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K NĚKOLIKA RUSKO-ČESKÝM LEXIKÁLNÍM PARALELÁM
Ilona Janyšková (Brno)

Abstrakt:
Článek pojednává o několika ruských dialektických slovech a jejich paralelách ve spisovné
češtině i v nářečích; je podána jejich etymologie. Jsou to tyto paralely: ruské dial.
иссéдаться ‚popraskat, popukat (o kůži na rukou ap.)‘ a české dial. rozsedaný
‚rozpukaný, rozpraskaný (o kůži)‘, ruské dial. пошкóдить ‚poškodit‘ a české poškodit tv.,
ruské dial. пошкрáбать ‚poškrabat, podrápat‘ a české poškrábat tv., ruské dial. вýдень
‚všední den‘ a české dial. vudeň tv.
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On Some Russian-Czech Lexical Parallels
Abstract:
The article deals with some Russian dialect words and their parallels both in literary Czech
and in Czech dialects; it also explains their etymology. The following parallels are
discussed: Russ. dial. иссéдаться ‘chap, crack (about skin)’ and Czech dial. rozsedaný
‘chapped (about skin)’, Russ. dial. пошкóдить and Czech poškodit both ‘damage’, Russ.
dial. пошкрáбать and Czech poškrábat both ‘scratch, scrape’, Russ. dial. вýдень and
Czech dial. vudeň both ‘weekday’.
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Při četbě ruských nářečních slovníků nacházíme slova, která nás překvapují
tím, nakolik formou a často také významem odpovídají – na rozdíl od slov
spisovných – slovům českým (viz 1). Při tomto srovnání zjišťujeme, že slovo
přejaté ze stejného zdroje se do ruštiny – na rozdíl od češtiny – dostávalo daleko
klikatějšími cestami (viz 2) nebo že ruský dialektismus může rozšířit repertoár
dosud uváděných reflexí jedné z praslovanských ablautových variant (viz 3).
Poslední rusko-česká lexikální paralela (viz 4) představuje slova shodná formou
i významem, jejich východiska jsou však z části odlišná.
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1. ruské dial. иссéдаться ‚потрескаться от сырости, грязи или обветриться (о коже на руках, лице и т. п.)‘ : české dial. rozsedané (ruce, paty)
‚rozpraskané (ruce, paty)‘
Ruský dialektismus иссéдаться je ve významu ‚popraskat, popukat (o kůži
na rukou ap.)‘ zaznamenán v severoruských nářečích (Orenburg, Perm,
Kostroma), srov. Руки иссéдаются; Лен будем теребить – все руки иссéдаются (СРНГ 12: 250–251). Doklady ze staré ruštiny (str. иссѣ датися)
pocházejí z lékařských knih (nejstarší záznam je z r. 1534): Отъ вѣ тра лице
изсѣ дается и сморшится; У кого отъ вѣ тра лице изсѣ дается… темъ
даемъ толченого ячменю безъ мякинъ (СРЯ 6: 306).
České adjektivum rozsedaný je doloženo v nářečích jihozápadočeských
a severovýchodočeských ve významu ‚(o kůži) rozpukaný, rozpraskaný (od větru,
zimy, vody aj.)‘, srov. příklady: Kdo chodí bos za rosy a větru, má paty celý rozsedaný; Má rossedaní ruce, protože se porád máchá v ledoví voďe (ALJ).
Východiskem českého slovesa rozsedat se ‚praskat, pukat‘ а ruského
иссéдаться je psl. *sědati sę, doložené již ve staroslověnských kanonických
památkách. Toto neprefigované sloveso znají také ruské dialekty, srov. сéдаться
‚praskat, pukat (o kůži na rukou ap.)‘ (СРНГ 37: 112). Etymologie praslovanského *sědati sę není zcela jednoznačná. Nejčastěji se slovo řadí do rodiny slovanského *sěsti, sędǫ /seděti, problematickou však zůstává sémantika. Jednu
z možností, jak vysvětlit sémantickou stránku tohoto spojení, předložila Eva
Havlová. Navrhuje vyjít z prefigovaného tvaru *orz-sědati ‚rozsedat, rozpukávat‘, což by znamenalo, že sědati sę bychom museli považovat za sloveso
deprefigované (viz ESJS 13: 803, kde jsou uvedeny i další, méně přijatelné
výklady).
2. ruské dial. пошкóдить ‚повредить, попортить что-либо, нанести
ущерб‘ : české poškodit
Ruské slovo je doloženo na rozsáhlém území jihoruských a středoruských
nářečí, srov. např. Зайцы пошкодили маленько яблоните; У меня загон проса
кто-то пошкодил (СРНГ 31: 35). Ruské пошкóдить slovníky současného
ruského jazyka neuvádějí, simplex шкóдить má nálepku slova nespisovného,
lidového, stejně jako substantivum шкóда (ССРЛЯ 17: 1446).
České poškodit ‚způsobit někomu nebo na něčem hmotnou, tělesnou nebo
morální újmu‘ je prefigované denominativum odvozené od škoda (ve staré češtině
je doloženo od 13. stol.). Substantivum škoda bylo přejato ze starohornoněmeckého scado ‚škoda, újma, úraz, úhona ap.‘, jehož pokračováním je německé
Schaden tv. (Kluge 2002: 790).
