o
vyřešení otázky písma: ten navrhuje český
pravopis → haličská inteligence jej odmítne
• Od 60. let používána výhradně cyrilice a to
převážně graždanka, latinka se objevuje velmi
vzácně, 1861 oficiálně povolena úřední
korespondence v cyrilici, snaha o zákaz
graždanky

Status ukrajinštiny
• 1848
• zrušeno poddanství,
• zavedena autonomie Bukoviny a Haliče, Haličské vyrovnání 1867 > polština zde úřední jazyk,
•

v Bukovině zůstává němčina jako hlavní administrativní jazyk
ukrajinština jedním z úředních jazyků státu, od 1852 místní a vnější

administrativní jazyk
• vyučovací jazyk v Haliči i Bukovině, od 1874 ve střední škole, ale v Haliči tlak
úřadů na preferenci polštiny
• Univerzity
•

•
•

Lvov: (něm.), od 1870 vzestup polštiny pol. (1848 katedra ukr., do 1914 8 kateder ukr.)
Černivci: 1875 (něm.) s katedrou ukr. a později teologickou
1892 Наукове товариство ім. Шевченка se stává fakticky ukr. akademií věd.

• Podle preference jazykové variety se haličská a bukovinská inteligence dělí na
tradicionalisty a národovce

Максимовичівка
• Ve Lvově je р. 1848 vyhlášena Головна
Руска Рада a dosáhne řady kulturních
úspěchů: založení organizace Галицкоруская матица, časopis Зорѧ галицка,
• Соборъ рускихъ ученыхъ přijme р.
1848 pro zápis etymologický pravopis
rektora kyjevské univerzity O.
Maksimovyče (Максимовичівка) :
• Dnešní ukrajinské i je zapisováno jako: ѣ
(цѣлый), ô (мôй), ê (мêжъ)
• Dnešní ukrajinské и zapisováno и, ы, і podle
stávajícího ruského pravopisu.
• Dnešní ukrajinské ьо zapisováno ë (ёму)
• Neznačí se protetické v- (ôнъ)
• Písmena ѳ, ъ se řídí podle ruského pravopisu

Úřední ukrajinština
• Zdrojem novotvarů jazyky Habsburského
soustátí (něm., pol., češ., chorv.)
• finance: готовизна ‘hotové’
(готовністъ), залога ‘kauce (завдаток)’,
змѣнокъ ‘směnka’ вексель,
належитôсть ‘poplatek’ (внесок),
щадницѧ ‘spořitelna’ (ощадний банк),
банкôвка ‘bankovka’ (банкнот)
• stát: державлѧнинъ/обыватель ‘občan’
(громадянин), выбиратель ‘volič’
(виборець), наморство ‘námořnictvo’
(морські сили), сейм краєвий ‘Landtag’
• právo: спꙋстизна ‘pozůstalost’
(спадщина), предписъ ‘předpis’
(інструкція)

Tradicionalisté
• Též „Starorusové“, „Moskvofilové“, „Rusofilové“
• 1849 vyhlásili dodržování dvoujazyčného principu
•
•

odborné texty knižním ruským jazykem (jazyčie) – podobající se
ruštině v Rusku 18. stol., ale smíchanou s místními slovy
Jednoduché, lidové texty prostým jazykem

• Podle jejich názoru mají mít „Velcí i Malí Rusové“ tentýž
spisovný jazyk (který podle nich i v Rusku vytvořili Malí
Rusové, takže to není cizí jazyk), nářečí se nehodí pro
odbornou prózu
• V souvislosti s nástupem polské hegemonie v Haliči (1861
vlastní vláda a parlament) protipolské nálady → oblíbenost
tradicionalistů v 60.-70. letech: kontrolovali řadu
společenských organizací, např. Галицко-русская матица
• Vydávají řadu časopisů, např. Слово (1861-1887), Наука
(1871-1914), Науковый сборникъ (1865-1897 s přest.),
Временникъ (1864-1915),
• Od 80. let 19.st. v Haliči a Bukovině ztrácí pozice, přecházejí
na standardní dobovou ruštinu a zavrhují ideu samostatnosti
ukrajinského jazyka, tisk je podporovaný Petrohradem, např.
noviny Галичанинъ (1893-1913)

