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Čerdyň i Ural v istoričeskom i kurturnom nasledii Rossii. H l . redaktor Čagin G. N .
(Permská univerzita), Perm 1999, 348 str.
Jméno uralského městečka Čerdyň by zřejmí naSí kulturní veřejnosti nic neříkalo
nebýt okolnosti, že v něm trávil první část svého vyhnanství básník Osip Mandelštam.
Jako místo vyhnanství však sloužilo již za carského Ruska, a tak konotace s ním
spojené byly spiše záporného charakteru, především u těch, kteří o jeho existenci věděli
jen v těchto souvislostech.
Publikace, o níž chceme informovat, nás však přesvědčuje, že Čerdyň je také staré
uralské kulturní centrum. Kniha vznikla z materiálů konference konané u příležitosti
stého výročí založení čerdyňského regionálního vlastivědného muzea (MepflbmcKHÍi
KpaeBeflHecKHří My3efi HM. A . C. riyiiiKHHa) v červnu 1999. Kromě vědeckých pracov
níků muzea se na její přípravě a realizaci podílel široký okruh badatelů z Permské
univerzity, Uralské univerzity v Jekatěrinburgu, Institutu historie a archeologie Ural
ského oddělení R A V , Departamentu kultury a uměni Permské oblasti, ministerstva
kultury Sverdlovské oblasti a dalších institucí a univerzit. Uvedli jsme tento výčet
záměrně, protože při malé informovanosti o poměrech v Rusku vlastně ani nevíme, že
takovéto instituce nejen existují, ale i fungují a odvádějí plnohodnotnou vědeckou
práci.
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V publikaci jsou oddíly věnované jazyku a folklóru Čerdyňské země, archeologii,
historii a kultuře Uralu, písemnictví, významu knižní kultury a gramotnosti uralských
obyvatel, muzejnictví, ale také ekologii a ochraně přírody. Zvláštní oddíl představují
úvahy o úloze Čerdyňské země v kulturním dědictví Ruska, ale zařazena je např. i stať
o starověreckých komunitách v Severní Americe, které si svou vím přinesly právě
z Uralu a Čerdyňské země, jež vždy byla útočištěm starověrců (ostatně žili tam i
v sovětském obdob! a žijí tam dodnes).
Pro orientaci uveďme několik základních historických údajů: první lidská sídliště
jsou v těchto místech doložena již deset tisíc let před naším letopočtem, v V . - I X . století
se z plemen zde žijících formovala komi-permjacká národnost, v r. 1462 bylo přijato
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Viz MandelStamová, N., Dvě knihy vzpomínek, Bmo 1996.
Historického označení VepdwHcmw
i v překladu.
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se v knize bížnS užívá, ponecháváme je tedy
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křesťanství, které jako všude znamenalo i vznik a rozkvět písemnictví. Ve X I V - X V I I .
století zde bylo sídlo tzv. Permi Veliké, která se rozprostírala na horním toku Kamy
a jejímž administrativním centrem byla pravé Čerdyň, ncj starší m í s t o na Západním
Uralu, jehož historie je starší než půl tisíciletí. V X V I . - X V I I . století sem nastal
intenzivní příliv ruského obyvatelstva, které ovšem do těchto míst pronikalo již od X I .
století, jak je zaznamenáno v Novgorodském letopisu. Přitom značná vzdálenost od
ruských kulturních a ekonomických center, soustředěni starovčrecky orientovaných
věřících a určitá izolovanost těchto míst učinily z čerdyňského kraje pokladnici starých
tradic, zvyků, obřadů, způsobu života vůbec, kterým už okolo 250 let věnují pozornost
vědci, cestovatelé a vlastivědní pracovníci. To platí i s ohledem na jazyk - jak to
formulovala N . P. Potapovová: „HepflWHCKafl 3eMjw - TOT BOJiuieĎHuB cyHayioic, rae
CKpuBaioTCfl apeBHHe coKpoBHuia pyccKoro H3biKa."
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Na charakteru permských nářečí, k nimž čerdyňská skupina patří, se projevil fakt,
že v průběhu XIII - X V I I . století sem přicházeli lidé ze severoruských a severozápad
ních teritorií: z Novgorodské země, Vologdy, Archangelska, později z Vladimirskosuzdalské oblasti, takže pro místní dialekty jsou charakteristické mnohé rysy severo
ruských nářečí staroruského jazyka. Tak se v současných živých dialektech zachovaly
jazykové jevy, které jinak jsou doloženy pouze ze staré ruštiny. Patří k nim např.
syntaktické konstrukce s jmennými tvary trpných příčestí vystupujících ve funkci
predikátu typu 6OHR ucmowieHO, 6amo ucmormeHo nebo obrat s infinitivem nado 6ann
monuirtb. Z čerdyňského teritoria pronikaly tyto obraty spolu s migrací jejich nositelů
dále na jih, ale poslední z nich je zaznamenán jen v severních oblastech, kromě
čerdyňského např. v krasnovišerském a solikamském okrese. V řeči nositelů nářečí se
tyto obraty vyskytují v běžných situacích s významem nutnosti, potřebnosti: Kapmouim
uado Kanomb, eoduiixa nado cozpemt. Tak se v živém jazyce zachovala konstrukce,
která je jinak zafixována ve staroruských památkách administrativního stylu. Naproti
tomu konstrukce s trpným přičestim typu 6QHH ucmonneno, Kopoea yčumo maji význam
starého perfekta, tedy rezultativní - současný stav jako výsledek minulého děje. I když
perfektum jako jeden ze starých minulých časů v ruštině zaniklo, ukazuje se, že vyjádřit
tento významový odstín je pro nositele nářečí v běžném užiti jazyka potřebné, takže
uvedené syntaktické konstrukce jsou živé a badatelé je označuji jako rezultativ. N a
uvedeném přikladu jsme se pokusili ukázat, jak studium nářečních konstrukcí
obohacuje lingvistický pohled na provázanost starých a dodnes v modifikované podobě
živých jazykových útvarů a jejich funkcí v jazykovém systému. Současně však studium
dialektů obohacuje i pohled na fungováni jazyka jako útvaru, který se realizuje
v podobě specifických jazykových různotvarů, jež plnohodnotně funguji v různých
komunikačních prostředích. Tak odlehlá místa, jako je čerdyňský kraj, jsou proto
„rájem" dialektologických expedici, které mají na ruských univerzitách dávnou tradici.
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ÍToTanoBa, H. H , roeop tepóuHCKoú seMJiu KOK xpanumejit dpeenezo, rec. publikace s. 27.

