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TECHNICKÉ POZNÁMKY 

TERMINOLOGIE 

Při překladu termínů z ruštiny do češtiny a jejich dalších tvarů souvisejících s obyvateli 

Tuvy se objevily značné rozdíly. Ve starších slovnících a encyklopediích najdeme 

termíny Tuva, Tuvini - Tuvci, tuvinština, tuvskýJ. 

Etnoložka Pavlína Brzáková, která se zabývá výzkumem sibiřských národů, užívá běžně 

ve svých publikacích označení Tuva, Tuvinci, tuvinština, tuvinský. Termíny Tuvinci, 

tuvinština a tuvinský jsou ovlivněné ruštinou - TyBIIHUhI, TyBIIHCKIIŘ, jsou tedy nepřesné. 

V současné publicistice se užívají termíny Tuva, Tuvinská republika, Tuvané, tuvština, 

tuvský, tuvijský, tuvanský, tuvinský apod. Stejné výrazy najdeme i v nových 

encyklopediích2
. 

Nejpřesnější termín je v současnosti Tyva, přestože s ním někteří Tuvané nesouhlasí. Na 

základě doporučení Ústavu pro jazyk český a zvážení dalších souvislostí preferuji 

v českém kontextu užívání termínů Tuva, Tuvané, tuvština, tuvský. 

TRANSKRIPCE A TRANSLITERACE 

Většinu výrazů v ruštině, tuvštině a mongolštině ponechávám v jejich původní podobě, 

tedy psané cyrilicí. 

Pokud dochází k jejich transkripci nebo transliteraci, děje se tak následujícími způsoby: 

ruština je uváděna v obvyklé české transkripci. Vlastní jména jsou transliterována. 

Čínské a mongolské výrazy jsou přepsány běžnou českou oficiální transkripcí agentury 

ČTK, která se velice blíží normativní výslovnosti. 

Transliterace tuvštiny do latinky, ani do azbuky, není dosud jednotná. Běžnější přepis je 

prováděn na morfologickém principu, někdy se ale vyskytuje i přepis fonetický. Pro svou 

práci jsem zvolila přepis blízký českým standardům pro transliteraci mongolských a 

turkických jazyků. Transliteraci tuvštiny tedy provádím v souladu s morfologickým 

principem, pouze při zmiňování příkladů interference v tuvštině související s výslovností 

ruských slov (srov. 3.2.1.) přepisuji tuvštinu (pro názornější demonstraci problému) 

foneticky. Tuvština má tři litery odlišné od azbuky, jejich grafická podoba v tuvštině je 

H:, e, y, pro jejich přepis do latinky používám znaky l), 0, ti, které nejlépe vystihují 

znělostní podobu daných hlásek v tuvštině. Mongolština má odlišné pouze dvě litery, a to 

tzv. ženské "o"-e a ostré "u"-y, jež přepisuji do latinky pomocí znaků 0, ti. 

1 Říman, s. 337 
2 kol., 1993, s. 845; kol., 1999, s. 163 - 164; kol., 2001, s. 646 
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Vzhledem k nejednotnosti pramenů v přepisu znaků odlišných od ruštiny jsou všechny 

tuvské termíny ověřeny dle slovníků3 . Sporné termíny, které se mi nepodařilo nalézt, jsou 

označeny otazníkem. Jedná se pravděpodobně o slova špatně zaznamenaná nebo o 

lexikální jednotky používané v dialektech. Geografické názvy jsou pro nedostatek 

podkladů uváděny zpravidla pouze v ruské verzi. Pro jejich přepis je upřednostňován 

princip podobnosti s originálem, nejsou počešťována, aby nevznikala zbytečná exonyma. 

1. Úvod 

V geografickém centru Asie, kde pramení mohutný veletok Jenisej, nad jehož vodami se 

nesou národní písně v rytmu koňského běhu protkané tóny hrdelního zpěvu a strunných 

nástrojů, kde se k nebi pozvedají štíty ohromných posvátných hor Sajan, kde v širých 

stepích na svých koních uhánějí potomci dávných hledačů zlata Skythů, kde se v hluboké 

tajze ukrývají před civilizací starověrci, kde pomalu mizí zadýmené jurty hladových 

kočovníků, kde povstává opět k životu původní šamanizmus, kde se u lahve vodky mezi 

buddhistou, komunistou a pravoslavným zapomíná na transformaci šavle v srp, tam, kde 

se kříží kultura centrální Asie, Mongolska a Ruska, právě tam se nachází republika Tuva. 

život a jazyk Tuvanů byl vždy pod vlivem jiného dominantnějšího národa. V minulosti 

šlo hlavně o vliv mongolský, čínský a ruský; dnes se stále rozšiřující se globalizací 

přibývá vliv evropský, americký, indický, tibetský apod. 

Cílem mé diplomové práce je zmapovat jazykovou situaci v Tuvě v současné době. Práci 

jsem rozdělila do tří základních částí. 

V první části se věnuji fenoménu bilingvizmu z lingvistického, sociolingvistického a 

psycholingvistického hlediska jakožto jevu, který je charakteristický i pro jazykovou 

situaci v Tuvě. 

V druhé části prezentuji jednu z nejnovějších prácí věnující se konkrétně jazykové situaci 

v Tuvě. Práce B.I.Tatarinceva byla napsána v r. 1974 a zabývá se základními aspekty 

bilingvizmu v lexikálních výpůjčkách na základě materiálu spisovné tuvštiny 70. let 

20. st., a zároveň analýzou rusko-tuvských vztahů a jazykových kontaktů z historického 

hlediska. 

V třetí části se pokouším o sociolingvistický výzkum, který mapuje současnou jazykovou 

situaci v Tuvě a současné ruské vlivy v jazyce, kultuře a náboženství Tuvanů. Vzhledem 

k tomu, že v současné době neexistuje práce, která by se zabývala komplexně současnou 

3 Pal'mbach, Moskva 1953 a 1955; Tenišev, Moskva 1968 
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jazykovou situací v Tuvě, am slovy přejatými prostřednictvím ruštiny do tuvštiny -

závěry formuluji na základě vlastního pozorování, zkušeností a výsledků ankety, 

provedené mezi obyvateli Tuvy. Vyděluji jazykové domény ruštiny a tuvštiny a druhy 

bilingvistů, lišících se hlavně v závislosti na jejich místu bydliště, věku, profesi a 

národnosti. Podrobněji se věnuji šamanizmu, jakožto oblasti tradičního náboženství 

Tuvanů, která je minimálně zasažena ruskými vlivy. 

Zdrojem mnoha cenných rad a pomoci při orientaci v tuvských materiálech a zdrojích 

použitých v diplomové práci, mi byli lingvistka, prof. Oxana Valerjevna Dambaa 

z Kyzylské univerzity a sám autor prof. B.I.Tatarincev, pojednávající o jazykové situaci 

v Tuvě v r. 1974. Pomocí mi byla i studentka semináře mongolistiky na ÚJCA FFUK 

Klára Boumová, která v Tuvě rok studovala. 

V tuvštině je více jak polovina slovní zásoby mongolského původu, proto ml při 

identifikaci mongolských výpůjček byli nápomocni rodilá mluvčí Munkhtsetseg Ganbold 

a student doktorského studia semináře mongolistiky na Ústavu jižní a centrální Asie 

FF UK Zdeněk Štěbeták. 

Jsem si vědoma obtížností mapování jazykového stavu určitého etnika. Přiznávám, že 

nyní po více zkušenostech získaných při pobytu v Tuvě a seznámení se s větším okruhem 

vědeckých prací, bych zvolila propracovanější přístup např. ke strukturalizaci ankety a 

k výzkumu jazykových domén Tuvanů. Přesto věřím, že mé pozorování může sloužit 

jako výchozí materiál pro další etno-sociolingvistické výzkumy na území Tuvy. 

2. Tuva a Tuvané 

2. 1. Tuva - autonomní republika v rámci RF 

Dnes je Tuva autonomní republikou v rámci Ruské federace. 

Na území více než dvakrát větším než naše republika (170, 5 tis. km2
) žije asi 310 tis. 

obyvatel4,jejichžjazykemje ruština a tuvština. Většinu obyvatel tvoři Tuvané (68 %), asi 

jednu třetinu pak Rusové. 96% Tuvanů žije v Tuvě5 • Tuvané jsou původně pastevci koz, 

ovcí, koňů, velbloudů, sobů a jaků. 

4 Údaj k 1.1.1998; http://www.asr.ru/research/regional/regions/Tuva/l.asp (20.4.2005) 
5 Strogov, s. 11 
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Osídlení není rovnoměrné, nejvíce obyvatel žije v údolích řek, kde jsou také města. 

Hlavní město Kyzyl s necelými 100 tis. obyvateli leží v Tuvské kotlině na soutoku Bij

chemu a Ka-chemu - Velkého a Malého Jeniseje. Město bylo založeno roku 1914 jako 

Bělocarsk. Název odráží typickou vlastnost východních národů pojmenovávat 

moskevského cara jako Bílého cara, turkické ak - bílý znamenalo západní. V roce 1918 

bylo město přejmenováno na Chem-Beldyr, tzn. tuvsky chem - řeka a beldyr - místo 

soutoku. Po uzavření dohody se SSSR (r. 1926) bylo město přejmenováno na dnešní 

Kyzyl, které v tuvštině odpovídá ruskému krasnyj - rudý. 

Součástí Ruska je Tuva od roku 1944, kdy se stala součástí Sovětského svazu. Předtím 

byla krátkou dobu lidovou republikou Tannu-Tuva, velmi podobnou Mongolské lidové 

republice.6 A předtím byla součástí různých království a říší - mongolské, čínské 

dynastie Čching a dalších. Nikdy neměla žádné mocenské ambice a vždy byla ve vleku 

svých silnějších sousedů7 • 

2. 2. Etnogeneze Tuvanů 

Tuvané (sami se nazývají Tyva příp. Tyva kiži, Tyva ulus tj. lidé Tuvy) byli dříve 

nazýváni Urianchajci (mongolské označení) nebo Sojoni případně Sojoti (ruské 

označení). Původ etnonyma Urianchaj je nejasný. Dříve se používal jak pro mongolské 

Urianchajce, tak pro pomongolštěné turkity a pro severní turkické národy až k Jakutům. 

To vede k úvaze, že kdysi byl společným pojmenováním pro všechny lesní národy 

zahrnované čínskými kronikáři mezi tzv. divoké Tatary. V současné době se tak nazývá 

tuvská menšina žijící spolu s Darchaty v Chovsgolském ajmaku na území Mongolska. 

Jsou to převážně lovci, chovatelé sobů, částečně pastevci dobytka8
• Etnonymum Sojoni či 

Sojoti souvisí s názvem pohoří Sajany (Sojon), které tvoří severní a východní hranici 

Tuvy. Po roce 1921 (vznik republiky) se rozšířilo etnonymum Tannu-Tuva, které sloužilo 

k odlišení od Tuvů žijících v Mongolsku. 

Na etnogenezi západních (stepních) Tuvanů se podíleli původně autochtonní obyvatelé, 

turkické kmeny, Ujgurové, Kirgizové a mongolské kmenl. Východní obyvatelé tajgy 

6 Serdobov 1971, s. 65 - 67 
7 Kyzlasov, lstorija Tl/Vy V srednije veka. JMU, Moskva 1969. 
8 Grollová, Zikmunduvá, s. 49 - 51 
9 Genetické výzkumy prováděné v saj ano-altajském regionu v 70. letech potvrdily spřízněnost zdejších 

obyvatel s obyvateli Centrální Asie a severozápadní Sibiře; kol., 1984, s. 191. 
10 Todžové splynuli s Tuvany nejpozději v 19. století; geneticky jsou takřka shodní, nyní se liší pouze 
dialektem; kol., 1984, s. 191. 
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(Todžové) mají etnický základ samodijských, keltských a pravděpodobně i tunguzských 

kmenů smíšených s turkickým obyvatelstvem lO
• 

V 19. století již bylo veškeré neturkické obyvatelstvo žijící na území Tuvy turkizováno a 

etnonym Tyva se stal společným pro všechny obyvatele. 

Nejbližšími příbuznými Tuvanů jsou Tofalaři a Šorci, dále Altajci, Chakasové, Jakuti ll. 

Na území Tuvy žije asi 200 tis. Tuvanů, v Mongolsku asi 25 tis., v Číně v Ujgurské AO 

Sin-t'iang asi 3 tisíce12
• 

2.3. Jazyk Tuvanů 

2.3.1. Typologie tuvštiny 

Tuvština je jazykem turkickým. Dřívější, do současné doby velmi rozšířená teorie tzv. 

"altajské jednoty" řadí turkické jazyky spolu s mongolskými a mandžusko-tunguzskými 

jazyky do altajské jazykové rodiny. 

Pravlast altajských národů se pravděpodobně nacházela ve stepi hraničící s Altajem a 

s Čingchajskými horami mezi Tibetem a Čínou; na severu zasahovala asi k oblasti 

sibiřské taj gy sousedící se stepí 13. 

Turkické jazyky se často ještě dnes označují zastaralým a chybným názvem turkotatarské 

jazyky. Dělí se na skupinu 

jižní - gagauzština, ázerbájdžánština, turkmenština 

západní - tatarština, karaimština, baškirština, kumičtina 

centrální - kazaština, kirgizština, karakalpačtina, kipčačtina, mogajština 

východní - uzbečtina, nová ujgurština 

severní - altajská turečtina, chakaština, šorština, čulymština, jakutština, tuvština 

čuvaština 

Příslušnost jakutštiny a čuvaštiny je někdy zpochybňována. 

Typickým rysem je vokální harmonie a aglutinace. 

11 Potapov 1969 Očerki ... , s. 56 
12 Balakina, s. 29 
13 Krupa, s. 212 
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Tuvština je tedy jazykem aglutinačním, tj. netvoří rody a všechny gramatické kategorie 

vyjadřuje pomocí sufixů (formantů) navazovaných do řetězců za slovní základy. Např. 

Oaz (hora) + .Tlap (sufix plurálu) + yH,zap (sufix osoby) + Oa (sufix místa) =.IJ:arJIapyH,rap.IJ:a 

= ve vašich horách I4. 

Fonologické systémy altajských jazyků jsou charakterizovány jednoduchostí. Velké 

množství samohlásek kompenzuje malé množství souhlásek. Souhláskové skupiny se 

vyskytují jen velmi vzácně (srov. analýza slov. spojení 5.2.2.). 

Ve většině altajských jazycích jsou dlouhé samohlásky. V tuvštině jsou zdvojené vokály 

běžné, jde o grafickou formu dlouhých vokálů. Dlouhé vokály v tuvštině jsou aa, 33, lili, 

00, ee, yy, yy, blbl. 

V tuvštině je vyloučené použití dvou vokálů vedle sebe (výjimkou jsou jen převzatá slova 

- např. Koonepamue). Když se objeví dva vokály v tuvském slově vedle sebe, vždy se 

spojí v jeden dlouhý vokál (např. 6u:J/cu + up > 6u:J/Cuup - psát, me.rze+ 3p > me.rzep

platit, xez.rze - veselit se + UUUlKUH >xez.rz33UlKUH - veselí)I5. 

Tuvská abeceda má 36 písmen, z nichž písmena e(o), y(tl), H,(lJ) představují zvuky 

charakteristické pro tuvštinuI6. Jejich správná výslovnost je nezbytná, protože jejich 

nesprávnou výslovností dochází ke změně významu u jednotlivých slov. 

Např. xe.Tl - jezero xo.rz - ruka, yH - zvukYH - kmen stromu, OH, - pravý OH - deset. 

Silový přízvuk ve všech altajských jazycích se váže na tu samou slabiku, tedy je 

nefonologický. Většina turkických jazyků má přízvuk na poslední slabice (platí i pro 

tuvštinu). 

Dalším charakteristickým rysem všech altajských jazyků je vokální harmonie. Je však 

těžké definovat vokální harmonii tak, aby platila pro všechny altajské jazyky. 

Nejjednodušší typ vokální harmonie je ten, když se v jednom slově vyskytnou jen zadní 

nebo jen přední samohlásky. Tak je tomu např. v tuvštině: a:J/cbz.rzOaap - pracovat, 
V' 17 

eepeHUp - UClt se. 

14 Pal'mbach 1955, s. 633 
15 Sat 1953, s. 625 
16 Salzynmaa 1980, s. 5 
17 Sat 1953, s. 624 
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Slovní druhy v tuvštině i dalších altajských jazycích jsou méně rozlišeny než 

v indoevropských jazycích. Dvě jasně rozlišené skupiny tvoří jména a slovesa. 

Osobní zájmena tvoří zvláštní skupinu v rámci všech slovních druhů jmenného 

charakteru; to se projevuje i ve skloňování. Mezi podstatnými a přídavnými jmény je 

těžké udělat dělící čáru (např. v čuvaštině, jakutštině a i v tuvštině může podstatné jméno 

vystupovat i ve funkci přídavného jména), proto je lepší je označovat jako podstatná 

jména v předmětné nebo podmětné funkci či podstatná jména v přívlastkové funkci (např. 

mongolské moJVtop - železo, železný; evencké a5l -dobro, dobrota, laskavost, dobrý; 

tuvské OY.rzZy5lK - vdova, vdovský). 

Charakteristický rys slovesa v altajských jazycích je ten, že pouze slovesný kmen a 

bezsufixální rozkazovací tvar jsou čistě slovesné tvary. Všechny ostatní tvary s časovým 

významem, tj. slovesné tvary, participia, přechodníky vznikly z dřívějších jmenných 

tvarů. 

Altajské jazyky nemají předložky. Místo nich mají záložky (postpozice), t.j. pomocná 

slova, která následují za slovem, s kterým se pojí. Altajské jazyky jsou bohaté na 

slovesná jména, participia a přechodníky; tyto tvary umožňují vyjadřovat důležité 

gramatické funkce ve větě. 

Tuvština má čtyři základní dialekty: centrální, západní, jihovýchodní a severovýchodní

todžinský. Základem spisovného psaného jazyka se stal centrální dialekt, kterým se 

hovořilo v Ulug-Chemském, Čaa-Cholském, Dzun-Chemčikském, Sut-Cholském a 

částečně Barun-Chemčikském rajónu. 

Pravidla výslovnosti, která v 19. století stanovil V.V.RadlovI8 pro zápisky, jež pořídil za 

svého krátkého pobytu u jezera Kara chm, jsou již překonaná, v současné době je 

nejlepším dostupným vodítkem CD příloha učebnice Leťs Learn Tuvan!. 

Do roku 1930 Tuvané vlastní písmo neměli, v klášterech se užívaly texty tibetské a 

mongolské. V roce 1930 byla úpravou latinky vytvořena tzv. stará abeceda, která se 

používala do roku 1941. Nová abeceda, vytvořená na bázi azbuky, byla zavedena roku 

1941 19
• Toto písmo je užíváno dodnes a na rozdíl od Mongolska zde nejsou snahy vrátit 

se zpět k latince. 

