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1. Úvod
V této práci bych se

chtěla věnovat číslovkám

a jejich zařazení v

rámci slovních druhů, historickému vývoji, srovnání se slovanskými
jazyky, zejména s češtinou a ruštinou, a jejich použití v
spisovné a hovorové
Nejdříve

ukrajinštině

se chci

zaměřit

současné

a jejích dialektech.

na jednotlivá kritéria, podle kterých lze

definovat slovní druh, na základě nichž chci zjistit, je- li možné vymezit
číslovku jako

autonomní slovní druh či nikoliv. K číslovkám se

bezpočet současných lingvistů
chtěla

vyjádřilo

a lingvistů 19. a 20. století. Proto bych

zmapovat a prezentovat jejich koncepce a pohledy na číslovku a

její existenci jako samostatného slovního druhu. Názory

lingvistů

se liší

podle náhledu na číslovku aje těžké najít jednotný postoj, proto se
pokusím představit různé koncepce
pohled na vymezení

číslovky

lingvistů,

v nichž představují

svůj

v rámci slovních druhů.

Koncepce budu srovnávat ze synchronního (I. R.Vychovanec, I.
K.

Kučerenko,

K. H. Horodens'ka) a diachronního hlediska (A. A.
Pankevič).

Potebnja, I. Verchrats'kyj, J. O. Dzendzelivs'kyj, I. P.

Budu

vycházet z práce Potebni, která je stále aktuální a zasluhuje si pozornost i
v dnešní

době.

se k němu i

Jeho práce obsahuje obrovský ilustrativní materiál, vrací

současní

lingvisté a

ověřují

platnost jeho postulátů.

Pro tuto práci jsem zvolila srovnávací postup;

při

popisu

číslovky

v každém ze srovnávacích jazyků se budu snažit o komplexní přístup.
Představím

pohled na číslovku z hlediska sémantického a gramatického a

pokusím se najít společné rysy a typologické odlišnosti ve slovanských
jazycích.

Zaměřím

se na jevy, které jsou pro

číslovku

nevyhnu se ani jevům, jež jsou na periferii, avšak pro

centrální, ale
číslovku nesmírně

důležité.

V práci se též pokusím zachytit historické užití a vývoj

číslovky

z

gramatického a sémantického hlediska ve slovanských jazycích, k němuž
použiji písemných památek, beletrii,

současných textů

pokusím se zmapovat její vývoj a historický vliv na

a gramatik, a

současné číslovky,

její užití ve spisovném jazyce i dialektech a změny v jejím paradigmatu.
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2. Vývoj klasifikace číslovky a její zařazení mezi slovní druhy]
číslovkám

K

ajejich vzniku a původu se vyjádřilo již bezpočet

známých a vážených

lingvistů,

jejichž úvahy se

otázkám, z jakých slovních druhů vychází
jsou-li

číslovky

schopny samy o

většinou

ubíraly k

číslovky, vydělení číslovek

sobě tvořit

a

samostatný slovní druh.

M. V. Lomonosov2 vydělil číslovky ve zvláštní skupinu jmen
vedle podstatných jmen a přídavných jmen. O. Ch. Vostokov 3 zařazoval
číslovky

mezi přídavná jména, naopak M. I. Hree mezi podstatná jméná

a přídavná jména. Až H. P. Pavs 'kyj 5 vymezil

číslovky jako

samostatný

plnovýznamový slovní druh.
V období od poloviny 19. století až do počátku 20. století mnoho
lingvistů

a vědců zabývajících se gramatikou z různých škol definují

mnoha způsoby slovní druhy, a číslovku vydělují jako plnovýznamový
nebo pomocný slovní druh.
Přívrženci

psychologického

směru

(A. A. Potebnja, O. O.

Šachrnatov, V. O. Borodyckyj)6 udělali veliký krok ve studiu číslovky a
vyznačili

jí jako samostatný slovní druh, avšak neurčili její místo v

systému slovních druhů,

neboť stejně

Davydov, F.1. Buslaev)7 vymezovali

jako jejich předchůdci (I. I.
číslovku

podle významového

principu. 8
Zcela odlišnou cestou v klasifikaci slovních druhů se vydali
představitelé

"formální" školy (F. F. Fortunatov, M. M. Peterson, O. M.

Peškovs 'kyjt. Základem jejich klasifikace byl morfologický princip.
Vůbec

nedali

číslovce

vnitřní jednoty

právo být samostatným slovním druhem, zbavili jí

a vůbec

nevěnovali

pozornost jiným příznakům

číslovky.

2

ApnOJIeHKO, r. Il, rOpo,UeHchKa, K. r., lll.ep6aTIOK, r. x.: f.[uclli8HUK yKpaificbKoi"
HayK. ,U)'MKa, K. 1980, c. 15
nOMOHOCOB, M. B.: POCCUUCKa5lZpaMMamUKa, Cn6., 1755, c. 101-104

3

PyCCKa5l ZpaMMamUKa AneKcaHopa BocmOK08a no HalJepmaHUIO ezo J/Ce

M08U,

5

6

7
8

9

COKpaUjeHHOU ZpaMMamUKU nOllHee U3JlOJ/CeHHa5l, 3-e H3,U., Cn6., 1838, c. 66-68,
252-253
rpel.{, H. ll.: llpaKmUlJeCKa5l pyCCKa5l ZpaMMamUKa, Cn6., 1827, c. 105-111
IlaBcKllll, r. n.: ĎJUJlOllOZUlJeCKUe Ha611lOoeHU5l Hao cocma80M pyCCKOZO 5l3blKa,
PaccY)J{,UeHHe BTopoe. E. OT,U-Hlle 2-e. 06 HMeHaX npIDIaraTeJIhHhIX,
l.{HCJIllTeJIhHhIX H o MeCTOllMeHllilX, 2-e H3,U., Cn6., 1850, c. 179-249
Citováno podle: ApnOJIeHKO, r. n., rOpo,UeHchKa, K. r., lll.ep6aTIOK, r. X.:
f.[uclli8HUK yKpaificbKoi' M08U, HayK. ,U)'MKa, K. 1980, c. 16
Tamtéž, s. 16
EOpO,UllUKHll, B. A.: 06Ujuu KYpc pyCCKOU ZpaMMamUKU, 5-e H3,U., M.; n. 1935, c.
106, 159-160
Citováno podle: ApnOJIeHKO, r. ll., rOpo,UeHchKa, K. r., lll.ep6aTIOK, r. X.:
f.[uclli8HUK yKpaificbKoi' M08U, HayK. ,UyMKa, K. 1980, s. 16
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O. M. Peškovs'kyjIO a M. M. Peterson ll se dokonce vyhýbali slovu
"číslovka"

a řadili ji mezi podstatná a přídavná jména. Takže formální

gramatika zamezila morfologické samostatnosti číslovky.
V

pozdějších

bádáních formálního charakteru, kdy se vymezovala

slova v rámci slovních druhů podle jejich syntaktického příznaku Gejich
zvláštní funkce ve

struktuře věty), číslovkám

nebyl dán ani status slova.

Zejména J. Kurylowicz I2 nahlížel na základní číslovky jako na morfémy.
Je pravdou, že syntaktická rovina zaujímá hlavní místo v hierarchii
jazykových úrovní,

přesto

absolutizovat syntaktické příznaky a zcela

nebrat zřetel na sémantické příznaky při klasifikaci jejich jazykových
jednotek je neopodstatněné,
druhů jsou

vždyť různé

syntaktické funkce slovních

následkem jejich neshodných nominativních významů, jejich

různých referentních vztahů. Číslovky jsou plnovýznamové jednotky se

statusem slova, neboť,

stejně

jako jiná plnovýznamová slova, mají

vlastní nominativní funkci.
V otázce skladby

číslovek

zaujali linvisté různé pozice. Někteří z

nich (M. V. Lomonosov, O. O. Šachrnatov)13 vedle základních číslovek
vydělovali

skupinu řadových

číslovek

na základě toho, že

číslovky

ukazují na uspořádání předmětu při počítání. Jiní (F. 1. Buslaev, A. A.
Potebnja, O. M. PeškovskyjY4 považovali řadové číslovky za přídavná
jména na základě shody zejména jejich lexikálně-sémantických,
morfologických a syntaktických příznaků.
Sovětští

lingvisté se snažili najít univerzální principy analýzy

jazykového materiálu, které by bylo možné použít nesporně, logicky a
jasně při rozdělení

lexikálních jednotek na slovní druhy. Z mnoha i

naprosto odlišných pokusů klasifikovat jazykové jednotky v sovětstké
lingvistice si získala uznání ta klasifikace, kde
druhy jako

lexikálně-gramatické

různorodých příznaků:
IQ

II

12
J3

14

autoři

nahlíželi slovní

skupiny slova dělili je podle souhrnu

a) lexikálního významu; b) morfologických

Převzato

z: nelllKoBcKllM, A. M.: PyCCKUU CUHmaKCUC 6 HaylJHOM OC6ellfeHUU, 7-e
ll3.n., M. 1956, c. 437
neTepcoH, M. H.: PyCCKUU 5l3b/K, M.; JI. 1952, c. 24-31. 3ro.noM M. H. fleTepcoH
3Mimrn cBol IIOrlliI,llH Ha KJIaCmpiKaullo CJIiB 3a qaCTJIHaMll MOBll i qllcJIiBHllKaM
Bi.nBO.nllB OC06JIllBe Micue 3a 3Ha'leHIDIM, Mop<p0JIOnqHMMll i CllHTaKCll'lHMMll
03HaKaMll. IJI:llB.: fleTepcoH M. H.: O lJaCmRX pelJU 6 pyCCKOM 5l3b/Ke, B KH.:
BonpOCbl ZpaMMamUlJeCKOZO cmp051, M. 1955, c. 186
KypllJIOBll'l, E.: OlJepKU no lluHz6ucmuKe, M. 1962, c. 67
ApnOJIeHKO, r. fl., rOpo.neHChKa, K. r., lll,ep6aTIOK, r. X.: LfUClli6HUK yKpafHcbKof
M06U, HayK . .nyMKa, K. 1980, c. 17
Tallltéž, s. 17
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zvláštností - systému specifických gramatických kategorií; c)
syntaktické funkce. O tyto principy se
druhů,

obecně

opírá klasifikace slovních

která byla popsána v základní monografii V. V. Vinogradova -

Ruský jazyk. 15 V systému sedmi slovních druhů číslovka zaujímá místo
zvláštního plnovýznamového slovního druhu, který je charakterizován
významem

čísla

a kvantinty, má svoje gramatická specifika (absence

gramatických kategorií rodu a čísla), opozice přímých a nepřímých
pádových tvarů, jasné zvláštnosti ve vztahu s podstatnými jmény,
roztříštěný

systém ohýbání slov. 16

Avšak tento pokus

dělení

jazykových jednotek na slovní druhy

neodstranil rozpory v doposud známých klasifikacích,
analýza neměla univerzálního užití. Na základě

třech

neboť

komplexní

konstruktivních

příznaků můžeme vydělit jen čtyři lexikálně-gramatické

skupiny, a těmi

jsou podstatná jména, přídavná jména, slovesa a příslovce. Ostatní
lexikální jednotky mají například pouze jeden z příznaků a nebo jiný
vlastní příznak. Číslovky patří k těm slovním druhům, které mohou
prokázat jen jeden, případně dva z konstruktivních příznaků. Číslovky
jsou spojovány ve zvláštní skupinu slov díky přítomnosti nominativní
funkce a kvantitativnímu významu.
Nominativní funkce u číslovek je velice svérázná. Číslovky
nazývají buď abstraktní matematické množství,
něčeho.

Kvantita jako taková v reálném

světě

číslo

nebo kvantitu

neexistuje, je to pouze

abstraktní kategorie lidského myšlení. Z toho logicky vyplývá, že
referentní sféra číslovky není předmětná. Avšak v objektivní skutečnosti
existují kvantitativní vztahy mezi
číslovkami
číslovek

předměty,

což dokazuje vztah mezi

a světem a předměty v něm. Tento typ referentního vztahu

dokazuje odpovídající nominativní funkci, a to numerativní
čísla)

(název abstraktního matematického
množství něčěho). Základní funkcí
předmětů

a množství v reálné

a kvantitativní (pojmenování

číslovek je

skutečnosti,

pojmenování vztahu

tedy kvantitativní funkce.

Numerativní funkce je historicky druhotná, protože čistě kvantitativní
vztah je obecný odraz v lidském myšlení, který existuje na základě
vztahů

mezi kvantitou a předměty.
Zda-li je možné zařadit

15
16

číslovky

mezi slovní druhy, je nejprve

BfIHorpa)lOB, B. B.: PyCCKUU 5l3b/K, M. JI. 1972, c. 38-44
Tamtéž, s. 288-316

4

nutné si vymezit kritéria, dle jakých klasifikujeme pojem slovní druh, a
poté posoudit, zda-li

číslovky můžeme řadit

mezi slovní druhy

či

nikoliv.
2.1. Slovní druhy l7
Mezi základní gramatické pOjmy
začal

Tento pojem

být používán v gramatice jako

stoletími bez náležitého

odůvodnění

pOjem slovní druh.

vědě

Jasným

již před

době

a i v dnešní

dostačujícího vysvětlení.

používá bez

řadíme

několika

se tento pojem

svědectvím

je výsledek

diskuze na téma "slovní druhy", která byla provedena Institutem
lingvistiky AV USSR I8 v červnu 1954, kde se přednášející neshodli v
charakteristice

principů

klasifikace slov jako slovních

druhů,

takže

nemohla vzniknout žádná jednotná teze.
Jeden z přednášejících popsal problém slovních
"věčný

druhů jako

problém" a připustil možnost vyložit tento problém z různých

úhlů pohledů.

Je nutno poznamenat, že ještě dávno předtím v roce 1936, jak
vyplývá z monografie N. J. Marra l9 , problematika číslovky se nachází v
centru badatelského zájmu mnohých

sovětských lingvistů, např.

N. N.

Poppeho (mongolista), L. P. Jakubinského (indoevropeista) atd. Je to
dáno předně její sémantikoujakož1o hlavním relevantním rysem při
vymezení slov s kvantitativním významem do jedné

společné

skupiny,

což se projevuje bohatými sémantickými vztahy, nejen ve slovanských
ale i jiných jazycích, a rovněž jejím specifickým a nezastupitelným
postavením v oblasti ekonomických vztahů. Číslovky vždy hrály
důležitou
čistě

roli v obchodních vztazích, proto jsou zajímavé nejenom z

lingvistického, ale i sociolingvistického hlediska.
Problém slovních

problémem" ne z toho
názorů
něj,

druhů je správně

důvodu,

nazvaný

že by předpokládal

"věčným

kromě tradičních

možnost věčného vykládání tohoto problému a různé názory na

ale proto, že během celé dlouhé existence gramatické teorie nebylo

nalezeno uspokojivé řešení tohoto problému.
V otázce o podstatě slovních druhů jako jazykového jevu, jehož
17

K)'1JepeHKo,

1. K.:

TeOpemU'lHi nUmaHH51ZpaMamuKuYKpaiilcKoi"M08U,

MopponozÍ51, BfI.llaBHflUTBO KfllBchKoro yHiBepCflTeT)',
18 IHCTflT)'T MOB03HaBCTBa
19

Mapp,

H. 51.:

1961,

c.

48

AH CPCP

OCH08Hble 80npOCbl Jl3bIK03HaHU51, fOCY.llapCTBeHHoe COUflaJIhHO-

3KOHOMWleCKoe fl3.llaTeJIhCTBO, MocKBa

5

1936,

c.

5

studiem se zabývá gramatika, je jasné jen to, že slovní druh je skupina
slov. Reálná definice by vyžadovala vytyčení

nejzákladnějšího

rysu

či

zvláštnosti, která je typická pro něj jako jevu gramatického.
Současné

gramatiky definují slovní druh jako "skupiny slov

spojených blízkým lexikálním významem, stejnými nebo podobnými
formálnimi příznaky a shodnou rolí ve větě."20 Jiné definice, které se
vyznačují detailnější

Definice

konkretizací druhových

zdůrazňuje,

rysů,

jsou v

základě

stejné.

že slovní druhy se definují a rozdělují podle

těchto příznaků:

a) podle lexikálního významu ve spojení s gramatickým;
b) podle syntaktické funkce;
c) podle stavby slova, tedy podle

afixů,

které slovo formují v

závislosti na ohýbání slov.
Pouze souhrn těchto

příznaků,

tedy sémantických a syntakticko-

morfologických kritérií, jasně ukazuje hranici mezi jednotlivými
slovními druhy. Dokonce i v případě, že jednotlivé příznaky
se,

například,

týká

skloňování

chybějí

(to

nesklonných podstatných jmen). Pak ty,

které zůstávají, jsou dostatečné pro gramatickou definici slova. 21
Můžeme říct,

že každý slovní druh se vyznačuje na základě

jednoho, ale mnohovýznamového - trojvýznamového kritéria, které
obsahuje příznaky lexikální (sémantické), morfologické a syntaktické
(funkční).

To jsou vnější kritéria. Ale ve

kritérium se používá svérázně,
máme takovéto

příznaky

skutečnosti

přímo řekněme

trojjedinné

- jednostranně. Pokud

ve slovech, která jsou spojena s podstatným

jménem či slovesem, pak pro zájmeno a číslovku se jako určující jeví
pouze sémantika. To je vidět na definici slovních druhů: "l.JHCJIiBHHKu.e KJIaC CJIiB, 5IKi e Ha3BOIO BHpa)!(eHol B ~HCJIaX KiJIbKOCTi rrpe.n;MeTiB, a
TaKO)!( IX rrOp5I.n;oK rrpH JIi~6i,m, a také "CJIiB, Y 5IKHX KiJIbKicHi rrOH5ITT5I
BHpmKeHi 3 .n;orroMoroIO ~HCeJI, T06TO 3araJIbHOrrpHllH5ITHX O.n;HHHU.b
paxYHKy."23 Jiné příznaky, vyjádřené kritériem, nemohou být
20 Kypc cy'lacHof yKpafHcbKof llimepamypHof M08U,

3a pe,U. JI. A. EyJIaxOBChKOro,

T.

I,

K. 1951, c. 295.

21 ,[{HB. TaKO)l( «Co8peMeHHblU pyCCKUU 5GblK», MopcpoJIonrn. BH,U. MOCK. YHiBepc.,
1952; <l>HHKeJIh, A. M., Ea)l(eHOB, A.M.: C08peMeHHblu pyCCKUU llumepamypHblu 5l3blK,
«Pa,UIIIKOJIa», K. 1951, c. 168.
22
faJIKHHa - <l>e,UopyK, E. M., foplllKOBa K. B., lllaHcKHM, H. M.: C06peMeHHblu
pyCCKUU 5GblK, Y'lne,UrH3, 1957, c. 196
23 C08peMeHHblu pyCCKUU 5GblK, MopcpoJIorIUI, H3,U-BO MfY, 1952, c. 219.
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charakteristickými pro takovou skupinu slov,

neboť

"syntaktické funkce

základních číslovek jsou různé"24, a typickou funkcí řadových číslovek
je "vyjádření přívlastku"25 - funkce, která nemůže být pro číslovku
charakteristickou,

neboť je příznačná

pro

přídavné

jméno.

Takže prakticky jeden slovní druh se vymezuje na základě
jedněch příznaků,
příznaky,

a druhý - na základě jiných, nehledě na to, že chybí ty

které byly základem vymezení prvního slovního druhu. Každý

slovní druh se vymezuje ne "souhrnem" příznaků, který je obsažen v
trojjedinném kritériu, ale v podstatě jedním z těchto

příznaků.

Pro každý

slovní druh je jeden z příznaků určující, hlavní. Prakticky tradiční
kritérium existuje v teorii samo o

sobě,

a každá část jazyka má "svoje"

kritérium, do jehož obsahu vchází její hlavní

děj, určující, nejvýraznější

příznak. 26

Nyní bych se

chtěla věnovat zařazení číslovky

zda-li je možné ji mezi ně

zařadit

Zajímavou klasifikaci

mezi slovní druhy,

a na základě jakých příznaků.

číslovky

v systému slovních druhů uvádí

Bezpojasko, Horodens'ka a Rusanivskyj v Gramatice ukrajinského
jazyka, kde

označují číslovku

za plnovýznamový slovní druh a

vyzdvihují její kvantitativní funkci, avšak zdůrazňují, že ne všechna
slova vyjadřující kvantitu můžeme

zařadit

mezi

číslovky.

Z

gramatických kategorií vyzdvihují kategorii pádu, která je oproti jiným
slovním druhům daleko pestřejší. A odmítají samostatnou syntaktickou
funkci

číslovky

ve

větě.

2.2. Číslovka v systému slovních druhů podle K. H. Horodenské27
V heterogenní klasifikaci, v její tříaspektní variantě, do které patří
význam slova, jeho funkce ve
číslovka

skladbě věty

a morfologické zvláštnosti, se

vymezuje ve zvláštní slovní druh ne kvůli

různých příznaků jako
příslovce,

"Naprosto

splnění

všech

podstatné jméno, přídavné jméno, sloveso a

ale jen díky jednomu z příznaků, a to
diamentrálně

příznaku

odlišná je pozice, podle které se

sémantickému.
číslovka

podle

sémantických, syntaktických a morfologických příznaků řadí do systému

24
25
26

27

Tamtéž, s. 224
Tamtéž, s. 224
K)"lepeHKO, 1. K: TeOpemU'lHi nUmaHH51 zpw,wmuKu yKpafHcbKof M06U ~
MOPPoJ/ozi51, Bll,llaBHllUTBO KllYBchKoro yHiBepcHTery, 1961, c. 50
Ee3nORCKO, O. K, rOpO,lleHChKa, Kr., PycaHrnchKHll B. M.: TpaMamUKa
yKpafHcbKofM06U. MoppoJ/ozi51: lliopy'lHUK, JIH6i.llh, KHYB 1993, c. 142
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slovních druhů. Lingvisté, kteří

číslovku

nepovažují za samostatný

slovní druh, ji řadí mezi slova nebo lexikální morfémy."28
Zvláštní skupinu slov tvoří

číslovky,

jež spojuje existence

nominativní funkce - numerativní pojmenování
matematického

čísla,

abstraktně

a kvantitativní - pojmenování množství předmětů.