Cesty přejetí ruského шкóда (str. шкода i шкота) lid. ‚škoda, újma,
poškození; lumpárna ap.‘ jsou složitější, neboť vedly – ze stejného starohornoně53
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meckého zdroje – přes polské szkoda ‚škoda, ztráta, újma‘ (Фасмер 1986–1987:
4, 449). Dokonce je možné, že zcela bezprostředním zdrojem bylo ukrajinské
шкóда (ТСРЯ: 1109), přejaté rovněž z polštiny (Richhardt 1957: 102). Otázkou
zůstává, je-li polské szkoda starou výpůjčkou přímo ze staré horní němčiny, či
zda byla prostředníkem stará čeština (k problému srov. podrobněji Basaj–
Siatkowski 2006: 366–367). Vzhledem k doložení slova ve většině slovanských
jazyků (srov. např. slovinské škóda, chorvatské škȍ da aj.) a také vzhledem
k tomu, že slovanské jazyky reflektují starohornoněmecké -ă - jako -o-, je možno
usuzovat na velice starou výpůjčku; Newerkla ji klade do období raně starohornoněmeckého, do let 600–800 (Newerkla 2004: 124), tedy ještě do období praslovanského.
3. ruské dial. пошкрáбать ‚поцарáпать‘ : české poškrábat
Slovo je doloženo pouze ojediněle v jihoruských nářečích (Brjansk) v tomto
kontextu: Брось ее [кошку] – ена табе все руки пошкрабае (СРНГ 31: 36).
Ruské пошкрáбать, české poškrábat jsou prefigované tvary odvozené
z praslovanského iterativa *skrabati, které vzniklo zdloužením kořenového
vokálu z psl. *skrobati, což je podoba s o-stupněm ablautu k psl. *skrebti, skrebǫ
‚škrábat‘. Kontinuanty psl. *skrabati jsou doloženy v českém škrabat, škrábat,
slovenském škrabať, dále např. v hornolužickém škrabać, dolnolužickém
škrabaś, slovinském škrábati, chorvatském škrȁ bati, v ukrajinském dial.
шкрáбати, běloruském шкрáбаць (ЕСУкр 2006: 284) a také, jak ukazuje výše
uvedený příklad z jihoruských nářečí, v prefigovaném ruském nářečním
пошкрáбать. Psl. *skrobati je doloženo v českém (na Valašsku) škrobať ‚loupat
syrové brambory‘ (Kazmíř 2001: 351), slovenském škrobač (gemerské –
Orlovský 1982: 333), škrobac (šarišské – Kott 1896: 407), polském skrobać,
ruském dial. скрoбáть (СРНГ 38: 145), ukrajinském dial. скрóбaти, шкрóбaти
(ЕСУкр 2006: 284) ‚škrabat, seškrabovat‘. Reflexy psl. *skrebti se nacházejí
převážně na slovanském východě, srov. ruské скрестú, скребý, ukrajinské
скребтú, шкребтú, běloruské скрэбцi ‚škrábat, drápat‘. Nejblíže příbuznými
uvedeným slovanským slovesům jsou litevské skreb ti ‚šumět, rachotit, praskat‘,
lotyšské skrabt ‚dlabat, škrabat‘, střhněm. schreffen ‚škrabat, trhat‘, anglické
scrape ‚škrábat‘. Rekonstruuje se ie. konstrukt *(s)kerb(h)-, tedy tvar vycházející
z indoevropského kořene *(s)ker- ‚řezat, krájet‘, rozšířený o labiálu *-b(h)(Pokorny 1959–1969: 943, Фасмер 1986–1987: 3, 656, ТСРЯ: 891, НРЭ: 210).
4. ruské dial. вýдень ‚бýдень‘ : české dial. vudeň ‚všední den‘
Obě slova, ruské i české, jsou na první pohled totožná. Obě obsahují
slovanské *dьnь, doložené ve všech slovanských jazycích, které je pokračováním
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ie. konsonantického kmene *d(e)in-, jenž vznikl rozšířením ie. kořene *dei‚zářit‘ (Pokorny 1959–1969: 186). Odlišný je ovšem původ první části slova.
V ruském вýдень, které je zaznamenáno pouze na jižním okraji
severoruských nářečí (Jaroslavl – СРНГ 5: 238), můžeme zřejmě vidět výsledek
záměny iniciálního в za б, která je v ruských nářečích častá: вýдень – бýдень.
Ruské бýдень ‚všední, pracovní den‘, častěji pl. бýдни (srov. i ukrajinské бýдень,
pl. бýднi, běloruské бýдзень, pl. бýднi), které je doloženo ve staré ruštině od 17.
stol. (Да он же, архимарит, проторно живет, в празник и в будень нашу
братью кует – СРЯ 1: 345), se zpravidla chápe jako elipsa původního spojení
*будьнъ дьнь ‚všední, pracovní den‘, srov. ruské běžné бýдний день, dial.
бýдень/бýден день tv. (СРНГ 3: 243–244). Ruské бýдень se vysvětluje
z adjektiva *будьнъ, derivátu se sufixem *-ьnъ od slovesného základu *bud-,
který je ve slovanském *buditi ‚budit‘; k substantivům bylo toto adjektivum
převedeno prostřednictvím sufixu *-jь (podrobněji viz Аникин 2011: 45–46, kde
jsou uvedeny i další, méně pravděpodobné výklady).
České vudeň ‚všední den‘ je doloženo v jižní (frenštátské) podskupině
slezských nářečí (Štramberk) v tomto kontextu: Na nedělu a na vudeň (Zima
1937: 169). Bartoš (1906: 493) zaznamenal lašské vuchdeň ‚všední den‘
s vysvětlením, že je z německého Wochentag ‚všední den‘, srov. šaty na vuchdeň
= na všedňo (Bartoš 1895: 511). Česká nářeční vudeň, vuchdeň představují
hybridní kalky německého kompozita Wochentag; -deň je překladem něm. -tag,
první část vu-/vuch- je silně zkrácené německé Wochen, které již takto zkrácené
mohli mluvčí v dvojjazyčném prostředí slyšet od německých mluvčích.
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