18 Radlov 1866, s. XVI-XXII 
19 Pal'mbach, Moskva 1955, s. 617 - 618 
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Pro 99% Tuvanů je tuvština rodným jazykem, ruština je rozšířena jako druhý jazyk, 

poblíž hranic s Mongolskem - též mongolštinio. Ve školách se vyučuje tuvština a 

ruština. Téměř všichni dospělí obyvatelé jsou gramotní. 

3. Bilingvizmus 

3.1. Definice bilingvizmu a prameny 

Existuje celá řada definic bilingvizmu (dvojjazyčnosti). Např.: 1. schopnost 

alternativního používání dvou jazyků (nebo dvou variant jednoho jazyka, např. dvou 

dialektů) v závislosti na situaci a prostředí, ve kterém se komunikace uskutečňuje; 2. 

Ovládání dvou a více jazyků na úrovni rodilého mluvčího; 3. společenský bilingvizmus 

(sociální bilingvizmus, bilingvizmus jako charakteristika sociální skupiny tvořené 

bilingvními jednotlivci, kteří žijí ve vzájemném kontaktu, v dvojjazyčném společenství); 

ve významu antonyma k bilingvizmu je uveden monolingvizmus U ednoj azyčnost, 

ovládání a používání pouze jednoho jazyka). V souvislosti s bilingvizmem je uveden 

multilingvizmus (plurilingvizmus, vícejazyčnost): 1. schopnost jedince používat více než 

dva jazyky; 2. stav, kdy jsou v určitém společenství ve vzájemném kontaktu více jak dva 

. k 21 jazy y . 

B.I.Tatarincev, zjehož publikace čerpám v kapitole věnující se bilingvizmu v Tuvě, 

vychází ve svém pojetí bilingvizmu z názorů V.V.Akulenka (1972), a definuje tak 

bilingvizmus jako schopnost jedince používat v řeči dva jazyky. Přičemž minimální 

požadavek pro označení jedince bilingvním je schopnost jedince porozumět jazykové 

promluvě v cizím jazyce a maximální požadavek je schopnost jedince ovládnout cizí 

jazyk na úrovni rodilého mluvčíh022 . Tatarincevovo kritérium porozumění jazykové 

promluvě v cizím jazyce není však dostatečné pro označení jedince za bilingvního 

v pojetí Li Weie (2000), který toto kritérium řadí mezi všeobecné definice bilingvisty, 

ovšem v běžné praxi termín bilingvista označuje člověka, který plně ovládá oba jazyky 

v konverzační interakci23. Také Ilse Lehisteová (1988) pokládá za bilingvního jedince 

toho, kdo je schopen produkovat gramaticky správné věty ve více nežjednomjazyce24
. 

20 Viz http://www.ethnologue.com/show language.asp?code=TUN (30.4.2002). 
21 Štefánik,s. 284 
22 Akulenko, s. 21 
23 Li Wei, s. 32 
24 Lehisteová, s. 83 
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Blíže Tatarincevově definici bilingvisty je pojetí Francoise Grosjeana (1994), který 

nesouhlasí s označením za bilingvního pouze jedince, který ovládá oba jazyky na úrovni 

rodilého mluvčího, ale pokládá za bilingvního i toho, kdo je schopen produkovat 

smysluplné jazykové promluvy ve dvou nebo více jazycích, ovládá alespoň jednu 

zjazykových schopností (čtení, psaní, mluvení, poslouchání) v cizím jazyce apod. 

Definuje tedy bilingvistu jako jedince, který ve svém každodenním životě používá dva 

nebo více jazyků (dialektůi5 . 

Podobně i Zdeněk Salzmann označuje za bilingvního jedince, který má schopnost užívat 

plně dva jazyky ve všech situacích - jinak řečeno je ambilingvní, a který se vyrovná 

rodilým mluvčím v každém z dvou jazyků. Dodává, že v praxi se tento termín užívá 

volněji a rozšiřuje se na ty, kteří dovedou v jiném než svém prvním jazyce spontánně 

tvořit smysluplné výpovědi26 . 

Jedinec, který pouze rozumí druhému jazyku v jeho mluvené nebo psané formě, ale 

neumí jím psát ani mluvit, se označuje jako receptivní bilingvista (pasivní), přičemž je 

ale ve styku s daným druhým jazykem (oproti spícímu bilingvistovi, který používá už 

pouze jeden ze svých dvou jazyků, ale zatím si udržel i znalost nepoužívaného jazyka)27. 

Tatarincev správně vyděluje i tento druh bilingvisty (srov. 4.1.). 

3.2. Uvedení do problematiky bilingvizmu 

Fenomén dvoj- a vícejazyčnosti je zkoumán z pohledu lingvistiky, sociolingvistiky a 

psycholingvistiky. Tyto disciplíny zkoumají nejen individuální, ale i společenské aspekty 

bilingvizmu, nejen osvojování si dvou (popřípadě více) jazyků, ale i jejich fungování 

(výběr a použití hovořícími) a vzájemné ovlivňování (opět nejen u jednotlivců, ale i 

v rámci jazykových společenství a jejich vztahů k národní většině). 

Dále je zkoumána otázka diglosie a její vztah k bilingvizmu (Diglosií se rozumí relativně 

stabilní jazyková situace, v níž mimo primárních dialektů nebo nadregionálních variant 

jazyka - nízké varianty - existuje velmi odlišná, výrazně kodifikovaná, často gramaticky 

složitější nadřazená varianta - vysoká varianta -, jejíž znalost se většinou získává 

v procesu formálního vzdělávání; vysoká varianta se používá převážně ve spisovném 

25 Grosjean, s. 40 
26 Salzmann, s. 81 
27 Štefánik, s. 292 
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Jazyce, v literatuře a v hovorové řeči formálně zaměřené, ne však v běžném hovoru 

jakékoli části jazykového společenství). V případě jazykové situace v Tuvě se nejedná o 

diglosii, tudíž nebude předmětem hlubšího zájmu mé práce. Případy diglosie jsou např. 

klasická a hovorová arabština v Egyptě, psaná němčina a švýcarská němčina v německy 

mluvící části Švýcarska, francouzština a haitská kreolčtina na Haiti, katharevusa a jazyk 

dimotiki v Řecku apod. O diglosii v Řecku a na Balkáně pojednává velice zajímavě Ivan 

Dorovský ve stati Bilingvizmus, diglosie a tzv.mikrojazyky na Balkáně (1987). 

Dále v souvislosti s bilingvizmem je prováděna také analýza mluvních projevů 

bilingvních nositelů jazyka, kdy je zkoumána jejich lingvistická struktura a komunikační 

přizpůsobení se situaci. 

Bez povšimnutí nezůstávají ani možné důsledky ovládání dvou nebo více jazyků na 

inteligenci a osobnost jednotlivce, aktivace a inhibice jazyků v mozku bilingvisty a 

problém možné existence omezení limitujících osvojení si jazyků a jejich konečnou 

dosaženou úroveň jejich ovládání. 

Uvedení do problematiky daného tématu z hlediska individuálního a společenského 

bilingvizmu mi umožnila studie Uriela Wienreicha Jazyky v kontakte (1953), která 

představuje základní pramen poznatků o jazykových kontaktech a je jednou ze 

základních "klasických" prací v této oblasti. I přes rok jejího vzniku je stále aktuální a 

mnozí autoři z ní dodnes vychází. Autor se v ní věnuje vztahům dvou jazyků a 

lingvistickým, kulturním a společenským aspektům kontaktů dvou jazyků. 

Porozumění kultuře daného národa prostřednictvím jeho jazyka se zabývá studie Anny 

Werzbické IIoHuMaHue KYJlbmyp '-lepe3 nocpeocmeo KJllO'-leeblX CJloe (2001). Mnozí 

antropologové se utíkají k lingvistice jako k nejstarší vědě zabývající se kulturou a jako k 

vědní oblasti, která výrazně předstihla v objektivitě a preciznosti ostatní vědy o kultuře. 

Antropologie, literární kritika, politická filozofie, religionistika, historie kultury, 

kognitivní psychologie a lingvistika představují jedny z inspirativních oblastí 

zabývajících se porozuměním kultuře národa. Mezi společenským životem určitého 

národa a lexikou jeho jazyka existuje úzký vztah. A.Werzbická se věnuje porozumění 

kultuře prostřednictvím specifických slov různých jazyků. Uvádí příklady slov 

(pojmenování některých specifických jídel a nápojů, výrazy vyjadřující společenské 

rituály atd.), která existují pouze v určitém jazyce a v jiných se nevyskytují. Poukazuje na 

fakt, že významy slov v různých jazycích se neshodují a odráží a zprostředkovávají 
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způsob života a myšlení, charakteristický pro určité společenství; představují nejcennější 

klíč k porozumění kultuře daného národa. Dále se A. Werzbická zabývá analýzou slovní 

zásoby jazyka jako klíčem k etnosociologii, psychologii, etnofilozofii, historii a politice 

kultury. Věnuje se modelům ,,)J,PY)K6hI" v ruské, polské, australské kultuře a pojmu 

"cBo6o)J,a" v latině, angličtině, ruštině a polštině. 

Úvod do lingvistické antropologie představuje studie Zdeňka Salzmanna Jazyk, kultura a 

společnost (1993). Autor se zabývá studiem jazyka (řeči) v rámci antropologie. 

Pojednává o vztahu komunikace a řeči, jazyka a kultury, o počátcích jazyka, etnografii 

komunikace, neverbální komunikaci a písmu, o variacích jazyka v prostoru atd. 

V souvislosti s variacemi jazyka v prostoru uvádí termín idiolekt jako individuální 

řečovou varietu, jazykový systém, který užívá konkrétní jedinec28
. Téměř všichni mluvčí 

užívají několika idiolektů, podle okolností komunikace. Například když spolu mluví 

členové rodiny, jejich řečové zvyklosti se typicky liší od těch, ke kterým by se každý 

z nich uchýlil, když by mluvil např. s perspektivním zaměstnavatelem. Všechny ty 

idiolekty, které mají tolik společného, aby se alespoň z povrchního hlediska jevily jako 

stejné, patří do dialektu. Termín dialekt je tedy abstrakce: označuje formu jazyka nebo 

řeči užívanou členy regionální, etnické nebo sociální skupiny. Pro dorozumění mezi 

mluvčími navzájem nesrozumitelných jazyků, kteří chtějí spolu komunikovat, se užívá 

několik druhů prostředků. Rozšířený způsob, jak tuto jazykovou propast překlenout, je 

lingua franca, jazyk, na kterém se jako na médiu komunikace shodnou lidé mluvící 

různými prvními jazyky. V dnešní Indii běžně slouží jako lingua franca mezi mluvčími 

mnoha různých mateřských jazyků vlastních tomuto subkontinentu angličtina, která se 

rozšířila s britskou vládou. Jiný způsob, jak se jednotlivci a skupiny stýkají přes jazykové 

hranice, je užívání jazyků pidžin. Pidžin vzniká, jestliže mezi mluvčími dvou nebo více 

navzájem nesrozumitelných jazyků vznikne potřeba spolu komunikovat pro určité 

omezené nebo specializované účely, hlavně pro obchod. Pidžiny mají mnohem užší 

rozsah funkcí než kodifikované jazyky, které jsou jimi nahrazovány, mají omezený 

slovník, a jelikož musí být rychle naučitelné, aby byly účinné, mají i podstatně 

redukovanou gramatickou strukturu. Ze sociokulturního hlediska je důležitou 

charakteristikou pidžinu, že neslouží jako mateřský jazyk nebo první jazyk žádné určité 

28 Salzmann, s. 78 
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skupiny. Pidžin vzniká náhle, podle potřeby, a přestane existovat, když již není potřeba. 

Není tedy výsledkem vývoje, který prodělávají skutečné jazykl9
. 

S variacemi jazyka v prostoru souvisejí i termíny ovlivněné prostředím jako sociolekt 

(druh nespisovného jazyka související se společenskými rozdíly mezi jeho uživateli, např. 

argot, slang), izoglosa (čára ohraničující na mapě území, kde se určitý nářeční jev 

vyskytuje, a oddělující je od území, kde se nevyskytuje; základní pojem jazykového 

zeměpisu - zkoumá zeměpisné rozšíření jednotlivých jazykových jevů). Podobně i druhy 

izoglosy jako izofona (čára ohraničující na mapě území, kde se určitý hláskový - nářeční 

- jev vyskytuje, a odděluje je od míst, kde se nevyskytuje), izolexa (čára ohraničující 

území, kde se určité slovo vyskytuje, a oddělující je od území, kde je místo něho slovo 

jiné), izomorfa (čára ohraničující na mapě území, kde se vyskytuje určitým způsobem 

tvořené slovo nebo určitý způsob skloňování nebo časování)3o. 

Dalším teoretickým východiskem k mé diplomové práci mi posloužila práce Li Weie 

Dimenzie bilingvizmu (2000), v níž se autor věnuje jazykovým kontaktům a stykům mezi 

lidmi hovořícími odlišnými jazyky. Jeho studie vyšla nedávno a její kompozice poskytuje 

snadnou orientaci v několika základních oblastech výzkumu bilingvizmu. Mimo 

jazykových kontaktů se v ní autor zabývá i kritériem posuzování bilingvistů a poskytuje i 

malý přehled a vysvětlení základních termínů. Z jeho pojetí jsem vycházela při určování 

druhů bilingvistů v Tuvě. Dále se autor věnuje vztahům mezi jazyky a mezi jazyky a 

dialekty, provádí stručnou exkurzi do historie názorů na bilingvizmus a jejich postupnou 

proměnu (Od počátku 19. st. přibližně až do 60. let 20. st. se všeobecně předpokládalo, že 

dvojjazyčnost má zhoubný účinek na intelektuální a duchovní rozvoj člověka3 !. Od 60. let 

20. st. se hlavně v USA rozvíjí politické hnutí za jazyková práva. Hnutí za jazyková 

práva získalo podporu ze strany OSN, UNESCO, Rady Evropy a Evropské unie. Všechny 

tyto organizace vyhlásily, že menšinová společenstva mají právo si pěstovat své jazyky.). 

Li Wei se dále zabývá i možnými výhodami a nevýhodami plynoucími z ovládání dvou, 

případně více jazyků. 

Podobnými otázkami se zabývá i Francois Grosjean ve své práci Individual Bilingualism 

(1994), v níž ale hlavně terminologicky jasně vysvětluje rozličné aspekty dvojjazyčnosti 

především z hlediska individuálního bilingvizmu. Jedním zjeho přínosů do výzkumu této 

29 Salzmann, s. 82 
30 Klimeš, s. 329 
31 Laurie, s. 15 
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problematiky je poznání, že bilingvista nemůže být chápán jako pouhý součet dvou 

monolingvistů, ale jako specifický mluvčí - posluchač se všemi důsledky, které toto 

poznání pro výzkum a interpretaci přináší. Důležitá je také jeho identifikace 

monolingvního a bilingvního jazykového modu bilingvistů a potřeba brát tyto mody 

v úvahu při jakýchkoli hodnoceních mluvních projevů bilingvistů. 

3.2.1. Lingvistické aspekty bilingvizmu 

Výchozím materiálem k porozumění lingvistickým aspektům bilingvizmu mi posloužila 

práce Einara Haugena The Ecology oj Language (1972), z níž stať The Analysis oj 

Linguistic Borrowing (1950) pro mne byla vodítkem k orientaci v problematice přejímání 

lexikálních jednotek. Autor se v ní věnuje přejímání lex. jednotek jako procesu, který se 

realizuje, když bilingvisté reprodukují v jednom jazyce vzorec zjiného jazyka. Autor 

uvádí různé druhy výpůjček lišící se morfologickou a fonetickou substitucí a jejich 

podílem v procesu přejímání. Z prací E.Haugena vychází i B.I.Tatarincev při vydělování 

přejatých lexikálních jednotek v tuvštině. Konkrétně vychází ze studie E. Haugena 

Language contact. Proceedings oj Eight International Congress oj linguists z r. 1958, 

kde autor vyděluje vedle výpůjček i "induced creation", které překládá Tatarincev jako 

"cTlIMynllpoBaHHble 06pa30BaHlI5I" (srov. 4.1.). V práci z roku 1950, v níž se E.Haugen 

věnuje speciálně jazykovým výpůjčkám, však vyděluje pouze "loanwords" - přejímky, 

"loanblends" - hybridy a "loanshifts" - kalky. O "induced creation" se nezmiňuje, uvádí 

pouze příležitostnou existenci ryze domácí tvořivosti deskriptivních novotvarů, které 

vznikají díky podnětu vycházejícího z jiné kultury. Jako příklad uvádí slova zjazyka 

Indiánů kmene Pima. Jde o opisné pojmenování nových reálií jako "mající svislé střapce" 

(oves), "škatulka s bleskem" (baterie), "suché hrozny" (rozinka) apod. Paralelu bychom 

mohli najít v některých tuvských výrazech (srov. 4.1.). 

Další studií zabývající se lingvistickými aspekty bilingvizmu je studie Shany Poplackové 

a Davida Sankoffa Code-switching (1988) věnující se nejnovější otázce v oblasti 

přejímání, přepínání a míšení kódů (Přepínáním kódů se rozumí alternace kódů, střídání 

kódů; jev, kdy bilingvisté přecházejí během rozhovoru zjednoho jazyka do druhého a 

zpět; v ideálním případě se přepínají všechny aspekty - hláskoslovný, sémantický, 

syntaktický atd. - současně, často je však přepínání doprovázené jistým stupněm 

interference.). Přepínání kódů se týká i jazykové situace v Tuvě (srov. 5.2.1.). 

13 



Zajímavá je i stať lIse Lehisteové Pojem interferencie (1988) zabývající se vzájemným 

ovlivňováním dvou jazyků, které se projevuje ve formě fonetické, gramatické a lexikální 

interference (Interferencí se rozumí výsledky vzájemného pronikání, střetávání a křížení 

dvou jazyků; projevem interference jsou odchylky od norem kteréhokoli jazyka v řeči 

bilingvistů v důsledku jejich znalosti více než jednoho jazyka; interferenci najdeme na 

všech rovinách jazykového systému: ve fonetice, fonologii, v morfologii, syntaxi, 

sémantice i v lexice; na základě rozdílu mezi ustálenými a příležitostnými odchylkami 

rozlišujeme statickou a dynamickou interferenci.)32. Příkladem interference v ruštině 

Tuvanůje např. nesprávná výslovnost některých hlásek v ruských slovech. Pro názornější 

ukázku problémů při výslovnosti přejatých ruských slov Tuvany uvádím daná slova ve 

fonetickém přepisu: 

1. tuvština nemá diftong, jeho výslovnost řeší přidáním j nebo ubráním jedné 

samohlásky: 

rusky teatr - tuvsky ťjadr, aeroport - are port, zoopark - zapárik, okean - okejan, p03t -

pajet. 