Národovci
• Tisk
• Časopis Зорѧ Галицка (1849-1857) psán zejména hybridním jaz.
(1851-4 moskvofilská)

• Od 60. let dávána přednost vern. jaz.: časopisy Вечерницѣ (18621863), Правда (1867-1896)

• První noviny: Дѣло (1880-1939).
• Pokusy o standardizaci jazyka:
•
•
•

Осадца, М. Граматика руского языка. Львôвъ 1862
(poluustavem s použitím іа-ѧ m. я, Ȣ m. У
Партицький, Омелян: Нѣмєцко-руский слова́ръ 1867
Огоновський, О. Граматика языка руского 1889

• Odborná společnost: Ševčenkova společnost (od 1873)
• síť čítáren a knihoven Просвѣта/Просвіта (1868) Šíření
znalosti o ukrajinské literatuře i na území Ruské říše,
mezinárodní podpora a začátkem 20. stol. rozšíření i za hranice
Haliče, podobně na Bukovině Руська бесіда
• Překlad Bible: 1885 Nový Zákon, 1903 celá Bible vyd. V Londýně,
1912 ve Vídni (podíleli se překladatelé z Ruska - P. Kulyš - i
Haliče)
• Podpora rakouské vlády (protiváha ruskému vlivu v Haliči)

Standardizace haličské
ukrajinštiny
• Ε. Желеховский: Малоруско-нїмецкий
словар. Львів I-II. 1886 => jeho pravopis
standardem:
• Zrušení ѣ, ъ, ы
• Zavedení rozdílu mezi г, ґ

• 1893 Želechovského standard (желехівка)
zaveden ve školách v Haliči a Bukovině (udržel
se do r. 1922)
• Normativní školní mluvnice: СмальСтоцький, С., Ґартнер, Ф.: Граматика
руської мови (1893)
• Jazykově se haličští autoři od zač. 20. stol. čím
dál více orientují na normu v Ruské říši
(poltavský dialekt), sjednocují terminologii
apod.
• Hlavní haličský klasik: Іван Франко (18561916)

Rozdíl mezi haličských a současným
pravopisem
Желехівка
• Koncovka je-kmenů neutra –є (житє,
зїлє)
• Označování měkkosti /s/ před
labiálami (сьвіт, сьміх)
• Psaní reflexiva ся a auxiliáru futura
zvlášť: (учу ся, учити му)
• Psaní ї po měkkých dentálách (дїло,
тїло, лїс)
• Apostrof se nepíše před labiálami
(мясо, пє)
• V cizích slovech často psáno ľ (кляса)

Dnes

• життя, зілля
• світ, сміх
• учуся, учитиму
• діло, тіло, ліс
• м’ясо, п’є
• класа

Uherská (Podkarpatská) Rus

Počátky
• Podkarpatská Rus součástí Uherska od
13/14. stol.
• Oblast (dnešní Slovensko a Ukrajina) velmi
nářečně diferencována
• Kontakty se slovenštinou, rumunštinou,
maďarštinou, administrativní a odborný jaz.
latina
• Písemný jazyk je hybridní jazyk na základě csl.
s místními rysy:
• Mluvnice:
• Арсеній Коцак 1768/88: Грамматика русская
• Michael Lutskay 1830: Grammatica slavoruthena. Buda

• Mluvnice maďarštiny pro místní: И.
Фогороссѣ 1833: Русько-угорська ілі
мадярска грамматіка. Вїенна

Александр Духнович
• 1803 (Prešovsko) - 1865
• hlavní podkarpatský buditel а klasik
• Psal náboženské i historické spisy i
učebnice (Сокращенная
грамматика письменнаго
рускаго языка. Буда 1853), poezii
• Zastával názor o užívání dvou
jazyků:
• Slavěnoruský: směs csl., ruš. a
místního dial.
• Vernakulární: literatura, zejména
poezie – pravopis etymologický,
neřešeny reflexy о/е v zavř. slabice

