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Společenské změny a jejich vliv

Společenské změny
•
•

ekonomické změny > přechod ke
kapitalismu
globalizace
•
•

•

liberalizace:
•

•
•

•

rozšíření výuky angličtiny, tlak
anglo-americké kultury
snaha o převzetí západního
životního stylu
svoboda slova a přesvědčení prochází určitým vývojem
obnovení religiozity,
reinterpretace minulosti

digitální revoluce
•
•

šíření počítačů v 90. letech
akcelerace od 1. desetiletí 21.
století: Internet, mobilní telefony,
propojení technologií

Výměna slovní zásoby
• Návrat primárních významů křesťanské terminologie:
• rus. крестить, исповедоваться, мощи, монах, панихида
•
•

ukr. хрестити, сповідатися, мощі, чернець, панахида
běl. хрысціць, спавядацца, мошчы, манах, паніхіда

• Aktivizace dříve zastaralých pojmů (např. reklama, pop-kultura, média):
• rus. колдун, ведьма, заговор, знахарь, приведение
•
•

ukr. відьмак, відьма, змова, знахар, привид
běl. вядзьмак, ведзьма, змова, знахар, прывід

• Dearchaizace:
• rus. чиновник, сыщик, фискал,
• rus. губернатор (vs. голова обласної ради, председатель исполнительного областного комитета),
полиция (= ukr., vs. běl. милиция/міліцыя), Дума (vs. Верховна Рада, Савет Рэспублікі)

• Deaktualizace

• Товарищ (товариш/таварыш) → Господин (Пан)

•

Přehodnocení sémantiky
• rus. белый офицер, большевик/більшовик, ukr. бандерівець, националист/націоналіст

Primární výpůjčky
• Byznys: билборд, бренд, имейл, инсайдер, пиар, ukr. білборд, бренд, емейл, Інсайдер, піар
• Informatika: имейл, интернет, ноутбук, сайт, чат, чип, планшет, ukr. емейл, інтернет, ноутбук,
•
•
•
•

•

•

сайт, чат, чіп, планшет
Životní styl: Скинхед, трансвестит, секонд-хенд, фитнес, шоппинг, ukr. Скінхед, трансвестит,
секонд-хенд, фітнес, Шопінг
Preference cizích slov: презентация (представление), эксклюзивный (исключительный), ukr.
презентація( представлення), эксклюзивний (винятковий)
Zvýšení úrovně: бутик, хоспис, велнес, ukr. бутік, хоспіс, велнес
Specifikace: римейк (переделка кино), саундтрек (запись в кино), шоп (магазин, торгующий
заграничными товарами), киллер (профессиональный убийца), ukr. рімейк (переробка кіно),
саундтрек( запис в кіно), шоп (магазин, що торгує закордонними товарами), кілер
(професійний вбивця)
Ocenění: элитный, престижный, эксклюзивный, сексуальный, ukr. елітний, престижний,
ексклюзивний, сексуальний
Aktualizace výpůjčky: клеймо, ukr. také тавро (také лэйбл/лейбл), марка, ярлык/ярлик

Další typy výpůjček
• Sekundární

• Пилот/пілот ‚letec‘, nově ‚jezdec formule‘, ‚pilotní díl atd.‘
• Формат ‚rozměr‘, nově ‚charakter‘, ‚způsob zápisu digitální informace‘

• Smíšené:
• web-служба, VIP-обслуживание/VIP-обслуговування, TV-програ(м)ма
• Morfematické
• супер-, экс-, пост-, -ация, шоу-, -инг, секс-, -мен, и(из)ровать, -абельный, -(т)ор/(т)ер, арт-,
бизнес-, интернет-

• Morfologická аdaptace (v reklamách): топовый/топовий, суперский
• Kalky

• Самообслуживание/Самообслуговування (self service), высокие технологии/високі технології
(хай тєк, high technologies), ястреб (hawk), продвинутый этап/просунутий етап (advanced),
горячая/гаряча точка (hot spot), промывание мозгов/промивання мізків (brain washing, už z
1956), мыльная опера/мильна опера (soap opera), заниматься любовью/займатися любов'ю
(to make love), желтая пресса/жовта преса (yellow press), связи с общественностью/зв’язки