2. tuvština má problém s výslovností dvou souhlásek na začátku slova, řeší ho přidáním i 

před souhlásky: rusky stakan - tuvsky istakan, stol - istol. 

3. tuvština má problém s výslovností souhlásky j v ju, jo, jaJ nahrazuje ho u, i nebo 

ekvivalentem v tuvštině: rusky jupka - tuvsky upke, kotjol - kačal, maso - mijáso. 

3.2.2. Sociolingvistické aspekty bilingvizmu 

Sociolingvistické dimenzi bilingvizmu se věnuje jedna z "klasických" prací Charlesa 

A.Fergusona Diglossia (1959), která se záměrně nezaobírá bilingvizmem, ale autora 

zajímá používání dvou variant jednoho jazyka. Podobně i Josua A.Fishmann (1965) se 

věnuje volbě vhodného kódu a jeho použití při komunikaci ve své stati Kto rozprává 

akýmjazykom, s kým a kedy?(1965). Na rozdíl od CH.A.Fergusona však nehovoří o dvou 

variantách jednoho jazyka, ale zkoumá domény jazykových projevů v multilingválních 

situacích a faktory ovlivňující volbu jazyka při komunikaci z hlediska vztahů (např. 

dominace) mezi konkrétními jazyky ajejich postupné zrněny. Tvrdí, že volba jazyka není 

náhodná, ale mluvčí v určitých situacích si vybírají pouze jeden jazyk. Faktory 

ovlivňující volbu jazyka vyděluje jako skupinovou příslušnost mluvčího, situaci a téma 

hovoru. Dále se zabývá doménami volby jazyka (rodina, zaměstnání, vládní 

administrativa apod.), rolemi mluvčího v komunikační situaci a jejich variacemi (dítě -

32 Lehisteová, s. 287 
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otec, otec - matka, nadřízený - podřízený, soudce - obžalovaný, farník - duchovní, 

kupující - prodávající apod.). Také A.Ferguson se pozastavuje u tématu funkce jazyka, 

kdy na příkladu diglosie uvádí přehled možných situací, ve kterých je přípustné užití 

pouze jedné varianty jazyka. Vyděluje tyto situace: kázání v kostele nebo mešitě; pokyny 

sluhům, číšníkům, úředníkům; osobní korespondence; politický projev; univerzitní 

přednáška; rozhovor s přáteli, v rodině, s kolegy; rozhlasové zprávy; rozhlasové seriály; 

úvodníky, zprávy, podtitulky; podtitulky na politických karikaturách; poezie; lidová 

literatura. 

Z prací Fergusona i Fishmanna jsem vycházela při analýze jazykové situace v Tuvě na 

základě tam provedené ankety. Seznam situací a domén volby jazyka - tuvštiny nebo 

ruštiny - jsem upravila, aby odpovídaly bilingvní situaci v Tuvě (srov. 5.2.4.). 

Heinz Kloss ve své studii Uber Diglossie (1976) podrobněji rozpracovává Fergusonovu 

teorii diglosie, přináší další příklady jejího fungování a zároveň je konfrontuje s názory 

J.A.Fishmanna prezentovanými v jedné zjeho nejstarších prací, v níž se věnuje právě 

vztahu bilingvizmu a diglosie. Mimo jiné se H.Kloss staví na stranu těch, kteří vidí rozdíl 

mezi bilingvizmem a diglosií v tom, že bilingvizmus jako ovládání dvou jazyků patří 

k langue, kdežto diglosie souvisí s používáním dvou jazyků, a tedy patří k parole. 

Vysvětluje také potřebu rozlišovat vnitřní a vnější diglosii a uvádí jejich různé příklady. 

O jazykových doménách blíže pojednává ve své monografii Sprachtabellen als 

Grundlage fur Sprachstatistik, Sprachenkarten und fur eine allgemeine Sociologie der 

Sprachgemeinschaften (1929), v níž se mimo jiné věnuje koncepci domén jazykového 

projevu, která souvisí se zachováním jazyka a přechodem kjinému u národů tvořících 

jazykovou menšinu v zahraničním prostředí. Tímto tématem se zabývá i Schmidt-Rohr ve 

své monografii Muttersprache (1963) a uvádí příklad z prostředí Němců, žijících 

v zahraničí, v mulitilingvních situacích před 2. světovou válkou. Němečtí usedlíci 

přicházeli do styku s mnoha neněmeckými populacemi v různých situacích a byli 

vystaveni různým společensko-kulturním změnám. V úsilí o zmapování a porovnání 

osudů němčiny za takových podmínek Schmidt-Rohr navrhuje tyto domény jazykového 

projevu: rodina, hřiště, ulice, škola, kostel, literatura, armáda, soudy, státní správa. Další 

badatelé, např. W.Mak v monografii Zweisprachigkeit und Mischmundart in 

Oberschlesien (1935) přidává ještě další domény. Najdou se ale i jazykovědci, kteří si 

vystačí jen s několika doménami, jako např. J.W.Frey (1945), jenž uvádí jen domácnost, 

školu a kostel. 
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Studie George Kremnitze Gesellschaftliche Mehrsprachigkeit (1994) vysvětluje některé 

základní termíny související s bilingvizmem a dále konfrontuje názory Fergusona, 

Fishrnanna i Klosse a využívá je při svém výzkumu jazykových konfliktů v situaci dvoj -

nebo vícejazyčnosti z pohledu individuální, společenské a institucionální roviny. 

Nezajímají ho ani tak jazykové, jako spíše společenské důsledky diglosie, kterou vnímá 

jako indikátor společenské nerovnosti. 

Otázky ohledně volby jazyka zkoumá také studie Susan Galové The political economy oj 

code choice (1987), avšak z podstatně jiného hlediska než studie J.A.Fishrnanna. Autorku 

zajímá hlavně vztah mezi praxí přepínání kódu a měnícím se politicko-ekonomickým 

postavením jazykové skupiny ve světovém systému. Jazyková komunikace v rámci jedné 

skupiny a též mezi rozdílnými skupinami je podle ní výsledkem působení více faktorů, 

které uvádí na příkladech několika konkrétních jazykových skupin v Evropě (např. 

Němci v Sedmihradsku, Katalánci ve Španělsku nebo Maďaři v Burgenlandu). Proces 

charakterizovaný jako jazyková dominantnost probíhající v těchto jazykových skupinách 

pokládá za všeobecně rozšířený. 

Studie N.P.Šumarové MoeHa KOMnemeHl1i5l oc06ucmocmi e cumyal1ii 6iJliHZei3My (2000) 

seznamuje se sociolingvistickými výzkumy na Ukrajině a uvádí množství lingvistických 

faktů, charakterizujících jazykové chování bilingvistů v různých regionech Ukrajiny na 

konci 20. století. Jazyková kompetence bilingvisty souvisí s psycho- a 

sociolingvistickými aspekty nahlíženými v historickém kontextu. To se odráží v řeči 

mluvčích, v které dochází k přepínání kódů. Bilingvní jedinec je součástí kolektivu -

sociumu. Jeho mluvní projev je determinován znalostí lexiky, gramatiky a stylistiky 

jazyka. Autorka se opírá i o výzkumy A.Werzbické a klade velký důraz na mateřský 

jazyk Ukrajinců a Rusů při snaze porozumět jejich kultuře. Autorka dále uvádí výsledky 

ankety, kterou provedla na 15 místech Ukrajiny, zaměřila se na zmapování specifických 

rysů mluvních projevů subsociumu založeném na etno-kulturních zvláštnostech a 

teritoriálních faktorech daných regionů. Vyděluje tak Ukrajince, jejichž mateřštinou je 

ukrajinština, Ukrajince jejichž mateřštinou je ruština a Rusy. Autorka uvádí rozličné 

faktory ovlivňující asimetrický bilingvizmus na Ukrajině. 
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3.2.3. Psycholingvistické aspekty bilingvizmu 

Studie Michela Paradise Kognitívna neuropsychológia bilingvizmu (1997) mi posloužila 

nahlédnout do oblasti psycholingvistických aspektů bilingvizmu. Autor podává přehled 

nejnovějších výzkumů věnovaných problematice vztahu dvou (i více) jazyků a jejich 

fungování v mozku jednotlivce, vysvětluje různé typy paměti a jejich úlohu například při 

osvojování a používání jazyka, vztah jazyka a myšlení a způsoby mentální reprezentace 

jazyků u bilingvistů, lateralizaci a lokalizaci, t.j. reprezentaci a uložení jazykových 

systémů v mozkových hemisférách a možné rozdíly mezi mono lingvisty a bilingvisty 

v této oblasti, otázky inhibice a aktivace jazyků v mozku atd. Dále neunikla mé 

pozornosti ani stať F.Grosjeana Processing Mixed Language: lssues, Findings and 

Models (1995), která přináší důležité metodologické aspekty v oblasti smíšených jazyků, 

které je potřeba brát v úvahu při experimentech s bilingvisty, a to nejen při přípravě 

samotného výzkumu, ale i při interpretaci dosažených výsledků. Bohužel v době mého 

pobytu v Tuvě jsem ještě neměla přesnou představu o struktuře diplomové práce a 

výzkumy F.Grosjeana mi nebyly známé. Anketa tedy není inspirována jeho modely, 

nicméně v některých mých závěrech učiněných na základě výsledků ankety se dalo z jeho 

modelů vyjít, např. funkce jazyka - kdy, s kým a kvůli čemu bilingvista jazyk používá; 

věk, společensko - ekonomický a vzdělanostní status, kompetence v dovednostech (četní, 

psaní, mluvení, poslouchání). 

Otázce možné existence určitého věkového období, po jehož uplynutí si už nelze osvojit, 

resp. se naučit druhý jazyk na vysoké úrovni, se zabývají mnozí badatelé. Birgit 

Harleyová a Wenxia Wangová ve své studii The Critical Period Hypothesi: Where Are 

We Now? (1997) nabízí základní přehled důležitých statí věnovaných této otázce. Další 

zajímavou statí je např. Raná diferenciácia jazykov u bilingválnych detí (1989) Jlirgen 

M.Meisela, která se zabývá vývojem řeči bilingvních dětí. 

S oblastí bilingvizmu a osvojování si jazyka úzce souvisí i oblast výuky cizího jazyka, 

které se věnuje stať Henninga Woda zjeho monografie Psycholinquistik: Eine 

Einfiihrung in die Lehr - und Lernbarkeit von Sprachen (1993). Popisuje důležité 

koncepce strategií vyučování jazyku, konstatuje, že při učení jazyka dochází 

k překonávání různých mezistádií, tzv. mezijazyků, pro které jsou charakteristické jisté 

specifické vývojové chyby, transfer a variace. 
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4. Bilingvizmus v Tuvě 

4.1. Úvod 

Jelikož neexistují žádné práce, které se věnují výpůjčkám z ruštiny v současné tuvštině, 

pokusím se vycházet z poslední práce, která na dané téma byla vydána, a to z publikace 

B.I.Tatarinceva: "Lexikální výpůjčky z ruštiny v současné tuvštině" z roku 1974. Jde 

v tamní situaci o nejnovější práci na toto téma. 

Hlavním úkolem citované práce B.I.Tatarinceva je určení role bilingvizmu v lexikálních 

výpůjčkách na základě materiálu spisovné tuvštiny 70. let 20. st., a zároveň analýza 

rusko-tuvských vztahů a jazykových kontaktů z historické perspektivy. V práci 

B.I.Tatarincev zkoumá vzájemné vztahy různých typů lexikálních výpůjček. Dále provádí 

analýzu zrněn, kterým podléhají výpůjčky při jejich osvojování v jazyce. 

Hlavními zdroji pro jazykové materiály týkající se lexikálních výpůjček ve spisovné 

tuvštině 70. let 20. st. byly slovníky (rusko-tuvské a tuvsko-ruské) a periodika, vydávaná 

v tuvštině (noviny «IIIbIH»-čes. pravda a «TbIBaHbIH, aHbllIKTapbI»- čes. tuvská mládež a 

almanach «Ynyr-XeM»-Čes. velká řeka, tak označují Tuvané Jenisej), a dále vlastní 

autorovo pozorování hovorové tuvštiny. Provádí tedy analýzu ve dvou jazykových 

rovinách: jazyka jako systému (lang) a jazyka jako výpovědi (parole). 

B.I.Tatarincev se ve své knize drží vědecké tradice, která dává do souvislosti lexikální 

výpůjčky s bilingvizmem. Vychází především z prací: L.V.Ščerby Jf36paHHble pa60mbl 

no 5l3blKOeeoeHulO u rjJoHemuKe (1958); G.Paula llpUHljUnbl ucmopuu 5l3blKa (1960); 

N.V.JuŠmanova EeponeucKue 3JleMeHmbl mlOpKCKUX 5l3blKOe (1931); E.Haugena llpmjec 

3aUMcmeOeaHU5l (19721 3
. 

Podle E.M. Vereščagina (ll CUXOJlOZU'-1eCKa5l u MemooU4eCKa5l xapaKmepucmUKa 

oey5l3bl'-tU5l-6wzUHZeu3Ma, 1969) a V.V.Akulenka (Bonpocbl UHmepHaljUOHaJZU3aljUU 

CJlOeapHOZO cocmaea 5l3blKa, 1972) B.I.Tatarincev rozděluje bilingvizmus podle 

sociologického a lingvistického hlediska, z nichž ve svém pojetí bilingvizmu vychází. 

V sociologickém plánu dělí bilingvizmus podle počtů jeho nositelů na individuální, 

skupinový a masovi
4
. Do skupinového bilingvizmu patří tzv. kulturní bilingvizmus, 

definovaný jako "bilingvizmus vzdělaných lidí,,35. 

33 Tatarincev, s. 4. 
34 Vereščagin 1969, s. 40-42 
35 Vildomec, s. 109 
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V závislosti na tom, zda dva jazyky ovládá pouze jedno nebo dvě společenství, 

Tatarincev rozděluje bilingvizmus na oboustranný a jednostranný. U většiny neruských 

národů, které žijí v autonomních republikách a oblastech na území Ruské federace, se 

vyskytuje podle něj masový jednostranný bilingvizmus36. 

V lingvistickém plánu rozděluje B.I.Tatarincev bilingvizmus jednak podle úrovně 

schopnosti nositele bilingvizmu používat druhý jazyk37, jednak podle způsobu 

koexistence oboujazyků38 . 

Podle úrovně schopnosti nositele bilingvizmu používat druhý jazyk rozděluje autor 

bilingvizmus na pasivní (nebo dle Vereščagina na receptivní, kdy bilingvista pouze 

rozumí řeči, která patří jinému jazykovému systému) a aktivní (nebo produktivní, když je 

bilingvista schopen utvářet jazykové formy jiného jazykového systému)39. Produktivní 

bilingvizmus dělí E.M.Vereščagin na koordinovaný a subordinovaný, v závislosti na 

správnosti nebo nesprávnosti utváření jazykových forem jiného jazykového systému4o. 

Toto pojetí koordinovaného a subordinovaného bilingvizmu neodpovídá výkladu těchto 

pojmů u Li Weie (2000) ani u Štefánika (2004), kteří chápou pod pojmem koordinovaný 

bilingvizmus takový druh bilingvizmu, při němž bilingvista disponuje dvěma, ze 

sémantického hlediska relativně nezávislými jazykovými systémy, t.j. každý jazyk 

představuje sémanticky víceméně samostatný jazykový systém41 . A pod pojmem 

subordinovaný bilingvizmus - druh bilingvizmu, při němž mají bilingvisté významové 

jednotky prvního jazyka a dva způsoby (formy) vyjádření: jeden pro první jazyk a další 

pro druhý jazyk, kteří si však osvojili prostřednictvím prvního (silnějšího) jazyka42. 

Produktivní bilingvizmus podle způsobu koexistence obou jazyků dále Tatarincev 

rozděluje na čistý a smíšený (toto rozdělení bylo přijato i L.V.Ščerbou)43. O čistý 

bilingvizmus se jedná v případě, když oba jazyky používá bilingvista samostatně, 

izolovaně jeden od druhého a mezi nimi <<He yCTaHaBJIlIBaeTC.H HlIKaKHX cpaBHeHHrr, 

HHKaKHX rrapaJIJIeJIerr»44. Smíšený bilingvizmus se vyznačuje směšováním obou kódů, 

36 Sunik, Dešeriev,s. 20 
37 Vereščagin 1966, s. 4 
38 Serdjučenko,s. 9-10 
39 Vereščagin 1966, s. 4 
40 Vereščagin 1969, s. 4-5 
41 Štefánik, s. 288 
42 Štefánik, s. 292 
43 Ščerba 1958, s. 6-7 
44 v 

Sčerba 1958, s. 6 
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kdy existuje «rrapaJIrrerrhHa51 CB5I3h 3KBHBaJIeHTHhlX Cpe.IJ:CTB .IJ:Byx 5I3bIKOB c 
4-

cooTBeTcTB)'lOmHMH rrOH5ITH5IMH, a Qepe3 HHX H Me)K.IJ:Y caMHMH 5I3hIKaMH» ). 

Podle názoru G.P.Serdučenka se smíšený bilingvizmus vyznačuje: snadnou záměnou slov 

rodného jazyka slovy z cizího jazyka se stejným významem, přirozeným začleňováním 

slova konstrukcí cizího jazyka do řeči rodného jazyka a přirozeným přecházením v řeči 

z jednoho jazyka do druhého.46 

Právě smíšený bilingvizmus vede k nejhojnějšímu přejímání lexikálních jednotek 

z druhého jazyka47. 

Kromě daného rozdělení bilingvizmu vyděluje B.I.Tatarincev ještě bilingvizmus prvotní 

a druhotný (v závislosti na pořadí jejich vzniku)48. 

Ve své monografii B.I.Tatarincev rozděluje přejaté lexikální jednotky na přímé a nepřímé 

výpůjčky. K nepřímým výpůjčkám řadí strukturně sémantické kalky a sémantické kalky, 

dále polokalky (hybridní slova), která v sobě nesou elementy jak přímých, tak nepřímých 

výpůjček, tudíž je možné je nazvat přechodnými výpůjčkamz49 . Termín hybridy se 

vyskytuje u Haugena (1950) a dále je přejímán Tatarincevem (1974) a Štefánikem 

(2003). 