Používání ruštiny
• 1866 Общество св. Василія Великаго (А.
Добрянськый, Й. Раковськый) – kulturněvzdělávací spolek v Užhorodě
• Po Duchnovičovi převládla snaha používat písemně
pouze dobovou ruštinu, pro lepší přijatelnost s
místními rysy
• Důvody: příliš velká nářeční rozdrobenost, opření
se o veliký jazyk jako reakce na rakousko-uherské
vyrovnání (1867)
• Noviny: Свѣтъ (1867-1871), Новый Свѣтъ (18712), Карпатъ (1873-1886)
• Norma:
• rusifikovaná Duchnovičova mluvnice Сокращенная
грамматика письменнаго рускаго языка. Буда
1853, Сабовъ, Грамматика письменнаго русскаго
языка 1865 atd.
• Slovník: A. Mitrak: Orosz-magyar szótár 1881.

• Vzdělání ale pouze v maďarštině, problémy s
naučením ruštiny

Pokusy používání místního nářečí
• od 80. let 19. st. menší skupina
zkoušela psát dialektem
(podporováno uherskou vládou)
• Pokus o normalizaci:

• Василь. Чопей: Руська азбука и
первоначальна читанка 1881, Руськомадярскый словарь 1890 – hodně
maďarismů (východní nář.)
• Августинъ Волошинъ: Методическая
граматика угро-русскаго
литературнаго языка для народных
школ. 1899 – ruština s některými
místními rysy

• Noviny: Недѣля (1898-1919,
Budapest), Наука (1897-1922,
Užhorod) – jazyk nejednotný

Ukrajinština v Ruské říši

Ukrajinskojazyčné oblasti Ruské říše
1. Bývalý Hetmanát (Гетьманщина), dnes „Levobřežní Ukrajina“ (Kyjev, Poltava,
Černihiv): 1783 zavedeno nevolnictví, kozáčtí stařešinové zařazeni mezi ruskou
šlechtu, do 1835 zrušeny zbytky autonomních zákonů.
2. Slobodská Ukrajina (Слобожанщина) s centrem v Charkově, osídleno
západoukrajinskými kozáky v 17. stol., 1765 zrušena autonomie => 1835
Charkovská gubernie
3. Volyň, Podolí a oblast na západ od Kyjeva, „Pravobřežní Ukrajina“, připojena k
Rusku 1793/1795, společensky dominantní je polská šlechta, která si udržuje
svoje práva do povstání 1830/1, ukrajinské (řecko-katolické) obyvatelstvo,
nevolníci.
4. Nové Rusko (Новороссия) a Kubáň, „Jižní, Stepní Ukrajina“, připojeno k Rusku
po pádu Krymského chanátu 1774 a zrušení Záporožské Seči 1775. Nově
osidlované, etnicky pestré území (s mírnou převahou Ukrajinců), které rychle
ekonomicky a demograficky roste. Bez nevolníků.

Jazyková otázka
• Uniatská Počajevská tiskárna (Volyň)
ještě vydává na přelomu 18. a 19. stol.
Knihy v kyjev.-csl. a rutén.
• Pravoslavnými ruténština do 2. pol.
18. stol. opuštěna, také v souvislosti s
účastí Ukrajinců v tvorbě
„celoruského“ světského jazyka je
používána Ukrajinci csl. a dále ruština
či jazyk podobný ruštině s možnými
interferencemi csl. a ukr.
interferencemi, např. Г. С. Сковорода,
Исторїя русовъ
• Ukrajinská šlechta a kozáci integrováni
do ruské společnosti, chápání
„maloruského“ jako součást ruského.