з громадськістю (public relations)

Ruskо a ruština

Kontext
1985 Gorbačov gen. tajemníkem >
perestrojka
• 1991 rozpad SSSR a založení СНГ
Jelcinova éra (1991/2-1999)
• 1991-2000 snaha Tatarstánu o
osamostatnění mírovým způsobem
• 1992 začátek přechodu ke kapitalismu
• 1994-6, 1999-2000 Čečenské války
• 1997 Svaz Ruska a Běloruska
• 1998 zhroucení ekonomiky
Putinova éra (od 2000)
• 2005-11 dočasné zrušení volby hlav
regionů
• 2014 začátek ukrajinské krize a
připojení Krymu
• 2015 založení Eurazijského ekonomic.
svazu (Běl., Kaz., Kyrg. Arm.)
• 2021 napadení Ukrajiny RF a okupace
JV Ukrajiny
•

Jazyková politika
• 1991 → 1993 Ústava: ruština státním jazykem
na celém teritoriu, republiky mohou stanovit
své státní jazyky
• 1998 administrativa je vedena rusky, v
republikách i v místních státních jazycích
• 2002 státní jazyky RF a republik jsou psány
cyrilicí (→ karelština není státním jazykem)
• 2009 Единый государственный экзамен –
povinná jednotná zkouška po středním
vzdělání, ruština povinná
• Od 2013 Propagace výuky ruštiny a její kultury
a podpora rusky mluvících v zahraničí:
partnerská síť Институт Пушкина (přes 50
center), digitální portál Образование на
русском (https://pushkininstitute.ru/)

Jazyky Ruska (kromě ruštiny)
• Největší místní jazyky (2010): tatarština 4,28
mil., čečenština 1,35 mil., baškirština 1,15 mil.,
ukrajinština 1,13 mil., čuvaština 1,04 mil.
• Republikánské státní jazyky: 22 (+ 2 na
Krymu) + Dágestán (языки народов
Дагестана, 13 jich je psaných)
• Další jazyky s úředním statusem (13) s
možností použití v lokální administrativě
• 25 vyučovacích jazyků (2013/14),
nejpoužívanější: tatarština, baškirština,
avarština, jakutština, čuvaština
• Povinná výuka jazyka na republikové úrovni
(federálně zrušeno a nahrazeno předmětem
mateřský jazyk roku 2018): komi, kalmyčtina,
osetština, čuvaština, tatarština, baškirština do
2013, erzja/mokša 2006-2010, dále čečenština

Slang
• Vlastní žargon: прикид, прикол,

кайф, беспредел, шмотки (< jidiš
< polš.)
• Slovotvorba: висяк, порнуха
• Změna významu: крыша поехала,
наваривать бизнесом, мочить,
достать кого-нибудь
• Z amerického slangu:
• Výpůjčky: баксы (< bucks), фэн (<

fan)
• Kalky: крутой (< cool), зеленые (<
green), травка (grass)

Sémantika
• Rozšíření významu

• Пользователь ,uživatel věci v právnické mluvě,
nově ‚uživatel počítače, internetu atd.‘
• фигурант ‚statista‘, nově ‚zájmová osoba, osoba
spojená s trestným činem ‘
• Раскрутить ‚rozplést‘→ ‚roztočit‘ → ‚odhalit+
rozběhnout činnost; zviditelnit něco/někoho‘
• Пакет ‚papírový obal‘→ ‚plastový sáček‘
• Озвучить ‚ozvučit (film)‘→ ‚sdělit‘
• авторитет ‘autorita’ > (криминальный
авторитет) ‘šéf kriminální skupiny’
• тачка ‘trakař’ > ‘auto’

• Defrazeologizace

• Расстрелять, казнить ‚vykonat nejvyšší trest‘ →
‚zabít‘
• Завязать ‚přestat vykonávat trestnou činnost‘→
‚přestat‘