Vedle výpůjček dále vyděluje tzv. stimulované formy slov (cTHMyrrHpoBaHHhle 

06pa30BaHH5I), ve kterých se podle E.Haugena přejímá pouze obsah slova a ne slovo 

samotné5o. Stimulované formy B.I.Tatarincev neřadí mezi přejatá slova a chápe je jako 

výsledek osobitého vlivu cizího jazyka na lexiku rodného jazyka.5
! Takovým příkladem 

stimulovaných forem slov jsou slova, v kterých došlo k rozšíření jejich významu, což ale 

nebylo zapříčiněno vlivem cizího jazyka. Např. v tuvském slově 6acKbzbzUl «cTyrreHh 

rrecTHIIIIhl» se objevil nový význam «rre.IJ:aJIh» a «KrraBHllla». Takové stimulované formy 

podle B.I.Tatarincevaje nutné odlišovat od sémantických výpůjček52 . 

Občas se objevují i stimulované tvary, které vznikly přehodnocením významu slov, jež už 

v tuvštině existovala (označovala reálie). Z nějakého důvodu však tato slova ztratila svou 

aktuálnost pro nositele jazyka a začala se používat pro označení nových reálií, které se 

45 A vrorin, s. 10 
46 Serdjučenko,s. 10 
47 Jušmanov, s. 110 
48 Tatarincev, s. 6 
49 Tatarincev, s. 9 
50 Haugen 1956,s. 62 
51 Tatarincev, s. 10 
52 Tatarincev, s. 10 
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ale podle vnější podoby a své funkce shodovaly s dříve existující reálií. Např. dnešní 

tuvské slovo .'I1aLlblKmaaUi označuje botičku nebo střevíc. Podle etnografických záznamů 

E.K.Jakovleva toto slovo označovalo «B5l3aHHble TycpJIlI 113 6enoŘ IIIepcTII Ha O,l1;Hy 

cTyrrHlo; e,l1;Ba ,I1;OXO,l1;5lT ,11;0 llJ,IIKOnoTKII. YrroTpe6nmOTC5l rrpoMblIIIneHIIKaMII Ha 
53 oxoTe ... » . 

Dále k stimulovaným formám řadí B.I.Tatarincev opisná pojmenování přejatých reálií, 

jako např. tuvské lwoaz-mepze «BenOCIIrre,l1;» (dosl.: rreIIIa5l Tenera) nebo Kb16ap-cyz 

«KepOCIIH» (dosl.: rop5lllJ,a5l BO,l1;a). 

Není mi zcela jasné, co přesně míní Tatarincev stimulovanými formami slova jak se liší 

od kalků. Možnou paralelu vidím v uvedených deskriptivních novotvarech ryze domácí 

tvořivosti uvedených E.Haugenem (1972) (srov. 3.2.1.). 

Příklady mongolizmů v tuvštině, které byly inspirovány starou mongolštinou, mnohdy 

Tatarincev uvádí bez příslušného tvaru v současné mongolštině. Pro názornější porovnání 

daných slov, uvedené mongolizmy doplňuji jejich podobou v současné mongolštině dle 

Mongolsko-českého slovníku (1987) za pomoci rodilé mluvčí M.Ganbold a pomoci 

doktoranda katedry mongolistiky Zdeňka Štebety. 

4.2. Dějiny rusko-tuvských jazykových kontaktů 

Abychom jasně porozuměli charakteru současných rusko-tuvských jazykových vztahů a 

charakteru výpůjček v oblasti lexikologie současné spisovné tuvštiny, musíme 

prozkoumat jazykové kontakty Rusů a Tuvanů z historického aspektu. 

Výpůjčky je nutné časově zařadit v souvislosti s typem bilingvizmu, který v době 

přejímání daných lexikálních jednotek existoval nebo převládal, a zároveň je nutné uvést, 

jakým způsobem pronikala přejatá slova do tuvštiny. 

B.l. Tatarincev vyděluje tři základní období: 

1. konec 19. století - začátek 30. let 20. století: období individuálního bilingvizmu a 

přejímání lexikálních jednotek ústní formou. 

2. začátek 30. let - polovina 40. let 20. století: období skupinového (kulturního) 

bilingvizmu a převážně přejímání lexikálních jednotek písemnou formou. 

3. druhá polovina 40. let 20. století - do současnosti (do roku vydání publikace - r. 1974): 

období masového bilingvizmu a přejímání lexikálních jednotek ústní i písemnou formou. 

53 Jakovlev, s. 94 

21 



4.2.1. Období individuálního bilingvizmu a přejímání lexikálních jednotek ústní 

formou 

Rusové se poprvé setkali s předky dnešních Tuvanů na začátku 17. století54
• Začátkem 

60. let 17. století některé tuvské rody platily jasak Rusům. Přestože většina rodů byla pod 

nadvládou mongolského státu Altyn-chánů, a poté Džungarska, některé tuvské rody 

zůstávaly pod nadvládou Rusů až do zrušení hranic Ruska s Čínou v roce 1725. 

Rozpadem Džungarska a ovládnutím jeho území vojsky Cinské (Mandžuské) čínské 

dynastie, byly kontakty Rusů a Tuvanů přerušeny. V polovině 18. století Rusové, 

vybírající jasak od Tuvanů, se přestěhovali do Tuvy, a byli tak považováni za zběhy. Byli 

za nimi posíláni kozáci, aby je přivedli zpátky55. 

Kontakty Rusů a Tuvanů se obnovily až v 70. letech 18. století, ale už v jiné podobě než 

dříve. V té době byly podél pohoří Sajan rozmístěny pohraniční stráže tvořené kozáky. 

Mezi kozáky, kteří vykonávali pohraniční službu, a Tuvany vznikl výměnný obchod. 

Pokračoval až do druhé poloviny 19. století. 

Na konci 30. let 19. století se v Tuvě objevila první ruská rýžoviště zlata (zlaté doly), 

založená v ústí řeky Systyg-chem (SV Tuvai6
. 

V 60.- 70. letech 19. století se v Urianchajském kraji (tak se v té době jmenovala Tuva) 

objevily první ruské podniky. S Urianchajským krajem obchodovali hlavně minusinští 

kupci a také starověrečtí kulaci - obchodníci, kteří žili v Minusinské oblasti, většinou ve 

městě Usinsk. 

Po nich, v 80. letech 19. století, začíná osvojování a osídlování Tuvy ruskými rolníky a 

zemědělci. Hlavně díky nim se začal zvyšovat počet ruského obyvatelstva na území 

Tuvy. V roce 1888 bylo v Urianchajském kraji jenom 150 Rusů57 , kdežto o dvacet let 

později, v roce 1909 jich bylo už přes 2 tisíce58
. 

V dalších letech, hlavně v době, kdy byla Tuva ruským protektorátem (v roce 1914), se 

začal počet ruských obyvatel stále více zvyšovat: v roce 1916 v Urianchajském kraji bylo 

8108 ruských přistěhovalců59 , a v roce 1918 už 11958 Rusů6o , kteří představovali 

přibližně 1/5 všeho obyvatelstva Urijanchajského kraje. 

54 Istorija Tuvy, díl 1., s. 201 
55Yatin,s.131-132 
56 Rodevič, s. 10,28 
57 Afrikanov, s. 7 
58 Rodevič, s. 55 
59 Dulov, s. 467 
60 Kabo, s. 173 
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Z pracovních styků Rusů a Tuvanů nejdůležitější místo zaujímalo obchodování. Velká 

část ruských obyvatel se věnovala zemědělství a zároveň obchodování s "Urianchajci,,61. 

K tomu ještě existovalo i mnoho obchodních podniků, které patřily ruským kupcům. 

Jiným druhem pracovních styků Rusů a Tuvanů bylo nádeničení Tuvanů u Rusů (hlavně 

u kulaků a kupců). Pracovali v zlatých dolech, které patřily ruským soukromníkům. 

Z hlediska kulturního, zejména vzájemných jazykových kontaktů to mělo nemalý 

význam a kromě toho to znamenalo i dobré sousedské vztahy. 

Jazyková komunikace místního obyvatelstva s přistěhovalci měla své zvláštnosti. V Tuvě 

nebyla (do roku 1914) ruská administrativa, nebyly tu školy pro místní obyvatelstvo, ani 

chrámy. Nepůsobili tu žádní misionáři, tak jak tomu bylo na Altaji nebo v Chakasii. 

Tuvané, až na malé výjimky, neuměli rusky. To potvrzují např. zápisky F.J.Kona, u 

kterého se objevuje zmínka "o starším Sojotovi", pracovníkovi doprovázejícím ruskou 

obchodní karavanu, který rozuměl rusky62. Dále např. V.A.Ošurkov popisuje své dva 

tuvské průvodce, kteří uměli rusky. Oba průvodci dlouhá léta pracovali v obchodních 

podnicích, které patřily ruským kupcům, jeden z nich pracoval u Rusů už od svých devíti 

let63 . 

V cestovních zápiscích P.N.Krylova se píše o průvodci jménem Amdžela, který nejen 

mluvil, ale uměl rusky i číst a psát64. Tento Tuvan také dlouho pracoval u ruských 

obchodníků (G.P.Safjanova)65. Z toho vyplývá, že ovládání ruštiny Tuvany bylo velmi 

výjimečné, a proto stálo za zvláštní zmínku jejich současníků66 . 

Jazykový stav, kdy ruštinu ovládali jen někteří Tuvané (hlavně ti, kteří byli řadu let v 

bezprostředním spojení s Rusy), označuje Tatarincev jako "individuální bilingvizmus". 

Ruské obyvatelstvo Tuvy do určité míry tuvsky umělo. Je známé, že ještě v 30.letech 

19.století velká část kozáků, kteří střežili hranice, uměli tuvskl7
• Znalost tuvštiny byla 

rozšířena i mezi ruskými obchodníky, jak uvádí R.M.Kabo svědectví A.V.Adrianova, 

které takto charakterizuje minusinské kupce: "Všichni tito kupci obchodovali s dobytkem 

61 Rodevič, s. 126-134 
62 Kon,s. 24 
63 Ošurkov,s. 121, 123-124, 149 
64 Krylov, s. 8 ,45 
65 Krylov, s. 45 
66 Adrianov 1915, s. 7 
67 Istorija Tuvy, díl I., s. 376 
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a uměli tatarskl8
. Když uzavírali obchody s Tuvany, chovali se jako by jim bylo 

dorozumívání se s nimi vlastní,,69. Znalost jazyka příbuzného tuvskému pomohla k 

ovládnutí i samotné tuvštiny. F.J.Kon ve své práci dokazuje znalost místních turkických 

jazyků (dokonce i mongolštiny) u ruských obchodníků7o • Zachované údaje svědčí o tom, 

že tuvsky uměli nejen obchodníci, ale i členové jejich rodin71
. 

Většinu ruského obyvatelstva během několika let tvořili přistěhovalci ze sousedící 

s Tuvou Minusinské oblasti. Pocházeli "z kozáků a rolníků z vesnic z tajgy ze severního 

úpatí Sajan,,72. Byli to lidé, kteří měli dříve kontakty s Chakasy nebo se samotnými 

Tuvany. Je jasné, že zdaleka ne každý přistěhovalec uměl perfektně jazyk místního 

obyvatelstva, ale jeho znalosti byli na takové úrovni, aby se mohl v obyčejných 

každodenních situacích dorozumět. Tatarincev v tomto případě hovoří o existenci 

bilingvizmu mezi ruskými přistěhovalci. Jestliže ne masového, tak alespoň skupinového 

(hlavně u obchodníků). 

Individuální tuvsko-ruský bilingvizmus byl mezi původním obyvatelstvem Tuvy 

druhotný ve vztahu k dříve existujícímu skupinovému bilingvizmu, a to tuvsko

mongolskému, jenž byl dlouhodobou a masovou záležitostí. Mongolština měla obrovský 

vliv na utváření tuvštiny. Mongolizmy, které se v tuvštině objevily, měly v první řadě 

velký vliv na tuvskou lexiku. 

4.2.1.1. Rané ruské výpůjčky 

V rámci takto rozvíjejících se rusko-tuvskýchjazykových kontaktů docházelo k přejímání 

některých ruských slov do tuvštiny té doby. Výpůjčky byly převzaté do tuvštiny 

výhradně ústní formou. Šlo o jednotlivá slova (přímé výpůjčky), bylo jich kolem 40 a 

rozdělují se na následující tématické skupin/3
: 

68 Mluví se, pravděpodobně, o chakaských dialektech: kačinském, satanském atd. Chakasy v té době 
nazývali minusínskými tatary. (Tatarincev s. 17) 
69 Kabo, s. 97 
70 Kon, s. 97 
71 Ostrovskij,s. 18 
72 Rodevič, s. 56 
73 Většina slov je uvedena v knize Pal'mbacha a Aragači Osnovy tuvinskoj orfografii, Kyzyl 1963 s. 172-
173 Některá slova jsou doplněna z Tuvinsko-russkogo Slovarja, Moskva 1955 a z druhého vydání tohoto 
slovníku, Moskva 1968, in:Tatarincev, s. 18 
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1. Zemědělství (včetně názvů koňského postroje): capaam «3apoJJ:, CTor» - stoh, xen:33H 

«KorrHa» - kupka sena, aH;ltaap «aM6ap» - sýpka, MOO:JlCa «BO)!OKI1» - opratě, OZJWH,mt 

«orrro6JUI» - vidličnatá oj v ruském spřežení, CblttOOollyKa «ceJJ:ěJIKa» - část koňského 

postroje, kůží potažený polštářek, součást sedla, xOMym «XOMYT» - chomout, oyza «JJ:yra» 

- duha nad chomoutem spojující obě oje, Ulbmbl51a «IIIJIe5I» - postraní řemen, náprsnice 

v postroji bez chomoutu, Xe/le'-lUK «KOJIhlJ,O JJ:JI5I KOChI (ceJIhCxo3.0PYJJ:I15I)>> - železný 

prstenec spojující kosu a dřevěnou násadu. 

Do této skupiny můžeme zařadit i slovo MOM6yUl - zast., dialekt. «rrOMO% (pa6oTa 

MHpOM 3a yromeHI1e)>>, které patřilo mezi zvyklosti ruských zemědělců žijících na Sibiři. 

1. Oděv a obuv. Materiály na jejich zhotovení: 6blJwam dialekt. «rrJIaTOK rOJIOBHoH», 

canblK «carror», UP3::Jn - nec zast. «perrc» - ryps, vroubkovaná látka, caiímblblH «caTI1H», 

Ca6bl51 «ca<ph5IH» - vydělaná kůže, 60pa - KOLtmyHaK «6POJJ:HI1» - vysoké holínky z měkké 

kůže, určené pro brození a chůzi v močálech. 

2. Domácí nástroje: KO'-laJZ «KOTeJI, BeJJ:po», 6eoYP33 «BeJJ:po», oonap-6allobl dialekt.. 

«Torrop-KOJIYH». 

3. Jednotky délky a váhy, platební jednotky: ap:J/CblblH zast., hovor. «apIIII1H», 6blpblcmaa 

zast. «BepCTa», 6yym zast. «rrYJJ:», KeneeK «KorreHKa». 

4. Lovecké potřeby: 6yypze «JJ:P060BI1K» - brokovnice, 6blpoaaH «6epJJ:aHKa» - berdanka, 

jednoranová zadovka, 6blcmaH «rrI1CTOH» - kapsle, zápalka, KanCblblll «KarrCIOJIh» -

rozbuška trhací nálože, roznětka v náboji, blp:J/caHaK «rrpY)KI1Ha, KarrKaHa» - kapkan, 

železa na škodnou. 

5. Potraviny: Kpyn'-laam «KpyrrTIaTKa» (MyKa) - hrubá mouka, KaJZa'-lblK «KaJIaTII1K, KaJIaTI» 

- druh bílého chleba, oooyp6a «OTpy6m> - otruby, XWl:33n «xJIe6». 

6. Etnonyma označující Rusy: 7W3aK zast. «pyCCKI1H», opyc «PYCCKI1H». 

7. Ostatní: cepeH,zu «crrI1TIKI1» (z rus. Cep5IHKI1), mO'-lyy/lloo'-lyy/la «TOTII1JIO» - brusič, 

canyllyym zast. «3a6op, 3arrJIOT», oye «TY3» - eso - název karty. 
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Jak vidíme, počet výpůjček v jednotlivých skupinách není velký a většinou tyto přejímky 

z ruštiny označují konkrétní reálii. Jejich způsob přejímání svědčí o tom, že všechny 

pronikly do tuvské lexiky skrze obchodní kontakty a seznámení se s Rusy, jejich prací a 

způsobem života. 

Přejímání slov v prvním období rusko-tuvských jazykových kontaktů, pravděpodobně 

velice málo souviselo se znalostí ruštiny u jednotlivých Tuvanů. Zároveň však zdrojem 

pro přejímání slov mohla být tuvština bilingvních Rusů v Tuvě. 

Převzatá slova, uvedená výše, mají většinou obecně jazykový charakter a jsou součástí 

současné spisovné tuvštiny. Množství výpůjček z této doby se však liší v jednotlivých 

tuvských dialektech a místních nářečích. V řeči Tuvanů, kteří se dostali do kontaktu 

s Rusy dříve než zbylá většina Tuvanů, a kteří žijí v oblastech s vyšším počtem ruského 

obyvatelstva, jsou zafixované některé rusizmy, které nejsou součástí jiných místních 

nářečí ani spisovné tuvštiny. Taková slova se objevují v řeči obyvatel Pij-chemskéh074 a 

Todžinského okresu75
. Ovšem nejvíce takových rusizmů najdeme v řeči tzv. "usinských 

Tuvanů", kteří žijí mimo území Tuvy, a to v Krasnojarském kraji. Od počátku 19. století 

měli blízké kontakty s Rusy a byli jimi výrazně ovlivněni76 • 

Počet přejatých ruských slov, která patří do tohoto období, není tedy velký. Dokonce ani 

když k nim přičteme slova, jejichž výskyt je teritoriálně omezen. V tomto období, podle 

historicko-etnografických údajů77 , měla větší vliv na Tuvany ruská kultura než jazyk 

Rusů. Pro pojmenování převzatých reálií se používaly v jazyce dříve existující lexikální 

jednotky. Je známé, že na konci 19.- začátku 20. století začali Tuvané používat, podle 

vzoru Rusů, jako dopravní prostředek selský vůz (meJlezy), ale i přesto, že byly široce 

převzaté z ruštiny názvy detailů koňského postroje, jež souvisely s potahovou dopravou, 

nazvali Tuvané selský vůz už dříve existujícím slovem mepze, které je mongolského 

původu (mong. T3p3r). S.I.Vanštejn, který se zmiňuje o rozšíření vozové dopravy ve 

Střední Asii ještě ve středověku, uvádí, že "na konci 19.-začátku 20. století západní 

74 Sarykaj, Nekotoryje itogi ... s. 300, 302 
75 Čadamba, Z.B. Todžinskij dialekt tuvinskogo jazyka., in:Tatarincev, s. 20 
76 Sarykaj, Svedenija o reči ... s. 274 - 275 
77 Dulov, s. 471-472 
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Tuvané měli dochovanou představu o selském voze ve folklóru, v ústní tradici, na 

o brázcí ch ... " 78 • 

Podobně tak název pro loďku - xe)vte, který je obecně turkického původu, ovšem 

zaznamenaný ve starých památkách turkické písemnosti ve formě keme (staroturkický 

původ)79. 