Pro číslovku je hlavní kvantitativní funkce, tedy funkce
mezi kvantitatou a předměty reálné
historicky sekundární, protože
odrazem v myšlení

čistě

skutečnosti.

vyjádření

vztahu

Numerativní funkce je

množstevní vztahy jsou obecným

člověka objektivně

existujících vztahů mezi kvantitou

a předměty.
Číslovka je plnovýznamový slovní druh, který označuje množství
předmětů (přesné

nebo ne přesně vyznačené) a abstraktně-matematické

množství: ,lJ;Ba,lJ;I(51Tb cTy,lJ;eHTiB, ,lJ;Bi TpeTix ,lJ;06H, 6araTO ,lJ;py3iB,
,lJ;eKiJIbKa Mic51I(iB; Bi,lJ; CTa Bi,lJ;H51TH COpOK - uIÍcT,lJ;eC51T; II' 51Tb
IIOMHO)l(HTH Ha ,lJ;eC51Tb - II' 51T,lJ;eC51T; KopiHb Ky6i~HHH 3 ,lJ;eB'51TH - TpH.
Ne všechna slova, která mají význam kvantitaty,
číslovkám. Vně
vyjadřující

systému

současných číslovek

patří

k

bývají podstatná jména

množství: IIapa, ,lJ;eC51TOK, ,lJ;1O)l(HHa, COTH5I, a také podstatná

jména, která jsou ekvivalenty zlomků:

~BepTb,

TpeTHHa, IIOJIOBHHa,

,lJ;eC51THHa. Vyskytují se jako dubletní názvy množství různých
číslovkových pojmů.

Porovnejte: ,lJ;eC51TOK a ,lJ;eC51Tb, ,lJ;1O)l(HHa a

,lJ;BaHa,lJ;I(51Tb, COTH51 a CTO, IIOJIOBHHa a O,lJ;Ha ,lJ;PYTa, TpeTHHa a O,lJ;Ha
TpeT51 atd.
Zvlášť
číslovek:

stojí i ta podstatná jména, která byla utvořena sufixací od

O,lJ;HHHI(5I, ,lJ;BiHKa, TpiHKa, ~eTBipKa, II' 51TipKa, wecTipKa, ciMKa,

,lJ;eB'51TKa atd.
Mezi

současné číslovky nepatří

ani slova typu IIepwHH, ,lJ;PYTHH,

TpeTiH apod., která byla dlouho klasifikována lingvisty jako řadové
29
číslovky. V.V. Vinogradov je jako první zařadil do zvláštní skupiny
přídavných

jmen, protože

předmětu, přičemž
předmět

stejně

jako přídavná jména vyjadřují

příznak

ve vztahu k řadovému místu, jaké zaujme daný

mezi jinými stejnými předměty, mají nesamostatné gramatické

28

.nIm.: KypllJlOBWl, E.: O'lepKU no JlUlIZ8UCmUKe, M. 1962, c. 67;
B11XoBaHeUb, 1. P.: lJacmulIu M08U 8 ceMallmUKO-ZpaMamU.llloMy acneKmi, K.

29

BllHorpa.nOB,

1988, c. 30-34.
B.B.:
611-624

PyCCKUU 5l3b/K: TpaMMamU'leCKOe y'lellue
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o CJl08e,

M. 1986, c.

kategorie rodu,

čísla

a pádu a ve

větě

plní syntaktickou funkci

přívlastku.

Porovnejte: rr' 5ITMll: ,I{eHh a BeCH5IHMll: ,I{eHh, 'TpeT5I 3MiHa a
..
.
.
Hl~Ha 3MlHa, IIIOCTe Bl,I{pO a U;MHKOBe Bl,I{pO.
Číslovka je morfologicky osobitou třídou slov, protože se
čísla.

neklasifikuje podle rodu ani
oddělíme

V procesu formování, pokud je

od podstatných a přídavných jmen, zjistíme, že jejich
čísla

gramatické kategorie rodu a
mají pouze

číslovky

příznaky

HyJIh (mužský rod), O,I{MH (mužský rod), O,I{Ha

(ženský rod) , O,I{HO, -e
(mužský rod),

se neutralizovaly. Rodové

TMC5I~a

(střední

rod), MiJIhll:oH, MiJIh5Ip,I{, TpMJIhll:OH

(ženský rod) apod. Rodové rozdílnosti u

číslovek

,I{Ba-,I{Bi, 06M,I{Ba-06M,I{Bi, rriBTopa-rriBTopM byly zachovány pouze v 1. a 4.
pádě.

Gramatickou kategorii

čísla

obsahuje pouze

číslovka

O,I{MH, v

množném čísle - o,I{Hi (i když tento tvar se v daném významu používá
velmi

omezeně).

Z gramatických kategorií mají
přesto

nemůže

tato kategorie

číslovkám, neboť je
Kromě

číslovky

pouze kategorii pádu,

být považována za osobitou ve vztahu k

vlastní také podstatným a přídavným jménům.

toho, kategorie pádu u číslovky má svou specifiku v porovnání s

touto kategorií u podstatného a přídavného jména, která
pestrosti a paradigmatickém rozvětvení systému

spočívá hlavně

v

číslovek.

Číslovka nemá prvotní syntaktickou funkci podmíněnou jejím

lexikálním významem. Ve

struktuře věty

vystupuje v syntaktických

pozicích jiných slovních druhů a dubluje jejich funkce. Schopnost
číslovky

být užívána v nevlastních pozicích vyplývá přímo zjejí

sémanticko-syntaktické role. Pokud číslovka označuje
(numerativní funkce), vystupuje v roli
větného členu

-

předmětu

podmětu

číslo

a valenčního vedlejšího

(J(eC51mb rrOMHO)KMTM Ha cmo - TMC5I~a) nebo

v pří sudkové pozici ()J;Ba rrJIIOC 'TpM - n 5lmb). Tudíž numerativní užití
číslovky

hraje v tvoření

věty

konstitutivní roli.

V kvantitativní funkci se

číslovka

vždy používá v pn substantivní

pozici, ale to neznamená, že supluje prvotní funkci
Kvantitativní příznak
především

v tom, že

číslovky

číslovka

přídavného

jména.

má jiný charakter. To se projevuje

pouze modifikuje význam množného

čísla

vyj ádřeného substantivem (porovnejte: xJIorru;i a rr' 5ITh xJIorru;iB). Za
druhé,

číslovka řídí

substantivum v 1. a 4.
9

pádě,

a tudíž nevstupuje s ním

do atributivního vztahu. Číslovka tvoří se substantivem sémantickofunkční

jednotu, která zastupuje (supluje) funkci substantiva a slovesa.

Například:

ll'Rmb 6pHra.n npaI]JOE: (pozice podmětu), ABaHrap.n 3aBo.ny-

n 'Rmb Horo 6puzao (pozice přísudku), TIpopa6 3i6paB n 'Rmb 6puzao
(pozice vedlejšího
číslovka

větného členu

-

předmětu).

nepřímých

V

pádech

formuje atributivní vztahy se substantivem, ale i v této pozici
přídavného

dubluje provotní (atributivní) funkci

jména. Porovnejte: Ha

3aBo.ni HeMa€ n 'Rmu 6pHra.n; 3aB.naHH5I .n0p)"lHJIH n 5imu 6pHra.naM;
KepiBHHIJ;TBO 3ycTpiJIoC51 3 n '51mbMa 6pHra.naMH; Y n '51mu 6pHra.nax
npaIJ;IOIOTb BeTepaHH.
Výraznou gramatickou kategorií číslovek je bezesporu kategorie
pádu, které bych nyní
specifické

chtěla věnovat

struktuře číslovky,

trochu pozornosti. A poté také

díky níž se

číslovka

odlišuje od ostatních

slovních druhů.
2.3. Morfologické zvláštnosti číslovky 30
Číslovka je morfologicky osobitou třídou slov, v níž došlo k

neutralizaci kategorií rodu a

čísla zděděné

od podstatných a přídavných

jmen a ponechala si pouze jednu gramatickou kategorii - kategorii pádu.
Zachováním si

skloňování, číslovka

se přídavným jménem. Proto pád u

neztratila spojení se jmény a nestala

číslovky je

specifický v porovnání s

touto morfologickou kategorií u podstatného a přídavného jména. To se
projevuje především u dost rozvětveného systému ohýbání slov, cožje
podmíněno

genetickými vztahy

ukrajinštině

ztratila skloňování pouze

Dvoupádový systém

skloňování

číslovky

s různými skupinami slov. V

číslovka

niBTopa-niBTopH.

mají pouze číslovky .neB' 51HOCTO, CTO,

COpOK. Zbytek pádových paradigmat náleží do

tří

a

čtyřpádových.

Porovnejte: n' 51Tb, n' 51TH, n'5ITbMa; qOTHPH, qOTHPbOX, qOTHPbOM,
qOTHpMa.
Podle charakteru prostředků vyjádření pádových tvarů v systému
ohýbání slov u

číslovek vydělujeme devět typů

pádových paradigmat.

1)

skloňování číslovky

O):{MH (o.nHa, o.nHO( -e), o.nHi)

2)

skloňování číslovek

.nBa, TPH, qOTHPH

3)

skloňování číslovek

od n' 51TH do .neC5lTb a všech

číslovek

-.nIJ;51Tb a -.neC5lT
30

Ee3TIOJICKO, O. K., rOpo,UeHChKa, K. r., PycaHiBchKHll B. M.: TpaMamUKa
yKpafHcbKof M06U. MoppOJ/Ozi51: Iliopy4HuK, JIH6i'uh, KHIB 1993, c. 149
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na

4)

skloňování číslovek

COpOK, ,[{eB' 51HOCTO, CTO

5)

skloňování číslovek

,[{BicTi-'lOTHpHCTa a číslovek na -CTO

6)

skloňování číslovek

THC5I'la, MinhMoH, Minh5lp,[{

7)

skloňování

8)

skloňování zlomků

9)

skloňování neurčitých číslovek

hromadných

číslovek

2.4. Struktura číslovek31
Číslovky se od ostatních slovních druhů liší svou specifickou

strukturou. Je to určitý systém, který je uzavřený; pro
charakteristické nové
různých

tvoření

slov.

Současné číslovky

číslovky

není

jsou výsledkem

historických procesů a změn, kterými prošly jednotlivé kořeny

podstatného, přídavného, zájmenného a příslovečného
základní charakteristice struktur v současné
které zaznamenaly ty

či

Proto v

je mnoho kořenů,

jiné matematické operace, díky čemuž se

zformovaly odpovídající názvy
kořenů dělíme číslovky

číslovce

původu.

čísel.

Podle množství a zvláštností

na npocmi Qednoduché), CKJlaOHi (složené

jednoslovné) a cKllaoeHi (složené několikaslovné).
a) Jednoduché

číslovky

se utvořily z jednoho kořene. Jsou to:

1. Názvy čísel první desítky (O,[{HH - ,[{eC5ITh), CTO, COpOK, THC5I'la a
přejatá

slova Hynb, MinhMoH, Minh5lp,[{.

2. Hromadné

číslovky

060€, ,[{BO€, TPO€, 'leTBepO, n'51Tepo,

rneCTepo, ceMepo, BochMepo, ,[{eB' 51Tepo, ,[{eC5lTepO, a také od
nich odvozené

číslovky

se sufixem -K- (,[{BiMKo, TPiMKo,

'leTBipKo, n'51TipKO aj.) a jejich zdrobnělé varianty (,[{BOe'lKO,
TpOe'lKo).
3.

Neurčité číslovky

KinhKa, ,[{eKinhKa, 6araTo, He6araTo, MMO,

'lHMMO, HeMMO.
b) Složené jednoslovné číslovky se utvořily na základě dvou
kořenů číslovek,

které byly ve

skladbě

slovního spojení různého

charakteru. Mezi složené jednoslovné číslovky patří:
1. Čísla v druhé desítce (o,[{HHa,[{lJ;51Th - ,[{eB' 51THa,[{lJ;51Th). Tato
čísla

se utvořila ve

staroruštině přičítáním, např.:

O,[{HHb Ha

,[{eClaTE:, ,[{bBa Ha ,[{eClaT€ atd. Taková slovní spojení přesně
označovala
31

O,[{HH, ,[{Ba atd. Ha ,[{eC5ITKoBi (3Bepx ,[{eC5lTKa, nOHa,[{

Ee3ll05lCKO, O. K., rOpO,lleHChKa, K.

r., PycaHiBChKllH, B. M.: TpClMamUKa

yKpai"HcbKoi" M06U. MOppOflOzi51: lliopy'tHUK, JI1l6i,llh, KlllB
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1993, c. 153

,[(eC5IToK).
U

číslovky

,[(eC5ITh zaznamenaly změny oba dva skladební

komponenty. Druhý komponent ,[(eClaT€ ztratil samostatný
přízvuk

a zaznamenal fonetickou redukci. Samohláska lel u

koncovky a kořene se nejprve zredukovala a potom úplně
zanikla: ,[(€ClaT€ ~ ,[(hClaTh ~ ,[(C5ITh. Zvuk Icl se díky asimilaci
přeměnil

na lu'!, souhláska ITl zůstala měkkou,

neboť

zredukovaná samohláska na konci slova byla samohláska přední:
,[(C5ITb

~

,[(U5ITh (ortoepický tvar - u' aT'

komponent - tvary

číslovek

či

u'u' aT'). První

od O,[(Horo ,[(0 qOTllphOX -

zaznamenal unifikaci genitivních tvarů. Skladební komponenty
takovýchto slovních spojení se zredukovaly do jednoho tvaru.
2. Názvy desítek ,[(Ba'[(U5ITh, TpH'[(U5ITh, rr'5IT,[(eC5IT - BiciM,[(ec5IT,

,[(eB'5IHOCTO.

Primárně

tyto

číslovky

spojeními, která obsahovala dvě

byly také slovními

čísla:

jednotku v prvním pádě,

která ukazovala na množství desítek, a číslovku ,[(eC5ITh v 1. pádě
duálu či plurálu množného
nebo v 2. pádě množného

čísla

čísla

(,[(bBa ,[(€CIaTH, TPH ,[(€CIaTH)

(maTb ,[(€CIaTh). Tento způsob

sloučení čísel se nazýval násobením. Číslovka ,[(eB' 5IHOCTO je

novotvar ze staroruštiny.
3. Názvy stovek,[(BicTi, TpHcTa, qOTHpHCTa, rr'5ITCOT, micTcoT,

ciMcoT, BiciMcoT, ,[(eB'5ITCoT. Tyto

číslovky

se utvořily,

stejně

jako desítky, násobením, kdy se spojovaly názvy jednotek, které
označovaly

množství stovek a číslovka CTO v 1. pádě duálu (,[(bB"&

CbT"&), množného
pádě

množného

čísla

(TPH CbTa, q€ThIPH cbTa) a nebo ve 2.

čísla(maTb

Cbn, m€CTb Cbn, ,[(€BlaTh cbn).

Složené komponenty těchto slovních spojení čísel se

sloučily

do

jednoho slova.
4. Hromadné

číslovky

06H,[(Ba, 06H,[(Bi; o,[(HHa'[(U5ITepo -

,[(eB' 5ITHa,[(U5ITepo, ,[(Ba'[(U5ITepO, TpH,[(U5ITepo. Tvary 06H,[(Ba,
06H,[(Bi jsou utvořeny násobením, kdy se spojily tvary hromadné
číslovky

06a (mužský rod) a 06"& (ženský rod) s tvary základní

číslovky

,[(Ba: 06a,[(bBa - mužský rod, 06"&,[(bB"& ženský a střední

rod.
5. Zlomkové

číslovky

rriBTopa, rriBTopH, rriBTopacTa. V jejich
12

základě

je slovní spojení utvořené ze slova rrOJIb (rrOJIOBlIHa) a

tvaru 2. pádu jednotného

čísla řadového přídavného

jména

BbTOpb (BbTOpa) (porovnejte: rrOJIb BbTopa (mužský rod), rrOJIb
BbTOpbl (ženský rod), a také 2. pádu řadového
středního

přídavného

jména

rodu BbTOpO a 2. pádu jednotného čísla číslovky CTO

(porovnejte: rrOJIb BbTopa cbTa).

6. Neurčité

číslovky

KiJIbKa,[(ec}lT, KiJIbKaHa,llWITb, CTOHa,IlJJ;}lTb.

Složené několikaslovné
většího

číslovky jsou sloučenina

množství složených i základních

označují

dvou,

číslovek.

Tyto

tří, čtyř

a

číslovky

desítky s jednotkami (qOTflpIICTa COpOK), stovky s

desítkami ajednotkami (rr'}lTCOT CiM,lJ;eC}lT rr'}lTb), tisíce se
stovkami (TPII TIIC}lqi CTO), tisíce se stovkami a desítkami (,lJ;Bi
TIIC}lqi qOTIIpIICTa ,lJ;eC}lTb), tisíce se stovkami, desítkami a
jednotkami (TpII TIIC}lqi ,lJ;BicTi rnicT,lJ;ec}lT CiM) atd. Ve
staroruštině

a

staroukrajinštině

složené

několikaslovné číslovky

se vyznačovaly spojením, a to komponenty, které byly nezávislé
a spojovaly se nezávislými

souřadnými

V systému několikaslovných složených

spojkami II, Ta, ,lJ;a.
číslovek

svéráznou

skupinu tvoří zlomky: O,lJ;Ha qeTBepTa, TPII rr' HIIX, HyJIb IÚJIIIX ciM
,lJ;eC}lTIIX.
Nyní bych

chtěla představit

zcela opačný pohled na číslovky.

Například soudobý ukrajinský lingvista 1. R. Vychovanec 32 ve své práci

zcela odmítá uznat číslovky jako samostatný slovní druh.
2.5. Číslovka v systému slovních druhů podle 1. R. Vychovance 33
Z hlediska jednotného kritéria sémantického, syntaktického
morfologického nelze

číslovku zařadit

do systému slovních druhů.

Není třeba dokazovat, že například

řadová číslovka je přídavným

jménem vztahovým, cožje prezentováno v
pracích a

či

různých zobecňujících

učebnicích.

Základní číslovka se
Lingvisté,

kteří

nepovažují

častěji

nahlíží jako samostatný slovní druh.

číslovku

za samostatný slovní druh, je i tak

počítají mezi slova. Pouze Jerzy Kurylowicz 34 nepovažuje číslovky za

32

33
34

P.: lfacmUHU M06U 6 ceMaHmUKO-ZpaJl1amU'lHoMY acneKmi, KHIB
1988, c. 30-34
Tamtéž, s. 30-34
KypillIOBWI, E.: O'lepKU no J/UHZ6ucmUKe, lhu-Bo HHOCrp. JlHT., M. 1962, c. 456
BMXOBaHeUh, 1.
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slova, ale za morfém. Podle našeho názoru pohled Kurylowicze na
základní

číslovky jako

lexikálního morfému ochuzuje tyto elementy o

jejich bytostní zvláštnosti, a to si vyžaduje další
Podle jakých měřítek bychom

měli

odůvodnění.

základní

číslovky

považovat za

lexikální morfémy? Zaprvé, ze syntaktického hlediska základní číslovka
s podstatným jménem tvoří nedělitelný komponent věty.

Př. [J'5tmb

XJlOn4UKie eu6izJlo Ha MauoaH4UK; Jl no6a4ue Ha MauOaH4UK)! n '5lmb
XJlOn4uKie. Obecně vzato se zapomíná na to, že základní číslovka

s podstatným jménem tvoří
se

dělí

komponent věty, za hranicí

celek číslovky a podstatného jména na jednotlivé

číslovku

části

věty

- na

a podstatné jméno. Díky tomu se tento celek kvalifikuje jako

slovní spojení
řídí

nedělitelný

číslovky

a podstatného jména, přičemž platí, že

číslovka

podstatné jméno ve spojení typu: n '5lmb XJlOn4UKie. (Vyskytuje-li se

ve slovních spojení

číslovka pět

i více, podstatné jméno musí být v

genitivu plurálu). Další úvahy vycházejí hlavně z toho, že
považujeme za zvláštní slovni druh. Ve

číslovku

skutečnosti číslovka

a podstatné

jméno vystupují jako nedělitelný komponent věty, proto celek

číslovky

s podstatným jménem se nevyznačuje žádným syntaktickým vztahem
mezi jednotlivými elementy, vztahy jsou neutralizovány. (V případě, že
výchozí strukturou pro komplex
kdy číslovka je
funkci

částí

číslovky

s podstatným jménem je věta,

analyticko-syntakticko slovesného morfému ve

přísudku, př. )úlOn4uKie 6yJlo n '5lmb

+ Xnon4uKu ZpaJZUC5l Ha

MaUOaH4UK)! ~ [J'5lmb XJlOn4UKie ZpaJZUC5l Ha MauoaH4uKy). Dále spojení

typu n '5lmb XJlOn4UKie v pozici podmětu stojí v 1. pádě, ale v pozici
řídícího

vedlejšího

větného členu

stojí ve 4.

pádě,

kdy tvar 2. pádu

v těchto spojeních je pouze z formálního pohledu, ale
neutralizován. O tom zvlášť

svědčí

je již

fakt, že tento tvar neodpovídá žádné

sémanticko-syntaktické funkci druhého pádu v
ukrajinštině.

funkčně

současné

Proto z pohledu syntaktického nelze

spisovné

číslovku

vymezit jako

samostatný slovní druh.

r. R. Vychovanec tvrdí, že také pozice číslovky hraje velice
důležitou

roli. Samostatná číslovka bez podstatného jména nikdy

plnit funkci
Základní

podmětu

číslovka

a ani substantizovaného vedlejšího

nemůže

větného členu.

bez podstatného jména, která se substantizovala,

získává vlastnosti podstatného jména, ale funkce je naprosto odlišná od
14

spojení

číslovky

s podstatným jménem. Substantizovaná číslovka

v takových případech získává samostatné morfologické vlastnosti - pád,
číslo

a rod. A v tomto

případě číslovka

substantizovanou funkci.

získává i svou druhotnou -

Př. lllicmb OiJlUmbC5l

]IQ

oea; 1Je n '5lmb

exooumb y Ha3eaHy CyMy.