Podrobněji srov. nojimcoBa, E. H., 0opMupoeanue nepMCKta eoeopoe, PyccKHe roBOpw
riepMCKoro pernoHa, IlepMb 1999.
Srov. Cnoeapb zoeopa depeemt AKHUM ílepMCKOů oónacmu, Bbin. 1, IlepMb 1984.
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Čerdyftská země je však zajímavá nejen diky svému osobitému dialektu. Její
rozlehlé teritorium s malou hustotou obyvatelstva, spoustou lesů a nemalým přírodním
bohatstvím bylo přímo předurčeno pro rozvoj některých oborů lidské činnosti - ať už to
byl lov kožeSinné zvěře, nebo „vaření soli" či později vznik průmyslových závodů,
hlavně na zpracování rud.
Mezi lovci zvéře byly živé folklorní syžety vycházející např. z představ o medvě
dovi jako totemním zvířeti, prapředku člověka. Tyto syžety, rozšířené mezi plemeny
komi a mansi (která také slavila „medvědí svátek") se přenesly i do ruského prostředí
a staly se součástí loveckých profesních mýtů, živých ještě v 80. letech X X . století.
Lidé např. věřili v možnost proměny ženicha a nevěsty v medvědy, byly rozšířeny mýty
o tom, jak medvěd unese lidskou ženu a má s ní syna či jak naopak pronásleduje
těhotnou ženu, protože se obává, že syn, jehož porodí, se stane lovcem a zabije ho.
- Folklorní badatelé tak zkoumají migraci syžetů, jejich varianty atd. v prostředí, kde
jsou ještě živé.
Čerdyftská země byla také místem, kde lidé již v dávných dobách těžili sůl
z podzemních zdrojů slaných jezer a pramenů. Nejstarší solivary jsou doloženy na řece
Kolvě a Višeře a byly vybudovány komi-permjackými plemeny, takže později Rusové
již jen navázali na existujíc! tradici. Jak ruské obyvatelstvo migrovalo na jih, jako
bohatší zdroj se projevily oblasti na řece Usolce, a tak už v X V I . století Sol Kamskaja
(současný Solikamsk) se stala velkým průmyslových centrem. Svědčí o tom soupisy
obyvatel (tzv. nucifoebie KHUZU), např. I. Jachontova z r. 1579. Tyto knihy jsou také
zdrojem dalších cenných informací - nejen pro historiky, ale i lingvisty. N a jejich
základě např. Je. N . Poljakovová zkoumala čerdyftská příjmení v době jejich vzniku, tj.
v X V I . - X V I I . století, a došla k závěru, že většina z nich pochází z přezdívek,
nekalendářních (staroruských, pohanských) a neruských jmen, a jen menší část vznikla
na základě křesťanských křestních jmen, často původně z jména otce: Petrov syn Petrov. Často však docházelo k zkomolení: lepdbwey Oedomxo KopueoHoemx - od
jména Karion, doloženo z r. 1682. Tak se památky původně místního významu stávají
důležitým zdrojem informací pro vědce z různých oborů.
Kromě soli se v místech, o nichž pojednává recenzovaná publikace, předpokládala
také bohatá naleziště rud (i když ne všechny předpoklady vždy splnily očekávání).
Počátkem X V I I . století se na Ural na carský příkaz posílaly expedice, jež měly za úkol
hledat hlavně stříbro, zlato, měď, ale i olovo. Tak např. je známo složení expedice
z r. 1618, v níž jako rudoznalec vystupoval Angličan J. Water a členem expedice byl
také tlumočník znalý jazyka místního obyvatelstva. To bylo nuceno sdělovat své po
znatky o nalezištích nejen pod přísahou, ale v případě podezřeni, že ví o věci více, než
je ochotno vypovědět, byla sděleni vymáhána i mučením a pod hrozbou žaláře. Tento
přístup však uspokojivé výsledky nepřinášel, a tak pokyny z Moskvy byly pro další
expedici v r. 1626 přehodnoceny v tom smyslu, že je třeba „HHKaKHx moaeň B aene H
3a AeJio ne

HcecroHMTb, a paaBejtbroaTb y BCHKHX nmaeň
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HaiímM (T. e. rocyaapeBbiM) jKajioBaHteM, a ecjm HanHere jiKxaefi wecTOHHTb, TO OHH
BaM HHHero He CKasKyr."