Jak vidíme, v raném období rusko-tuvských jazykových kontaktů se vůbec neobjevují 

převzaté názvy reálií, pro které už existovalo analogické pojmenování ve skutečnosti. To 

může souviset s faktem, že pro pluh a kosu, které se objevily mezi Tuvany 

prostřednictvím Rusů, byla přenesena pojmenování od zemědělských nástrojů jako bylo 

aHoa3blH (vesnické nářadí podobné rádlu)8o a Kaoblblp (nejspíše doma vyrobený srp, o 

kterém se zmiňuje E.K.Jakovlev)81. Slova aHOG3blH a Kaoblblp jsou mongolského původu 

(mong. amKHc-pluh, rádlo, xa)];yyp-kosa). 

Podobným případem jsou i slova, která označují reálie převzaté od Rusů, a jejichž vnější 

podoba napovídá převzetí z ruštiny. Zajímavý je vývoj slova xoopau «ropo)];», které ještě 

donedávna bylo pokládané za výpůjčku z ruštiny82. Poprvé bylo zaznamenané v tuvštině 

N.F.Katanovem v podobě Koopml ve významu «ropo)]; MHHyCHHCK", tzn. fakticky 

v podobě zeměpisného názvu (toponyma). Jako název Minusinské oblasti se toto slovo 

(v podobě xopaií) objevuje i ve zmiňované práci E.K.Jakovleva, který ho řadí ke slovům 

používaným v ústní tradici tuvského kmene - maady a dále ke slovům, která používala 

tuvská šamanka při svých obřadech. 

To odpovídá pohledu L.P.Potapova, který označuje Xopaií jako název Minusinské kotliny 

a dává ho do souvislosti s toponymem KOHzpau, které zapsal G.N.Potanin u Altajců a 

odpovídá označení Sagajské stepi v Munisinské oblasti83 . 

Š.Č.Sat poukazuje na to, že zeměpisný název XOHzapau, který je shodný s toponymem 

KOHzpaií, se na konci 19. století, podle zápisů N.F.Katanova, vyskytoval v jazyce 

Tofalárů a označoval město Krasnojarsk. 

Na základě toho vyslovil N.F.Katanov domněnku, že tuvské xoopaú «ropo)];» Je 

odvozené z turkického slova typu KOHzpaú - xOHzapaií. Neupřesňuje však, co je to přesně 

78 Vajnštejn, s. 152 
79 Tatarincev, s. 21 
80 Podrobnější popis u Vajnštejna s. 167-168 
81 Jakovlev, s. 74, 93 
82 Pal'mbach, Aragači, s. 99 
83 Potapov 1969 Etničeskij ... , s. 22 
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za slovo. Domněnku Š.Č.Sata o souvislosti tuvského slova s výše uvedenými toponymy 

dosvědčuje i analýza vnější podoby slova84
. 

Co se týče původu samotných toponym, je zde velice zajímavé svědectví M.A.Kastrena, 

který v roce 1847 uvedl, že "tataři (což je pojmenování pro všechny místní turkické 

kmeny), kteří platí daň Krasnojarsku" nazývají Krasnojarsk KOHZOpoii tzn. «MeCTO, B 

KOTOpOM 3BOH5IT B KOJIOKOJIa »85. Samotní výběrčí daní se nazývali KOHZpOUttU -

KOHZOpOUttU, což je odvozené od toponyma KOHZOpou86. Tento způsob, jenž vysvětluje 

vznik názvu toponyma, je zcela možný, zvláště když se ve mnohých turkických jazycích 

vyskytují slova podobně znějící jako slova KOHzopOlI - xOHzapau, která označují 

předměty, které zvoní. Tak např.v tuvštině jsou slova KOH,Za «KOJIOKom>, KOH,zypaa 

«rrorpeMyIlIKa, 6y6eWH:lK», KOH,zypzau «3BeH5I:w;ee, rpeM5III(ee». 

Je také možné, že právě zvony a jejich zvonění bylo chápáno původním turkickým 

obyvatelstvem jako znak, který odlišoval město Krasnojarsk založené Rusy od jejich 

osad. Slova zvon a zvonění pak posloužila základem pro výše uvedená pojmenování. Není 

vyloučené, že označení města Minusinsk (a později i Minusinské kotliny nebo její části) 

KOHzpau nebo také KOHzapau (XOHzapau) , od něhož je odvozeno tuvské slovo xoopml 

«ropO,I]», vznikla na stejném základě. 

Můžeme tedy souhlasit s verzí o turkickém původu slova «ropo,)]» s tím upřesněním, že 

sémantika slova očividně podléhala ruskému jazykovému vlivu a určitý význam měla i 

zvuková blízkost toponyma s ruským slovem «ropo,lJ;». Slovo xoopml (ve tvaru xopml) v 

jeho dnešním významu se začalo používat v prvním desetiletí 20. století87
• Není náhoda, 

že i město Bělocarsk (dnes Kyzyl), založené v roce 1914 Rusy, Tuvané zpočátku 

nazývali xoopau88, které rozšířilo používání slova a postupně ho změnilo v obyčejné 

podstatné jméno obecné (apelativum). Tento proces byl dovršen už v období Tuvské 

národní republiky (TNR). 

Historie slova xoopau je tedy nejen svědectvím pouze tuvsko-ruských kontaktů, ale i 

kontaktů Tuvanů s ostatními sousedícími turkickými etniky, hlavně s Altajci a Chakasy. 

Není vyloučené, že právě prostřednictvím těchto sousedících národů do některých 

84 Sat 1973, s. 106 
85 Kastren, s. 427 
86 Kastem, s. 427 
87 Suchovskij, N.N. Posobije dlja izučenija Urianchajskogo (Sojotskogo) jazyka. Minusinsk 1911, 
in:Tatarincev, s. 23 
88 Dulov, s. 500 
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tuvských dialektů pronikla ruská slova, která byla původním obyvatelstvem Tuvy přejata 

až později při těsnějším kontaktu s Rusy. Tak např. v jedné písni, kterou zaznamenal 

v roce 1861 V.V.Radlov u západních Tuvanů žijících nedaleko jezera Kara-ChOl, se 

objevuje ruské slovo caJloam<<<cOJIJ1,aT}9. Slovo voják je i v současné spisovné tuvštině 

(coJloam), ale patří mezi relativně nová převzatá slova. Výskyt tohoto slova v materiálech 

V.V.Radlova svědčí o vlivu altajských dialektů, v kterých se často vyskytuje, zejména -

ve folklórních památkách9o
• 

Ne náhodou se v řeči západních Tuvanů objevuje slovo apblUl91 rus.<pmKb, které se 

nevyskytuje v jiných tuvských nářečích, ani ve spisovné tuvštině (spisovně tuvsky 

«pmKb» - KeK-mapa). Slovo apblUl je však součástí altajských dialektů92 . 

Není vyloučené, že námi zde uvedené ruské výpůjčky mohly proniknout do tuvštiny 

prostřednictvím mongolštiny. Tak např. vynechání konečného [H] ve slově Caebl51 

«ca<pb5IH» se dá vysvětlit tím, že jeho nepřímým základem byla mongolština, pro kterou 

je charakteristické vynechávání poslední souhlásky (srov. tuvské slovo s zapadně -

chalchaským cawia<rus. ca<pb5IH )93. 

4.2.1.2. Fonetické zvláštnosti přejatých slov 

Nehledě na malý počet převzatých slov, která patří do prvního období rusko - tuvských 

jazykových kontaktů, můžeme určit základní fonetické vlastnosti přímých lexikálních 

výpůjček, které se do určité míry projevují i v současné tuvštině. 

Změny, kterým podlehly výpůjčky, rozděluje B.I.Tatarincev na pravidelné a nepravidelné 

Za hlavní pravidelné změny můžeme považovat: 

- v oblasti samohlásek: 

1. Nejvýraznější změny ve vokalizmu samohlásek se týkají jejich přizpůsobení se vokální 

harmonii (hlavně palatální harmonii), což znamená, že se ve slově vyskytují pouze 

samohlásky přední nebo zadní. Typ samohlásek se řídí podle typu samohlásky 

89 Radlov 1866, s. 4 I O 
90 Baskakov, s. 146 
91 Babuškin, s. 211 
92 Radlov 1893, s. 278 
93 Vladimirov, s. 221 
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v přízvučné slabice (.11oO:J/ca «BO)K)KH», 6blpblcmaa «BepCTa», 6blpoaaH «6ep,n:aHKa»), 

někdy se řídí i podle první slabiky (nepřízvučné): 6eoyp33 «Be,n:po», oO'-lyylla «T01.JHJIO». 

2. Přízvučná samohláska v ruském slově, která je dlouhá, se ve většině případech 

reprodukuje (napodobuje v tuvštině dlouhou samoháskou: oooyp6a «OTpy6H», caumblblH 

«canm»). 

Přízvučnou se stává většinou poslední slabika94
. 

3. V prvních slabikách tuvských slov se téměř vůbec nevyskytuje široké labializované 

[o]. V této pozici stojí většinou bud' široký nelabializovaný zvuk [a] nebo úzký 

labializovaný zvuk [y]. Těmito zvuky, jak dlouhými, tak krátkými se zaměňuje 

samohláska [o] v prvních slabikách ruských výpůjček: capaam <<3apo,n:», oonap «Tonop», 

KO'-larz «KOTeJI», canyllyym «3anJIOT», M0Jl16yUl «rrOMOLIb». 

- v oblasti souhlásek: 

1. Ruské měkké souhlásky se stávají tvrdými ve druhém komponentu (CblUOoo.rzyKa 

«ce,n:eJIKa», 6blcmaH «rrIIcToH») nebo změkčenými v prvním komponentu. Přičemž ruská 

souhláska [T'] se uprostřed slova mění v [LI] (KO'-lGll «KoTeJI») a na konci slova v [III], tam 

kde se v tuvštině nevyskytuje [LI] (MOM6yUl «rroMOLJ:b»). 

2. Na začátku tuvských slov existuje opozice slabého [6] a silného [rr] (odpovídajících 

znělostní korelaci [II:] a [T]). Fonetický systém opozice znělosti a neznělosti foném na 

začátku slova, který je vlastní ruštině, v tuvštině neexistuje. Neznělé i znělé fonémy na 

začátku přejatých slov jsou brány jako slabé souhlásky: oyc «TY3», oyza «,n:yra», 6blllaam 

<<ITJIaTOK», 6blpoaaH «6ep,n:aHKa». Zároveň je v některých tuvských nářečích 

charakteristické použití [M] místo začátečního zvuku [6], který se užívá ve spisovném 

jazyce. Např. slova MOO:J/ca< 6O:J1C:JICU a MOM6yUl, v kterých proběhla změna začátečního 

[6] v [M] (obě jsou závěrové). 

Začáteční znělé souhlásky v převzatých ruských slovech se stávají neznělými. Pro 

tuvštinu je typické, že se v ní nevyskytují znělé souhlásky na začátku slov: capaam 

<<3apo,n:», canyrzyym «3arrJIOT». 

9-+ Týká se i současných přejatých slov. Viz Š.Č.Sat 1968, s. 94 
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3. V případě, když spojení souhlásek na začátku ruského slova neodpovídá zákonům 

slučování tuvských souhlásek, staví se mezi ně samohláska (tzn. epentetická). Tak např. 

nepřípustné je spojení souhlásek na začátku slova UIJleR . Odtud vzniklé UlblJlbl5l. Podobně 

tak do spojení dalších souhlásek se vkládá samohláska. Tak např. spojení souhlásek op ve 

slově Be,ll,pO, mp ve slově oTpy6II, JlK ve slově Ce,ll,eJIKa, pcm ve slově BepcTa atd. Podle 

toho, jestli patří slovo k tvrdému nebo měkkému vzoru (deklinaci) se vybírá i 

samohláska: 6soyp:n, oooyp6a, cbtiíoooJlyKa, 6blpblcmaa. 

4. Ruské neznělé souhlásky, stojící mezi dvěma vokály nebo meZi sonorou a 

samohláskou, se v přejatých slovech z ruštiny stávají více znělými (ca6blR «cacph5IH», 

ap:JlCblblH «apIIIIIH») nebo se zdvojují (canblK [carrrrhIK] «carror», XSn33H [xsrrrr33H] 

«KorrHa», KsneeK [KsrrrreeK] «Korreň:Ka»). 

5. Některé sonory, např. [p], nemohou stát na úplném začátku tuvského slova. Proto před 

převzaté ruské slovo, ve kterém stojí [p] v dané pozici, se staví samohláska (protéza), 

která je bud' přední nebo zadní, což zavisí na vzoru daného přejatého slova: opyc 

«PYCCKIIň:» ze tvaru pyc nebo PYCb, up33n-noc «perrc». 

6. Souhlásky, které neexistují v tuvštině, se zaměnily podobně vyslovujícími se zvuky v 

souvislosti s jejich pozicí ve slově. Na začátku slova se znělé reto-zubní [B] a jemu 

párové (podle místa tvoření) neznělé [cp] změnily ve slabý reto-retný (bilabiální) zvuk 

[6]: 6ooyp:n «Be,ll,po», 6blpblcmaa «BepCTa». V pozici mezi dvěma vokály se zvuky [B] a 

[cp] přeměnily v reto-retný zvuk [B]: ca6blRa «cacph5IH». Dále předopatrové [H] ve spojení 

zvuků HK a Hr se mění na zvuk [H;], který se nevyskytuje v ruštině: cepeH;2u «crrWIKII». 

Podívejme se též na relativně nová převzatá slova: Jl03yH; «JI03YHr», MumuH;2U (píše se 

MumuH2). 

Podle zvukové stránky některých slov můžeme říct, že jsou odvezena ne od spisovných 

tvarů slov, ale od tvarů z dialektů a tvarů vyskytujících se v lidové řeči. Plně to vysvětluje 

způsob, jakým pronikala ruská slova do tuvštiny v raném období. Pronikala 

prostřednictvím ústních kontaktů s ruskými kupci i zemědělci. Proto 6blJlaam<nJlam, 

cepeH;2U «crrwIKII»<cepRHKu, MOM6yUl< nOo110'ib, canyJlyym< 3anJlOm. 

V některých případech je potřeba vysvětlit zvukovou stránku ruských výpůjček podle 

jejich gramatického tvaru, v jakém pronikly do tuvštiny. Dlouhá samohláska [o] ve slově 
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.110w/ca «BO)lOKlI» svědčí o tom, že toto slovo bylo převzaté v množném čísle s 

přízvukem na první slabice (srov. 6oJ/cJ/cá). Přejatá slova xem3H a KeneeK jsou zjevně 

odvozená od tvaru genitivu plurálu ruských předchůdců KoneH a KoneeK, a očividně 

mnohem později převzaté .llanmyy ve tvaru akuzativu (např. ve výrazu lIrpaTb B naIITy). 

Tyto výpůjčky jsou odvozené od tvarů podstatných jmen, které se nejvíce používaly. 

Např. se slovy KorrHa a KOrrell:Ka je spíše spojena představa množství nazývaných 

předmětů: CTonbKO-TO KorreH, CTonbKO-TO KorreeK. Proto se nejčastěji tyto výpůjčky 

vyskytují ve tvaru genitivu pl. 

Ve většině analyzovaných příkladech ruských výpůjček proběhly při přejímání výše 

uvedené pravidelné změny. Příkladem nepravidelných změn je většinou záměna spojení 

zvuků M6 spojením zvuků H,.l\1 ve slově aH;l1aap «aM6aap», a výskyt epentetického 6 ve 

slově MOM6yLU. Mimo jiné se též objevují případy, kdy nedošlo ke změně přízvučné ruské 

samohlásky v dlouhou samohlásku v tuvštině: Óyza «.ll:yra», KO'-laJl «KOTen», canblK 

«carror», 6blcmaH «rrlIcTOH», cepeH,zu «crrIfLIKlI (cep5lHKlI)>>, Óyc «TY3». Nepravidelné 

změny ve fonetické asimilaci jsou výsledkem neznalosti ruštiny u Tuvanů v době, kdy 

byla přejímána. Dobrá znalost ruštiny byla mezi tuvským obyvatelstvem v raném období 

jazykových kontaktů vzácností. 

U N.F.Katanova je zaznamenána první raná etapa rusko-tuvských jazykových kontaktů. 

Příklady přejatých ruských slov, která uvádí, jsou ve 2 - 3 variantách. Odráží samotný 

proces osvojování přejatých slova jejich přizpůsobení k tuvské výslovnosti. Jednotná 

fonetická podoba ruských výpůjček není rozpracována. Ve variantách výslovnosti jsou 

často nepravidelné změny, které jsou individuální a jinde se neopakují. 

Jako např. slovo penc (punc) mělo tyto varianty výslovnosti: up3n-nec, upunnuc a 

napbznnblC. Ve druhé variantě jsou změny zcela pravidelné. To je hlavně díky objevení 

protéz a epentéz: upunnuc «plIrrc». Změny, které jsou v up3n-nec a napbznnblc, jsou 

nepravidelné. Podoba slova, která se zachovalo v současné tuvštině (up33n-nec), je 

výsledkem «lidové etymologie». Projevila se tu snaha najít v daném slově jeho vnitřní 

formu, která racionálně vysvětluje význam slova bez ohledu na znaky, které odkazují 

k původu slova. Nedělitelná forma slova je chápána jako slovo složené, které znamená 

«TKaHb (rrec) [rro lIMeHlI] lIp33rr». 
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Poměrně často je «lidová etymologie» založená na čistě vnější zvukové podobnosti, tzv. 

«COpH<pMoBaHHH»95. Jsou případy, kdy analogickými slovy, na jejichž základě vzniká 

podoba ruského slova v tuvštině, mohou být sémanticky nepříbuzná slova, která odráží 

jen částečný význam výsledné podoby výpůjčky. Např. slovo eanblK «carror» mohlo mít 

asociace ve slově MaublK «CTyrrH5I», a slovo oye «TY3» ve slově oye «COJIb», X8Jle4UK 

«KOJIbl(O .n;JI5I KOCb!» (pravděpodobně rus. KOJIeqKo) ve slově X8Jle4UK «6aTpaK» a slovo 

eepeH,2U ve slově XOpeH,2U {<3aKBacKa», «HMYIIIeCTBO» nebo v jiných podobně znějících 

slovech, avšak významově diferencovaných. 