Pokud
nevěnujeme

zařazujeme číslovku

do jmenných slovních druhů,

často

pozornost jejím morfologických vlastnostem. Jmenné slovní

druhy jako podstatné a přídavné jméno mají gramatické kategorie rodu,
čísla,

pádu,

přestože

pro podstatné jméno kategorie rodu,

čísla

a pádu

jsou samostatnými kategoriemi, kdežto u přídavného jména jsou to
kategorie závislé, syntaktické, které se určují až ve spojení s
odpovídajícími tvary podstatných jmen. Jestliže tedy
jmenných slovních
se, že

číslovka

druhů,

musí mít kategorii rodu,

ztratila nebo ztrácí tyto kategorie.

číslovka

čísla

náleží do

a pádu. Ukazuje

Kromě tvarů OOUH

a

oea ztratila kategorii rodu. Rovněž tak ztratila kategorii čísla, kromě
číslovky OOUH,

a to s nějakými výhradami.

Např. OOUH oJlieeLfb

a oOHi

eopoma, který lexikálně vyjadřují tvar jednotného čísla, ale fonnálně

stojí v jednotném i množném
kategorie pádu.

Např.

čísle.

Velice svéráznou funkci plní také

ll'5lmb cmoJlie, n '5lmbOX cmoJlie, n '5lmbOM

CmOJlOM, n 5tmbMa CmOJlOMU, Ha n '5lmbOX cmOJlax. Jak vidíme, číslovka

jakoby řídí podstatné jméno ve druhém pádě. Ta se shoduje
s podstatným jménem, a proto dochází k mutaci tvaru pádu, což

svědčí

o

jejím nestabilním charakteru. Jak z pohledu morfologických vlastností,
tak z pohledu morfologických kategorií, základní
odpovídající místo v gramatickém systému v

číslovky

současném

nemají

ukrajinském

spisovném jazyce.
Číslovka nenáleží do slovních druhů i z pohledu jeho

kategoriálního významu. Aby bylo možné vydělit

číslovky jako

samostatný slovní druh, lingvisté hledají její diferencující příznak. Podle
A. J. Supruna35 lexiko-sémantický předpoklad k vydělení číslovky jako

samostatného slovního druhu je:
a) zfonnování obecného kvantitativního významu;
b)

přeměna

základních jmenných gramatických kategorií

(číslo,

rod a

pád), což se projevuje u číslovky ve větší nebo menší míře v tendenci
35 CynpyH, A. E.:

CJlaBflHCKue lJuCJlUmeJlbHbze: CmaHOBJleHUe lJUCJlUmeJlbHblX KaK

oco6oií lJacmu pelJU,

ll3,U-BO EeJlopyc. YH-Ta, MHHCK 1969, c. 194-215
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ztrácet gramatické

číslo,

v neutralizaci

příznaků

zániku pádových opozic a v zjednodušování
c)

vytvoření

gramatického rodu, v

skloňování;

specifických syntaktických příznaků u

číslovek.

P. Ondrus36 vysvětluje, že ve slovenštině není číslovka
podskupinou podstatných jmen, přídavných jmen, ani příslovců, ale je
gramatickou skupinou slov se specifickými lexikálními a gramatickými
vlastnostmi,

vydělenou

na základě

obecně

gramatického významu

kvantity.
Jakjsemjiž zmínila, badatelka číslovek v ukrajinštině K. H.
Horodens'ka37 uvádí, že číslovka jako samostatný slovní druh se
vymezuje na základě sémantických příznaků. Podle ní je číslovka v
současné ukrajinštině

plnovýznamový slovní druh, který

množství předmětů (přesně nebo
matematické množstvÍ.
mají

číslovky

Kromě

abstraktní

toho uvádí, že z gramatických kategorií

kategorii pádu, která nemůže představovat její

slovnědruhovou

svébytnost, neboť je vlastní také podstatným jménům a

přídavným jménům.

Lingvisté,

Gramatické kategorie rodu a čísla číslovky ztratily.

kteří

nahlížejí systém slovních druhů z pohledu

podstatných jmen, sloves,
základě jejich

kvality,

nepřesně označené)

označuje

přídavných jmen, příslovcí, číslovek

obecných gramatických

příslovečného určení

významů předmětnosti,

a kvantity, kvalifikují

číslovku

na
procesu,

na stejné

úrovni jako ostatní čtyři uvedené slovní druhy.38
Co se
zdůraznit,

týče obecně

gramatického významu kvantity, je třeba

že ona se nejeví takovým výrazným

obecně

gramatickým

významem jako předmětnost a proces. Kvantitu je třeba kvalifikovat jako
podkategorii na pozadí predikativnosti a předmětnosti. Takže kvantita
v gramatické

struktuře současné

spisovné ukrajinštiny je nutným

doprovodným významovým predikátním komponentem kategoriálního
významu předmětnosti.
Avšak popření statusu číslovky jako slovního druhu, a tudíž
36

OH,UpyC, TI.: Mecmo lJUCllUmellbHblX 6 cucmeMe lJacmeu pelJU II 513h1Ko3HaHHe B
L[exOCJIOBaKHH, c6. CT. 1956-1974 I TIo,U pe,U. A. r. lllHpoKoBoiÍ, TIporpecc, M.

1978, c. 352-356
37

38

AprrOJIeHKO, r. TI., rOpo,UeHChKa, K. r., llI.ep6aTlOK, r. X.: LJUCllŤ6HUK yKpai"HcbKoi"
M06U, HayK . .uyMKa, K. 1980, c. 18-19
OH,UpyC, TI .. : Mecmo lJUCllUmellbHblX 6 cucmeMe lJacmeu pelJU II5I3hIKo3HaHHe B
L[exOCJIOBaKHH: c6. CT. 1956-1974 I TIo,U pe,U. A. r. lllHpoKoBoiÍ, TIporpecc, M.

1978, c. 352-356

16

uznáním

číslovky

jako menší kategorie v porovnání s ostatními slovními

druhy, fakticky znamená její příslušnost k jednomu ze
druhů.

čtyř

slovních

Jelikož číslovka není slovo, ale lexikální morfém, je nutné ji

spojovat s takovým slovním druhem, který je svou sémantikou nejčastěji
spojován s kvantitativním ukazatelem

(číslem).

Takovým slovním

druhem je samozřejmě podstatné jméno. Tvary jednotného a množného
čísla

mají různé významy v

současné

spisovné ukrajinštině.

Gramatikalizované a výrazně abstrahované jsou tvary jednotného a
množného

čísla,

která se tvoří pomocí flexe,

např.

YIJeHb - YIJHi, emiJl -

emOJlU, a také konkrétní tvary jednotného a množného čísla, které se
tvoří

pomocí lexikálních morfémů -

číslovek:

OOUH yIJeHb, oea yIJHi, mpu

yIJHi. Gramatikalizované tvary obsahují více abstrakce v porovnání

s lexikálními

(číslovkovými)

tvary.

Zvlášť

gramatikalizovaný tvar

jednotného

čísla

p1l6a může odkazovat na obecnou třídu ryb, to jest

zobecňující

význam ryby, a i na konkrétní zástupce ryb v řeči, zatímco

lexikální číslovkový morfém jednotného čísla se spojuje pouze
s konkrétním předmětem: OOHa pu6a, OOHa KHUJlCKa, OOHe eiKHO.
V gramatikalizovaném tvaru se jednotné číslo konkrétní i
abstraktní vyjadřuje

stejně,

pouze z kontextu je možné rozpoznat jasný

význam jednotného čísla. V lexikálním tvaru se konkrétní tvar
jednotného čísla vyjadřuje základní číslovkou OOUH. V daném kontextuje
možné rozčlenit podstatná jména v plurálu na tři skupiny. První skupina
je gramatikalizovaná, představuje nejabstraktnější tvar množného

čísla,

který se tvoří pomocí flexe (JlCiHKU, emoJlu, UlKOJlU). Další skupinou je
neurčitý

tvar množného

čísla,

který se tvoří pomocí neurčitých

číslovek

(6azamo YIJHie, KiJlbKa xJlOmfie, IJUMaJlO oieIJam, MaJlO emoJlie, oeKiJlbKa
pyIJOK). A třetí skupinou je určitý tvar množného čísla, který se tvoří

pomocí základních číslovek (oee5lmb YIJHie, n '5lmb oJlielfie, IJomupu
KiMHamu). Základní číslovky tvoří sémantickou jednotu s koncovkami

jednotného a množného

čísla

podstatného jména, které

označují.

gramaticko-lexikální jednota je charakteristická různým
zobecnění.

Tato

stupněm

Gramatikalizovaný tvar neboli flexe poukazuje na abstraktní

význam jednotného a množného

čísla. Lexikální

poukazuje na konkrétní význam kategorie

morfém neboli

čísla. Celek

číslovka

typu n '5lmb yIJHie

je nutné dle J. Kurylowicze analyzovat jako n '5lmb (yIJH)-ie, tedy n '5lmb
17

pouze upřesňuje morfém -iB, a tudíž je také morfémem, i když pouze
lexikálním, a nikoliv gramatickým, který

svědčí

o podobnosti mezi

morfémy n 'Jlmb + -ie a morfémem typu y (UlKOll)-y, ale poslední morfém
je v syntaktickém plánu, kdežto první v lexikálním. 39 V případě
sémantické a lexikální neshody morfémů
zaměřený

čísla je

pouze první morfém

na nejvíce odpovídající mimolingvistickou

skutečnost

kvantitativní charakteristiky předmětu, např: O()Hi eopoma, o()Hi
HO:JICHUlfi atd.

Gramatická kategorie

čísla

podstatných jmen, která má speciální

flektivní ukazatele, tak zahrnuje i číslovky jako nejkonkrétnější
představitele
čísla,

této kategorie.

Kvůli ztrátě

morfologických kategorií rodu a

a též kvůli mutaci kategorie pádu, základní

lexikální morfémy, které

směřují

k elementům

číslovky

vystupují jako

nezařaditelným

mezi

slovní druhy - hovoříme zde o tzv. morfologické nezařaditelnosti.
Specifika číslovek narozdíl od slov se jeví v potenciální
neohraničitelnosti

množství lexikálních morfémů, které tvoří složené

číslovky. Nedělíme

je na kořeny, které by byly spojeny zvláštními

množstevními významy;
nedělitelný

a formálně

tvoří jednotný

členěný

množstevní význam, sémantický

na řadu kořenů,

např: ()ei mUCJl4U

()ee '5lmcom Ulicmb 6Y()UHKie. Všechny tyto syntaktické, morfologické a

sémantické příznaky poukazují na to, že základní

číslovky tvoří

lexikálních morfémů, ale ne slov, specializovaných v
ukrajinštině

současné

skupinu

spisovné

na pojmenování konkrétního singuláru či plurálu

podstatných jmen, tedy na lexikální vyjádření kategorie

čísla

u

podstatných jmen.
Ani detailní pohled na číslovky podle sémantického,
syntaktického

či

morfologického příznaku nám nepomohlo k

jednotnému závěru, a to, zda je číslovka schopna tvořit samostatný
slovní druh. Avšak víme, že

číslovka

díky svým specifickým

vlastnostem má své místo v jazyce a i nadále bude vyvolávat otázky a
neshody mezi jednotlivými lingvisty.

39

KypHJIOBWI,

E.:

O'lepKU no J/UH28ucmUKe, ll3,U-BO llHOCrp. JIllT.,

18

M. 1962, c. 67

3. Historický význam

číslovky

a její vývoj v porovnání se slovanskými

jazyky

3.1 .Dávný význam číslovek v ruštině 40
V této
číslovek

části

práce se budu věnovat historickému významu

ajejich vývoji až do

současné

spisovné ukrajinštiny v porovnání

s jinými slovanskými jazyky. Nastíním různá specifika ukrajinské
číslovky

v diachronním plánu a jejich reflexi v

příkladů

Mnoho

současných

dialektech.

demonstruji na příkladech převzatých z citované

literatury a seznam zkratek uvádím na konci práce v příloze.
Jak tvrdí Ponomariv: "Ukrajinština přejala systém
staroruštiny. Slova, která označují množství, pocházejí z

číslovek

ze

různých

slovních druhů. Číslovky 1-4 jsou původem přídavná jména. Vždy byly
ve shodě v rodě, pádě a čísle s podstatným jménem"41.
Kvantitativní
prvotně

číslovky

5-10, 100-1000 a přejaté COpOK jsou

považovány za podstatná jména, tedy za názvy

příznaků či vztahů. Významově

které se samy staly číslovkami

jsou blízké

věcí,

slovům jako

nikoliv

TbMa, Kona,

Cl O 000, 60), dále slovům označujícím

souhrnost (Kyqa, CTor, CTa.n:o, Ta6YH, nOJIK, MHoro, MaJIO) a také
souborům

reálným,

oddělitelným

od obsahovaného: B03, Mex, Be.n:po,

KyJIb a zastaralé: "rry3 P)KH", ,,306bHlrua oBca"42.
Že se kvantitativních číslovek opravdu užívalo pro pojmenování
souhrnu i ve vztahu k početnímu množství, je vidět na užívání s
předložkami 6,

o (06). Pro vyjádření množství jako věci obklopující

použijeme předložku 6 s lokativem: "bXaXOMl> CKB03b rrOJIKbI
TIOJIOBbqCKIIb He (=Hb) Bl> 100 (=Cl>Tb) .n:PY:>KIIHb, II Cl> .n:bTMII II Cl>
:>KeHaMII"43, ,,11 O.n:OJIb CBRTOCJIaBl> Bl> TpeXl> TbICRqaXl>, a TIOJIOBeU;b 6b
IIoTe6Hl1, A. A.: lf3 3anUCOK no pyCCKOU 2pClMMamuKe, I13n-BO AKaneMMM HayK
CCCP, JIeHMHrpan1941, c. 243-251
41
citováno podle: IIoHoMapiB, O. )];.: CY'JacHa yKpai"HcbKa M08a, JIM6inh, KMIB 2001,
c.149
42
Proces substantivizace číslovek:
Kvantitativní číslovky jako celek: B03 ceHa, CTano OBeu, Mepa MyKM, Marro
(podstatné jméno) MyKM, COTIDI (CTO) OBeu (IIonoB, 122)
Kombinace číslovek s pojmenováním označujícím počitatelné věci.
a) ekvivalence číslovky se substantivem podle vzoru "MHO)J{hCTBO 3JIaTO M
cepe6po", "co cTanyIIIKoM co neTMHoIO". Jde o velmi vzácný výskyt.
b) číslo samostatně, předmět jako přívlastek v genitivu: II~Th OBeu. Skloňuje
se pouze číslovka.
c) číslovka v závislé roli stávající se atributivní "IIIeCThIO CTaMM py6AAMM"
(EyCJIaeB, B § 230, npMMeIJ. 4).
43
JIaBpeHT. JIeT. 2, c. 240
40
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12 ThIC5I"rrt "44, "B ,I{BOIO COTh (varianta cmy) Kopa6JIh lJ,aphrpa,I{b

OCTYIIHIIIa".45 Z těchto případů je patrné, že číslovka cmo se jako v
češtině skloňovala

podle vzoru město. Kdežto nyní

číslovky COpOK,

oee 5111OCmO a cmo mají pouze dva tvary, a to COpOK, oee '5lHOCmO a cmo

v přímých pádech a tvary copOKa, oee '5lHOCma, cma v nepřímých
pádech. Číslovka CTO je středního rodu. "To CTO MY)Kh"46. Stejně jako
číslovka

sto se chovala i číslovka devadesát: ",I{Bb ,I{eB5IHOCTb My)Kh

OTrlpOBa,I{H Cb IIOJIOHOMb, a BO e,I{HHOMb ,I{eB5IHOCTb caMb C5I oCTa"47.
3.2. Druhové

číslovky

Nyní bych se chtěla zaměřit na specifika využití druhových
číslovek.

Co se týče fungování druhových

číslovek

na syntaktické

úrovni, došlo v historickém plánu k přechodu věty podmětové, kde
přísudek

má kongruentní formu s podmětem ,,[Ta] II5ITh IIIJIa ", ve větu

bezpodmětovou
přísudek

"IIIJIO [HX] [CKOJIhKO?] II5ITh". Ve větě bezpodmětové má

formu inkongruetní, morfologicky zpravidla shodnou s tvarem

3. os. sg. jmenného rodu neutra. K tomuto přechodu nám posloužila
přeměna

základní číslovky ženského rodu (II5ITh apod.) ve

střední

rod,

který je nejméně osobní, což odpovídá vytvoření podstatných jmen
hromadných (,I{BOe, Tpoe atd.) z číslovek druhových adjektivního typu
,I{BOH, -Ia ,-I€.
Slovanské číslovky druhové se podle Potebni
sémantické skupiny. První skupinou jsou druhové

dělí

na další

číslovky

adjektivního

typu, které se používají:
a) k označení počtu složených jednotek: "OKOBaIIIa H Bb ,I{BOH OKOBhI"48,
"lJ,apcTBo PyccKoe pa3,I{bJIHC5I Ha ,I{Ba Haqana H ,I{BbMb IIapeMb H ,I{BOH
JIIO,I{H CTanH Bb ,I{OMbXb H BO rpa,I{bXb,,49;
b) k

označení různé

kvality

či

vlastností i nesložených jednotek (O,I{HHOK,

,I{B05IKHll atd.). Ukrajinské "rocTellKH rpOH Ha e,I{HaHi"i" (KOJI5I,I{KH); ruské
",I{aMb Te6b TpOI€ 3eJIhe yChIIIaIOIIIee, ,I{a 3eJIhe 6bJIOe, a rpeThe
qepHOe"so, odsud (ze "rpOI€ 3eJIhe") pochází ukrajinské Tpo13iJIJI5I, které
se objevuje v písních, ale také žádají-li to lidé v
44
45
46

47
48
49

50

JIaBpeHT. JJeT. 2, c. 167
JIaBpeHT. JJeT. 2, c. 20
HOBrop. I JJeT., c. 33
1265 r., TICK. I JJeT., c. 181
JIaBpeHT. JJeT. 2, c. 250
1605, TICK. I JJeT., c. 322
TIaM . .npeBH. IlIIChM., I, c. 65
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lékárně,

mají na mysli

směs tří léčivých

rostlin;

c) ve spojení s abstrakty (LJ:B05lKMM atd.). "M 6hICTh moLJ:eMb LJ:B051
paLJ:OCTh"51. Ukrajinské "MHb OTLJ:aJIM LJ:BOe nOLJ:hIMHOe Ha ceMMb
BaJIhHOMb BapIIIaBcKoMb, Bb pOKy IIIepaIIaMIIIoMb 1638 YXBaJIhHOe"52;
d) k označení hromadnosti. Ruské "IIIJIM IIeTBephI MY)KIIMHhI"53. V
ukrajinštině

jsou stopy druhových

číslovek

adjektivního typu v

paradigmatu LJ:BOX, o6ox. ",lJ,Boix LJ:iTOK 3a C060l0 BOLJ:MTh,,54.
Druhým typem jsou substantivní číslovky
počitatelných předmětů

středního

rodu, kdy u

nezáleží najejich rodu a hromadnosti.