• Hyperonymizace

• Хит ‚populární hudební číslo‘→ ‚cokoli
populárního‘

• Desynonymizace
• Майка ‚tílko‘, футболка ‚triko‘ (u
Ožegova ještě totéž, u Ušakova jen
футболка)
• Enantiosémie:
• тюремщик původně ‚žalářník‘, +
‚stávající i bývalý vězeň‘ , обещать
повышение зарплаты + обещать
повышение цен
• Nové metafory:
• локомотив ‚движущая сила ‘,
отмывать деньги (to launder
money), финансовые потоки,
концерты плавно перетекающие в
банкет, сливать информацию,
дочернее общество, копировать →
клонировать, крот ‚špión‘ (mole),
динозавр рока

Mluvnické jevy
• Přechylování: снайпер, снайперша, бизнесмен –
биснеследи/биснесменша, заказчик – заказчица
• Perfektizace: обещать – пообещать, формулировать –
сформулировать, организовать – организовывать,
работать - отработать
• позвонить – перезвонить - отзвониться - сделать
звонок, отследить – отслеживать
• Rozvoj akt. part. fut.: добровольцы, пожелающие
зарегистрироваться, автосалон2018, вот-вот
откроющий двери для широкой публики, Новинки,
наверняка заинтересующие каждого, по
предварительным расчетам составящий 13
процентов от заработной платы, всегда найдется
человек, сумеющий перевернуть твою жизнь
• Tendence skloňování původně nesklonných: пианино,
казино, бюро, ателье
• Používání 1.pl. místo 2. os. v oslovování podřízených:
Что делаем? Куда идем?

Ruština mimo Rusko

Jazyková situace ruštiny v Kazachstánu
• Ruskojazyčné skupiny v Kazachstáně
• Etniční Rusové – primárně monoligvní
• Etniční Kazaši
•
•

Kazašskojazyční (většinou bilingvní)
Ruskójazyční (zejména města na severu země)

• Jiné národnosti – původně první jazyk ruština, noví
migranti z turkických zemí přecházejí ale rovnou na
kazaštinu.

• Znalost jazyků 2009
• Kaz. 74% rozumí, 65% čte, 62% píše
• Rus. 94% rozumí, 88% čte, 85% píše

• Etnika (1990-1996 exodus lidí ruské a německé
národnosti, místo nich příslušnící turkických etnik):
• 1989: 40% kaz., 38% rus., 6% něm., …2% uzb.
• 2016: 66% kaz., 21% rus., 3% uzb….1% něm.

• Vyučovací jazyky ZŠ
• 1991/2 38% kaz., 37% rus., 24% smíšen. 9% uzb.
• 2020/1 65% каз., 32% рус.,. 2,4% узб., 0,5% уйг.

• Typická slova: аким(ат), аул, барымта

Jazyková politika Kazachstánu
• 1989 Zákon o jazycích v Kaz. → Ústava (1995) >
1997
• В Республике Казахстан государственным является
казахский язык.
• В государственных организациях и органах местного
самоуправления наравне с казахским официально
употребляется русский язык.

• Purismus: očištění od rusismů a mezinárodních
slov – proces zastaven 2012 (modernizace)
• 2006 začátek programu převedení administrativy
na kazaštinu
• 2007 začátek programu Триединство языков –
trojjazyčného školství – kazaština (stát. jaz.),
ruština (jazyk mezietnické komunikace), angličtina
(jazyk globální ekonomiky) > cílem, aby celé
obyvatelstvo hovořilo perfektně všemi třemi jazyky
• 2017 schválen plán přechodu kazaštiny na latinku
do r. 2025

Ruština v dalších zemích Střední Asie
• Kyrgyzstán (ЕАЭС):

• ruština hlavně v ekonomice, tisku, odborné
lit., převládá v tisku, na venkově ale úroveň
znalosti klesá

• Tádžikistán:

• 1998 fakticky se přestal používat v adm.,
znalost podporována pracovní migrací do
Ruska, možnost dvojího občanství

• Uzbekistán:

• do začátku 21. stol. perzekuce etnických
Rusů, zlepšení situace ruštiny od 2005
(partnerství s Ruskem)

• Turmenistán:

• již za SSSR nejnižší znalost ruštiny,
derusifikační politika za S. A. Nijazova –
1997 zrušení ruských novin, 2002 zakázán
dovoz ruských periodik