Porušení pravidel slučování souhlásek a ztráta délky samohlásek v ruských výpůjčkách, 

podle N.F.Katanova souvisí se snahou Tuvanů zachovat cizí výslovnost (ruskou) 

přejímaných slov na úkor své vlastne6
. 

Nezávisle na tom, zda byly změny ve fonetické podobě výpůjček výsledkem lidové 

etymologie nebo snahou Tuvanů zachovat jejich ruskou výslovnost, je patrná v ruských 

výpůjčkách nepravidelná zvuková substituce, charakteristická pro předbilingvní situaci 

v raném období rusko-tuvskýchjazykových kontaktů. 

Po vítězství Říjnové revoluce nastaly změny v rusko-tuvských vztazích. Pod vlivem 

revolučních událostí v Rusku, proběhla i v Tuvě národní revoluce a v roce 1921 byl 

založen lidově-demokratický stát: Tuvská lidová republika (TNR). V tuto dobu (v r.1922) 

ruští obyvatelé Tuvy založili tzv. PyCCK)'lO caMoyrrpaBJI5:lIOIIIyIOC5:l Tpy.n;OBylO KOJIOHHIO 

(RSTK). 

Ruští obyvatelé TNR byly sovětskými občany, jejich samovláda byla uskutečňována na 

základě Ústavy SSSR při přísném dodržování suverenity TNR a jejích zákonů. Základem 

vzájemných vztahů Rusů a Tuvanů se stalo přátelství a spolupráce dvou národů. 

Ve 20. letech 20. století se objevily v tuvštině první přímé ruské výpůjčky. Šlo hlavně o 

první společensko-politické termíny (KoMaHoup, napmu3aH). Zároveň se objevily první 

kalky (aKmap «6eJIble», Kbl3blJlOap «KpacHble»). 

Díky SSSR se v Tuvě ve 20. letech objevily nové instituce a podniky: banky, kluby, 

pošty, tiskárny, elektrárny. Názvy některých se přejímaly do tuvštiny. Bohužel je dnes 

těžké určit, jaká slova byla z ruštiny do tuvštiny ve 20.letech převzata. Tuvština v té době 

neměla písemnou podobu a nejsou prakticky žádné prameny, které by pomohly ve 

95 Šor, s. 60 
96 Katanov, s. 29 
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zmapování jazykových procesů, jež zde probíhaly hlavně v její lexikální stránce. Některé 

ruské výpůjčky jsou dochované v prvním tuvském slabikáři z roku 1927 (nuOflep, na6puK 

«lPa6pIIKa», cocmopyc «focTopr», 3cKaopoH)97. Mezi zastaralá tuvská slova převzatá 

z ruštiny řadí M.D.Biče-ool slova rocmopc (xocoopyc), dále 'lblp6aHOoc «LIepBOHeu,}8 

(podle zápisu M.D.Biče-oola se tak nazývaly papírové bankovky). Tato zastaralá slova 

pronikla do tuvštiny právě ve 20. letech, i když v té době (od roku 1922) v SSSR byl 

v oběhu peněžní kreditní lístek (,lJ,eHe)KHbIll: Kpe,lJ,IITHbIll: 6IIJIeT). 

Není vyloučené, že některé ruské výpůjčky, které se řadí do období do Říjnové revoluce, 

byly ve skutečnosti převzaty do tuvštiny až ve 20. nebo dokonce 30. letech 20. století. 

K nim patří např. slovo KbloblpaUl «TeTpa,lJ,b»99, které se objevilo, stejně jako samotná 

reálie, až po založení škol. 

V.M.Šabalin pokládá za možné výpůjčky z 20. let i řadu slov, kterou tvoří hlavně 

společensko-politické termíny označující reálie v té době už Tuvanům známélOO
• Ovšem 

ne vždy se v té době společně s přejímáním klutumích a politických reálií ze SSSR, 

přejímaly i ruské názvy do jazyka. Slova - nominace pro společensko-politické a veřejně

právní jevy se většinou přejímala z mongolštinylol. 

Mongolština byla v písemné formě v Tuvě tradičním jazykem nejvlivnější skupiny 

obyvatelstva: feudální šlechty, úředníků i duchovenstva - lámů. Používala se v oficiální 

dokumentaci. 

Tuvská šlechta a duchovenstvo ovládala i hovorovou mongolštinu102
• Mimo ně ji ovládal 

také prostý tuvský lid, zejména obyvatelé jižní části Tuvy (sousedící s Mongolskem). 

Znalost mongolštiny v této části Tuvy byla běžná hlavně mezi staršími lidmi a zachovala 

se téměř dodnes. 

Písemná forma mongolštiny zůstala písemným jazykem i v prvních letech existence TNR 

(1921-1930). Byla jazykem především úřední korespondence (i v oficiálních počinech 

TNR), v té době se ještě rozšířila o další veřejné funkce. V mongolštině se vyučovalo na 

světských školách, které byly založené za TNR a vycházela i pravidelná periodika v 

mongolštině. Tímto způsobem se tedy mongolština v Tuvě stále více rozšiřovala, i když 

97 Monguš, Sat, s. 69 
98 Biče-ool, s. 42 
99 Podle vnější podoby slova tato výpůjčkaje odvozena od dialektní varianty slova TeTpa.ll.b (KHTpaTb), 
(Tatarincev, s. 31) 

100 Šabalin, s. 313 
101 Tatarincev, s. 31 
102 Adrianov 1886, s. 193 
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mongolské písmo ovládali jen tuvští feudální úředníci a vysoce postavení lámové (v 

r.1929 pouze 1,5% obyvatelstva)103. 

Také díky zapojení mas do společenského a státního fungování Tuvy (ve 20. letech 20. 

století) zesílilo pronikání mongolských výpůjček do tuvštiny. Mnoho mongolizmů se 

začalo používat díky seznamování lidu s obsahem psaných dokumentů (zákonodárných 

aktů, různých vyhlášek a ustanovení apod.). Seznamování bylo nutné provádět překladem 

těchto dokumentů do tuvštiny, která zůstávala stále jen v ústní podobě. 

V této době byla převzata mongolská slova jako: xyeuCKaaJl (stará mong. xy 6lICKaJI , 

mong. xyBbCraJI) - revoluce, HUUZUM '-IypyM (mong. HlIHT3M )KypaM, st. mong. H3H:lIr3M 

)I{lIPYM) - socializmus, KeJICuzyH (st. mong. r3IIIlIryH, mong. rlIIIIyyH) - člen strany, 

organizace, XOOllJly (mong. XyyJIb) - zákon, Ulyzy.711'-1yJleJl (st. mong. IJllIryM)I(IIJI3JI, mong. 

IIIYYM)KJI3JI) - kritika, OacblK - ženské oddělení (mong. Tacar - oddělení) a spousta 

dalších I 04. 

Znalost ruštiny u původních obyvatel se málo změnila oproti dorevolučnímu období. 

Určité údaje o znalosti písemné formy mongolštiny a ruštiny u Tuvanů je uvedeno 

v seznamu delegátů VIII. sjezdu Tuvské lidově - revoluční strany (TNRP) z r. 1929105
. 

Uvádí se, že z 48 delegátu jich 48 umělo psát mongolsky (z toho 38 špatně a 1 O dobře) a 

pouze 7 (méně než 5%) umělo rusky. Tuvských poslanců, kteří uměli rusky, bylo ještě 

méně. 

Rusko-tuvský bilingvizmus v raném období rusko-tuvských vztahů byl ještě 

v počátečním stádiu vývoje a výrazně neovlivňoval lexiku tuvštiny. 

4.2.2. Období skupinového (kulturního) bilingvizmu a přejímání lexikálních 

jednotek převážně písemnou formou 

Druhé období dějin rusko-tuvských jazykových kontaktů odpovídá přibližně době 

existence tuvského písma psaného latinkou (1930- polovina 40. let 20. století). 

Hlavními materiály, které posloužily B.I.Tatarincevovi k prostudování ruských výpůjček 

tohoto období, byly pravidelné výtisky TNR: noviny «lIlbIH» a «ApeBe IIIbIHbI», časopisy 

103 Pal'mbach 1942, s. 64 
104 Příklady slov v jejich podobě ve staré mongolštině jsou uvedena v Mongolsko-ruském slovníku 
I.M.Čeremisina a G.N .Rumjanceva, Leningrad 1937. Z technických důvodů jsou uvedená stará 
mongolská slova přepsána současnou mongolskou grafikou. (Tatarincev, s. 32) 
105 Istorija Tuvy, díl II, s. 173 
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«PeBoJUocTYH; xepemI» a «PeBOJIIOcTyr apaT», zákonodárné listiny, včetně Ústavy TNR 

(1941), odborná i umělecká literatura a slovníky lo6. 

V tomto období se tuvsko-ruský bilingvizmus pomalu stává skupinovou záležitostí. 

Znalost ruštiny byla rozšířena hlavně mezi státními a společenskými činiteli, spisovateli, 

některými žurnalisty, překladateli, učiteli atd. Tato skupina se utvářela hlavně díky lidem, 

kteří získali vzdělání v Sovětském svazu. Tuvsko-ruský bilingvizmus byl tedy záležitostí 

vzdělaných (kulturních) lidí. 

Existence daného dvoujazyčně mluvícího společenství lidí byla faktorem, jež ovlivnil 

způsob přejímání ruských slov do tuvštiny. Ruské výpůjčky v prvním období rusko

tuvských jazykových kontaktů byly přejímány ústně, kdežto v druhém období pronikaly 

do spisovného jazyka hlavně písemnou formou. Přejímání písemnou formou napomáhal i 

charakter bilingvní skupiny lidí a fakt, že k většímu rozšíření ruských výpůjček došlo 

díky vzniku tuvského písma (1930) a postupným odstraňováním negramotnosti meZI 

Tuvany. V roce 1933 gramotnost mezi dospělými Tuvany dosahovala 40%107. 

Nejčastěji pronikaly ruské výpůjčky do tuvštiny prostřednictvím tuvského tisku. 

V novinách «IllhIH», na počátku 30. let, existovala speciální rubrika «IIomITI1KIIH; (yJIyc 

TOpe3I1HI1H,) qaa COCTepm> (<<HoBhle rrOJII1TI1QeCKI1e CJIOBa»), v níž většinu slov tvořily 

ruské výpůjčky. 

V písemné formě tuvštiny 30. začátku 40. let jsou stovky převzatých slov z ruštiny. 

Můžeme např. určit více než 200 výpůjček, které se vyskytují více než jednou a jejichž 

význam není nijak vysvětlován. Tyto výpůjčky se rozdělují na tři velké tématické 

skupiny: oblast společensko - politického života - 31 %, oblast výroby a obchodu - 30%, 

oblast kutury a všedního života - 30%, přičemž počet výpůjček z oblasti všedního života 

je malý. Zbylých 9% tvoří hlavně vojenské termínylO8. 

Zvláštní skupinu tvoří termíny související s vědou a vzděláním. Téměř všechny učebnice 

byly přeložené z ruštiny. 

V prvním období rusko-tuvských jazykových kontaktů tuvsko-mongolský bilingvizmus 

mezi obyvatelstvem převládal nad rusko-tuvským bilingvizmem. V 30. letech se už dále 

nerozvíjí tuvsko-mongolský bilingvizmus a nahrazuje ho bilingvizmus rusko-tuvský. 

106 Tatarincev, s. 33 
107 Istorija Tuvy, díl II., s. 177 
108 Podrobnější tématické rozdělení výpůjček s příklady viz Monguš a Sat 1967, s. 70-71 
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Slova, která pojmenovávala nové kulturní a společenské jevy, byla v tuvštině většinou 

převzata z jiného jazyka (převážně z mongolštiny). Mongolizmy byly v jazyce už tak 

ustálené, že bránily v pronikání ruských výpůjček. Situace se však změnila v 30. letech, 

kdy došlo k oslabení mongolského vlivu na Tuvu vůbec a v tuvštině se objevuje spousta 

přímých výpůjček z ruštiny Ode hlavně o společensko-politické termíny). Ruská slova 

zaměňují mongolská, která byla přejata nedávno a nebyla v jazyce ještě upevněna. Např.: 

pe60JllOl1U5l (revolus) místo xubuskaal (st. mong. xy6Hcxan-Tatarincev v předešlém výčtu 

příkladů uvedl podobu ve st. mong. xy6HcKan-viz s. 35, nepodařilo se mi zjistit, jaká 

varianta je správná, mong. xyBbcran), c0l1uaTtU3J\1 (sosialism) místo niigim curum (st. 

mong. H3Hr3M )f{HPYM- na s. 35 uvádí Tatarincev H3MHr3M )f{HpyM, mong. HHMr3M 

)f{ypaM), oUKmamypa (diktatur) místo kadbg cazak (st. mong. xaTary )f{acar, mong. xaTyy 

3acar, lze říci i ,n:HKTaTyp nebo ,n:apaHryMnaH 3aXHpar 3acar), nOJlUmUKa (politik) místo 

ulus tere (st. mong. ynyc Tepy, mong. ync Tep), 6uJlem (qneHcKHM) (bilet) místo 

padblergej (st. mong. 6aTy Hmpx3MmKy, mong. 6aT HmpxHMmx), npozpa.MJ\1a (program) 

místo meryn xedelmyry (st. mong. Mep YH xemn6ypy, mong. MepHMH xeTen6ep), 

KanumaJZ (kapital) místo xerengi (st. mong. xepyHr3, mong .xepyHre) atd109
. 

Zpočátku se většina ruských slov (hlavně internacionalizmy) používala pouze v psané 

literatuře, kde se jimi zaměňovaly mongolské výpůjčky. V řeči se však více používaly 

mongolizmy, což zapříčinilo, že se opět zpátky i v písemné formě začaly zaměňovat nové 

ruské výpůjčky starými mongolizmy. Tak např. na začátku 30. let byla považována slova 

sajbt «MHHHCTp»< st. mong. caMH,n:, mong. caM,n: a slovo jaamb «MHHHcTepcTBo»< st. 

( ) t ' 1· 110 t ' mong. 51aMy H , mong. 51aM za s are mongo Izmy ,a pro o se ve vyznamu «MHHHCTp» a 

«MHHHcTepcTBo» používala převzatá slova z ruštiny minister a odvozené od něj slovo 

ministerinin ceri «MHHHCTepCTBO (dosl. «MeCTO MHHHCTPa»). Přičemž přibližně od druhé 

poloviny 30. let se nová ruská slova přestala používat a místo nich se ojevují mongolizmy 

sajbt ajaamb, které v polovině 40. let (už za Sovětské éry) jsou opět zaměněny ruskými 

výpůjčkami psanými stejně jako jejich předchůdci: J\1UHUCmp, J\1UHUCmepcm6o. 

V druhé polovině 30. let proběhl proces, který D.A.Monguš nazval jako «HeKOTOpbIM 

OTKnOH OT pyCCKHX 3aHMcTBoBaHHM», od výpůjček, které se používaly na počátku 30. 

109 Viz též uvedené příklady u Biče-oola, s. 60 
110 Tatarincev, s. 36 
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letl ll. Týkalo se to slov jako např.: bibliotek «6II6J11iOTeKa», interes «IIHTepec», prosen 

«rrpou;eHT», dissiplin «,n:IICU;IIrrJIIIHa», konkret «KoHKpeTHblií», eksploatator 

<<3KCrrJIOaTaTOp», demonstras «,n:eMOHCTpaU;II5I» a další ll2
. V průběhu dalších let se 

objevují jejich nová pojmenování HOM CaH,bl (st. mong. HOM yH caHr, mong. HOMbIH caH) 

- knihovna, 3pze-a:J/CblK (mong. 3pX3 aUIIIr, správně má být 3pX aUIIIr, jde o Tatarincevův 

překlep) - zájem ve významu potřeba, xyy (st. mong. Xy6II, mong. XyBb) - procento, 

4ypyM (st.mong. )l(lIpyM, mong. )l(ypaM) disciplína, mooapzau (st. mong. To,n:ypxaií, 

mong. To,n:opxoií) - konkrétní, OapJlaK4b1 (st. mong. ,n:apyJIar<III, mong. .n:apJIarq) 

vykořisťovatel, 4blCKaa.rz (st. mong. )l(IIrCaraan, mong. )l(arcaan) - dernnostrace a další. 

Některá existují dodnes ve spisovné tuvštině společně s výrazem přejatým z ruštiny 

(6II6JIIIOTeKa, ,n:eMoHCTpaU;II5I), ale většina se zachovala v podobě převzaté z mongolštiny, 

i když v hovorové řeči se často zaměňují slovem, přejatým z ruštiny (např. npol1eHm 

místo xy'y). 

Používání ruských slov v tuvsky psaných materiálech z počátku 30. let i z následujícího 

období, kdy byl zaznamenán odklon od užívání rusizmů, odráží nelehké podmínky pro 

vytvoření spisovné tuvštiny. Vytvořila se na základě dvou typů bilingvizmů, které byly 

vlastní Tuvanům té doby. Prvotní bilingvizmus byl tuvsko-mongolský a druhotný tuvsko

ruský. Přičemž první druh bilingvizmu měl dlouholetou tradici a jeho nositelé měli velký 

vliv na formování spisovné tuvštiny. 

Písemná forma přejímání ruských slova skutečnost, že je používala pouze úzká skupina 

dvoujazyčně mluvících lidí, se projevila i na ortografii přímých ruských výpůjček 

převzatých v této době. Podle vnější podoby přejatých slov je vidět, že vzorem pro jejich 

zapsání sloužila ortografie výpůjček platná v té době i pro ostatní sibiřské národy SSSR. 

Je v ní patrná snaha zachovat výslovnost ruských slov: např. klup, kolektif, ale častěji 

snaha zachovat ortografii slova: např. zabastovka. Zrněny ve vnější podobě slova 

spočívaly bud' ve vkládání epentéz: rubU, metir, teatbr a epitéz: bankb, fondu, tankb, 

nefti, aktb, nebo ve vynechávání nepřízvučných samohlásek a celých slabik: kultur 

«KyJIbTypa», kolonij «KOJIOHII5I», idej <<II,n:e5I», kooperas «KoorrepaU;II5I», revolus 

«peBOJIIOU;II5I», konferenzi «KoHtPepeHU;II5I», elektri «3JIeKTpIIqeCTBo». Domnívám se, že 

podnětem pro vynechávání samohlásek a celých slabik byla snaha lidí, kteří začínali 

III Monguš D.A., s. 55 
112 Biče-ool, s. 66-67 
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patřičná slova užívat, dosáhnout toho, aby přízvučná slabika byla na konci slova, a tím 

zlehčit výslovnost daného slova (v tuvštině ve většině slov je přízvučná právě poslední 

slabika). 