Předměty

jsou bud' jasné z kontextu nebo nejsou důležité a zároveň se nevyjadřují,
například

ukrajinské "o6oe p5l6oe"55. V ukrajinštině je možné číslovky

druhové pojit nejen s plurálem, ale i singulárem podstatných jmen
hromadných: "LJ:eB5ITepO CKOTy"56, "OLJ:MHaLJ:U5lTepo CKOTy"57, ,,3
LJ:BaHaLJ:U5lTepO neIIeHoro xrri6a"58, "BepXOBee KOJIeCO TPoe LJ:MBa
BMLJ:aJIO "59.
Pro ukrajinštinu jsou velmi typická deminutiva, která se objevují i
u druhových

číslovek

(LJ:BiMKo, TPiMKO, LJ:BOeIIKo),

velmi specifická oproti
hromadných

češtině či ruštině,

čímž je

ukrajinština

kde se deminutiva od

číslovek vůbec netvoří. Příklad

použití deminutiva: "y

LJ:BiMui iTM,,60 .
Velmi

zřídka jsou tyto

substantivní číslovky ve

shodě

se

substantivem "npMIIIJIM LJ:BOe 3HaTHhle 6o.5lpe"61. Ukrajinské ,,51K MM
mo6MJIMC51 LJ:BOeIIKO"62, "OM MM mo6MJIMC51 Hac LJ:BOeIIKO B napui"63.
Ukrajinské druhové

číslovky

se tvoří od základních číslovek 1-20

a číslovky 30. Ve srovnání s ruštinou je tento systém bohatší, neboť v
ruštině

se druhové

číslovky

51

52
53
54
55

56
57
58

59
60
61

62
63

číslovky tvoří

nemohou být

součástí

pouze od číslovek 1-10. Druhové

složených

číslovek,

tudíž spojení jako

I1naT. JIeT. 2, c. 345
KBHTaHl_\IDI nHcap~ 3eMJIH KHeBcKoH. KHeBJI~HHH, 1841, c. 21
)J;aJIh, 1092; CM. Miklosich, IV, c. 62, 63
MeTJIHHCKHH, c. 267
Česky: "Jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet"
Tamtéž, s. 415
Tamtéž, s. 417
)J;parOMaHOB, 65; Miklosich, IV, c. 66, 67, 63, 64
30p5I raJIMllKa~, c. 511
Ogonowski, c. 137
HOMOHOCOB; Y EyCJIaeBa, § 232, c. 2
MeTJIHHCKHH, c. 53
Tamtéž, s. 63
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CTO ,Il,BaHa,IlJJ:5ITepO není v ukrajinštině normativní.V některých dialektech
na zakarpatské

Ukrajině

Mezi druhové

se

můžeme

setkat s výrazem ,Il,lm'5I,Il,,Il,HC5ITHpO.

číslovky počítáme

také 0601, ,Il,B01, Tpol, qeTBepbI,

rnecTepbI, ceMepbI, které se pojí pouze se substantivy, která jsou v
plurálu nebo označují párové předmě ty 64. Mezi druhové číslovky patří
také

číslovky

06a, 06i, které měly pouze tvary duálu. Například v

současné češtině

se duálové

skloňování

zachovalo pouze u

a oba. Staroruské 06a, 06i se jako motivující základ v
ukrajinštině

dva

současné

zachovaly pouze v těchto slovech: 06arriJI, 06a6iq, 06ipyq.

Jako takové se používají v
normativní

číslovky

ukrajinštině

některých

ukrajinských dialektech. V

vznikla specifická číslovka 06H,Il,Ba-06H,Il,Bi, která
číslovky

vznikla spojením staré druhové

06a, 06i a základní

číslovky

,Il,Ba,,Il,Bl.
Druhové

číslovky

,Il,BO€, TpO€ jsou staré tvary

číslovek středního

rodu.
Číslovka qeTBepO se utvořila od kořene řadové číslovky
qeTBepTHŘ

. Ostatní druhové

číslovky

vznikly od základních připojením

sufixu -ep(o).
Jak jsem se již zmínila, v
deminutivní

číslovky (,Il,BiŘKo,

vlivem substantiv, a to pomocí
V ukrajinštině mají
Kromě

ukrajinštině jsou běžné

,Il,BO€qKO, TpiŘKo,
sufixů

číslovky

také

TPO€~O),

které vznikly

-K(O), -€qK(O),.

veliké možnosti spojovatelnosti.

spojení se substantivy pluralia tantum a osob mužského rodu

životného i neživotného rodu (TPO€ rOJIociB) se též široce pojí nejen se
substantivy
středního

středního

rodu

označující zvířata,

ale se všemi substantivy

rodu vůbec (TPO€ TicTeqoK).

Oproti tomu v ruštině se druhové

číslovky

substantivy pluralia tantum nebo se substantivy
předměty

pojí pouze se

označující

párové

(Tpoe rrepqaToK), mužské osoby (Tpoe cTY,Il,eHToB), s

podstatnými jmény ,Il,eTH, JIHIJ:O a s mláďaty (qeTBepo KOT5IT). V
se druhové

číslovky

nůžky), ojediněle

češtině

pojí pouze se substantivy pluralia tantum (troje

s abstrakty (trojí politika), také se ještě objevují ve

spojení jako devatero

druhů

řadí

a vnímají se jako ustálená spojení. Gramaticky se

64

do knižní

češtiny

slov, desatero

HiwlyK, B.B.: 3Cl3Ha'l. npalJ5l, c.52
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přikázání,

ale tato spojení se

číslovky

v

těchto

Současné

ustálených spojeních chovají jako substantiva.
ukrajinské druhové

vznikly ze starých

tvarů číslovek

číslovky jsou

tvary

středního

rodu a

,I.(BbOH, ,I.(bB05I, ,I.(bBOI€; TpOH, Tp05I,

TpOI€; qeTBepb, qeTBepa, qeTBepO a podobně, kterým byla vlastní rodová
diferenciace. Ale tvary mužského a ženského rodu se používaly výrazně
méně,

což vedlo kjejich zániku. Tvary plurálu fungovaly déle, o

svědčí uchování jejich tvarů v ukrajinských dialektech

65

•

čemž

Pod vlivem

staroruských tvarů qeTBepO-,I.(eB' 5ITepo se v ukraj inštině vyvinuly další
číslovky:

druhové

Příznak

O,I.(HHalU-l:5ITepO, ,I.(BaHa,I.(WlTepO atd.

hromadnosti mají druhové

v ostatních pádech mají tvary základních

číslovky

pouze v nominativu,

číslovek, např.:

,I.(BOe /,I.(BOX,

,I.(BOM, ,I.(BOMa/, Tpoe /rpbOX, TpbOM, TpbOMa/, O,I.(HHa,I.([(5ITepO
/ o,I.(HHa,I.(WlTH, o,I.(HHa,I.(WlTbO x, O,I.(HHa,I.([(5ITboM .. ./atd.
Velice zajímavé je

skloňování číslovek

kde byla zachována rodová diferenciace v

06a a 06i ve

přímých

staroruštině,

pádech. Nominativ a

akuzativ mužského rodu: 06a, ženského rodu a středního rodu: 061:,. V
současné ukrajinštině

zachována,

opět

rodová diferenciace druhových

pouze v

přímých

číslovek

byla

pádech. Nominativ a akuzativ

(neživotného rodu) mužského rodu - 06H,I.(Ba, ženského rodu - 06H,I.(Bi a
středního
číslovek

rodu - 060e. Oproti tomu v

06a (mužský a

střední

ruštině

byla rodová diferenciace

rod) a 06e (ženský rod) zachována v

celém paradigmatu. Tato rodová diferenciace je spíše knižní tradicí,
bohužel v hovorové ruštině se často porušuje. Tvary
ženského rodu s

kořenem

nepřímých pádů

06eH- se používají stále méně a jsou

vytlačovány tvary 060HX, 060HMH atd66 • Podobným způsobem zanikla

rodová diferenciace u
V

číslovky

,I.(Boe.

současné ukrajinštině

základními

číslovkami

a

druhové

často tvoří

číslovky

fungují

paralelně

se

dubletní tvary: Tpoe yqHiB - TPH

yqHi, qOTHPH Bi,I.(pa - qeTBepO Bi,I.(ep. Podstatná jména po druhové
číslovce

stojí

V
tvary

65

shodně

různých

číslovek,

J1yKÍHOBa,

v

ruštině

i ukrajinštině v genitivu plurálu.

ukrajinských dialektech byly zachovány dialektní

zejména 06a, 06i.

Například

v dialektu

T. :o.:,ao nOpi6H5lJlbHO-icmopU'lH020 6U6'leHH51

66
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B060e,

CJl060m6opy CJl0651HCbKlIX

'lUCJli6HUKÍ6, B KH.: CmpyKmypa i p036umoK CJl0651HCbKUX M06,

.ll:3eH.2:(3eJIÍBchKl1ll, H. O.: 3G3Ha'l. npalj5l, c. 31
BI1HorpaJlOB, B. B.: 3G3Ha'l. npalj5l, c. 236

Baťuků:

K. 1967, T. 5, c. 66;

Bo6e, Bo6i 67 ; v dialektu Haličských Lemků: o6a, 06bI,lJ,Ba, o6i, 06bI,lJ,Bi,

,lJ,Bae, ,lJ,BOe, o6oe, o6ae, 06bI,lJ,BOe68 ; v zakarpatských dialektech: o6a, B6a,
o6i, B6i, 06a,lJ,Ba, o6i,lJ,Bi, o6ae /y6ael, B6ae; jsou zde rozšířené tvary o6a
,lJ,Ba a o6i ,lJ,Bi 69 •
3.3. Neurčité

číslovky

Ve1ice výraznou skupinu slov tvoří
číslovkám

číslovky neurčité. Těmto

není vlastní kategorie rodu a čísla a nevyjadřují přesné

množstvÍ. V normativní

ukrajinštině jich

není mnoho: MarIO, HeMarIO,

6araTo, He6araTO, 'lMMarIO, KiJIbKa, ,lJ,eKiJIbKa. Také sem patří slova jako
KiJIbKaHa,lJ,IIaTb, KiJIbKa,lJ,eC51Tb, CTOHa,lJ,II51Tb, ale tato jsou příznačná
zejména pro hovorovou rovinu jazyka.
Číslovky MarIO, HeMarIO, 6araTo, He6araTo a 'lMMarIO se pojí se

stejným okruhem substantiv, s nimiž se pojí i základní číslovky
zlomků); kromě
měřit:

(kromě

toho se pojí s abstraktními podstatnými jmény, která lze

HeMarIO 3yCMJIb, 'lHMarIO BO,lJ,M, 6araTo yBarM, MarIO Ha,lJ,i'i, 6araTo

3B'513KiB. Tyto číslovky nemají tvary nepřímých pádů a jsou velice blízké
příslovcŮffi; můžeme je

rozlišit jen podle kontextu: ve spojení s

podstatným jménem vystupují jako

číslovky,

ve spojení se slovesem

jako příslovce. Podle Vinogradovaje užití příslovců a číslovek jasně
ohraničené syntaxí a funkčním hlediskem 70 . Tyto číslovky se vyskytují
již ve staroruských památkách: "OcTac51 IBro [cOJIHIIa] MarIO, aKbI
MbC51IIb ,lJ,OJIy poroMa"71; "rrpMbxa KHeMy MarIO I10JIOBeIIb"72; "y Te6e
,lJ,PY)KMHbI MaJIO "73.
Ruské MHoro (ecTb, 6bIJIO, 6y,lJ,eT, rrpOIIIJIo) 'lero. Ukrajinské
,,6araIIbKo Tpyrra TaM HarrMJIOCb"

(KOTJI51peBCbKMň),

"MarIO, 60IOCb, 'lM

MaJIO e (6yJIO, 6y,lJ,e atd.) 'loro"; ,,I106e,lJ,H 51, a rrpoK MXb Bb6b )Ke ... Bb
KypraHb

I10JIOBb'lbCKblň,,74.

Ve staroruských památkách se také vyskytují adverbiální
číslovky

67

68
69

70
71

72

73
74

KOJIMKO, IBJIMKO (kolik, tolik): KOJIMKb rryTb; KOJIMKH JIIO,lJ,ie;

BepxpaTCbKIIH, 1.: T06Íp 6am1OKÍ6, HbBÍB 1912, c. 53
BepxpaTCbKIIH, 1.: llpo 206ip 2GJ/UlfbKUX J/eMKÍ6, HbBiB 1902, c. 129, 131
,ll;3eHJ13eniBCKIIH, 11. O.: 3G3HalJ. npalf5l, c. 29;
flaHbKeBlI'I, 1. fl.: 3G3HalJ. npalf5l, c. 295;
HiwlyK, B. B.: 3G3HalJ. npalf5l, c. 51
BIIHorpaJlOB, B. B.: 3G3HalJ. npalf5l, c. 253
HaBpeHT. HeT. 2, c. 275
Tamtéž, s. 324
Tamtéž, s. 310
HOBrop. I neT., c.40
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KOJUIKy HaIeMHHK'b;.D:O KOJIHKa .D:bHHH; Cb KOJIHUbMb My)Kb; no TOJIHUb
JIbTb"75; "C HbKOJIHKOMb .D:PY)KHHbI CBOIe5I,,76.
3.4.

Dělení číslovek

Už ve starých památkách slovanských jazyků se kvantitativní
číslovky dělily

na dva typy: adjektivní a substantivní. Uvedené citace

počínaje 41 až 252 jsou převzaty z práce A. A. Potebni 77 a K. H.

Horodenske 8 .
3.5.

Skloňování číslovky

dva

Číslovka .D:Ba, .D:Bi se ve staroruštině i staroslověnštině skloňovala

jako zájmeno n, Ta, TO v duálu. Nominativ mužského rodu ve
staroruštině měl

tvar .D:bBa a nominativ ženského a

středního

rodu měl

jednotný tvar .D:bBb. Postupně se tvar číslovky .D:bBa pro mužský rod začal
používat i pro

střední

rod a stal se shodným tvarem pro oba rody. Tento

jev je charakteristický pro východoslovanské jazyky. Jak poukazují
jednotliví badatelé, blízkost jmen mužského a
skloňování

středního

rodu ve

byla příčinou rozšíření tvaru mužského rodu .D:bBa na

střední

rod 79 .
Proces unifikace nominativu a akuzativu mužského a

středního

rodu byl postupný. Jeho počátek náleží ještě do epochy staroruštiny,
přestože

v

různých

obdobích, o

čemž

dialektech tento proces proběhl

máme

svědectví

v

současných

různě

av

různých

ukrajinských

dialektech80 •
V

současné ukrajinštině číslovka

.D:Ba, .D:Bi si zachovala rodovou

diferenciaci pouze v genitivu a akuzativu. V
rodové diferenciace chybí, tudíž tvary v

nepřímých

nepřímých

pádech příznaky

pádech jsou shodné

pro všechny rody.
Paradigma číslovky .D:Ba, .D:Bi
v
75
76

77

78

79

80

důsledku

během

historického vývoje, nejprve

zániku kategorie duálu, zaznamenalo

značné změny,

což

Miklosich, IV, c. 482, 483
JIaBpeHT. JIeT. 2, c. 322
IIoTe6IDI, A. A.: J13 3anUCOK no pyccKOUZp(1MMamUKe, 113)l-BO AKa)leM1111 HayK
CCCP, JIeH11Hfpa)l 1941, c. 243-251
ApnOJIeHKO, r. II., rOp0)leHChKa, K. r., IIJ;ep6aTlOK, r. X.: LJUCJli6HUK yKpafHcbKof
M06U, HayK. )lYMKa, K. 1980, c. 144-192
51Ky611HCK11H, JI. n.: JJcmopU5l ope6HepyccKozo 5l3blKa, M. 1953, c. 219;
Ee3naJIhKO, O. n. Ta iHllli.: lcmopu'IHa Zp(1MamUKa yKpai'HcbKoi' M06U, c.315;
EYJIaxOBCK11H, JI. A.: JJcmOpU'IeCKUU KOMMeHmapuu KpyccKoMyJlUmepamypHoMy
5l3blK)!, K. 1958, c. 196
KapneHKo, 10. O.: lcmopi51 '1UCJli6HUKa 06a 6 yKpaiitcbKoi' M06U, HayK. 3aTI.
llepHiBeUhK. YH-ry, 1958, T. 31, B11TI. 7, c. 26-27
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vedlo k vytvoření zcela nových tvarů8 !, a to mělo vliv na změnu dalších
ukrajinských

číslovek.

současné ukrajinštině

V

mužském a
,I(BOMa. V

středním rodě.

češtině

se shoduje paradigma číslovky ,I(Ba v

V instrumentálu byl zachován duálový tvar

se duálový tvar dvěma zachoval v dativu a

instrumentálu aje pro všechny tři rody stejný.
V

ruštině

do 8. století včetně, po

číslovkách

,I(Ba (,I(Be), 06a (06e)

stojí substantivum v genituvu singuláru: ".6~cTa ... 2 6paTa B lliICbX'h,,82;
"nOH,I(OCTa 2 yHOIIIH K HeMy KpacHa"83; ,,6bcTa 60 2 KH~3~ C'h
MbCTHCJIaBOM'h,,84.
3.6.

Skloňování číslovek tři

Ve

staroruštině

se

a

čtyři

číslovky

TPH, 'lOTHpH,

stejně

jako

číslovky

O,I(HH, ,I(Ba, v nominativu diferencovaly podle rodu, takže existovaly tvary
Tpbl€ /rpHI€/, 'leTblp€ pro mužský rod a tvary TPH, 'leTblpH - pro ženský a
střední rod. Číslovka rpH se skloňuje jako i-kmeny a číslovka 'lOTHpH se
skloňuje jako substantiva s kmenem na konsonant v plurálu (- *'hp).
Během

historického vývoje tyto

a tvar ženského a

středního

číslovky

ztratily rodové

rodu TPH, 'lOTHpH začal v

příznaky

ukrajinštině

v

nominativu vystupovat místo tvaru mužského rodu TpHe, 'leTblpe. Zde je
naprosto

zřejmý

vliv tvaru akuzativu, který byl totožný pro všechny tři

rody.
V

současné ukrajinštině

'lOTHpH, které

stejně jako

se v nominativu ustálily tvary TPH,

tvar 'laTblpH v

běloruštině,

jsou reflexí
původních tvarů ženského a středního rodu /TPH, 'leTblpH/85 .
V hovorovém jazyce a v

různých

dialektech vedle sebe koexistují

nové a staré tvary TPH€, 'leTblp€86. O tom, že starý tvar je stále živý,
svědčí

užití tohoto tvaru v jihozápadních dialektech karpatského areálu:

TPH€ na6ipUH, IIITbIPH€ MJIa,n:eHUbI, rpH€ 6paT~, rpH€ JIlO,I(H, 'lOTHpe
xJIonui 87 ; v dialektech Haličských Lemků: TPH€ napi6UH, rpi€ napi6ui,
81
82

83
84

85

86

87

HBaHoB, B. B.: I1cmopu'IeCKa5l ZpaMMamUKa pyCCKOZO 5l3blKa, M. 1964, c. 354
JIaBpeHT. 2 JIeT., c. II
Tamtéž, s. 187
Tamtéž, s . 40
EeB3eHKo, C. II.: Hapucu 3 iCmOpU'IHOlzpaMamUKU yKpalHCKol M08U. MoprjJoJ/ozifl,
K. 1953, C.119
Ee3nanhKo, O. II. Ta iHIIIi.: JcmopU'IHa ZpaMamUKa yKpalHcbKol M08U, c. 318;
EeB3eHKo, C. II.: Icmopu'IHa MOprjJOJ/02Ífl yKpalHcbKolM08U, Y)l(roP0L( 1960, c. 235;
IR'IeHKo, M.II.; 3a3Ha'l. npaL{fl, c.59; IIpo BapiaHTHi <P0PM.I1 'I.I1CJIiBH.I1Ka qomp.l1
L(YIB. 3oKpeMa: AYM, T. I, KapTa 249; T. 2, KapTa 227; T. 3, q. I, Kapra 3.
BepxpaTChK.I1ll, 1.: 3Hao06u 00 ni3HaHHfl yZOpCbKO-pyCbKUX z080pi8, 3HTllI, T. 27-
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lllTMPM€ napi6u,M, lllTMPM€ xJIoni, lllTMpe xJIoni 88 .
Jakje

vidět

z uvedených příkladů - tvary TPM€, lllTMPM€, qOTMPM

se pojí se substantivy mužského rodu, která vyjadřují názvy osob, velice
zřídka - ženský rod: TPM€ .IJ:biBKhI 89 . V současné ukrajinštině podobný jev
nepozoruJeme.
V instrumentálu v

současné ukrajinštině

mají

číslovky

duálový

tvar TPbOMa, qOTMpMa, normativní je měkké "r" ve tvaru TpboMa. Ovšem
v některých dialektech je rozšířená varianta tvrdá, bez měkkého znaku
TpoMa. V některých dialektech,

především

v jihozápadních, je,

očevidně

pod vlivem tvaru .IJ:BOMa, TbpOMa, častá koncovka -OMa u číslovky
qOTMPM, např. lllTblpMa, lllTblpoMa90 . V některých dialektech se často
objevuje varianta na -MM: TpbOMM, qOTMPbOMM, TpbOMe, qOTMpbOMe,
lllTMPMM, např.: lllTblpMi xJIoni KOCMJIM, TpbOMM Mou,ape, IIITMpMi
6pauI 91 , npMXO.IJ:MJIM .IJ:BOMM, TpbOMM 92 •
V češtině v instrumentálu oproti

číslovce

duálová koncovka není a číslovka je ve tvaru

dva u číslovek

tři, čtyři

třemi, čtyřmi.