Ruština v dalších zemích mimo EU
• Ázerbajdžán

• 1,3% Rusů, umí rusky asi 20%, 1992 latinizace,
ruština – cizí jazyk
• 2002 ruština fakultativní cizí jazyk, jediný
• Omezování ruštiny ve sdělovacích prostředcích
• Soukromé školy anglicky nebo turecky

• Arménie (ЕАЭС)
• 0,2% Rusů, 60% umí (2011), ruština: povinný 1.
cizí jazyk, 1991-1995 derusifikace, 1993 jen
arménština úřední, 1997 smlouva s RF o
přátelství (znovu se otevřely školy s rus. Jaz.,
vyučovacím)

• Gruzie
• úřední gruzínština, 1% Rusů, 20-55% umí, 2008

válka s Ruskem – zákaz vysílání ruských kanálů,
vyučovací jaz., 8,5% (2011), cizí jazyk, angličtina
povinná jako 1. cizí jazyk

• Moldávie

• Moldavština státní jazyk (identická s
rumunštinou), garance zachování a
rozvoje ruštiny a dalších jazyků, 68%
obyvatel umí, do 2018 povinná ruština na
střední škole.
• Denně používá ruštinu 14,5% (2014,
Rusové a Ukrajinci)
• V Gagauzii má ruština status úředního
jazyka vedle gagauzštiny a moldavštiny

• Území, jejichž faktický status
neodpovídá mezinárodně uznanému:
de facto dominantní ruština:
Abcházie, Jižní Osetie, Podněstří,
Doněcko a Luhansko, Krym

Ruština v EU
• 1,13 % obyvatel EU hovoří rusky jako mateřským jazykem,
3,84% umí rusky (https://languageknowledge.eu/),
• Menšinový jazyk ochraňovaný Evropskou chartou
regionálních a mеnšinových jazyků: Polsko, Rumunsko,
Finsko (https://www.coe.int/en/web/conventions/searchon-treaties/-/conventions/treaty/148/declarations)
• Status:
• Německo (až 3 miliony mluvích mateřským jazykem) - často

ruskojazyční Němci ze Střední Asie, velké množství médií v
ruštině https://pressaru.de/
• Lotyšsko: Lotyština jediný státní a úřední jazyk – povinnost
znalosti (podmínka občanství pro potomky lidí přistěhovavších
se po 1941), ochrana livštiny (vymřela 2013), vše ostatní cizí
jazyk; Rusové (2011): 26,9% (přibližně tolik jako vyučovací jazyk)
– postupné ořezávání předmětů v ruštině; Umí rusky (2011):
80%; 2012 referendum ohledně statusu ruštiny – odmítnut
úřední status

• Litva: litevština státní jazyk, 2011: 6,3% Rusové (3,7% učí se v

ruštině), znalost ruštiny 63%, vyučován fakultativně jako 2. cizí
jazyk

• Estonsko: Estonština státní jazyk, Rusové 25,4% (2012), Kvóty
pro použití ve sdělovacích prostředcích, Dvojjazyčný deník
Postimees, učí se jako fakultativní 2. cizí jazyk

Ukrajina

Kontext
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

1992 nezávislost a vstup do СНГ,
ekonomické reformy a vleklá
ekonomická krize
1997 smlouva o partnerství s Ruskem a
NATO (garance hranic)
2004 oranžová revoluce: sbližování s EU
2010-2013 vláda V. Janukovyče se opět
sbližuje s Ruskem
2013/14 Євромайдан (Революція
гідності) > podpis asociační dohody s
EU
2014 obsazení Krymu Ruskem, válka na
východní Ukrajině
2015 zákaz propagace komunistické
symboliky
2018 vystoupení z СНГ
2019 autokefalita ukrajinské církve
2021 Ukrajina napadena RF