V současné době se vynechávání nepřízvučných samohlásek a slabik ve slovech typu 

opzaHU3ac vyskytuje jako součást slovesného kmene: opzaHU3acmaap «opraHII30BaTb», 

KOJlOHU3aCmaap «KonOHII3IIpOBaTb» a kmene přídavných jmen: OpraHII3aCTblr 

«opraHII30BaHHbIH». Slovní forma bez nepřízvučné samohlásky a nepřízvučné slabiky je 

charakteristická pro samostatně používaná slova jako jsou názvy národností, které mají v 

ruštině sufix -el(: ucnaH, aecmpuu, a6xG3; a také sufix -aHIIH, kde vypadává poslední část 

nepřízvučné slabiky (aHZJlU'íaH). Vypadávání nepřízvučných samohlásek a slabik se 

vyskytuje i v geografických názvech typu EGllmuu oGllau «.6anTIIHcKoe Mope», Kapnam 

oaz.Ttap «KaprraTcKIIe ropbD>. 

Některá slova byla zapsána foneticky nebo způsobem, který byl fonetickému přepisu 

podobný: kaadbf «KaJJ,p», pugaldbr «6yxranTep», sekreter «ceKpeTapb», suut «CYJJ,», siirik 

«l(IIPK». Podle jejich fonetického způsobu psaní můžeme uvažovat o jejich převzetí ústní 

formou. V některých slovech se zřetelně odráží výslovnost původního přejímaného slova 

(pugaldbf<6yxranTep ). 

Psaní přejatých slov nebylo v tomto období jednotné. V první polovině 40. let, když byla 

zavedena azbuka a objevily se snahy, aby se tuvská ortografie co nejméně lišila od ruské, 

vzniklo přechodné období, kdy se psalo ještě latinkou, ale ruské výpůjčky se psaly s co 

největší podobností jejich formě v ruštině. Toho se dosahovalo používáním azbuky 

přepsané do latinky (např. ekonomika, kultura, organizasija, stansija, ojitser, 

programma). 

Dále se v daném období objevovaly nepřímé výpůjčky (strukturně-sémantické kalky a 

sémantické výpůjčky). Zdrojem nepřímých výpůjček byla nejen ruská, ale i mongolská 

lexika. V tuvském slovníku «Tba-orustun tojul pizii» (1933) jsou výpůjčky z mongolštiny 

(dnes už zastaralé) jako kegeerel<mong. r3r33p::m «rrpocBern:eHIIe» (paralelně je uvedeno 

slovo, které se užívá v témže významu dnes ttblpblOblblUlKbLH), ergyydel< mong. eperJJ,en 

«3a5lBneHIIe» (dnes se používá většinou 6UJlOUpUUUlKUH), ezergyssel<mong. 3c3pryyl(3n 

«corrpOTIIBneHIIe, rrpOTeCT» (dnes se používá slovo yoyp.TtaHblblUlKbLH) atd. K podobné 

záměně přímých mongolských výpůjček sémantickými kalky liblpblObl bl UIKbLH, 
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6UJ10UpUUUlKU1i, yOypza1iblblUlKbl1i docházelo během celého daného období. Jde o 

podstatná jména slovesná tvořená kořeny -'-IblPblnl, -6UJl o up, -yoyp.Tta1i, odvozená od 

sloves se stejnými významy «OCBeIIJ;aTb», «3a5IBlliITb», «corrpOTlIBJI5ITbC5I», 

«rrpOTeCTOBaTb» a afixem -(blbl)UlKblH (a s jeho fonetickými variantami), s jehož pomocí 

se tvoří abstraktní jména vyjadřující stav a děj 113. 

V současné spisovné tuvštině afix -(blbl)UlKblH patří mezi nejproduktivnější slovesné 

afixy, v minulosti byl však málo produktivní a kromě toho měl jiný význam. S pomocí 

tohoto afixu vzniklo ohromné množství slov s konkrétním, předmětným významem jako 

slova 600UlKy1i «3aB5I3Ka», 6eeUlKy1i «3aTbIQKa, rrp06Ka»114. K sémantické změně afixu -

(blbl)UlKblH a ke změně jeho produktivnosti dochází ve 20. letech 20. století, kdy se 

rozvíjel proces tvoření kalků z mongolštiny. V 30. letech v písemných pramenech 

najdeme už poměrně hodně podstatných jmen slovesných s abstraktním významem, která 

jsou tvořena pomocí afixu -(blbl)UlKblH. V té době se užíval afix mnohem častěji než dnes, 

proto v řadě slov byl zaměňován afixem -nra~nre a -r (tento afix je mongolského 

původu). 

V některých případech je možné, že tuvské slovo je kalkem z ruštiny. Slova 

6UJ10UpUUUlKU1i «3a5IBneHMe» (od slovesa 6UJloup «3a5IBn5ITb») a a'iímblblUlKblH 

«yKa3aHMe» (od slovesa aÚblm «YKa3bIBaTb»), l.feOUUUlKU1i «,n:OCTM)KeHMe» (od slovesa 

l.fem «,n:OCTl'rraTb, ,n:06MpaTbC5I») jsou zjevně kalky z ruských slov 3a516.Tte1iUe, yKa3a1iUe, 

oocmu:JIce1iue: jsou shodné ve struktuře a sémantice, kdežto s mongolskými slovy se 

neshodují ani ve struktuře, ani v sémantice. Kromě toho uvedená tuvská podstatná jména 

vznikla ze sloves, jejichž význam se shoduje s významem ruských sloves, od kterých 

byla odvozena. 

Analýza slov, jež vznikla pomocí afixu -(blbl)UlKblH ukazuje na složitost situace, ve které 

se vytvářel spisovný tuvský jazyk. Daný afix, jenž se stal vysoce produktivním původně 

díky mongolskému vlivu, se postupně začal používat za účelem vytváření kalků 

z ruských slov (a také polokalků typu KOMa1iObWaaUlKblH «KoMaH,n:oBaHMe»). 

113 Sat 1955, s. 635 
114 Monguš a Sat, s. 60 

40 



Vytváření kalků z ruských slov se v období skupinového (kulturního) bilingvizmu ještě 

nestalo masovou záležitostí. Kalky vznikaly v lexikálních oblastech, které byly pod 

silným mongolským vlivem. Pokud se nositelům jazyka zdál význam ruského slova 

výstižnější než význam mongolského slova, přejímali ruské slovo. Mongolské slovo 

yUIl306ypu (stará psaná forma, MOHL y:HJI)J,B3pJI3JI), které znamená «rrpoM3Bo)J,CTBO» , 

<mpoMbIIIIJIeHOcTb» a «MH)J,yCTpM5I» bylo přejaté Tuvany ve tvaru yletpyr pouze ve 

významu «rrpoMbIIIIJ1eHOcTb». Význam slova «rrpoM3Bo)J,CTBO» se vyjadřoval slovem 

6y)J,ypyJIre (od slovesa 6y)J,yp «rrpoM3Bo)J,MTb»), které zcela odkazuje ke kalku ruského 

slova npoU3eoocmeo. Slovo wloycmpu5l bylo převzaté v tomto období ve tvaru industri. 

Ve stejné době se ve spisovné tuvštině, převážně v tisku, objevují kalky různých 

ustálených slovních spojení, obratů a vsuvek. Je zde patrný velký vliv ruského 

žurnalistického způsobu psaní. Např.: 6up oyzaap 33Il'-leZOe «B rrepB)'lO OIIepe)J,b»; 6up 

maIta3bLHOall ... , uuu maIla3bLHOall ... «c O)J,HO:H CTOpOHbI, C )J,pyrO:H CTOpOHbI»; aumblpblz 

CaItblp «CTaBMTb Borrpoc»; 6bl:J/CblZ cazblIlZa-'-lypyM «KperrKa5I )J,MCIIMrrJIMHa» atd. 

V druhé polovině tuvsko-ruských jazykových kontaktů se objevovaly i sémantické 

výpůjčky z ruštiny. Mezi ně patří přenesený význam slova '-lemKU «ceTb, ceTKa» např. ve 

spojení KbI3blIl-6y.rzYH.lIap '-lemKU3U «ceTb KpacHbIX yrOJIKoB». 

Někdy sémantickým výpůjčkám odpovídal pouze jeden člen z páru antonym. Ke 

slovnímu spojení '-lUUK MaUlUlIa (ekvivaletnímu ruskému spojení IleZKOea5l MaUlUlIa, 

doslovně «JIerKa5I MaIIIMHa») bylo vytvořeno párové antonymum označující nákladní auto 

(rpy30BMK): aap MaUlUlIa «T5I)I(eJIa5I MaIIIMHa». Postupem času však toto párové označení 

přestalo být antonymem. Projevila se snaha co nejvíce se přiblížit ruštině. Takže výraz 

aap MaUlUlIa byl nahrazen výrazem '-lybK MaUlU1Ia3bl «rpy30Ba5I MaIIIMHa», a kromě toho 

bylo převzaté i slovo Zpy306UK (Kyp3eeuK). 

Součástí polokalků v tuvštině tohoto období jsou elementy jak přímých tak nepřímých 

výpůjček. Polokalky v daném období byly masovou záležitostí. Nejzřetelněji se objevují 

ve tvaru zkratek utvořených ze složenin: Kyrplan «rocrrJIaH», profebilel «rrpo<jlcoI03», 

araktor «ceJIbKOp» atd., a také ve slovních spojeních typu rol ojnaar «MrpaTb POJIb». 

Přímému přejímání podléhal vždy kořenový morfém, nositel lexikálního významu slova a 

nepřímému přejímání podléhal afixální morfém. 
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Většinu přejatých slov této doby tvoří podstatná jména, která slouží jako sémantické 

jednotky, od nichž se dále tvoří slovní druhy jako slovesa a přídavná jména. V této době 

bylo potřeba vytvořit gramatickou podobu přídavných jmen (hlavně těch, která 

obsahovala kořen odvozený od internacionalizmů). Tuvština, narozdíl od altajštiny nebo 

chakaštiny, nepřevzala ruská přídavná jména v plné formě. 

Část přídavných jmen (s internacionálním kořenem) byla převzata ve zkrácené formě, bez 

sufixů a flexe: nasional «HRllJIOHaJIbHbIŘ», prinsipial «rrpHHllJUUlaJIbHbIŘ», real 

«peaJIbHbIŘ». (Tyto zkrácené formy odkazují spíše k bezprostřednímu přejímání 

z angličtiny bez prostřednictví ruštiny). 

Často byla přejatá slova pokládána pouze za podstatná jména. Když bylo potřeba vyjádřit 

přídavné jméno, používala se spojení izafetního typu neboli spojení s přimykajícím 

přívlastkem Gehož vztah je vyjádřen neformálně). Prvním komponentem takového 

spojení bylo vždy přejaté slovo ll5
. 

Pro vytvoření podoby slova s přejatými elementy v jeho kořeni se začal používat afix -

Jlb12, jehož prvotní a základní význam spočívá v «o6JIa,naHHH ,naHHbIM rrpe,nMeTOM, 

MbICJIHMOe KaK rrpH3HaK HJIH CBOŘCTBO ,npyroBo rrpe,nMeTa»116: sovetlig «coBeTcKHŘ», 

kommunistig «KOMMYHHCTH"lleCKHŘ», kulturlug «KyJIbTypHbIŘ», kolektivtig 

«KOJIJIeKTHBHbIŘ» atd. 

Proces rozšiřování významu afixu je složitý a často spojen s pokusy a chybami, které 

doprovází hledání přesnějšího ekvivalentu slovotvorného formantu cizího slova. 

Používání slov s ruským kořenovým morfémem a tuvským afixem -Jlb12 bylo v tomto 

období velmi časté a svou strukturou podobné ruským přídavným jménům. Tento afix 

ztrácí svůj konkrétní význam ve vztažných přídavných jménech a získává abstraktnější 

význam, který je charakteristický pro tvorbu ruských přídavných jmen. Ve srovnání 

s prvotním významem afixu -Jlb12 se jeho význam v tomto období rusko-tuvských 

jazykových kontaktů rozšířil. 

Ve slovech, jejichž kořeny jsou převzaté z ruských slov, tuvský afix -Jlb12 odpovídá 

ruským sufixům přídavných jmen -H, -HOHH-, -CK-, -H"lleCK-117
. Tento afix zároveň 

odpovídá i flexi ruských adjektiv. 

115 Tatarincev, s. 43 
116 Charitanov, s. 134 
117 lschakov a Pal'mbach, s. 192 
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Význam druhého období rusko-tuvskýchjazykových kontaktů nespočívá pouze v tom, že 

se do tuvštiny dostalo určité množství přímých a nepřímých výpůjček a kalků přejatých 

z ruštiny. Důležité bylo, že ve 30-tých a na počátku 40-tých let se objevil typ 

bilingvizmu, který šel ruku v ruce s formováním spisovné tuvštiny a určoval charakter 

ruského vlivu na jazyk daného období i období následujícího (až do současnosti). Role 

kulturního bilingvizmu spočívala v tom, že připravil přechod od náhodného přejímání 

slov z ruštiny kjejich masovému přejímání. Dále se v období kulturního bilingvizmu 

vytvořily vzory pro vnější podobu přejímaných slova byla rozpracována technika 

přejímání. Zároveň na začátku 40. let, v souvislosti s přechodem k novému písmu, 

založeném na azbuce, byla ortografie výpůjček z ruštiny (kromě těch, které byly převzaté 

v dorevolučním období) co nejvíce podřízena vnější podobě ruských originálů. 

V oblasti nepřímých výpůjček je nutné upozornit na rozpracování způsobu přejímání 

podstatných jmen slovesných s abstraktním významem, tvořených pomocí afixu 

(blbl)UlKblH nebo -/lza, které se dříve používaly v přímých (-/lza) nebo nepřímých 

(-blbIUlKbIH) výpůjčkách z mongolštiny. 

Jak už bylo řečeno, tématika výpůjček byla omezená, a to zejména tím, že se v tomto 

období přejímalo relativně málo slov z ruštiny označující reálie ze všedního života nebo 

průmyslu. Pro jejich pojmenování se používaly mongolizmy nebo vlastní stimulované 

tvary, hlavně přídavná jména slovesná s určujícím podstatným jménem obecného 

charakteru: KUJ/CU «lJenOBeK», '-lep «MecTo»: '-typyK mblpmap KUJfCU «<poTorpa<p», x/le6 

6blJ/cblpap '-tep «rreKapH5I» (<<MecTO, me rreKyT xne6») nebo izafetní spojení typu '-tazaa 

xaebl «KOHBepT» (<<MeIIIOlJeK .IJ:n5I rrHchMa»). 

Podle charakteru reálií, které jsou označovány těmito spojeními, můžeme zařadit daná 

spojení podle jejich vzniku bud' do tohoto období nebo do období dřívějšího. Ne všechny 

je možné považovat za stimulované tvary. Část z nich patří mezi kalky a polokalky 

z mongolských slovních spojení: 6ym 6eM6yy «<pYT60m> (<<HO)KHOH: M5IlJ»)<mong. xe/l 

6eM6ez (tentýž význam), XO/l 6003y «rrHCTOJIeT», «HaraH», «peBOJIBep» (<<pYlJHOe 

py)Khe»)<mong. zap 6yy (tentýž význam), většinu však vymysleli sami Tuvané, aby 

pojmenovali nové reálie. Některé popisné názvy pro vědecké termíny byly vytvořeny 

překladateli školních učebnic např.: yHyUl 3pmeMU «60TaHHKa» (<<HayKa paCTeHH5I»), 

6yzy ceeKmep «CKeneT» (<<Bce KOCTH»), 6eM6yp3eKmUH, COH,zy meiíu «ceBepHhIH: rronlOc» 

(<<ceBepHa5I MaKylIIKa 3eMHoro IIIapa») atd 118. 

118 Tatarincev, s. 46 
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V současné spisovné tuvštině je většina těchto názvu zaměněna výpůjčkami z ruštiny 

nebo někdy vlastními tusvkými slovy vytvořenými syntetickým způsobem. Např.: slovo 

MaUlUHa ve významu «aBToM06IIJIb», ale i «BC5IK35l MalIIIIHa» IIJIII «MexaHII3M», které 

bylo v tuvštině v 30. letech hojně používané. Proto bylo určující při tvorbě dalších názvů 

pro různé zemědělské stroje: rus. Ce51JlKa=tuv. mapaa '-laJ/cap MaUlUHa (<<xJIe6 CeIOm35l 

MalIIIIHa»), rus. xamKa tuv. mapaa Ke3ep MaUlUHa (<<xJIe6 :llmyma5I-pe)l{yma5I ManmHa»), 

rus. cenapamop tuv. cym o33p6eo:KJp MaUlUHa (<<MOJIOKO MeJIIOma5I MalIIIIHa») atd. 

V současné době se místo tuvských výrazů užívají výpůjčky z ruštiny: ce5UlKa, J/CamKa, 

cenapamop atd. 

4.2.3. Období masového bilingvizmu a přejímání lexikálních jednotek ústní 

písemnou formou. 

Jde o období datované druhou polovinou 40.let, které trvalo až do 70. let 20. století. 

Rusko-tuvský bilingvizmus Tuvanů se v tomto období výrazně rozvíjí a stává se masovou 

záležitostí. V roce 1944 se Tuva stala součástí SSSR jako autonomní oblast, která se 

později (r. 1961) přejmenovala na ASSR. Toto období se vyznačovalo stále větším 

přibližováním Tuvanů ke kultuře Rusů. V tuvských školách na celém území Tuvy se 

začala vyučovat ruština (první pokusy zavedení výuky ruštiny se objevily už v období 

existence TNR). 

V poválečném období rychle vzrostl počet ruských obyvatel v Tuvě. V roce 1944 tvořilo 

netuvské obyvatelstvo (většinou Rusové) 15% obyvatelstva (14229 lidí) 1 19. V roce 1970, 

podle údajů ze sčítání lidu, počet Rusů v Tuvě vzrostl na 38,5% (88,4 tisíc lidí)12o. 

Znalost ruštiny získala v tomto období masový charakter. Podle údajů sociologicko

lingvistického výzkumu v Tuvě (r. 1967-1968) rusko-tuvský bilingvizmus je vlastní 

60,8% Tuvanům, žijícím na venkově a mezi městským obyvatelstvem je počet ještě vyšší 

(sčítali se jedinci ve věku od 8 let a výše )121. 

Sčítání v roce 1970 ukázalo, že ruštinu ovládá 38,3% Tuvanů, což je méně než u jiných 

autonomních oblastí SSSR122
. Vezmeme-li ale v úvahu to, že intenzivní jazykové 

kontakty Tuvanů s Rusy začaly před nedlouhou dobou, je počet bilingvních Tuvanů 

poměrně vysoký. 