Іван Котляревський
• 1768 (Poltava)-1838
• 1798 vydáno tiskem v Petrohradě 1. části
burleskního eposu Енеїда psaném
poltavským (středněnaddněprovským)
nářečím (považováno za počátek
ukrajinského národního obrození)
• Bohatá slovní zásoba, zobrazující lidové
zvyky, oblečení, jídla.
• Dílo vzbudilo zájem o mluvenou
ukrajinštinu v literatuře (mj. N. V. Gogoľ z
téhož regionu)
• K vydání doplněn malý slovníček
• Pravopis odpovídal dobové ruštině
(ярижка)

První třetina 19. stol.
• Ukrajinská tvorba chápána jako nářeční
literatura: poezie, drobné prózy, jinak i
ukrajinští autoři píší rusky, ukrajinské spisy
opatřovány slovníčkem, variabilní pravopis.
• V drobných žánrech zejména slobožanské
nářečí (kolem Charkova) s mnoha rusismy
• Centrem Charkovská univerzita (zal. 1805):
kroužek Ivana Srezněvského: sběr písní,
podpora originální tvorby, vydávání časopisů
(Украинскій журналъ, Украинскій вѣстникъ,
Украинскій алманахъ), historická díla
• Významné počiny:

• Михаілъ Максимовичъ: Малороссійскія пѣсни.
Москва 1827 – etymologický pravopis
• 1818 Алексѣй Павловскій: Грамматика
малороссійскаго нарѣчія. Санктперебургъ
1818 – užívá і (< о, е, ѣ).

Тарас Шевченко
• 1814 (Kyjevská gub.)-1861
• Původně nevolník, pro protistátní činnost
dlouho vězněn
• Psal zejména poezii (Кобзар)
středněnaddněprovským nářečím => stal
se vzorem ukrajinského literárního
jazyka (ekvivalentní Puškinovi v ruštině)
• Lexikum vychází přímo z nářečí, vzácně
slavonismy odlišné od ruského úzu
(оновленнє, древо), rusismy
• Mluvnice: inf. –ть (dnes –ти), sufix –ова(dnes –ува-), užívání tvarů slovesa být
(єси)
• Sepsal Букварь южнорускій 1861 pro
nedělní školy

50.-70. léta
• Mírná liberalizace poměrů po polských povstáních
• 1854 П. Куліш: Граматка (1. východoukrajinská
čítanka-učebnice), ustanovení pravopisu (кулішівка):
• Zrušení ы
• Univerzální і (< е, о, ѣ) odpovídá i dnešnímu ї
• Zavedení є zatím jen po měkkých (весіллє, ale думаешь), z
latinky g (gуля)
• Zachováno ё (ёму), э na začátku a po hiátech), ѳ a psaní ъ

• 1859 založena 1. ukr. Громада – kulturně-vzdělávací
cíle (šíření knih, novin)
• 1861 Kyjevská hromada zavádí nedělní kurzy
ukrajinštiny pro dospělé podle učebnic P. Kuliše a T.
Ševčenka
• 1861-62 měsíčník Основа v Petrohradě (П. Куліш, Т.
Шевченко) – publicistika rusky, literatura ukr.
• 1873 Jihozápadní oddělení ruské geografické
společnosti vyvíjí vydavatelskou činnost (pohádky,
básně), zjednodušen pravopis:
• Zrušení ъ na konci
• Zavedení ї, є pro jotované ve všech pozicích

Represe
• 1863 Valujevský oběžník (Валуевский циркуляр):
ministr vnitra P. Valujev zakazuje tisknout
ukrajinsky náboženské a školní knihy, dovolena jen
beletrie (důvodem snad žádost o dovolení vytištění
překladu NZ do ukr.)
• 1876 Emské nařízení (Эмский указ): zákaz tisku
knih v ukrajinštině (kromě historických děl a
folklóru psaného v jaryžce, výjimečně cenzura
může povolit beletrii v jaryžce), zákaz překladu do
ukr., veřejného používání jazyka (vč. divadla,
zpěvu) a jejich dovozu ze zahraničí (Haliče) –
důvodem politický program Kyjevské hromady →
ukrajinští (ale i běloruští) autoři tisknou své knihy v
Haliči, zmírněno 1881: možnost divadelních
představení (pokud zároveň používána i ruština) a
vydávání slovníků
• Do r. 1905 ukrajinština pouze předmětem
odborného studia

Obnova ukrajinštiny
• 1905 opět povoleno tisknout ukrajinsky.