Jazyková politika
• Jazyky na Ukrajině
• jazyky pův. obyvatel (Krym. Tatаři s nárokem na vzdělání,
Krymčaci, Karaimové),
• Menšinové jazyky s rozšířenou ochranou (2020): běl., bulh.,
gagauz., řeč., něm., maď., mold./rum., rum., ruš., sloven., jidiš
• Uznání (2020): rom., rusín.
• 1989 Про мови в Українській PCP: ukr. státním jazykem,
jazyk vzdělání, administrativy a médií, povinnost státních
činitelů ovládat ukr. i ruštinu
• 1996 Ústava - ukr. státní jazyk, zabezpečení fungování ve
všech sférách, ochrana ruštiny a jazyků menšin, právo na
vzdělání v mateřském jazyce
• 1999 Rozhodnutí ústavního soudu: administrativa a
veřejný život na celém území Ukr. musí být vedena ukr.,
na Krymu vedle ukr. lze použít i ruštinu
• 2006 platnost Evropské charty regionálních a
menšinových jazyků
• 2007 Міжнародна українська школа – podpora výuky
ukrajinštiny v zahraničí, dnes VŠ ukrajinistika v 36 zemích
světa.
• 2012 Про засади державної мовної політики - zákon na
podporu regionálních jazyků, 2018 prohlášen neústavním

Jazyková politika po r. 2014
•

•

2016 doplnění zákona o TV a rozhlasu: 60% - 75%
obsahu ukr., 35% písní ukr. nebo 60% jazyky EU, co
není ukr. s titulky
2019 Про забезпечення функціонування
української мови як державної
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

ukr. = jazyk mezietnické komunikace
povinnost umět ukrajinsky (také podmínka občanství)
jednací jazyk a jazyk dokumentace
menšiny mají právo na vzdělání ve svém jazyce jen MŠ
a ZŠ
jazyk vědy ukr. nebo angličtina, u článků i jazyk EU
pokud tisk ne ukr., pak stejný náklad i ukr.
50% produkce vydavatelství ukr.
vlastní názvy ukr.
podobná práva jako ukr. mají jazyky pův. obyvatel

2021 (1.1.) – vstupuje v platnost 30. článek téhož
zákona
•
•
•

Komunikace v obchodu a službách má být vedena ukr.,
pokud klient nepožádá o jiný jazyk
Veškeré informace o výrobcích a službách musí být v
ukr., informace v jiném jazyce nesmí být delší než
informace ve státním jazyce
V případě porušení zákona si klient může stěžovat
jazykovému ombudsmanovi

Jazyková situace 2017
• Národnost:
•
•

ukr. 88%
rus. 9%

• Mateřský
•
•
•

ukr. 63%
oba: 18%
rus. 17 %

• Denně
•
•
•

používaný jazyk:

ukr. 46%,
oba: 21%,
ruš. 33%

• Vzdělání
•

jazyk:

SŠ 2020/21

97% ukr. jazyk vyučovací

Fonologické a pravopisné tendence
obnovení písmena ґ (zrušeno
1933) > v tisku i hyperkorentní
užití: Ярослав Ґашек
• rozšiřování forem s і: заготовка
> заготівка, бойня > бійня,
кросовки > кросівки
• šíření iniciálního в-/-у
(унутрішній, вточняти)
• ukrajinizace cizích osobních
jmen: Iван Павло ІІ
•

Lexikální tendence
•

•
•
•

•

•

•
•
•
•

dearchaizace: речник (прес-секретар),
хрестиківка (кросворд), вислід (результат),
середмістя (центр)
konkurence slov různého původu: тираж/наклад,
номер/число, секретний/таємний
aktivizace předsovětských purismů:
штрафний/карний, рюкзак/наплечник
snaha o nahrazení cizích slov místními: летовище
(аеродром), скоростріл (кулемет), гвиптокрил
(вертолет), світлина (фотографія), прозірка
(слайд)
Nahrazení rusismů: кофе > кава, банкрот >
банкрут, вуз > внз, заложник > заручник, відзив
> відгук
aktivizace dosud menšinového lexika: потяг/поїзд,
налаштовувати/настроювати,
снодійний/снотворний
Polonismy: валіза, мапа
etnografizace: хатній телефон
politické okazionalismy: правосек,
порошенківець, рашист
žargon inspirován leckdy ruským: бабки, прикид,
засвітитися, наварювати, тусівка