Ve starých památkách, na rozdíl od číslovky

dvě,

substantivum

stojící za číslovkou je v plurálu: "bblIIIa 3 6paTb5I"93; "M3'b6palllaC5I 3
6paTb5I ... n05Illla no C06b BCIO PYCb"94; ,,6bma CyTb 3 6paTb5I ... mRe
C.IJ:bJIaIIIa rpa.IJ:OKOCb "95.
Omezené množství příkladů v nominativu je vyváženo

příklady

v

akuzativu: ".IJ:allTe MM on .IJ:BOpa no 3 rOJIy6M .IJ:a no 3 Bopo6bM"96;
"BaCMJIbKO y6MJIb Ha BOllHax'b 3 6paTbI TpOll.IJ:eHeBM"97.
Stejné spojení se substantivem v plurálu je v ruských památkách
ze 14.-16. století: "TpM )I(pe6iM"98; ,,3 MbC5IU,M"99; "qeTblpb

88
89
90
91

92
93

94
95
96
97

98
99

30, KH. 2, JIhBiB 1899, c.84;
TIaHhKeBwI, 1. TI.: 3a3HalJ. npaZf5l, c. 294;
.D:3eH,l13erriBCKllH, H. O.: 3a3HalJ. npaZf5l, c. 16;
HiM'1yK, B. B.: 3a3HalJ. npaZf5l, c. 45
BepxpaTChKllH, 1.: llpo zoeip zanUlfbKUX JleMKie, JIhBiB 1902, c. 129- 130
BepxpaTChKllll, 1.: 3Haoo6u ... , KH. 2, c. 84
BepxpaTChKllll, 1.: llpo zoeip zanUlfbKUX JleMKie, c. 130
BepxpaTChKllll, 1.: 3Haoo6u ... , KH. 2, c. 85
BepxpaTChKHll, 1.: llpo zoeip zanUlfbKUX JleMKie, c. 131
Tamtéž, s. 18
Tamtéž, s. 19
Tamtéž, s. 20
Tamtéž, s. 57
1274 r., I1naT. neT. 2, c. 575
HOBrOp0)l. I rreT. 106, c. 1
Tamtéž, 109, s . 37
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30JIOTHIIKII"IOO.
Vyrovnání podle

čísla

):(Ba, 06a s TPII, lIeThlpe je jiné.

Začneme

s

číslovkami ):(Ba, 06a. Číslovky koordinují s ostatními pády stejně jako s

nominativem a akuzativem: ,,0 ):(BOIO KOHIO"IOI; "Me)l(If 06bMa
rrOJIKOMa"I02.' " Me)l{II ATTBbMa 03epoMa,,103.' " Cb t'--I!TTBbMa KH~3hMa"I04 ~
Přičemž nejpozději

ve 14. století je substantivum v nepřímých

pádech v plurálu: "Bb ):(BOIO COTb Kopa6JIh lJ,aphrpa):(b oCTyrrIIIIIa"I05;
,,):(BOIO )l{epe6heBb"I06; "OTb ):(By ):(y60Bb"107.
To má vliv na samotné

skloňování číslovek.

Z ):(By vzniká ruské

):(By-Xb; ):(BbMa je zaměněno v dativu za ):(BbMb: "Kb ):(BbMb
CeJIIIIl(IIMh,,108, Kb ):(BbMb ):(y60Mb"I09 , později shodné s ):(Byxb - ):(BYMb;
V

instrumentálu je zaměněno za ):(BYMa,

):(BYM~:

"Cb CBOIIMII ):(BbM~

ChIHhI"llO. Porovnejme ,,06b1OXb 3eMJIh" III a ,,):(BOIO IIXb ():(BOIIXb)
JIIO):(IIň"ll2.

Naopak odklonění od dřívějšího skloňování TpOIIle, lIeTBepo:

" Tpiň rrOrrpIIIl(h"ll3; 6e3 TpiII MbC5I[(h"114; "Cb lIeThlpMII ChIHhI"ll5.
Zde se projevuje

(kromě

u nominativu, akuzativu a genitivu) vliv

duálu: dativ "TpeMa ChIHOMb MOIIMb,,1l6 (později jen rpeM) a nyní v
ruštině

má své vedoucí místo v instrumentálu rpeM5I, lIeThlphM5I.
Duál ovlivnil i číslovky pět a výše. Ve starším jazyce se duál

objevuje v dativu a instrumentálu, v novém jazyce - už jen v
instrumentálu. "Kb ThIMb rreTMa):(eC5ITb KorraMb"ll7; "rr5IThMa
lIeJIOBbKOMb,,1l8.,,,ATTBaTTTTaThMa
KorraMII rporneň" I19.'"Me)l{II TIIMII
~
rneCThMa oc06aMII"12o. V novém jazyce: ,,060Ma pyKaMII, BciMa
100
lOl

102
103
104
lOS

106
107
108
109
IlO

III

112
lB
114
115
116
117

118
119
120

1472 r., Tamtéž, N2 96
JIaBpeHT. neT., c. 103
Tamtéž, s . 53, 14
Tamtéž, s. 61,23
HOBrop. I neT., c. 15
JIaBpeHT. neT. c. 2, 20
,n:yxOBHaa 1389 r. - Co6p. roc. rpaM., J, N2 34
1504 r.,Co6p. roc. rpaM., I, c. 361, 140
1504 r.,Co6p. roc. rpaM., I; N2 140
Tamtéž, s. 375
DCK. J neT., c. 208
AKTbI 3an. POCCM11, J, N2 50, 1449 r.
Supr., 340, s. 7; Miklosich, IV, s. 60
JIaBpeHT. neT., 71, c.26
HOBrop. J neT., c. 8
JIaBpeHT. neT., 53, c.4
1434 r., co6p. roc. rpaM., J ;N251
AKTbI lC))KH. 11 3an. POCCMM, N2 73, 1522 r.
Miklosich, IV, s .478
Tamtéž, s. 478
Tamtéž, s. 478
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cTopoHaMH, TphoMa, qOTHpM51 ropO.IJ:aMH" 121 ; ,,3 llIÍcThMa, 3 .IJ:eC51ThMa
rOJIOBaMH"122;3 .IJ:eC51ThMa qOJIOBiKaMH" 123.
V nominativu a akuzativu číslovky dva, tři a čtyři se navzájem
ovlivňovaly

tak, že substantivum stojící za těmito

plurálu. Substantivum po

číslovce

dva,

tři

číslovkami

je v

a čtyři v ruštině stojí v

nominativu mužského rodu s koncovkou na -a (51) ".IJ:Ba, TPH aJIT:bIHa"124,
ale nespojuje se s genitivem singuláru, a také je odlišné od hromadných
číslovek

v dativu plurálu na a. Ve

středním rodě je

tvar duálu na -b

(ceJIb) nahrazen mužským tvarem na -H lišícím se přízvukem od
nominativu a akuzativu plurálu (.IJ:Ba CJIÓBa, MÓp51 - CJIOBá, MOp51'. Flexe
-H-

zůstala:

2 nyTH, HMeHH, KJIbTH).

V ženském rodě je flexe -b- zaměněna flexí plurálu, kde je to
možné. Má však týž přízvuk jako duál: .IJ:Be Hom' - HÓm. Tak je to ve
většině

vlastních ruských dialektech, ale ve východosibiřském se

používá: ".IJ:Ba KÓHH, TPH nápHH"125. V ukrajinském východním dialektu v
nominativu mužského rodu je koncovka -a- při

číslovce

.IJ:Ba - qOTHpi.

Výjimku tvořil: "qoTHpi BOJIH' i .IJ:Ba KóHHKa B.IJ:HIIIJIi"126. V ukrajinštině
je správně ".IJ:Ba KOHí"!27, ale běžně se setkáváme s ".IJ:Ba, TPH KóHi" se
zachovaným přízvukem duálu jako ".IJ:Ba BÓ3H,,128 (správně plurál ".IJ:Ba
B03H''')· TPH pá3H"129. yci pa3H'"
'"

'"

'"

qOTHPH rÓ TT H,,130 qOTHPH pÓKH TPH
r'-It"

,

rpóIIIi"l3l .
V
čtyři

současné ukrajinštině

stojí substantivum po číslovkách dva, tři,

v nominativu plurálu s přízvukem genitivu singuláru.

6áThKH, .IJ:Ba .IJ:ý6H. Oproti tomu v
těchto číslovkách

současné ruštině

Například

.IJ:Ba

stojí substantivum po

v genitivu singuláru. Například .IJ:Ba CJIOBap51', MécTa;

.IJ:Be <l>á6pHKH; TPH, qeT:bIpe 3aBÓ.IJ:a, IIIKÓJI:bI, 3.IJ:áHH5I.

121
122
123
124
125

126
127
128
129
130
131

MeTJIHHCKI1M, 18, c. 100
KB.-OCH.
KyJIilII, I , c. 254
1585 r.,EH6JII10TeKa, II, N2 102
.D:aJIh, CJIOBaph, npe)lI1CJIOBI1e, XVIII; cp. EycnaeB, rpaMMaT., § 231, l1pHMe'-l. 3;
JIaBpoBcKHŘ, c. 50
MeTJII1HCKI1M, c. 2
KYJIilII, I, c. 167

Tamtéž, I, s . 157
Tamtéž, s . 319
MeTJII1HCKI1M
KYJIÍlII, I, c. 145
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3.7.

Skloňování číslovek pět -

dvacet,

třicet,

padesát, šedesát,

sedmdesát, osmdesát
Číslovky IÚITb, llriCTb, ciM, BiciM, ,l(eB' 51Tb se ve staroruštině
skloňovaly podle i - kmenů. Číslovka ,l(ec'51Tb se nejdříve skloňovala

jako substantivum mužského rodu s kmenem na konsonant,
t- kmeny a měla své osobité
změnilo

,l(ec' 51Tb

,l(eB' 51Tb. Tyto

na i-kmenové

číslovky

nepřímé

pády.

současné ukrajinštině

uchovaly své staré tvary, avšak
číslovky

skloňování

typu II'51Tb se

se

mezi

skloňování číslovky

jako mají

číslovky

II' 51Tb-

vždy řídily substantiva v genitivu plurálu, což

bylo charakteristické i pro
,l(eB'51Tb se v

skloňování. Později

patřila

v

II' 51Tb-

základě nezměnilo, číslovky

kromě

skloňovaly

Skloňování číslovek

instrumentálu. Ve

si

staroruštině

pouze v singuláru: II5ITblO, rneCTblO,

Ce,l(MblO, OCMblO, ,l(eB5ITblO.
V nominativu a akuzativu se

číslovky

1l'51Tb - ,l(eC5lTb shodují se

starými tvary, pouze došlo k malým fonetickým
Stojí za to

vysvětlit

vznik

současného

změnám.

tvaru BiciM. U starého

tvaru OCMb po zániku měkkého jeru ve slabé pozici se objevil zvuk e,
před

na

vokál o se připojilo protetické

základě

6.

Vznik druhého i

můžeme vysvětlit

analogie s číslovkou ciM,přechod o v i v první slabice se

uskutečnil bud' fonetickou cestou nebo vlivem i v další slabice 132.

V genitivu a dativu se objevují dva paralelní tvary, jsou to tvary
na -H (II' 51TH, ceMH, ,l(eB' 51TH), které vznikly ze starých tvarů, ale také
tvary

novější,

původu

které se vyvinuly pod vlivem

číslovek

adjektivního

,l(Ba, TPH, TJ:OTHpH (II'51TbOX, ciMox, ,l(eB'51TboX, ,l(eC5lTbOX;

II' 51TbOM, ciMoM, ,l(eB' 51TbOM, ,l(eC5lTboM).
V ukrajinských písemných památkách ze 14.-15. století se
číslovky

v genitivu, dativu a v lokálu vyskytují ve starých jmenných

tvarech II5ITH, rneCTH, ceMH, ,l(eBeTH, ,l(eCeTH.
V

různých současných nářečích

jihozápadních, se u

číslovek

ukrajinštiny, zejména v

II'51Tb, rnicTb, ,l(eB'51Tb uchovala tvrdá

výslovnost posledního konsonantu u

kořene

slova: 115lTMa, II5ITOMa a

115lTbIMa133 , II'51TOX, rnicTox atd., která se rozšíříla vlivem dialektních
tvarů

TPOX.
Ruština a

132
133

běloruština zdědily

tvary, které se

EeB3eHKo, C. Il: JcmopU'lHa MOppOflOzi51 ... , C • 237
BepxpaTcbKHM, 1.: JJpo zoeip ZaJlUljbKUX fleMKie, c. 130
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zákonitě

vyvinuly ze

starých tvarů instrumentálu. V ukrajinštině pod vlivem odpovídajících
tvarů číslovky

,n:Ba I,n:BoMa/, ale také dativu a instrumentálu duálu

číslovky

,n:eC51Th l,n:ec51ThMa/, která se postupně přesunula do paradigmatu

číslovek

u' 51Th - ,n:eB' 51Th, se u číslovek u' 51Th - ,n:eB'51Th v instrumentálu

ustálil tvar na -Ma (u'51ThMa, uIicThMa, choMa, BichMa, ,n:eB' 51ThMa,
,n:eC51ThMa). Ale ukrajinština má i paralelní tvary těchto

číslovek

(u'51ThOMa, uIÍcThoMa, ciMoMa, BichMoMa, ,n:eB'51ThOMa, ,n:eC51ThoMa), které
vznikly pod vlivem

číslovek

,n:BOMa, TphoMa.

V památkách staroukrajinštiny se vyskytují staré tvary
instrumentálu, např. rneCThI0 134 , ale v 15. a 16. století se už fixují nové
tvary, které vznikly pod vlivem duálu dativu a instrumentálu ,n:eC51ThMa,
tvaru ,n:BOMa, později TPhoMa, qOTllpMa, např: rneCThMa 135 •
V jednotlivých současných ukrajinských dialektech se používají
různé

varianty instrumentálu číslovek U'51Th - ,n:eC51Th, např. U51TMa,

U51TOMa a II5IThIMa 136; II51TMll, rneCTMll, Chi,n:Mll, OCMll, ,n:eB51TMll 137 ;
U51ThOMll, II51ThOMe, rnicThoMe, ciMoMe, BOChMOMe, ,n:eB51ThOMe138 • Tvary
-Mll/-Mel v zakarpatských dialektech se používají pouze ve spojení se

substantivy názvy osob mužského pohlaví a vyjadřují hromadnost:
lllicThoMe y Harnyií JIaHLlj ,n:yCTaJIll UpllMiI0 139 •
Východoslovanské jazyky si v základě uchovaly staré koncovky s
odpovídajícími fonetickými
ukrajinštině

změnami

v každém jazyce,

zřídka

v

se objevilo změkčení konsonantu před koncovkou (II' 51Tll,

rneCTll, ceMll, BOChMll, ,n:eB'51Tll, ,n:eC51Tll).
běloruštině

zvláště

Kromě

toho se v ukrajinštině a

používají paralelní pádové tvary: genitiv, akuzativ, lokál,

v běloruštině instrumentál 140 •
Číslovky typu u' 51Th si uchovaly do určité míry spojení se

substantivy typu BiCTh, a přesto se od nich bytostně liší. Projevuje se to
hlavně

v přízvuku. Na rozdíl od substantiv, která si uchovávají v

singuláru stále přízvuk na kořeni,

číslovky

typu U' 51Th V

nepřímých

pádech mají vždy přízvuk na koncovce.
Na základě
134
135
136

I37
138
139

skloňování číslovek

CCYM, TI, 1399, c. 558
CCYM, TI, XV, c. 558
BepxpaTCbKMM, 1.: JJpo 20Bip 2(JJJUlfbKUX J/eMKiB, C. 130
BepxpaTCbKMM, 1.: 3Haoo6u ... , KB. 2, c. 85
.ll:3eH,ll3eJIiBCbKIIM, ft o.: 3a3Ha'l. npalf5l, c. 32-33
.ll:3eH,ll3eJIiBCbKIIM, H. O.: 3a3Ha'l. npalf5l, c. 33
B5Ipxo y, TI. B.: JJi'la6HiKY 6eJ/apycKau MOBe, MiHCK 1961, c. 12-13
V

140

tohoto typu můžeme
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říct,

že

dochází ke zjednodušování

skloňování,

ovlivňování různých strukturně
číslovky

zahrnutí
II' 51Th,

.n;eC51Th mezi

což se projevuje ve vzájmeném

morfologických typů

číslovky,

které se

skloňují

podle typu

číslovek

.n;Ba, TPH,

vznik pádových tvarů analogických podle

~OTHpH)

ve snaze vytvořit tytéž shodné tvary

můžeme

postavit do opozice nominativ - akuzativ.

3.8.

Skloňování číslovek
Současné

složené

číslovek (například

nepřímých pádů,

které

jedenáct - devatenáct
číslovky

už dávno byly slovní spojení, ve

kterém jednotlivé komponenty byly ve vztahu podřadném:
O.n;HHb I-a, -ol, .n;bBa Itl, rpHe ITpm Ha .n;eclaTe. Znamenalo to, že každé
slovní spojení se skládalo z
předložka

spojení

Ha a lokál singuláru

měla

skloňování

Ve

číslovky

O.n;HH - .n;eB51Th v nominativu, plus

číslovky

.n;eC51Th l.n;eclaTe/. Taková slovní

význam ,jeden přes deset", "dva přes deset" atd.

se

skloňovala

staroukrajinštině

pouze první

část

a druhá

část

Při

byla nesklonná.

se začala používat místo tvaru lokálu singuláru

.n;eClaTe, tvar akuzativu singuláru .n;eClaTh: O.n;HHb Ha .n;eC51Th, .n;bBa Ha
.n;eC51Th atd.
Postupem času

číslovková

slovní spojení ztratila samostatnost

jednotlivých částí a postupně se přeměnila v jedno slovo s jedním
přízvukem.

V

ukrajinštině

se přízvuk ustálil na předložce Ha, element

.n;eC51Th prodělal celou řadu fonetických

změn

a stal se zvláštním

sufixálním elementem. Tento celý proces lze schématicky zobrazit takto:
redukce samohlásky v kořeni slova e-h, který nakonec

úplně

zanikl

l.n;ec51Th-.n;hC51Th-.n;c51Th/. A na základě progresivní asimilace souhlásek
vznikl sufix 1.n;U;51Th/. V

ukrajinštině

se ustálila v

číslovkách jedenáct

až

dvacet varianta s měkkým u;. Ostatní východoslovanské jazyky mají
takovéto tvary: ruština -.n;u;aTh,
proběhla

běloruština

-u;u;aTh. V

běloruštině

celková asimilace prvních souhlásek.

V

současné ukrajinštině

máme ve

slově

o.n;HHa.n;IJ;5ITh pouze jedno

H, cožje následek stažení dvou souhlásek v jednu. Tento jev je
charakteristický i pro

běloruštinu 1a.n;3iHa.n;u;aTh/.

se číslovka o.n;HHHa.n;u;aTh ustálila s

dvěma

Kdežto napak v ruštině

H. Celé to je následek toho, že

jak běloruština, tak i ukrajinština mají přízvuk na

část

bývalá předložka Ha zůstala v nepřízvučné pozici l41 •
B5Ipxo y, D. B.: 3a3Ha'i. npaljfl, c. 137
Y

141
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Ha, ale v ruštině

Číslovka TpHHa,IlJ1;51Tb se ustálila s odpovídajícími fonetickými
změnami ve starém tvaru. Číslovka 1.J:OTHpHa,IlJ1;51Tb ztratila samohlásku H

na konci prvního elementu, což se ustálilo ve všech východoslovanských
jazycích: ruština 1.J:eTbrpHa.ul(aTb, běloruština 1.J:aTblpHa.ul(aTb.
Ale v některých dialektech
složené

číslovky, např:

U složených

první

části

zůstal

zvuk H na konci prvního

části

1.J:OTHpHHa.u' l('51Tb, 1.J:OTblpHHal(n;5ITb 142.

číslovek II'51TbHa.ul(51Tb

- ,UeB' 51THa'ul(aTb na konci

složené části zmizel měkký znak a souhlásky miM jsou nyní

tvrdé zvuky.
Postupně
začíná skloňovat

se u složených

číslovek

O,UHHa,Un;5ITb - ,UeB' 51THa'ul(51Tb

pouze druhá část: II'51THa'ul(51TH, II'51THa'ul(51TbOX,

II'51THa'ul(51TbOM, II' 51THa)J.5ITbMa

atd. Tento druh

skloňování

se ustálil ve

všech východoslovanských jazycích.
V dochovaných památkách

číslovky

výše zkoumaného typu se

fixují jako jedno slovo, což svědčí o dosti rané přeměně slovních spojení
(čísel

část

z druhé desítky) v

číslovky

složené. Avšak je pravda, že poslední

složených číslovek ,UeC51Tb si ještě dosti výrazně zachovává

samostatnost a nepřetvořila se v sufixální element, jako je tomu v
současné ukrajinštině.

Toto je možné ukázat na příkladech z

ukrajinských památek ze 14. a 15. století: ,UBaHa,U€ClaTH 601.J:Kbl BHHaI43 ;
,UBaHa,U€ClaT€144; maTHa,U€ClaT€145; oCMHa,Uec51Tb 146 ; OCM'bHa,U€CbT€147
apod.

Pozdější

památky již fixují

číslovky

s redukovaným druhým

komponentem -'ul(51Tb, avšak celkové spojení obou komponentů se zatím
nestalo, jelikož první část složených

číslovek,

jak je vidět z příkladů, v
některých případech si zachovává skloňování: OCMHHa/.ull(a/THl I48 ; B

lIIeCTHHa'ul(aTH MHlliIX'b 149 . V základě se u složených číslovek skloňuje
poslední část, takže jejich skloňování se podobá současnému,
TpHHa'ul(aTH CmKeH5IX'b 150 ; 3'b ,UBaHa,Ul(51TMH ~lliIlIIaMHl51 atd.
V
142

143
144
145
146
147
148
149
150

151

současné ukrajinštině

např:

se složené číslovky O,UHHa,Un;5ITb -

,[{3eHl:(3eniBChKHM, H. O.: 3a3Ha'l. npalf5l, c. 21-22;
Hiwly.K, B. B.: 3a3Ha'l. npalf5l, c. 47
Pyc., 1429, c. 85
CCYM, I, 1408, c. 287
CCYM, II, 1408, c. 281
CCYM, II, 1444, c. 281
CCYM, II, 1458, c. 95
CCYM, II, 1495, c. 95
Apx.103II, YII, I, 1552, c. 101
Apx.103II, YII, I, 1552, c. 78
Jl. Ben., 1720, c. 99
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Ha

.n:eB' 5!THa.n:U5!Th

skloňují podobně

jako číslovky typu II' 5!Th.n:eC5!Th a také

mají paralelní pádové tvary.
Paradigma těchto

číslovek

se odlišuje od paradigmatu číslovek

IIUh - .n:eC5!Th hlavně tím, že složené
místě, např:

číslovky

nemají přízvuk na stálém

.n:eB' 5!THá.n:U5!TH, .n:eB'5!THa.n:U5!ThoMá.