• Katedry ukrajinistiky v Oděsse a v Charkově
• 1. kompletně ukrajinské noviny v Rusku: Хлібород, Рада

• 1906 Synod vydal překlad Evangelia (П. Морачевський).
• 1907 založeno v Kyjevě Українське народне
товариство (М. Грушевський)
• Rozšířila se síť haličských čítáren Просвіта
• Борис Грінченко: Словарь української мови (4 díly,
1907-9), vlastně ukrajinsko-ruský – reformoval na základě
Kulišova a Želechovova pravopisu ortografii, která je s
malými změnami platná dosud
• Od 1911 opět represe, zákaz prodeje ukrajinských knih a
kulturních akcí, 1914 zakázána periodika, nařízen ruský
pravopis (ярижка)

Počátky moderní běloruštiny

Polonizující období
• Po rozdělení Polska 1775-1795 se ocitá celé území
osídlené Bělorusy v Ruské říši, tzv. Západní kraj
• Do 60. let polská kultura dominantní – běloruská
literatura psaná zejména latinkou

• 1803-1832 Vilniuská univerzita centrem polonizace
• 1. díla 1. pol. 19. stol. anonymní rukopisné: Энеіда,
Тарасъ на Парнасѣ
• 1. tištěná kniha: Krótkie zebranie nauki chrześciańskiey
dla wieśniaków mówiących językiem polsko-ruskim
wyznania rzymsko-katolickiego. Wilno 1835
• 1. kompletní bělorus. tištěná kniha: překlad části
Mickewicze 1859
• Anonymní brožury: např. 1862 Elementarz dla dobrych
dzietok katolikou (Warszawa)
• 1862-63 K. Kalinowski: noviny Mużyckaja prauda v
Grodnu

• 1859 zákaz tisknout „ruštinu“ latinkou a dovážet
takové knihy
• Po polském povstání 1863 zahájena intenzivní
rusifikace kraje

Stabilizace pravopisu
• Odborné práce o běloruštině

• И. Носович: Словарь белорусского наречия 1870 – 35 tis. Slov
• Е. Карский: Обзор звуков и форм белорусской речи. 1886

• Od 90. let vychází běloruská literatura v ruském pravopisu,
včetně překladů z ruštiny, např. Александр Пщёлко
• Nejvýznamnější spisovatel Franciszak Bahuszewicz vydává v
Haliči polským pravopisem.
• 1906 Наша ніва (Vilnius) do r. 1912 paralelně latinkou i
azbukou, zde krystalizovala pravopisná pravidla
• Latinka:

• ǔ, nahrazení cz/sz > č/š

• Azbuka:

• ў, ѣ›е, щ > шч, vynechání ъ na konci, jinde ъ>’
• od 1909 и > і => blízké současnému pravopisu

• Další periodika i literatura mají za vzor jazyka tyto noviny
(latinka i azbuka)

Od ruténštiny k novým vysl. jazykům
•
•
•

•

kromě ukrajinštiny v Haliči ztráta pozice úředního jazyka na víc než 200
let
udržení vztahu s polštinou v Bělorusku a na Západní Ukrajině
postupný přestup na graždanku, v případě běloruštiny a haličské ukr. přes
polštinu
zavržení historického pravopisu:
zápis akání, označování /w/ a měkkých souhlásek v souhláskových skupinách v
běloruštině (vliv latinky polského typu)
• zrušení rozlišování и/ы, jediné і nezávisle na etymologii v ukrajinštině (zde je velmi
postupné kvůli síle tradice a tlaku ruských úřadů)
•

•

Vývoj ukrajinštiny byl kontinuálnější, běloruština zažila v 18. a 19. století
výraznější caesuru, tato je také méně připravená na 20. století
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