Preference charakteristických
morfologických a syntaktických forem
•
•
•

syntetické futurum (одержуватимемо),
stupňování (найвдаліший)

pádové koncovky
•
•
•
•

•
•
•

šíření gen. sg. -у m. -а v o-kmenech:
коридору, сараю
šíření dat. sg. -ові/єві (студентові,
лікареві, dokonce neutra: літові)
u i-kmenů návrat koncovky -и:
осені/осени, молодости/молодості
šíření vokativu
rozšiřování subst. s totožným gen. a
akuz.

přivlastňovací zájm. їхній
oslovení Пане/Пані + křestní jm.
nahrazování vazeb
•

např. по + ins. > прогулянка парком,
спілкування телефоном

Slovotvorba
•
•

přechylování: директор - директорка,
професор - професорка, лідер - лідерка
nahrazování přípon:
•
•
•
•
•

•
•

•

-ник místo чик/щик: виборник,
переносник, комп’ютерник
-ння místo -ка: доставка > доставлення,
чистка > чищення
-ковий místo -очний: заявочний >
заявковий
-овий místo ний: атомовий, спортовий
produktivnost přípon -ець
(спортовець/спортсмен,
євромайданівець), -ця (мамця), -ка
(господарка/господарство, таксівка
- видний místo -подібний
omezení -ир-: дотувати, компостувати

rozvoj deverbativ: ізолювати,
зізолювати, ізолювальный, ізолівний,
ізольовний, ізолювання, зізолювання

Ukrajinština mimo Ukrajinu
•

•

Ukrajinské komunity se sdružují v Світовий
Конґрес Українців
Ukrajinskojazyčné teritorium nejvíce přesahuje do
Ruska (včetně osídlení v Asii), jazykově většinou
přešlo na ruštinu
•

•

•
•

ve folklóru se uplatňuje балачка (horská, kubáňská,
donská), snaha o výuku v Krasnodarském kraji 2005,
zápis ruským pravopisem,

Ochrana jako menšinový jazyk podle Evropské
charty regionálních a menšinových jazyků: Bosna,
Chorvatsko, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko,
významná přítomnost v Česku (ofic. nár. menšina)
a Moldávii
Úřední v mezinárodně neuznaném Podněstersku,
Na Slovensku a v Polsku autochtonní obyvatelstvo
používá jak ukrajinštinu, tak místní varietu
spisovné rusínštiny
•

organizace: Союз русинів-українців Словацької
Республіки (časopis Нове життя), Об’єднання
українців у Польщі (časopis Наше Слово)

Bělorusko

Kontext
•
•

•
•

•
•

1990 běloruština státní jazyk
1992 nezávislost a vstup do СНГ
> snaha o rozšíření užití
běloruštiny
od 1994 éra Alexandra
Lukašenka
1995 podle referenda
zrovnoprávnění ruš. s běl. (tak v
ústavě 1996) > faktické zastavení
procesu bělorusizace
1997 Svaz Ruska a Běloruska
od 2010 další ekonomická
integrace s Ruskem

Jazyková politika
•

1998 Revize jazykového zákona
•
•
•
•

•

•

•

zaměstnanci úřadů musí umět oba jazyky, na
běl. dotaz běl. odpověď
V ostatních případech lze použít běl. nebo ruš.
běl. povinný předmět a jazyk kultury
Proti neologismům: “В средствах массовой
информации не допускается искажение
общепринятых норм используемого
языка.”

2016 Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб
культуры - prioritou ochrana, zachování a
popularizace běl., podpora výuky běl. v
zahraničí
2017 (platnost 2019): Положение о
порядке функционирования интернетсайтов государственных органов и
организаций - základní úřední informace
musí být v běl. (ale nikoli aktuality)
Nejvýznamnějším dalším jazykem polština
na sz. země - postupná asimilace

Jazyková situace
Celkový stav:
• běloruština jako mluvený jazyk
ustupuje
• UNESCO klasifikuje jako vulnerable
• 2009: 53,2% běl. mateř. jaz., 70%
rus. hlavní jazyk
• Média
• Televize: dominuje ruština (běl. jen
pořady), většina rozhlasu v ruštině
• Vzdělání
•

•

•

1996/7: 29,4% > 2018-19: 11,1% se učí v
běloruštině (minimum ve městech), VŠ v
ruštině kromě bělorusistiky