Některé

ukrajinské dialekty si zachovaly takové tvary
strukturně

o.n:lma.n:U5!Th - .n:eB' 5!THa.n:U5!Th, které se

číslovek

nijak neliší od

normativních tvarů, ale liší se rozdílnou výslovností základních číslovek
II'5!Th - .n:eC5!Th a sufixálního elementu -.n:U5!Th 152 • Zde je několik příkladů,
nejprve východozakarpatské dialekty: e.n:eHaU'U'MTh, e.n:eHaUMTh,
e.n:eHaUU5!Th, e.n:eHa[(uiTh, TpMHau' u' MTI" TPMHaUU5!Th, IIIiIIIHa[(' U' MTI"
IIIicHaUU5!Th, ~oTMpMHau' U' MTI"

~oTMpMHau' U' iTh,

e.n:MHHau' U' MTI"

e.n:MHaU'U'MTh,e.n:eHHaU'U'MTh,e.n:eHaU'U'MTh,O.n:MHa[('U'MTh,
o.n:MHaU'U'MTh,o.n:eHHa[('U'MTh,o.n:eHa[('U'MTh, ~oTMpHaU'U'MTh,
~OThIpMHa[(' U' MTh 153;

západozakarpatské dialekty: e.n:eHa.n:ueT,

e.n:eHHaueT, e.n:eHau, .n:BaHa.n:ueT, rreTHau, IIIlcHa.n:ueT, IIIecHau,
chiMHa.n:ueT, ce.n:eMHau, .n:eB5ITHa.n:UeT, .n:eBeTHau I54 ; dialekty Haličských
Lemků:

e.n:eHHa.n:ueT, .n:BaHa.n:ueT, .n:BaHaňU5!Th,

.n:BaHaňui, TPMHaňui

l55

;

o.n:MHaňui, e.n:eHaňui,

dialekty Baťuků: e.n:MHaňUhiT, e.n:eHHaňUÍT,

.n:BaHaňUhiT, TpMHaňuiT, IIIicHaňUhiT

156

a podolské dialekty: o.n:hIHa.n:uiTh,

rr5!THa.n:uiTh 157.
Variace tvarů číslovek je také charakteristická pro jihovýchodní
dialekty, zejména poltavské a severní,

např.:

O.n:MHM.n:UÍTh, O.n:MHauiTh,

O.n:MHa[(uiTh, .n:MHaU5!Th, o.n:eHaU5ITh, .n:BaHa.n:uiTh I58 apod. Je třeba
zdůraznit,
přízvuk

3.9.

že v těchto dialektech je u jednotlivých číslovek odlišný

v porovnání s normativním,

Skloňování číslovek

dvacet a

např.:

o.n:M'Ha.n:U5!Th, ~oTM'pHa.n:U5!Th.

třicet

Číslovky .n:Ba.n:U5!Th, TpM.n:U5!Th se utvořily ze staroruských

slovních spojení .n:bBa .n:eClaTM (nominativ duálu) a TpM .n:eClaTe
(nominativ plurálu), přičemž u těchto slovních spojení se
152
153

154
155
156
157
158

skloňovala obě

AYM, T. 2, KapTa 229
,ll;3eH.lneniBCbKllll, tt O.: 3G3Hal.J. npalj5l, c. 21-22;
llaHbKeBWI, 1. ll.: 3G3l1al.J. npalj5l, c. 46-47
BepxpaTcbKllll,1.: 3I1aoo6u ... , KR. 2, c. 83; llaHbKeBWI 1. ll., 3a3Haq. npaWI, c.229
BepxpaTCbKHll, 1.: IIpo 20eip 2GJlUl1bKUX JleMKie, C. 130
BepxpaTbCKllll, 1.: Toeip 6amlOKie, JIbBiB 1912, c. 53-54
,ll;llB.: AYM, T. I, KapTa 50
BameHKo, B. C.: 3a3I1al.J. npalj5l, c. 47
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slova každého slovního spojení, a to
druhé

číslovky

části

první

číslovky

v duálu a části

v plurálu. První části každé číslovky (,Ll,bBa, TpH) se vždy

shodovaly z druhou částí (,Ll,eClaTb).
Už vll. století 159 začíná druhou část ,Ll,eClam a ,Ll,eClaTe
nahrazovat tvar nominativu singuláru ,Ll,eC5ITb.
skloňování

části,

uvedených

nebo jen první,

číslovek, buď

či

Postupně

se dle staré tradice

se mění
skloňují obě dvě

jen druhá.

Ukrajinské písemné památky nám dokládají výskyt

číslovek

,Ll,Ba,Ll,U5ITb, TpH,Ll,U5ITb, které se nikterak neliší od současných číslovek:
TpH,Ll,U5ITb KOHH1160, ,Ll,Ba,Ll,uaTH I61 . Také tvary, které jsou charakteristické
pro jihozápadní dialekty: ,Ll,Ba,Ll,eCU5I 3JIOT 162, a také jednotlivé tvary, kde
poslední element -,Ll,eC5ITb nezaznamenal redukci: TpH,Ll,eCIaTe rpoIIIH l63 ,
TpH,Ll,eClaTb rpHBeHb l64 . V některých památkách se vyskytují paralelní
tvary těchto číslovek,
TpH,Ll,eClan I65 .
Přesto
případech

např.

,Ll,Ba,Ll,uaTb, TPH,Ll,UaTb i ,Ll,Ba,LJ,eClaTb,

i daleko novější ukrajinské památky fixují v jednotlivých

složené

číslovky

,Ll,Ba,LJ,U5ITb, TpH,Ll,U5lTb s uchováním

samostatnosti posledního elementu ,Ll,eC5ITb, např: 3b TPH,Ll,eC5ITMa
3Ha"lffibŘmHMH rrepCOHaMH 166 . To se dá vysvětlit zjedné strany dlouhým
procesem přeměny slovních spojení v

současné

složené číslovky a z

druhé strany je to možná dáno tradicí, snahou autorů památek zachovat
historický kolorit opisované epochy, poněvadž v 18. století těžko
takovéto konstrukce
V

číslovek

mohly být živými v jazyce.

současné ukrajinštině

paradigma jako
uvedených

číslovky

mají

číslovky

,Ll,Ba,Ll,U5ITb, TpH,Ll,U5ITb stejné

rr'51Tb - ,Ll,eC5lTb. Charakteristickou zvláštností

číslovek je pnzvučná

flexe ve všech nepřímých pádech.

Dialekty současné ukrajinštiny si uchovaly i jiné tvary

číslovek

,Ll,Ba,Ll,U5lTb, TpH,Ll,U5ITb. Je to vlastní zejména jihozápadním dialektům,
například

pro huculský dialekt jsou charakteristické tyto tvary: ,Ll,BauiTb,

TpeuiTbl67; pro dialekt Haličských Lemků: ,Ll,Ba,Ll,ueT, ,Ll,BaŘU5ITb, TpH,Ll,UeT,

166

IB'leHKo, M. TI.: 3a3Ha'J. npal{Jl, c. 68
TI., 1398, c. 135
CCYM, 1,1471, c. 286
AO, 1596, c. 87
Pyc., 1408, c. 70
P., 1458, c. 169
P03MoBa, XVI, c. 60a
fl. BeJ1., 1720, c. 257

167

Ko6IDJ5IHChKMH,.6.: 3a3Ha'J. npal{Jl, c. 56

159
160
161
162
163
164
165
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TpHlI.eT168; pro západní zakarpatské dialekty: ,n:Ba,n:lI.eT, ,n:Ba,n:lI.eTh,
TpH,n:lI.eTI69; pro dialekty Baťuků: ,n:BalllI.hiT, TpHlllI.hlThl70 atd.
3.10.

Skloňování číslovek
Současné

desítek byly ve

padesát, šedesát, sedmdesát a osmdesát

složené číslovky, které vyjadřují pět, šest, sedm a osm

staroruštině

slovním spojením maTh ,n:eclaTh, rneCTh

,n:eclaTh, Ce,n:Mh ,n:eclaTh, OCMh ,n:eClaTh, kde druhá část byla v genitivu
plurálu, např.: maT,n:eClaT, rnec,n:eClaT, ceMb,n:eClaT, oCMb,n:eCJaT l7l .
U uvedených

číslovek

se mohl

skloňovat

pouze první komponent

II'5lTh, rnicTh, ciM, BiciM. Tyto tvary můžeme nalézt v mnoha
ukrajinských písemných památkách 14. a 15. století: Cb rneCThlO
,n:eC5lT 172 ; IIO rneCTH ,n:eClaTh KOJIO,n:b 173 , a také v památkách ze 16. století a
novějších: maTH,n:eclaT 3JIOT174 ; KyJIh )KeJIe3HhIXb ... rneCThlOTh H
oCMb,n:eC5lTh 175; ,n:o IliITH,n:eC5lTh QeJIOBbKa 176 • Jsou i takové památky, které
fixují tvary, kde se skloňují

obě části číslovek

II' 5lT,n:eC5lT - BiciM,n:ec5lT:

60JIrne rneCTH,n:eC5lTH THC5lQell 177 • V některých památkách se nachází
takové tvary

číslovek,

kde se skloňuje pouze druhá část: rneCTh,n:eClaTe

rpornH 178 •
V současné ukrajinštině u uvedených číslovek první část ztratila

koncovku a vystupuje jako
n' 5lT,n:eC5lThMa.

Důležitou

jedné strany je to vliv

čistý kořen:

n' 5lT,n:eC5lTH, II' 5lT,n:eC5lThOM,

roli v tomtu procesu sehrály dva faktory. Z

číslovek

typu O,n:HHa,n:u.5lTh, ,n:BaHa,n:lI.5lTh,

TPHHa,n:lJ.5lTh, a z druhé strany j de o změnu přízvuku v těchto
číslovkových

slovních spojeních ve

skloňování,

kdy je přízvuk na

koncovce druhého komponentu: n' 5lT,n:eC5lTH', II' 5lT,n:eC5lThÓX,
II'5lT,n:eC5lThÓM, II'5lT,n:ec5lThMá.
V

současných

skloňují jako číslovka
část,
části:
168
169
170
171
!72
173
174
175

176
177
178

východoslovanských jazycích se uvedené
,n:eC5lTh. Pouze v ukrajinštině se

ale v ruštině a běloruštině se u uvedených

skloňuje

číslovky

jen druhá

číslovek skloňují obě dvě

II5lTH,n:eC5lTH, rneCTH,n:eC5lTH, IliIlI.i,n:3ec5llI.i, rnaClI.i,n:3eC5llI.i apod.

BepxpaTCbKlIŘ,
BepxpaTCbKlIŘ,

1.: Ilpo zoeip ZaJlUl1bKUX JleMKie, c. 130
I.: 3Haoo6u... , KH. 2, c. 83
BepxpaTCbKlIií, I.: Toeip 6am/OKie, c. 53-54
P03MOBa, XVI, c. 60a
D. 1356, c. 33
TI. 1386-1418, c. n
AO, 1573, c. 48
Apx.103P, YD, I, 1552, c. 109
JI. BeJI., 1nO, c. 64
JI. BeJI., 1nO, c. 250
Pyc., 1408, c. 70
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Skloňování

uvedených

číslovek je

podobné

skloňování číslovkám

typu II51'n" ):{eC51Th, 0):{HHa):{l(51Th, ):{Ba):{l(51Th. Mají shodné rysy, které
vznikly běhěm dlouhé doby následkem unifikace
číslovky

):{eC51Th do systému

zjednodušení složených
jejich podobné
3.11.

skloňování číslovek

číslovek

skloňování

skloňování

(zahrnutím

typu II' 51Th,

0):{HHa):{l(51Th - ):{Ba):{l(51Th, TpH):{l(51Th a

s číslovkou typu II' 51Th).

Skloňování číslovky čtyřicet

V celém systému složených číslovek východoslovanských jazyků
vyjadřující

čtyři

názvy desítek své osobité místo nalézá číslovka označující

desítky - COpOK. Ve

vyjadřoval

staroruštině

se název pro

čtyři

desítky

slovním spojením ~eThlpE: ):{E:C51TE: nebo ~eThlpH ):{E:C51TH, tudíž

způsob tvoření

se podobal

názvům

jiné slovanské jazyky si uchovaly
~eTHpH):{eC51T

desítek ):{Ba):{l(51Th, TpH):{l(51Th. Také

označení čtyři

, srbština - ~eTp):{eceT , čeština -

desítky: bulharština-

čtyřicet,

polština-

czterdziesci.
Tyto tvary

číslovky čtyřicet

jsou vedle tvaru COpOK uchovány ve

staroukrajinských památkách: THc~eií ~eTHpH):{eC51Th179; 3a cO)'Moy
3JIOThIX CTO ~eThlp):{eC51T180.
Poprvé se název COpOK objevuje v 13. století: COpOK'b rpHBeH'b l8l •
Tentýž tvar COpOK'b byl také otisknut v novgorodské památce z březové
kůry:

COpOK'b JIHCH~h. Slovo COpOK se

skloňovalo

jako podstatná jména

o-kmenová.
V ukrajinských památkách 14.-15. století a v novějsích
památkách se objevuje

číslovka

COpOK, avšak nikoli celé její paradigma,
ale pouze nominativ, akuzativ a dativ, např: 3a COpOK'b rpHBeH'b 182 , IIO
cop OKy 30JIOThIX'b 183 . Starý tvar číslovky cop OK se vyskytoval ve tvaru

přídavného

jména vztahového - ~oThlp):{eClaTOro JIbTa 184 . Očevidně je to

dáno tím, že v té době v jazyce nebyl
číslovky COpOK 185 .

vytvořen

odpovídající tvar od

Na začátku 14. století se slovo COpOK častěji objevuje v
179
180
181
182
183
184
185

Jl. CaM., XYTI, c. 159
AO, 1626, c. 169

"PyccKaJl TIpaBLla" y HOBroPOLlChKiň KOpM'Iiň 1282 p.
Il., 1359, c. 34
Pyc., 1489, c. 47
P., 1440, c. 142
KapneHeHKO, 10. O.: Jcmopi51 CXiOHOCl106RHCbKOZO t-/Uclli6HUKa COpOK. IIumaHH51
icmopif i OiClJleKmOJ/Ozif CXiOHOCl106 '51HCbKUX M06, HayK. 3an. qepHiBel..U>K. YH-TY,
1958,T.31,Bun.7,c.28
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písemných památkách, dokonce

můžeme

narazit i na dva paralelní názvy

pro čtyři desítky v jedné památce: COpOKb a lIeThlpH,n:eclaT 186 •
číslovky

Na vznik
jazykovědě

COpOK existuje mnoho pohledů. V

současné

se zastává názor o prvotním konkrétním významu tohoto

slova a to MiIIIOK (pytel) nebo COpOlIKa (košile), který obsahoval

čtyřicet

sobolích kůží najeden kožich 187 •
ukrajinštině, stejně jako

V

jazycích, se pro

označení čtyř

v jiných východoslovanských

desítek ustálila číslovka COpOK. V

porovnání s jinými názvy desítek má číslovka COpOK, ale také
,n:eB'5IHOCTO a CTO, jen dva pádové tvary, jeden pro nominativ a akuzativ,
a druhý pro genitiv, dativ, lokál a instrumentál /COPOKa/. Tyto pádové
tvary se ustálily v druhé polovině 19. století 188 • Jak je vidět, u skloňování
číslovky

COpOK došlo k unifikaci,

při

které se projevila tendence

eliminovat ohýbání slov.
Přestože

COpOK,
pro

některé

čtyři

se v ukrajinském spisovném jazyce ustálila číslovka

dialekty, zejména jihozápadní, si uchovaly starý název

desítky,

např.:

IIITHpa,n:IIeT, IIITHpeIIaT, IIITHpHIIaT, IIITHpaIIeT,

IIIThlpaM:IIeTh 189 ; lIOTHp,n:eC5IT, lIeTHp,n:eC5IT a zřídka COpOK 190 • Pro tyto
dialekty je charakteristické zachování stejného

skloňování

tohoto slova

jako u jiných číslovek 191 •
Vznik
konkrétního
3.12.

číslovky

předmětu

copoKje názorný příklad přeměny názvu
na abstraktní

Skloňování číslovky

Pro

označení

ruština.

devíti desítek se ve

,n:eB' 5IHOCTO. V této

Běloruština

název.

devadesát

spojení ,n:eBlaTh ,n:eClaTh, které bylo
číslovkou

číselný

staroruštině

následně

podobě

si

užívalo slovní

ve 14. století vytěsněno

číslovku

osvojila ukrajinština a

si zachovala číslovku s fonetickými

jsou pro ní charakteristické /,n:3eB5IHOcTa/.

Současné

změnami,

které

východoslovanské

jazyky na rozdíl od jiných slovanských jazyků nezachovaly starý název
186
187

188
189

190

191

P03MOBa, XVI, c. 60a
EynaxoBchKl111, JI. A.: 3 iCmOpU'lHUX KOMeHmapie 00 yKpai"HcbKoi" Moeu.
MOBo3HaBcTBo, 1951, N2 2, c. 65;
KapneHKo, JO. O.: lcmopi5l CXiOHOCl1065lHCbKOZO 'lucllieHUKa COpOK, c. 24-26.
IBlJ.eHKo, M. TI.: 3G3Ha'l. npalf5l, c. 70
BepxpaTchKl111,1.: 3Hao06u ... , KH. 2, c. 83;
TIaHhKeBHlJ., 1. TI.: 3G3Ha'l. npalf5l, c. 299
BepxpaTchKl111, 1.: Ilpo zoeip 2GJlUbKUX lleMKie, c. 130;
EeB3eHKo, C. TI.: JcmopU'lHa MOprjJOl102Í5l ... , c. 244
TIaHhKeBHlJ., 1. TI.: 3G3Ha'l. npalf5l, c. 293
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pro

označení

devíti desítek.

V písemných památkách ze 14. a 15. století převažuje

číselný

název ,IJ;eB' 51HOCTO, např.: ,IJ;eBIaHOCTo nbT I92 ; ,IJ;eBeHOCTo KOIIb I93 ; avšak
vyskytoval se u nich i starý tvar: TllClaqa 'lOThlpllCTE: ,IJ;eBIaTh,IJ;eClaTh
,IJ;eBIaTOro l94 atd. Tento tvar můžeme najít i v pozdějších památkách:
,IJ;eBlaT ,IJ;eClaT I95 •
Zde je nutné

zdůraznit,

podmíněno teritoriálně,

že užití toho

či

jiného tvaru číslovky je

kde byla památka napsána.

Číslovka ,IJ;eB'51HOcTO se ve staroukrajinštině skloňovalajako

podstatná jména o-kmenová., ale

postupně skloňování

zaniklo. Doposud

nebyla zodpovězena otázka o vzniku tohoto číselného názvu l96 • Zvláště
zasluhuje pozornost myšlenka A. 1. Sobolevského 197 , který obhajoval tvar
,IJ;eB' 51HOCTO jako pozůstatek počítání podle devítkové soustavy.
Očividně dříve slovo ,IJ;eB' 51Th mělo zakončení kmene na konsonant 198 ,

dokládají to na starobylých slovech označující rostliny, jimž se přikládal
magický

účinek, např.

(staropolsky),
nevesil

,IJ;eB' 51CllJI, ,IJ;eBeCllJI (bulharsky), dziewiesil

devě3il (staročesky),

také nevesilj (srbochorvatsky) a

(česky).

V

současné ukrajinštině

se staví do protikladu přímé a nepřímé

pády, které mají stejné tvary, tudíž byly zachovány pouze dva tvary
(,IJ;eB'51HOcTO, ,IJ;eB'51HocTa). Toto
ruštinu. Co se týče

běloruštiny,

skloňování je

charakteristické i pro

následkem ákání se ustálil jeden tvar pro

všechny pády.
Ukrajinské dialekty

svědčí

o tom, že starý tvar číslovky je i

nadále používán: ,IJ;eB'l,IJ;eC51Th, ,IJ;eB' 51,IJ;eC51Th I99 ; ,IJ;eBE:,IJ;eC51Th, ,IJ;E:BE:,IJ;E:CeT200 ;
,IJ;eB51T,IJ;eC51T, ,IJ;eB51Th,IJ;eC51T20I ; ,IJ;eB51T,IJ;eC51T, ,IJ;eB51,IJ;eC51T202 ; ,IJ;eB'51,IJ;IlC51Th,
II., 1398, c. 33
Pyc., 1487, c. 44
194 Pyc., 1499, c. 63
195 P03MOBa, XVI, c. 60a
196 EyJIaXOBcbKHiÍ, fl. A.: 3 iCmOpU'lHUX KOMeHmapi6 00 yKpai"HcbKoi" M06U. /{o
Cll060m6opy 'luclli6HUKi6, MOBo3HaBcTBo, 1951, N2 9, c. 65;
EeB3eHKo, C. II.: Icmopu'lHa MOppOllOziJl ... , c. 245
197 C060JIeBcKHiÍ, A. H.: 3ClMemKU no Cll06JlHCKOU MOppOllOZUU. - slavia, 1927, cz. 5,
x3, s. 451-453
198 IcmopiJl yKpai"HcbKoi" M06U. MOppOllOZŽ5l, K. 1978, c. 218
199 AYM, T. 2, KapTa 230
200
BepxpaTcbKHiÍ, 1.: T06ip 6amlOKi6, c. 53-54
201
BepxpaTcbKHiÍ, 1.: JJpo Z06ip ZaJlUljbKUX lleMKi6, C. 130
202
BepxpaTcbKHiÍ, 1.: 3Ha006u... , KH. 2,c. 83;
IIaHbKeBII'l, 1. II.: 3a3Ha'l. npalfJl, c. 299
192

193
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.Il.eB'51.Il.eC5ITb, .Il.eB'51.Il.eC5IT a také .Il.eB'51HOcT0 203 , zejména v nářečích tzv.
věrchňonadboržavských

se paralelně používá .Il.HB'51HOCTO i

.Il.HB' 51MHC5IT204 •
3.13.