6

Publikace o Čerdyni a Uralu je pro rusistu zdrojem mnoha zajímavých informaci
z různých oborů lidské činnosti. Kniha obsahuje příspěvky o ruských pravoslavných
klášterech v dané oblasti, o starověreckých osadách-skitech, o Šlechtických sídlech,
o spisovatelích, kteří z těchto míst pocházeli nebo o nich psali. A i když nejde o publi
kaci pro naSe čtenáře běžně dostupnou, někdy je užitečné i příjemné vědět, jaké aktivity
existuji a jaké publikace vznikají i mimo nejznámějši ruská centra. I z hlediska grafické
úpravy a knižní kultury dělá publikace svým vydavatelům čest.
Zdeňka

Trósterová

C X L Q H Í CJIOB'SIHÍ. M O B B . IcTopin. KyjibTypa. 3a MaTepianaMH naitťsrroK nHceMHOcri
X I - X V I I I CTOJIÍTB. BunycK 3. K H Í B , BHaaBHHUTBO KmBCbKoro iHCTinyry «CJIOB'JIH-

CbKHří yHÍBepcHTer», 1999, 200 crp.
TpeTHň BbinycK HacToamero coopHHKa H3aaeTc« no cnyiaio 90-ři roaoBWHHbi co

HHH po^KaeHHH BHUHoro yKpaHHCKoro HCTopHKa BopHca AjieKcaHApoBH>ia Pbi6aKOBa. A B T O P O M nepBofl craTbH «Cjioeo npo E. O. Pu6aKoea» (c. 5-13), HanHcaHHoň
Ha yKpaHHCKOM «3biKe, HBJweTcs n . 17. TOJIOHKO (KHIB). B Heň noapoĎHO onucuBaercfl H a y m a H jienTejibHOCTb K>6iuuipa, HacMHTbiBajomaii, utwjiy npomiM, 20 MOHOrpadiHMecKHX TpynoB m o6jiacTH HcropHH H npeďbicTopHH BOCTOHHUX crcaBSH.
CjieayioT (rraTbH, KOTopue paj^eneHU no js»y\ pa3,neJi0B. IlepBbiii HMeer 3amaBHe «Pojib nuceMHUX naM 'nmoK y po3eumvy

dyxoeHOi Kyjibtnypu

cxidnux cjioe 'HH»

(c. 14-87). B. K>. 4>paHiyK (KHÍB) BOSBpamaeTcs K npoĎJieMe EBTopcTBa jieronucH
«CJIOBO O nojiKy HropeBe». B craTbe «flo

jiimonuccwHi

npočjiejuu

i ,Cnoei o norny hopeeu*'»(c.

aemopcmea e daeubopycbKo\ty

14-21) HanoMHHaercfl, HTO Ha ocHOBaHHH

(JwjiojiorHHecicoro aHajiMaa, caeJiaHHoro E. A . PbičiaKOBWM, aBTopcTBO npHrmcbiBaeToi
jieronHcuy flerpy EopncnaBOBHiy. T. M . MHpoHoaa (BpHO) B craTbe
srmonuHzeucmuHecKUX uccnedoeanuu
meKcmoev

KOK ocnoea

«CuHntemu3M

deiuiuppoemt KyjibmypHbix

(c. 22-32) noaTBepjnaaeT ywe paHbiue BbWBHHyroe nojioweHHe yneHbix,

HTO MeTOflbl peKOHCTpyKUHH, Bbipa6oTaHHbie CpaBHHTejIbHO-HCTOpHHeCKHM

«3bIK03Ha-

HHeM, M o r y r 6brrb B nojiHofi Mepe npHeMJieMbi H JUI* MsyneHmi MaTepHaJibHOií H
AyxoBHofí KyjibTypbi HOCHTcneH AaHHoro »3biKa, npHHeM, KOHČHHO, KOHKpeTHbie npneM U cpaBHeHHH KyjibTypHux H «3biKOBbtx (paicroB He coBnaaaiOT. O 3H&HeHHH acrpoHo-

MHMecKHX HBjreHHň B jieTonHcaHHH yicpaHHCKHX Ka3axoB nnuieT C . 3. 3apeMĎa ( K H Í B )
B craTbe «AcmpoHOMÍHHÍ xeuufa e yKpawcbKOMy KO3a^K0My

nimonucaHHi»

MaHbKOBa, H JI., HeamenbHocmb zeonozopcueedoHHbix sKcneóuyuú

nojioeuHe 17 e., rec. publikace s. 172.
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