Dvě spisovné normy
•
•

oficiální (na základě reformy 1933)
klasická/taraškevica (užívaná zejména
politickou opozicí, v módě od konce 20.
století, 2004 Wikipedia)

Lexikální variantnost
•

•
•

•

ruština vs. ukrajinština/polština jako zdroj
výpůjček: тыпаграфія/друкарня (= ukr.),
спартсмен/спартовец, вадзіцель/кіроўца,
веласіпед/ровар, тратуар/ходнік,
тыраж/наклад, веласіпед/ровар,
мерапрыемства/імпрэза, гума/рызіна,
працэнт/адсотак, квіток/білет
čerpání z ruténštiny: таможня > мытня,
ручка > асадка, архітэктар > дойлід
purismus: гулець/ігрок (у футбол)
вітальня/прыхожая,
мабільнік/гутарык/далькажык,
сабака/малпа/слімак, варатар/брамнік
etnokulturní paralelismus: царква/касцёл,
прыход/парафія, епіскап/біскуп

Pravopisná a morfologická variantnost
•

•
•
•

foneticko-fonologická (zápis cizích
slov): камп’ютар/кампутар,
віндсёрфинг/віндсерфінг,
vliv 2 spisovných variet: Еўрасаюз Еўразвяз, газета/газэта,
morfologie: дадзім/дамо,
ядзім/ямо
slovotvorba
•

•

u substantiv: выступленне/выступ,
выступальнік/выступовець;
мовазнавец/мовазнаўца,
грантадавец/грантадаўца,
мосцік/масток, заплечнік/пляцак,
вучылішча/вучэлня,
міліцыянер/міліцыянт
u příd. jmen: спартовы/спартыўны,
фірмовы/фірменны, цэнталёвы, ,
рыначны/рынкавы,

USTAWA

Běloruština v Polsku
Podlaské vojvodství, asi 44 tis., v 5
obcích pomocný admin. Status
(zejm. na území poleských nář.)
• Školství: vyučuje se jako předmět (i
s historií) v MŠ, ZŠ, 2 gymnázia, VŠ
od 1956 katedra ve Varšavě,
vyučuje se v Białymstoku, Lublině
• Média: týdeníky (Ніва), časopisy,
rozhlas: Racyja, Euroradio, televize
Belsat (Varšava) - jediná plně běl.
televize
•

Rusínština

Jazyková otázka v Karpatech
• Oblasti, kde žijí Rusíni:
•
•
•
•

Підкарпатська Русь (bez všeobecné normy)
Лемковина (norma existuje, obyvatelstvo roztříštěné)
Пряшівська Русь (uznaná norma)
Войводина (zsl. jazyk, úřední v Srbsku, uznán v
Chorvatsku)
• Мадярсько

• Paralelně část Rusínů (mimo Vojvodinu) za svůj
spisovný jazyk považuje ukrajinštinu
• 1992 1. kongres rusínského jazyka (Bardejovské
kúpeľe) – přijetí rétorománského modelu, úkolem
vytvořit samostatné normy pro každou oblast
podle místního nářečí, myšlenka sjednocení v
budoucnu (švýcarský model)
• Wikipedia https://rue.wikipedia.org/ (v různých
varietách)
• Klasifikace UNESCO: vulnerable

Slovensko
• Tisk: Русин (od 1990, Medzilaborce, Prešov),
Народны новинкы (od 1991)
• 1990 Divadlo Alexandra Duchnoviče – změna
jazyka z ukr. na rusín.
• 1991 týdeník Народны новинкы
• 1993 Інштітут русиньского языка і културы
(Prešov)
• В. Ябур, Ю. Панько: Правила русиньского
правопису. 1994
• Я. Гриб: Буквар про русиньскы діти. 1994. a
další učebnice

• 1995 vyhlášení kodifikovaného jazyka
• Od 1997 zavedení do škol
• 1998 fungování Oddělení rusínského jazyka a
kultury na Prešovské univerzitě