Skloňování číslovky
Současný

sto

tvar číslovky CTO ve východoslovanských jazycích
staroruštině číslovka

vznikl ze staroruského C'bTO. Ve

CTO se

skloňovala

jako podstatná jména o-kmenová a měl tvary singuláru, plurálu i duálu.
V ukrajinských památkách ze 14. a 15. století se číslovka CTO
skloňuje, např.: THC5IlJ a TPH CTa .Il.eB5IHOCTO lJOThlpH CTa nbTh

205

;

110 CTy

KOII'b 206 ; II5ITH CTaM'b ... lJenOBbKaM'b 207 apod.
Skloňování

této

značných změn. Kromě
skloňování, zůstaly

číslovky

v

současné ukrajinštině

ztráty kategorie

čísla

zaznamenalo

se, značně zjednodušilo

pouze dva tvary: CTO pro nominativ a akuzativ; CTa

pro genitiv, dativ, lokál a instrumentál.
Staré tvary plurálu se v
fonetickými

změnami

současné ukrajinštině

vyskytují s jasnými

ve složených číslovkách od .Il.BOXCOT do

.Il.eB' 51THCOT: TphOXCTax, TphOMCTaM, TphOMaCTaMH atd.
Některé

ukrajinské dialekty

číslovku

CTO neskloňují, zejména

vystupuje-li jako komponent složených číslovek označující stovky,

např.:

.Il.BaCTO, TPHCTO, IIITHpHCTO, II€T/II5IT/CTO, IIIicTCTO, chiMCTo, BichiM CTO,
.Il.eB€T/.Il.eB5IT/cT0208;

.Il.BaCTO, TPHCTO, IIIThlpicTO, II5ITCTO, IIIicTCTO,

cbiMCTo, oceMcTo, .Il.eB5ITCT0209 ; .Il.BaCTO, TpHCTO, lJOTHpHCTO, II5ITCTO,
II' 51COT, ciMCTo, .Il.BicTO, .Il.BicTa21O atd.
Skloňování číslovky

CTO mělo vliv na skloňování

a .Il.eB' 51HOCTO, které také unifikovaly tvary
projevuje v tendenci unifikovat

skloňování

číslovek

nepřímých pádů,

což se

analyzované

lexikogramatické třídy slov. Tomuto procesu přispívá i to, že v
mluveném jazyce především složené číslovky
203

204
205
206
207
208
209
210

častokrát

.n;3eH,ll3eJIiBChKllŘ, M. O.: 3Cl3Ha'1. npal{5l, c. 23-24, KapTa 6;
TIaHhKeBfilI, 1. TI.: 3Cl3Ha'1. npal{5l, c. 298
HiMTJyK, B. B.: 3a3Ha'1. npal{5l, c. 47
TI., 1400, c. 146
Pyc., 1489, c. 46
JI. BeJI., 1720, c. 215
BepxpaTChKllŘ, I.: Toeip 6amlOKie, c. 54
BepxpaTChKllŘ, I.: IJpo 20eip 2(J}/ulfbKIIX J/eMKie, c. 54
BepxpaTChKllŘ, 1.: 3HaiJo6u... , KH. 2,c. 84;
.n;3eH,ll3eJIiBChKllŘ, M. O.: 3Cl3Ha'1. npal{5l, c. 46-47, KapTll 7,8,9;
TIaHhKeBfilI,1. TI.: 3Cl3Ha'1. npal{5l, c. 298-299;
HiMIJyK, B. B.: 3Cl3Ha'1. npal{5l, c. 47
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COpOK

nejsou

skloňovány:

rl' 5ITCOT ,lJ,Ba,n:I(5ITb ceMH THC5I"l ,lJ,eB'5ITCOT TpH,lJ,I(5ITb

"lOmpbOX oci6.
3.14.

Skloňování číslovek dvěstě - devětset
staroruštině

Ve

u číslovek označujících stovky od ,lJ,BOXCOT do

,lJ,eB'5ITHCOT se skloňovaly

obě dvě části.

Číslovky označující stovky ,lJ,BicTi, TpHCTa, "lOTHpHCTa, II'5ITCOT,

nricTcoT, ciMcoT, BiciMcoT, ,lJ,eB'5ITCOT současné ukrajinštiny utvořily
jediný systém ohýbání slov, který si zachoval samostatné
složených částí,

např.:

skloňování

,lJ,BOXCOT, ,lJ,BOMCTaM, TpboMCTaM, ,lJ,BOMaCTaMH,

TpbOMaCTaMH apod.
Tedy, jak u číslovek II'5IT,lJ,eC5IT - BiciM,lJ,ec5IT sledujeme jasné
spojení obou částí, tak u názvů stovek ,lJ,BicTi - ,lJ,eB' 5ITCOT prvotní
příznaky

slovního spojení vystupují ještě výrazněji.

Proces přeměny dávných
jednoslovné složné

číslovky

několikaslovných

složených

číslovek

v

je neoddělitelná součást obecných změn,

které mají souvislost s vymezením číslovek v samostatnou
lexikogramatickou skupinu slov,

ajednoznačně svědčí

o zdokonalení

gramatické stavby ukrajinského jazyka. Ztrátu etymologické
srozumitelnosti jednotlivých složených

částí můžeme

sledovat především

u nominativu a genitivu. A co se týká nepřímých pádů, u nich se velice
výrazně

projevují příznaky slovního spojení. Proces lexikalizace je

podmíněnjak

na velikosti
číslovek

211

čísla,

staroruštině

číslovek.

uvedených

číslovek

plurálu. U

tak i na charakteru sloučení komponentů u složených

•

Ve

duálu. U

sémantickými, tak i gramatickými faktory, tedy záleží ijak

existovaly vlastní koncovky pro každou část

U číslovky ,lJ,'hBhCTt:. se skloňovaly obě dvě části v

TpHCTa, "lOTHpHCTa se obě

číslovek II' 5ITCOT

části, např.:

dvě části skloňovaly

- ,lJ,eB' 5ITCOT se dříve též

v

skloňovaly obě

maTH C'hT'h, maTH C'hTaM'h, maTbIO C'hTbI.

V ukrajinských památkách ze 14. a 15. století se vyskytují
takovéto tvary uvedených číslovek: ,lJ,Bh CTh rpHBeHb pyCKHX'h212 ;
"lOTbrpH CTa JIt:.Th 213 ; THC5I"l H TPH CTa ,lJ,eB5IHOCTO OCMoro JIhTa214 ;
211

212
213
214

rJIycKllBa, C. M.: CJ/OJ/CHble 'lUCJ/umeJ/bHble 8
3aII. IIcKOB. IIe)!. MB-Ta, 1961, BbIII. 7, c. 31
II., 1398, c. 135
II., 1400, c. 146
II., 1398, c. 135
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ucmopuu PYCCK020 5l3blKa. -

Y'leB.

"llOTblpHCTa215 atd.
Jakje
číslovka

pádů

vidět

z uvedených příkladů, v písemných památkách se

CTO nejčastěji vyskytuje v přímých pádech, tvary nepřímých

se vyskytovaly jen ojediněle.
Ve zvláštních případech se vyskytly i takové tvary

číslovek

nazývající stovky, které jsou charakteristické pro západoukrajinské
dialekty: 3a 3JIOTbIlx/ ,[(BbcTa216 ; IIO TPH,[(e/CITOY rpoIIIi/HP17. Tvar
TpH,[(€/cITOy, který je uvedený v posledním příkladu, se objevil pod
vlivem odpovídajícího tvaru číslovky ,[(BbCTb.
V

současné

spisovné ukrajinštině se pro označení stovek ustálily

složené číslovky ,[(BicTi - ,[(eB'5ITCOT, u kterých v porovnání se
staroruštinou došlo k určitým změnám. Číslovka ,[(BicTi je spojení
pozdějších tvarů číslovky ,[(Ba a plurálu číslovky CTO. Číslovky TpHCTa a

"llOTHpHCTa zaznamenaly jasné změny v první části, ale ještě
ve druhé
základě

části.

A u číslovek II5ITCOT - ,[(eB'5ITCOT první

beze změn,

výraznější změny proběhly

výraznější

část zůstala

u druhé

-

v

části.

Bývalé staroruské slovní spojení označující názvy stovek se
celkově

nelexikalizovaly.

skloňování

každé

části

Svědčí

o tom zachování samostatného

u uvedených

číslovek.

Avšak v jihozápadních

ukrajinských dialektech se zachovala specifická číselná pojmenování pro
označení

druhý komponent (CTO) nemění,
218
např.: ,[(BaCTo, TPHCTO, IIITHpHCTO, II€T/II5IT/CT0 ; ,[(BaCTo, TpHCTO,
stovek, u kterých se

často

IIITHpicTO, méně ,[(BiCTa, TpicTa, IIITHpicTa, II5ITbCTiB, IIIicTCTiB, cbiMCTiB,
oceMcTiB, ,[(eB5ITCTiB219 ; v západních zakarpatských dialektech: ,[(BacTO,
TpicTO, IIITblpicTO, II5ITCTO, IIIicTCTO, ce,[(eMCTO, oceMCTO, ,[(eB5ITCT0220 ; ve
východních zakarpatských dialektech: ,[(BacTO, TpHCTO, "llOTbIpHCTO,
II' 5ITbCTO, IIIicTbCTO, CiMCTO, ByC5IMCTO, ,[(HB'5ITbCTO,

méně

,[(BicTO,

,[(BicTa, II5ITbCTy, IIIiCThCTy, CiMOTY, ByciMCTy /ByciMCTY, ByC5IMCTy/,
,[(HB'5ITbCTY; TPHCTYB, "llOTblpHCTyB, II'5ITbCTYB atd., a také: IIIicTa,
ciMcTa221 .
215
216
217
218
219
220
221

Pyc, 1498, c. 62
AO, 1629, c. 174
AO, 1637,c. 189
BepxpaTChKHll 1.: T06ip 6amJOKž6, c. 54
BepxpaTChKHll 1.: JJpo 206Žp ZaJlUlfbKUX J/eMKi6, c. 130
BepxpaTChKHll 1.: 3Haoo6u... , KB. 2,c. 83
BepxpaTchKHll,1.: 3Haoo6u... , KB. l,c. 74;
,n:3eHJJ:3eJIÍBchKHll, H. O.: 3a3Ha'l. npaZf5l, c. 26-27, KapTl", 7,8,9;
IIaBhKeBWI, I. II.: 3a3Ha'l. npaZf5l, c. 298-299;
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3.15.

Skloňování číslovek

tisíc, milión a miliarda

Číslovky TI1C5P-Ia, MiJIhHOH a MiJIh5Ip,n: si zachovaly kategorii rodu,
čísla,

pádu, tudíž se charakterizují morfologickými

příznaky

jmenného

paradigmatu.
Číslovka TMC5Iqa se ve staroruštině skloňovala v singuláru, plurálu

i duálu. V

současné ukrajinštině

se

skloňuje jako

podstatné jméno

ženského rodu 1. deklinace. Číslovky MiJIhHOH a MiJIh5Ip,n: se naopak
skloňují

jako podstatné jméno mužského rodu 2. deklinace.

V lingvistice není jednotný názor na kategoriální kvalifikaci slov
TMC5IQa, MiJIhlloH a MiJIh5Ip,n:. A. A. Reformatskij nepovažuje tato slova za
číslovky, především proto, že je jim vlastní číselná korelace 222 •

V. V. Vinogradov tvrdí, že
místo mezi podstatnými jmény a
číslovkám.

číslovka

TMC5IQa zaujímá přechodné

číslovkami,

avšak více se blíží k

Toto slovo má jednak flexi -a, a zároveň má příznaky

ženského rodu, avšak má i tvar čísla223 . Co se týká slov MiJIhlloH a
MiJIh5Ip,n: V. V. Vinogradov uvažuje: "Milión, miliarda a jiné

označení

velkých veličin nenáleží do kategorie číslovek."224
Pokud máme
kategorií, pak

označovat

číslovky

slovní druhy jen podle gramatických

TI1C5IQa, MiJIhHOH a MiJIh5Ip,n:, je třeba považovat za

substantiva, jelikož si zachovaly gramatické kategorie substantiv. Ale
číslovkám jako lexikálně

uvedené

příznaky,

vyznačenou

a

gramatické

skupině

ale i svérázná sémantika,

tvoří

množstevně ohraničenou řadu,

své pevné místo. A podle tohoto

příznaku

slov, jsou vlastní nejen
totiž přesně

ve které má každé slovo

do skupiny

číslovek

náleží i

slova TMC5IQa, MiJIhHOH a MiJIh5Ip,n:.
V památkách jsou uvedeny různé tvary číslovky TI1C5IQa: 3
ThIC5IQb 4:>P5I)J(cKoro cepe6pa225 ; ,n:eC5ITh ThIC5IQeH py6JIeH 226 atd. Spolu s
tvarem genitivu plurálu slova TMC5Il:Ia, tedy TI1C5IQ se používá i tvar
TI1C5IQeH. V jedné památce byly zapsány oba dva tvary

60mIIe

HiM'lyK, B. B.:
222
223

224
225
226

3Cl3Ha'l. npat{5l, c. 47-48
PecpopMaTCKllň, A.A.: 3Cl3Ha'l. npat{5l, c.

současně:

386-387
BMHorpa,llOB, B.B.: 3Cl3Ha'l. npaZ/51, c. 237;
.ll:HB. TaKo)l(: lI(ep6a, JI.B.: O 'laCm5lX pe'lU 6pyCCKOM 5l3b/Ke, PyCCKM pe'lb, fl.
1928,cep.2,c.16
BMHorpa,llOB, B.B.: 3Cl3Ha'l. npat{5l, c. 237
TI., 1388, c. 81
TI., 1322, c. 22
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llleCTH THC5Iqh 227 i 60JIIlle llleCTH THC5fIIeJ:í:228 • Tvar číslovky THC5IqeJ:í:
očevidně

vznikl vlivem genitivu plurálu substantiva typu Hiq.

V jihozápadních dialektech se používají různé tvary

Tic5Illl, Ticllliu;, THCE:Qe, v

těchto

číslovek

dialektech se ve významu nominativu

často používá tvar akuzativu TIlC5Iqy230; E:.n:Há THC5IQ i E:.n:éH THC5IQ, E:.n:Ha

TIlC5IQa231 ; Tic5IQ nebo E:.n:eH Tic5IQ232.
3.16. Složené

číslovky

Nyní bych se

chtěla věnovat

se složené číslovky skládaly z
číslovek,

které se

ukrajinština pro
předložek.

číslovkám.

postupně řazených

často doplňovaly

vyjádření

složeným

vyšších a dále nižších

spojkami a předložkami.

složených

číslovek

staroruštině

Ve

Současná

nevyužívá ani spojek ani

Avšak v jihozápadních dialektech současné ukrajinštiny,

zejména v dialektech zakarpatské oblasti, se často používá mezi
desítkami a jednotkami a mezi stovkami a desítkami u složených
číslovek spojka i nebo se opakuje předložka233 .

U složených
skloňují

číslovek

všechny její

celého výrazu jako v
číslovkového

části.

se v

ukrajinštině

Oproti tomu

ukrajinštině,

čeština umožňuje skloňování

nebo pouze poslední části

výrazu (s tisíc osm set devadesát osmi korunami), a nebo

se dokonce celý

číslovkový

počítaného předmětu (s

výraz neskloňuje a pád

každá jejich část,

Avšak v hovorové

vyjadřuje

jméno

tisíc dvě stě dvacet dva korunami)234.

Ve spisovné ruštině se u složených
skloňuje

od číslovky dvacet jedna

ruštině

např:

číslovek, stejně

jako v

češtině,

Tpex ThIC5IQ llleCTH.n:eC5ITIl BOChMH KHHL

se projevuje tendence

skloňovat

pouze

poslední slovo.
V ukrajinských písemných památkách ze 14. a 15. století se
složené

číslovky

předložek
227
228
229

230

231
232

233

234

vyskytují ve tvaru vztahových přídavných jmen bez

a spojek mezi jednotlivými

částmi, např.:

THCE:Qa 1ll0CTCOT

JI. CaM, XYTI, c. 194
JI. CaM, XYTI, c. 5
BepxpaTchKMH,1.: 3Haoo6u... , KH. 2,c. 83;
TIaHhKeBwI, I. TI.: 3a3Ha'l. npaL{5l, c. 299
,l],3eH)l3enÍBChKMň, ll. O.: 3a3Ha'l. npaL{5l, c. 20-21;
TIaHhKeBWI, I. TI.: 3a3Ha'l. npaL{5l, c. 298-299
BepxpaTChKMH, 1.: Toeip 6amlOKie, c. 54
BepxpaTchKMH, 1.: JJpo 20eip 2aJlUZfbKUX J/eMKie, c. 130
,l],3eH)l3enÍBChKMH, M. O.: 3a3Ha'l. npaL{5l, c. 24-25;
HÍWlyK, B. B.: 3a3Ha'l. npaL{5l, c. 48
Čechová, M.: Čeština - řeč ajazyk, ISV nakladatelství, Praha 2000, s. 2 I 8
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):(E:B5ITOrO pOKy235, přesto se doposud často používají složené číslovky ve
tvaru základních,

často

předložkou,

se spojkou nebo

která se opakuje

před každou její částí, např.: IlO CTy II IlO cOpOKy 30JIOThIX236 .

V písemné památce "P03MoBa"237 ze 16. století se složené
číslovky vyjadřovaly
číslovky

se

velice svérázným

stavěly před

způsobem,

a to tak, že nižší

vyšší: e):(IIHb):(Ba):(eClaT a e):(IIHb ):(Ba/wuaT, ):(Ba

):(Ba/WUa/T/, TPII ):(Ba/WUa/T/.
pozdějších

V
vysokých

často

památkách se

čísel skloňováním, např.:

vyskytovaly

případy označení

3a cOYMo/y/3JIoITI CTO II ):(E:B5I):(E:C5IIT/

6ehl ):(Bo/x/3JIOT238 ; 3JIOTh:rlx/ ):(BbCTb 6e131 3JIoITI ):(BOy239; KaMeHHhIX
KyJIh CTO 6e3 0):(Hoe240 . Zbytky podobného vyjádřování vysokých čísel
můžeme najít i v některých dialektech současné ukrajinštiny241.
Pravděpodobně

to jsou následky starých

které byly vlastní
obecně

242

staroruštině

způsobů vyjadřování číslovek,

a spojeny s

vyměřováním,

a s mírou

.

Připojení

památkách z

nižších

pozdější

čísel

doby,

k vyšším pomocí spojek se vyskytuje i v

např.:

CBOIIXb IIIeCTh):(eC5ITb II OCMb

yHbBepCaJIOBb 243.

U složených

číslovek skloňujeme

všechny její

části,

charakteristické i pro staroukrajinštinu. Avšak v hovorové
stejně

jako v hovorové

číslovky, např.:

ruštině skloňuje

pouze poslední

což bylo

ukrajinštině

část

se

složené

IIIicTcOT II' 5IT):(eC5IT ):(eB' 5IThOX yqHiB.

3.17. Zlomky
Zlomky se
číslovky

tvoří

spojením základní

číslovky

v nominativu

(kromě

O):(IIH a ):(Ba, které jsou v ženském rodě) s genitivem plurálu

číslovkovým

adjektivem vztahovým,

Samozřejmě při skloňování
částí (činitel)

a komponent

se

např.:

TPII 1l'}lTIIX, ciM ):(eB'nIIX.

odlišně skloňuje číslovka označující počet

označující

charakter částí, respektive podíl

částí v celku (jmenovatel). Činitel se skloňuje jako klasická základní
235
236
237
238
239
240
241
242

243

A)K, 1609, c. 21
Pyc., 1489, c. 47
c.60a
AO, 1605, c. 101
AO, 1618, c. 151
Apx, 103P, YIJ, 1, 1552, c. 109
HiM1JYK, B. B.: 3a3Ha'l. npaJ15l, c. 49
rnycKl1Ha, C. M.: K ucmopuu cocma6HblX 'luCJ/umeJ/bHblX
3an. nCKOB. nejl. l1H-Ta, 1955, BblTI. 3, c. 123
Jl. BeJI., 1720, c. 139
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6 pyCCKOM Jl3blKe, Y'leH.

číslovka,

ajmenovatel- jako

Ve

skloňování

která vystupuje jako

číslovka řadová

bývalé adjektivní

činitel,

v plurálu.

číslovky

():(Ba, TPH, qOTHpH),

se v genitivu, lokálu a dativu později
číslovky, počínaje číslovkou

uchovaly koncovky -OX, -OM. Jiné

rr' 51Th,

mají v těchto pádech koncovku -H. Číslovky, které jsou jmenovatelem v
nominativu a akuzativu, v genitivu a lokálu mají

společný

tvar, a to

genitiv plurálu: ):(Bi TpeTix, ):(BOX TPeTix.
V

nepřímých

pádech se

činitel

a jmenovatel postupně shodují:

TphOM rr'51THM, TphoMa rr'51THMH apod.
Velice svérázné
činitel

vyskytuje

skloňování

číslovka

mají zlomky, ve kterých se jako

O):(HH. Ve všech pádech se

činitel

jmenovatelem v singuláru: O):(Ha rr' 51Ta, o):(Hi€1 rr' 51TOI,

shoduje se

o):(HiŘ

rr' 51TiŘ,

O):(Hy rr' JHY, o):(Hino rr' 51TOIO.
Zlomky rriB, rriBTopa, rriBTopH, rriBTopacTa v
ukrajinštině úplně

ztratily

skloňování.

současné

Zejména číslovka rriB ztratila

schopnost samostatného užití a vystupuje pouze jako slovotvorná část
číslovky

a nebo jiného slova: rriBcoTHi rriBJIHcTKa. Ve složeninách se

slovo rriB pojí s podstatnými jmény, které jsou vždy v genitivu (rriBxJIi6a,
rriBcaHTHMeTpa), avšak ve slovech rriBHiq, rriB):(eHh, rriBTeMp5lBa je
podstatné jméno v nominativu a
význam příslovečného

určenÍ.

část

rriB nemá význam množstevní, ale

Slovo tohoto typu, která na rozdíl od slov

rriBJIHcTKa, rriBxaTH (která odpovídají na otázku kolik a neohýbají se) se
skloňují

(mají kategorii rodu,

přídavná jména

a

čísla

přídavná jména

HarriBIIIoBKoBHŘ,HarriB3iB' 51JIHŘ.

ukrajinštině

a pádu) a patří mezi podstatná jména,

slovesná: rriB3axHcT,

Místo slova rriB se v

rriBIPiHaJIhHHŘ,

současné

používá substantivum rrOJIOBHHa.

Číslovka rriBTopa /rriBTopH/ si zachovala kategorii rodu v

nominativu, avšak rriBTopacTa zcela ztratila rodové příznaky. Číslovka
rriBTopacTa /rrOJIb + BbTopa + CbTa/, která se zachovala v
ruštině

i

běloruštině,

je zbytkem dávného

ve východoslovanských jazycích.

označení

Označení

ukrajinštině,

stovek s polovinami

desítek s polovinami, které

bylo charakteristické pro východoslovanské jazyky, se v

současných

jazycích nezachovalo.
Číslovka rriB se vyskytovala v mnoha ukrajinských památkách ze

14. a 15. století spolu sjinými zlomky,
46

přičemž

neodpovídala pravidlům

spojování s jinými slovy: rronKonOJJ:bI MeJJ:Y, a rronBeJJ:pa, a rron606pa, a
rronTopa BbcKa244 ; rronb cTaBa24S ; rronpy6mf cepe6pa246 ; rronTopaCTa
ceMMM 247 .
Ani v pozdějších památkách nebyla jednota v napsání

číslovky

rriB s jinými slovy: rro rronb KaJJ:M MeJJ:Y; rro rrOnTpeT5I B03a, rro rronb
CTora ceHa, rro rronyrporny248; rrOnbTan5Ipa249 .
V

různých

dialektech

současné

ukrajinštiny, zejména v

jihozápadních, jsou známy zlomky rriBJJ:pyre, rriBTpeT5I a různé varianty
těchto tvarů:

rrYJJ:pora, rrYBJJ:pora, rrYJJ:pora, rrYBJJ:pora, rrYJJ:para, rrYJJ:pMra,
rriBTPMT5I, rrYBTpMT5I, rrYBTpMT5I, rryTpMT5I 2SO . V dialektu Haličských
rriBJJ:pyra, rriTopa, rriBTPeT5I, rriB"lleTBepTa, rriB rr5lTa2S1 ; a v
dialektu Baťuků: rriBTpeT5I252 . Tyto názvy zlomků se zachovaly i v
Lemků:

běloruštině, např.:

v
V
rra YTPau;51, rravY"llBapTa, rra yrr5lTa apod. Rodová

diferenciace byla zachována jen ve dvou tvarech, a to v nominativu a
akuzativu a v nepřímých pádech /rraVyTpe:U51 - rraVyTpe:ui/253.
Zlomky v
spojením celých

současné ukrajinštině

čísel

:uinMx nebo spojky i,
rronOBMHOIO.

Právě

se zlomky,

či

se mohou vyjadřovat také

přičemž

se vyjadřují pomocí slova

slova rronoBMHa, např.: 7 :uinMx %; 5 i 1/7; 5 3

tak funguje ve

skupině zlomků

i slovo Hynb: 0,5

(Hynb :uinMX i rr' 51Tb JJ:eC5lTMx). Oproti tomu čeština a ruština nepoužívá
žádnou spojku, například: 0,01 - nula celá jedna setina, Honb :uenbIX
oJJ:Ha COTa5I.
Také je možné

vyjadřovat

zlomky podstatnými jmény TpeTMHa,

"lleTBepTMHa, JJ:eC5lTMHa, které pochází ještě ze staroruštiny, na rozdíl od
takových slov jako rr' 51TMHa, OCbMMHa, které se nyní, až na některé
dialekty, nepoužívají254 , např: Y BepxoBHiií PaJJ:i CP CP oJJ:Ha rr' 51Ta
JJ:errYTaTiB - MonoJJ:b Bi KOM JJ:O 30 pOKiB, a B Mic:ueBMx Pa,[{ax "llaCTKa

244
245
246
247
248
249
250

251
252
253
254

TI., 1362-1392, c. 37
TI., 1359, c. 34

Pyc., 1460, c. 111
TI., 1356, c. 33
Apx., I03P, YTI, 1, 1552, c. 119
JI. CaM., XVII, c. 39

,[(3eH.lueJIiBchKlliÍ, ll. O.: 3a:ma'l. npaZf5l, c. 39-40;
BepxpaTchKHH, 1.: 3Haoo6u... , KB. 2,c. 85
BepxpaTchKlliÍ, 1.: llpo 20eip 2ClJ/UlfbKUX JleMKie, c. 131
BepxpaTChKHH, 1.: Toeip 6amlOKie, c. 53
BHPXOVY, TI.B.: 3Cl3Ha'l. npaZf5l, c. 31
HiwlyK, B. B.: 3a3Ha'l. npaZf5l, c. 491
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MOJIO,Id Ill,e BHlll,a - MaH)Ke onHa TpeTHHa255 • Hodně používanou
číslovkou je

například:

také

číslovka llBepTI~,

známá již ve

llBepTh pOKy256.

Zajímavé jsou taktéž formální
adverbiálního typu v
podobně vyjádříme

ruštině

tyto

pro

ruštině

máme dva různé

způsoby,

jak

a) pomocí adverbia enepebze , anebo opisem e

vyjádření číslovek

adverbiálního typu za prvé, za

druhé používáme v obou jazycích jiných předpon, v
předponu

vyjádření číslovek

spojením předložky s číslovkou a vznikne nám (-y)

číslovky:

nepebzu pa3. Pro

prostředky

a ukrajinštině. Ukrajinské poprvé, podruhé a

Brreprne, (-Y)Bnpyre, kdežto v
vyjádřit

staroukrajinštině,

rro- (rro-rreprne, rro-npyre) a v

ukrajinštině

ruštině předponu

B- (Bo-rrepBhIX,

BO-BTOphIX, B-TpeThHx).
ukrajinštině vyjádřit

Chceme-li v

na rozdíl od ruštiny použít opisu. V
vzniklým z

číslovky

TOpT HalleTBepo. V

ruštině

256

si

vystačíme

pomocí předpony Ha- (HanBoe),

ukrajinštině

s adverbiem

např.:

Hape3aTh

musíme použít opisné vyjádření

Hapi3aTH TOpT Ha llOTHpH llacTHHH.

255

adverbium nakolikrát, musíme

"KOM. YKpai'mI"
JI. CaM., XVII, c. 89
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4.

Závěr

Vymezit kritéria, podle nichž definujeme pojem slovní druh, je
velice složitá záležitost.

Obecně

slovní druh definujeme podle

sémantických, morfologických a syntaktických příznaků. Avšak jak sami
vidíme,

někdy některé příznaky chybějí (například

absence

skloňování

u

nesklonných podstatných jmen).
Pro lingvisty,
druhů,

kteří

se snažili popsat číslovku v rámci slovních

je zásadní vymezit kritérium, podle něhož vymezují jednotlivé

slovní druhy. V souladu s tímto kritériem pak nahlížejí
jako autonomní slovní druh

či

číslovku

bud'

zcela naopak - jako skupinu slov, která v

gramatikách není vymezena jako číslovka.
K. H. Horodens'ka považuje u

číslovky

za nejvýraznější

příznak

její sémantiku. To znamená, že vyzdvihuje její kvantitativní a
numerativní funkci, na jejímž základě nahlíží

číslovku jako

slovní druh. Z morfologického pohledu v rámci

číslovky

autonomní

klade

důraz

na

kategorii pádu, která je specifická oproti podstatným a přídavným
jménům

svou pestrostí a bohatostí paradigmatu.

Oproti tomu 1. R. Vychovancovi

nestačí

sémantický příznak k

tomu, aby uznal autonomnost číslovky. Na základě všech tří příznaků
(sémantiko-morfologicko-syntaktických) popírá její samostatnost.
Na základě uvedených úvah a podle vlastního názoru považuji
sémantický příznak u
číslovka

číslovky

za nejdůležitější, protože díky němu má

nezastupitelnou roli v systému jazyka. Domnívám se, že nejen v

matematice, ale i v běžném

životě

je číslovka zcela nenahraditelná.

Co se týče gramatického hlediska došlo u číslovky k deformaci
mnohých morfologických kategorií. Kategorie rodu a
neutralizovaly. Rodové příznaky mají pouze některé

čísla

se

číslovky, například

HyJIh, O;UHH, O,I:(Ha, O;UHO, (-e), MiJIhlloH, MiJIh5Ip;u, THCJflIa (CTO v
diachronním plánu) a gramatickou kategorii
číslovka
např.

O;UHH, v množném

čísle

čísla

- o;uHi (pouze v

obsahuje pouze
ojedinělých případech,

Y KiMHaTi 6yJIH TiJIhKH o;UHi .ILBepi).
V souladu s 1. R. Vychovancem a K. H. Horodens'kou se

domnívám, že je číslovka v syntaktické rovině

značně

oslabená. Používá

se v při substantivní pozici, diktuje rekci a pouze modifikuje význam
množného

čísla vyjádřeného

substantivem. Celek nemluví ve prospěch
49

číslovky,

která,

kromě vyjímečných případů (např . .ll:BOe

nemůže

matematice),

stát

samostatně.

týče společných rysů

Co se

rrpHIIIJIH a v

a typologických odlišností u

číslovky

ve slovanských jazycích, a také jejího historického užití a vývoje z
gramatického a sémantického hlediska, jsem došla k těmto

závěrům.

Ukrajinština prokázala větší schopnost odvozování než čeština a
ruština u druhových

číslovek,

u kterých je schopna tvořit deminutiva. Na

rozdíl od ruštiny dokáže tvořit druhové
číslovek

a dokonce od složených

číslovky

číslovek,

od více základních

což sice není normativní,

avšak používané v dialektech. Také mají širší spojovatelnost oproti
češtině či ruštině.

U druhových

číslovek

typu TpOH, Tp05I, TpOIe kvůli

menšímu užití zanikla rodová diferenciace a u
přímých

o6oe byla zachována pouze v

číslovek

06H.ll:Ba, o6H.ll:Bi,

pádech, což dokazuje tendenci

zjednodušovat různé tvary v jazyce.
Vývoj
můžeme

číslovky

dva ajejí unifikaci pro mužský a

sledovat již ve

staroruštině

střední

rod

na základě písemných památek,

zajímavé je sledovat podobný vývoj v ukrajinských dialektech, avšak v
číslovky můžeme

odlišných obdobích. U této
duálu nejen v

ukrajinštině,

ale

vyjímečně

iv

sledovat historický vliv

češtině

v dativu a

instrumentálu- dvěma.
U

číslovek tři

pro ženský a

střední

a

čtyři

je velice výrazná rodová unifikace, kdy tvar

rod nahradil mužský rod. Avšak dialekty nám

dokazují, že některé staré tvary jsou stále živé. Duálová koncovka u
těchto číslovek

ukrajinštině,

normativní
přízvuk

není, avšak v

ukrajinštině

byla zachována nejen v

ale i jejích dialektech. Duál také

substantiv stojících za těmito

číslovkami,

ovlivňoval

který je stále

používaný v ukrajinských i ruských dialektech.
Ukrajinština na rozdíl od ruštiny a běloruštiny si zachovala u
číslovek

5-10, ale i 20, 30, 50-80 v instrumentálu duálovou koncovku

-Ma vlivem

číslovky

(.ll:eC5IThMa) a koncovku -OMa vlivem

číslovek

(.ll:BOMa, TphoMa). Dialekty nám dokazují historický vývoj duálové
koncovky,
číslovky

poněvadž

se v dialektech vyskytují i původní koncovky. Tyto

nám dokazují jasnou tendenci ve zjednodušení

se projevuje ve vzájmeném
morfologických typů

skloňování,

což

ovlivňování různých strukturně

číslovek

ve snaze
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vytvořit

shodné tvary nepřímých

pádů,

které

můžeme

postavit do opozice přímým pádům.

Číslovky jedenáct-devatenáct nám dokazují zjednodušení, kdy se
číslovková

spojení

časem přeměnila

v jedno slovo a jednotlivé části

ztratily samostatnost a také se již neskloňují jednotlivé části, ale jen část
poslední.
U číslovek padesát-osmdesát je velice znatelný vliv
o.n:IIHa.n:U:51Th, .n:BaHa.n:U:51Th, TpIIHa.n:U:51Th, který
zjednodušení

skloňování,

měl

číslovek

za následek

kdy se v ukrajinštině na rozdíl od ruštiny a

běloruštiny skloňuje pouze jejich druhá část -.n:eC5IT. Číslovky se skloňují

podle

číslovky

.n:eC51Th, která se připojila do systému

typu II'51Th. Tudíž je zde velice

zřejmý

skloňování číslovek

vzájemný vliv číslovek, který měl

za následek unifikaci v jejich skloňování.
Číslovka čtyřicet nám dokazuje jasný příklad přeměny

konkrétního

předmětu

na abstraktní

číslovku,

ale též její dva pádové

tvary nám ukazují unifikaci, která představuje tendenci eliminovat
ohýbání slov. Avšak dialekty nám dokazují stálé používání starých
pro

vyjádření čtyř

desítek.

Na rozdíl od číslovky čtyřicet u
dokázán jasný původ této

číslovky.

postavit do protikladu přímé a
číslovky čtyřicet

tvarů

číslovky

Avšak u této

nepřímé

devadesát nebyl
číslovky můžeme

pády, pro které byly

stejně

jako u

zachovány pouze dva tvary.

Číslovka sto nejellŽe ztratila kategorii čísla, ale také zaznamenala

zjednodušení ve
dialektech se
U

skloňování

číslovka

sto dokonce neskloňuje

číslovek dvěstě-devětset jsou

původního

slovního spojení

Avšak na rozdíl od
části,

a zachovala si pouze dva tvary, v některých

avšak v

číslovek

některých

stejně jako

vůbec.

velice výrazné příznaky
u

číslovek

padesát-osmdesát.

padesát-osmdesát se u

skloňují obě dvě

ukrajinských dialektech se druhá část

číslovky

neskloňuje.

U složených

číslovek

dochází k

vypuštění

mezi jednotlivými komponenty, avšak v

spojek a předložek

některých

zakarpatských

dialektech jsou původní spojky a předložky stále zachovány.
Podařilo

se mi prozkoumat vývoj jednotlivých

druhů číslovek.

Čerpala jsem ze starých písemných památek až po současnou literaturu a

popsala jejich použití v

současné ukrajinštině
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ajejích dialektech.

Vyzdvihla jsem rozdíly u číslovek ve slovanských jazycích.
Došla jsem k

závěru,

že

číslovky

nemají tendenci

tvořit

nové tvary a

nová slova, naopak v průběhu vývoje docházelo k zjednodušení jejich
paradigmatu a také jejich vzájemné

ovlivňování

tvarů.
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vedlo k unifikaci mnoha

5. Seznam zkratek
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co6paHHhIe H H3.IJ:aHHhle ApxeorpacpHqeCKOIO KOMMHCCHelO, T. I
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KOMHccHelO, T. I (1361-1598 rr.). Crr6., 1863; T. II (1599- 1637
rr.). Crr6., 1865.
AO - AKThl ceJIa O.IJ:peXoBH. - K.: HayK . .IJ:YMKa, 1970
Apx. I03II. - ApXHB IOro-3arra.IJ:HOM POCCHH, H3.IJ:aBaeMh1M BpeMeHHolO
KOMHccHelO rro pa360py .IJ:peBHHX aKTOB. - KHeB, 1886.- LI. 7.

T. 1.
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COCTaBJIeHHa5I <1>. ByCJIaeBhIM. 113.IJ:. 2-e, rrepe.IJ:eJIaHHoe. LI. I H II.
M., 1863; H3.IJ:. 3-e, HCrrpaBJIeHHOe H .IJ:OrrOJIHeHHoe: 3THMOJIOrH5I.
M., 1868; CHHTaKCHC. M., 1869.
,l.(arrh - IIOCJIOBH:QhI pyccKoro HapO.IJ:a. C60pHHK rrOCJIOBHI(, rroroBopoK,
peQeHHM,rrpHCJIOBHM,QHCTOrOBopoK,rrpH6ayroK,3arO.IJ:OK,
rroBepHM H rrp. B. ,l.(aJI5I. 113.IJ:aHHe 06Il(eCTBa HCTOpHH
H
.IJ:peBHOCTeM pOCCHMCKMX rrpH MocKoBcKoM YHHBepcHTeTe. M.,
1862.
,l.(parOMaHOB - MarropyccKHe HapO.IJ:Hh1e rrpe.IJ:aHH5I H paCCKa3hI. CBO.IJ:
MHxaHJIa ,l.(parOMaHOBa. KHeB, 1876.
I1rraT. JIeT. 2 - JIeTorrHch rro I1rraTcKoMy crrHcKy. 113.IJ:aHHe
ApxeorpacpHQeCKOM KOMHCCHH. Crr6., 1871.
KB.-OCH. - IIoBicTi rpHrOphI5I KBiTKH-OCHOBb5IHeHKa. TT. I, II. 113.IJ:aB II.
A. KYJIirn. Crr6., 1858.
KYJIirn - 3arrHcKH o IO)I(HOM PyCH. 113.IJ:aJI II. KyrrHrn, T. I. Crr6., 1856; T.
II. Crr6., 1857.
JIaBpeHT. JIeT. - JIaBpeHTHeBCKa5I rreTorrHCh. IIoJIHoe C06paHHe PyCCKHX
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JIaBpeHT. JIeT. 2 - JIeTorrHch rro naBpeHTHeBcKoMy crrHcKy.113.IJ:aHHe
ApxeorpacpHQeCKOM KOMHCCHH. Crr6., 1872.
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POCCIIHCKa51 rpaMMaTIIKa MIIXaHJIa flOMOHOCOBa.
fpaMMaTI1Ka pyccKoro 513hIKa aKa,neMIIKa M. B. flOMoHocoBa,
1755 ro,na. 113,IJ,aHa BTOphIM OT,neJIeHlIeM AKa,neMIIII HayK B
BocrrOMIIHaHHe CTOJIeTH5I pyCCKOH rpaMMaTIIKH. Crr6., 1855.

flOMOHOCOB -

fl.

BeJI. - fleTorrHch C06hITHH B IOro-3arra,nHoH POCCIIlI B XVII B. COCT.
CaMylIJI BeJIHqKO, 6hIBllHIH KaHIJ;eJI5lpIICT BOHcKa
3arrop02KcKoro, 1720. - KHeB, 1848-1864. - T. 1-4.

fl.

CaM. - fleTorrHch CaMoBII,nua rro HOBOOTKphIThIM CrrHCKaM C
rrpHJIO)KeHlIeM Tpex MaJIOpOCCIIHCKIIX XpOHIIK, H3,n. KHeB. BpeM.
KOMIIC. ,nJI51 pa360pa ,npeB. aKTOB. - KlIeB, 1873

MeTJIIIHCKHH - Hapo,nHhle IO)KHopyccKlIe rreCHII. lb,n. AMBpOClI5I
MeTJIIIHCKoro. KHeB, 1854.
Miklosich - Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen, von
Franz Miklosich, I Band, Lautlehre. Wien, 1879; II Band,
Starnmbildungslehre. Wien, 1875; III Band, WortbildungslehreWien, 1876; IV Band, Syntax. Wien, 1883.
HOBrop. I JIeT. - HOBropo,ncKa5I rrepBa51 JIeTOrrIICh. TIOJIHOe co6paHlIe
pyCCKIIX JIeTOrrHCeH, 1I3,naHHoe ApxeorpaqmqeCKOIO KOMIICClIeIO,
T. III. Crr6., 1841.
Ogonowski - Studien auf dem Gebiete der rutenischen Sprache, von Dr.
Emil Ogonowski. Lemberg, 1880.
TI. - rpaMoTII XIV CT. / Yrrop5l,n., Bcryrr. CTaTTH, KOMeHT. I CJIOBHIIKIIrrOKa)KqlIKII M. M. TIemaK. - K.: HayK. ,nYMKa, 1974.
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