USTAWA

Polsko
• 1989 začal rusínsky vycházet
časopis Бесіда (Krynica) –
organizace Стоваришыня Лемків
• 1991 výuka jazyka předmětu v obci
Uście Gorlickie
• 2001 lemkovská filologie v
Pedagogické akademii v Krakově
• 2000 Ф. Фонтаньскій, М. Щомяк:
Ґраматыка лемківського языка
• 2005 Ustawa o mniejszościach
narodowych i etnicznych oraz o
języku regionalnym
• 2011 Lem FM rádio

Hlavní rysy rusínských norem
•

Fonologie
•
•
•
•

•

•

•

slov. norma z nářečí s pohyblivým přízvukem vs. pol. norma má přízvuk na
penultimě
oproti ukr. obsahují ы (také po velárách), slov. ё, širší výskyt рь, ґ, lemk. výslovnost
w (л: цілы)
rozdíly praní и/і/ы po sykavkách: slov. жыти, шырокый чістый vs. pol. чыстый
pol. měkké sykavky ve skupinách souhlásek сьпівати vs. slov. співати, зьвізда vs.
звізда

Pravopis
•
•

slov. знав vs. pol. знал
slov. psaní ї jako měkčení (нїс, лївый, цїлый) - pol. jako v ukr.

•
•

slov. чітам - чітать, мам - мать/має вс. pol. чытам - чытат, мам - ма(є)/мат
ins. sg. a-kmen. a i-km.: slov. женов, землёв ночов vs. pol. женом, земльом,
нічю/ночом

Morfologie

Lexikum: mocný vliv dominantních jazyků

Další variety

Smíšené jazyky
• Termíny

• Mixed language – promluva vznikající mícháním
dvou jazykových kódů, při určité stabilizaci
vzniká:
• Fused lect – označení variety předpokládající
bilingvismus mluvčích
• Pidgin – označení variety používané jako
dorozumívací prostředek, neumějí-li partneři
vzájemně svůj jazyk → kreol – pidgin, který se stal
mateřským jazykem

• Bývalý SSSR:

• hybridní variety vzniklé v kontaktu ruštiny s
místními jazyky
• Fused lect se slovanskými jazyky: vitální (suržyk a
trasjanka)
• Pidginy s neslovanskými jazyky: skoro či úplně
zaniklé: russenorsk (https://www.sprakradet.no/Viogvart/Publikasjoner/Spraaknytt/Arkivet/Eldre/Russen
orsk/), pidgin ostrova Mednyj (na Aleutách),
kjachtinština

Suržyk a trasjanka
• Hybridní (fused lect) variety
• Трасянка (Bělorusko)
•
•
•

•

•

Corpus: https://uol.de/ok-wrgr
Běloruský přízvuk v ruštině : γ, jakání, шч, tvrdé
ч, р, ў, rozdíly v přízvukování, občas koncovky
(бывае), lexikum
ruské kmeny s běl. koncovkami: втары (другі),
зеркалы (люстры), палучае (атрімлівае),
bělorusizace rus. slov: даўлення (націск),
састаяння (стан)
tendence k zachování pouze fonologických
bělorusismů a přechod k ruštině

Суржик (Ukrajina, částečně Moldávie, Donská
oblast v Rusku):
•

•

např. дєнгі (гроші), мішати (заважати),
согласєн (згоден), відмінити (скасувати),
отвітить (відповісти), kalky, ruská synsémantika
(щас , даже, хто-то), по вулицям, самий
лучший, прийняти участь
v ukr. po událostech na vých. Ukrajiny roste
loajalita k ukr. jazyku - vzrůstá vliv ukr. a přechod
k ukr.

Církevní slovanština
•

liturgický jazyk
•
•

výhradní: Ruská pravoslavná c.
spolu s vernakul. jaz.:
•
•

•

•

•

pravoslav.: srb., bulh., polsk., čes.-slov.,
americ.
řecko-katol.: čes., sloven., ukr., rusín…

slavnostní (zvláštní normy):
•

římsko-katol.: chorv., čes.

Vznikají nové formulaické texty k
novým svatým (zejm. akathisty),
obrovské množství učebnic i pro
děti (zejm. v Rusku)
Slovníky
•
•

А. Бончев: Речник на църковнославянския език.
София 2002-2012.
Большой словарь церковнославянского языка
нового времени (РАН) 2016-
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