119 lkonnikov, s. 53 
120 Narodnoje chozjajstvo Tuvinskoj ASSR. Statističeskij sbomik. Kyzyl 1971, s. 20 
121 Serdobov, s. 419 
122 Problemy dvujazyčija i mnogojazyčija. Moskva 1972, s. 10-11 
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Tuvsko-ruský bilingvizmus se stává rychle se rozvíjejícím společenským jevem, který 

postihl všechny vrstvy tuvského obyvatelstva. Bilingvizmus některých starších obyvatel 

vesnic můžeme označit jako pasivní (receptivní), jenž je omezen znalostmi druhého 

jazyka pouze na jeho porozumění a schopnosti vyslovit některá ruská slova a jednotlivé 

fráze. Rusy žijící v té době v Tuvě za bilingvní považovat nemůžeme, někteří znali pár 

slov tuvsky, ale nelze mluvit ani o bilingvizmu jednotlivců. 

V souvislosti s intenzivním rozvojem tuvsko-ruského bilingvizmu se rozšiřovaly oblasti 

spisovné tuvštiny, do kterých mohly pronikat výpůjčky z ruštiny. Jestliže byly v prvním 

období rusko-tuvských jazykových kontaktů přejímány výpůjčky z ruštiny pouze z ústní 

řeči a ve druhém období hlavně písemnou formou, tak v tomto období se přejímá hojně 

jak ústní tak písemnou formou. Počet přejatých slov se tedy značně zvýšil oproti 

předcházejícím obdobím. V Tuvsko-ruském slovníku z roku 1968 počet přímých 

výpůjček z ruštiny dosahuje 3 tisíc slov (o ruských výpůjčkách z tohoto slovníku více viz 

analýza slovních spojení 5.2.2.). Výpůjčky z ruštiny se staly nejdůležitějším faktorem 

rozvoje lexiky tuvštiny 70. let 20. st., hlavně její spisovné formy. 

Současně se přestává rozvíjet tuvsko-mongolský bilingvizmus, který byl příznačný pro 

původní obyvatele Tuvy, tím se narušil kontakt tuvské a mongolské lexiky. Přibližně od 

40. let 20. st. se přestávají přejímat nová mongolská slova a některé dříve používané 

mongolizmy přecházejí do pasivní slovní zásoby, zastarávají a stávají se 

nesrozumitelnými pro nositele tuvského jazyka, zvláště pro mládežI23
. 

Zvýšení počtu ruských výpůjček v tuvštině souvisí i s rozšířením tématických oblastí, do 

kterých zasahovaly - byly to oblasti všedního života, společensko-politické, vědecké, 

kulturní oblasti a oblast výroby l24. Souviselo to s velkými sociálními a ekonomickými 

změnami v materiálním i duchovním životě Tuvanů, které byly uskutečněny v Sovětské 

Tuvě, což mělo dopad i na samotnou komunikaci mezi Rusy a Tuvany. S přičleněním 

Tuvy k SSSR se přestaly kontakty Rusů a Tuvanů týkat pouze území Tuvy. Tuvané 

ovládající mezinárodní jazyk národů SSSR (ruštinu) začali komunikovat i s Rusy z jiných 

oblastí SSSR. S tím souvisí fakt, že tuvština začala přejímat slova ze spisovné ruštiny 

narozdíl od raného období, kdy přejímala slova z ruského dialektu na území Tuvy. 

V tuvštině této doby se tedy nevyskytují ruské dialektizmy, což souvisí i s tím, že do 

Tuvy přišla nová vlna ruských přistěhovalců, kteří mluvili spisovnou tuvštinou. 

123 Sat 1966, s. 138-139 
12-1 konkrétní příklady v Šabalin, s. 314-316 
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4.2.3.1. Příčiny přejímání a základní typy lexikálních výpůjček v tuvštině 70. let 20. 

století 

4.2.3.1.1. Charakter příčin přejímání v tuvštině 70. let 20. století 

Při popisu historie rusko-tuvských jazykových kontaktů byly B.I.Tatarincevem částečně 

zmíněny otázky, které se týkají příčin vzniku přejímání lexikálních jednotek a 

mechanizmů přejímání různých typů výpůjček. Tyto otázky, jež souvisí s fungováním 

různých jazykových i vnějazykových faktorů v tuvštině, zasluhují podle autora 

podrobnější rozbor, zvláště s ohledem na roli bilingvizmu. 

V 70. letech neexistovala žádná představa o tom, jaké příčiny (jazykové nebo 

vnějazykové) hrají hlavní roli v přejímání lexikálních jednotek. Vědci, kteří se zabývali 

bilingvizmem, se domnívali, že hlavní příčinou jsou vnějazykové faktory125. Další vědci 

považují přejímání nominací nově se objevujících reálií jako důsledek vnějazykových 

faktorů, k nimž řadí «HaJIlIqlle 60JIee lIJIlI MeHee TeCHblX rrOJIlITlIqeCKlIX, 3KOHOMlIKO-

~ 126 V t' rrpOMblIIIJIeHHbIX II KyJIbTypHblX CB5I3ell Me)l{.IJ:Y Hap0.IJ:aMlI-HOCllTeJI5IMll 5I3bIKOB». e 

samé době je vysvětlováno objevení výpůjček, jejichž význam je synonymní se slovy už 

v jazyce existujícími, jako důsledek čistě jazykových příčin127 . 

Ve výzkumech z 70. let je patrná tendence zveličovat význam jazykových příčin a 

nedoceňovat význam bilingvizmu v rámci extralingvistických a sociálních faktorů při 

přejímání lexikálních jednotek. V domácích pracích z 70. let 20. st., které se zabývají 

příčinami přejímání, je bilingvizmus jako příčina přejímání opomíjen128
• Tatarincevovo 

usouvztažňování přejímání a bilingvizmu je podporováno pojetím E.Haugena (1972), 

jenž zastává názor, že přejímání většího počtu slov nevyhnutelně předpokládá existenci 

početné skupiny bilingvistů. Proto se, podle něj, analyzování výpůjček musí odvíjet od 

analýzy řeči bilingvistů129 • 

Na základě Tatarincevova časového rozdělení rusko-tuvskýchjazykových kontaktů na tři 

etapy můžeme říci, že většina výpůjček ve spisovné tuvštině 70. let souvisí s existencí 

bilingvizmu mezi Tuvany. Čím masovější byl bilingvizmus, tím více se objevovalo 

výpůjček, a tím složitější byl jejich vztah k lexice tuvštiny. 

125 Haugen 1958, s. 809 
126 Krysin, s. 21-23 
!27 Krysin, s. 23 
128 Krysin, s. 30-32 
129 Haugen 1972, s. 51 
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Takže meZI výpůjčkami Z prvního období rusko-tuvských jazykových kontaktů 

nenacházíme prakticky žádná synonyma odpovídající dříve existujícím slovům. 

V druhém období nebyla taková synonyma v jazyce upevněna (probíhal odklon od jejich 

používání a návrat k používání dříve existujících slov). V 70. letech výpůjčky z ruštiny 

existují v tuvštině paralelně s dříve užívanými slovy a dokonce mnohdy je vytěsňují 

z používání. 

Při anylýze řeči nositelů smíšeného bilingvizmu, došel L.V.Ščerba k závěru, že: «To, qTO 

Ha3hIBaeTC51: CJIOBOM, Y ,n:By5l:3hlqHhIX COCTOHT H3 Tpex 3JIeMeHTOB: rrpe,n:cTaBJIeHH5I: 

3HaqeHH5I: H ,n:Byx 3B)'KOBhIX rrpe,n:cTaBJIeHHŘ. ECJIH O,n:HH H3 3THX ,n:Byx 3JIeMeHTOB 

CJIa6eeT CJIyqaŘHo, BpeMeHHo HJIH CHCTeMaTHqeCKH, TO ,n:pyroŘ, eCTeCTBeHHo, ero 

3aMeIIIaeT. TaKHM 06pa30M, HHKaKoro 3aHMcTBOBaHH5I:, co6CTBeHHo, He rrpoHcxo,n:HT ,n:JI5l 

C03HaHH5I: rOBOp5l:IIIHX: OHH He 3aMeqalOT 3TOŘ Cy6CTHTYU:HH»130. Můžeme z toho tedy 

udělat závěr, že pro nositele bilingvizmu se ztrácí hranice mezi «svým» a «cizím» 

jazykem a přejímání se může stát jen záměnou jednoho slova druhýmJ31
. Časté nebo 

dočasné záměny «své» zvukové představy představou «cizí» mohou být důsledkem určité 

situace, která souvisí s momentem řeči, nebo jednoduše s chybou v ústní nebo písemné 

řeči bilingvistů. Záměny «svých» slov slovy z jiného jazyka se často dějí v situacích, kdy 

pozornost mluvčího není soustředěna na formu jazykového vyjadřování - např. při 

nervozitě (srov. F. Grosjean 5.2.4.). 

Zde jsou příklady z řeči bilingvistů z 70. let 20. St.
132 

1. (z projevu na shromáždění): 3mo 3Ha'íUm (místo Oll OéJ3pZe nebo blH'íaHzaUl), a~1Zbl 

yeHUH, zpaoocmpoumellbcmeo3yHyH, (místo xoopau myoyyUlKyHyHyH,) OeH,HellUH Keep, 

'íypyKmy nepeoellamb (místo 90e Kblllblp). «3TO 3HaqHT, [Ha,n:o] HCXO,n:HTh H3 ypOBH5I: 

cOBpeMeHHoro rpa,n:ocTpOHTeJIhCTBa [H ]qepTe)K rrepe,n:eJIaTh». 

2. (z odpovědi při zkoušce): Eo aumblpblzHbl nymambman (místo 6yoylloypyn) allzaH-6blp 

MeH. 3aHUMambC5lJtan-lla (místo eepeHun-lle nebo KU'í99110en-lle) mypzaH KUJ/CU MeH. «51 

crryTaJI 3TOT Borrpoc. [Ho] 51: )Ke 3aHHMaJIC5I: (yqHJI)>>. 

V podobných situacích se v řeči Tuvanů (nositelů bilingvizmu) někdy «svá» slova 

asociují prostřednictvím zvukové podoby ruského slova. Např.: <<J(blH,HaOblH, 6e, 

xyoomeCmCellllblU ccucm a3bl, mb16aJlaapZa, 'íyy 099p 'íyee.T/ ... Utle, ypaH CblZblm 099p 

130 Ščerba 1915, s. 193 
131 Tatarincev, s. 53 
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tqee OaMl.fblmmbl» «CJIbIllIaJIa JIII, rrepe,Il;aBaJIII xy,Il;o)KecTBeHHbIH CBIICT, IIJIII KaK 3TO rro

TyBIIHCKII ... ,Il;a, ypaH cblrbIT». «Mupam, mb16a.rzan l.fUpZU.rzl.fUH o:np WIUK 6e, blHOblZ 

l.fyeeHU?» «Ha:3BaTb JIII TaKoe 5IBJIeHIIe [CJIOBOM] MIIpa)K IIJIII, rro-TYBIIHCKII, 
1"3 qIIprIIJIqIIH?» j • 

Nejzajímavější jsou případy, kdy dochází k systematickému oslabení užívání tuvské 

zvukové představy slova a k jeho záměně výpůjčkou. Ne vždy však v podobných 

případech dochází k definitivní záměně. Většinou existují vedle sebe v jazyce, v období 

70. let 20. st., obě dubletní formy. V současné době je tendence oživovat tuvské výrazy a 

nahrazovat jimi ruské (srov. analýza slovních spojení 5.2.2.). 

4.2.3.1.2. Výpůjčky, synonymní tuvským slovům a příčiny jejich přejímání 

Největší počet výpůjček z ruštiny tvoří neologizmy. Velký počet těchto výpůjček je 

zapříčiněn tím, že většina jich označuje nové reálie. I výpůjček, které mají synonyma 

v tuvštině, jež jsou bud' nahrazována nebo se používají dubletně s výpůjčkou, není málo. 

Dokonce ve slovnících tuvštiny, které jsou poměrně malé a nezahrnují všechny výpůjčky 

v tuvštině, jsou uvedeny desítky takových slov. 

Rovněž velmi početné v tuvštině jsou přímé výpůjčky. Reprezentativním dokladem 

těchto výpůjček jsou analytická pojmenování reálií, která se objevila díky kulturnímu 

vlivu Rusů. Většina těchto výpůjček se objevila v tuvštině v druhém období rusko

tuvskýchjazykových kontaktů, kdy byl tento způsob pojmenovávání velmi produktivní. 

Ve spisovné tuvštině 70. let se tato pojmenování bud' zaměňují výpůjčkami z ruštiny, 

jako v případech: Kbleap-cyz «KepocIIH» (dosl. «rOp5IIIIa5I BO,Il;a»), MOIOH-opap «llIapcp» 

(dosl. «llIelO o6BIfBaIOIlIIIH»), yJ/Cap-xeMe «caMOJIeT» (dosl. «JIeTaIOIIIa5I JIO,Il;Ka») atd. 

nebo se výpůjčky z ruštiny používají paralelně s popisovaným pojmenováním, přičemž 

tvoří s nim dubletní dvojici: eOCKpeceHbe-y.rzyz XyH «60JIbIlIOH ,Il;eHb», nepey.rzoK-ooopa 

KyOyMl.fy <<ITOrrepeqHM YJIIII1;a». 

Zaměňování popisných pojmenování výpůjčkami z ruštiny je v 70. letech běžné. Některá 

opisná pojmenování jsou chápána jako složeniny (které jsou vlastní turkickým 

jazykům)I34, a s těmi se dvojice převzatá z ruštiny neobjevuje. Patří k nim hlavně různé 

133 Tatarincev, s. 54 
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názvy týkající se oblastí flóry, fauny a neživé přírody: Kapa-KyUl «rnyxap» (dosl. 

«"lIepHa5I rrTIIu:a»), Kapa-cyz «KTIIO"lI, PO,n:HIIK» (<<"lIepHa5I Bo,n:a»), opze-:p.tyHap (název 

polního ptáka, dosl. «e3,n:5II.I(IIŘ BepxoM Ha CYCTIIIKe»), Ulazap-obm «KparrIIBa» (dosl. 

(OKM5Il.I(a5I TpaBa»), lJOHap-ÓaUl «arMbMaTOJIIIT, rraro,n:HT» (dosl. «KaMeHb, KOTOpbIÍÍ 

cTporaIOT»). 

Zaměňování opisných tvarů výpůjčkami z ruštiny v 70. letech souviselo s výskytem 

nových reálií a s porozuměním významu slov, které označovaly nové objekty skutečnosti. 

Souvisí to i s módou 70. let patřit do skupiny bilingvních Tuvanů. Tedy bilingvisté 

upřednostňovali používání ruských názvů před analytickou popisnou formou tuvštiny. 

Š.Č.Sat zmiňuje, že kromě toho: «O,n:HOŘ II3 rrpII"lIIIH 3aMeHbI HeKOTopbIX TaKIIX 

HOB006pa30BaHIIŘ 3aHMCTBOBaHHbIMII CJIOBaMII 5IBIITIOCb OC03HaHIIe «rrpIIMIITIIBHOCTII» 

rrepBbIX» 135. 

Zároveň docházelo k rozšiřování významu tuvských slov kvůli potřebě označit novou 

reálii. Význam těchto nově vzniklých slov se neužíval pro cizojazyčná slova, od kterých 

byla nová slova odvozena. Rozšiřování významu slov má relativně samostatný charakter 

a často se s ním setkáváme ve výpůjčkách z mongolštiny, což poukazuje na nezávislost 

tuvské lexiky na mongolském vlivu v 70. letech 20. st. 

K rozšiřování významu tuvských slov docházelo pomocí lexikálně-sémantického přenosu 

na základě metaforizace nebo metonymizace. Např.: slovo KOJ/cyMaK «rrpHrreB» dostalo 

nový význam «acpqmKc», který vznikl přenesením pojmenování na základě příznaku 

«rrpIIcoe,n:IIHeHIIe 0603Ha"llaeMOrO 06'beKTa K ,n:pyroMy» (tedy na základě 

metonymizace)136. Slovo K6:JICeZe (mong. X6UlUZ3, tento údaj je Tatarincevem nesprávně 

zapsán, správný překlad má být X6UlUZ, patrně jde o autorův překlep) s významy 

«3aHaBeCKa» «rrOJIOD> (<3aHaBec» získalo v tuvštině významy «aKT, ,n:eŘcTBIIe» (v oblasti 

divadla), které chybí ve významu mongolského slova. Přenesení významu proběhlo na 

základě podobnosti: akt nebo dějství probíhalo v časovém úseku mezi spuštěním a 

zvednutím opony. 

I35 Sat 1966, s. 105-106 
136 Tatarincev, s. 58 
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Přejímáním slov z ruštiny se často přestává rozšiřovat význam dříve přejatých slov -

mongolizmů. Původně tuvská slova, díky výpůjčkám z ruštiny, ztrácejí svou 

mnohoznačnost, což je i výsledkem jejich analytického tvaru. A naopak, i původně 

tuvská slova díky novým sémantickým výpůjčkám získávají nové významy. Můžeme 

tedy říci, že potřeba upřesnění pojmenování a rozdělění významových odstínů slova není 

čistě jazykovou záležitostí, nýbrž vychází i ze znalosti druhého jazyka. 

Hodně přejatých slov má stejný význam jako slova, která již dříve v tuvštině existovala. 

Ty pak tvoří s výpůjčkami z ruštiny dubletní formy a většinou jde o slova převzatá do 

tuvštiny z mongolštiny: UHOUp (mong. HH)J:3p) - mpu6yHa, HOMoap (mong. H3MTap) -

6uozparjJU51, moo:J/cy (mong. Tyy)J() - noeecmb, UlyJlyZJleJl (mong. nmnyrJI3JI, tento údaj 

uvedený Tatarincevem jsem ve slovníku nenašla, pouze rnyJI3r a rnyJI3rJI3JI označující 

báseň) - n03Ma, l.JOJlaa%l (st. mong. )J(HJIyraqH, mong. )KOJIOOq) - ulOrjJep, Ulazoaa (st. 

mong. qar)J:ara, mong. uar)J:aa) - JHWluljuoHep atd. 137 

Existuje mnoho případů, kdy se tyto dubletní dvojice stávají stylisticky nejednotnými. 

Část přejatých slov z ruštiny se používá jen v písemné fonně tuvštiny a dříve převzatá 

slova z mongolštiny - jen v ústní fonně jazyka a naopak. Jsou i případy, kdy dochází 

k plné záměně mongolizmů slovy přejatými z ruštiny, např.: slovo uHcmpyKLjU51 se 

používá místo slova caaeblp (mong. 3aaBap), slovo 6u6JluomeKa místo slova HO.'1- CaH,bl 

(mong. HOMbIH cam, opět Tatarincevův překlep, má být HOMbIH caH). 

Ve spisovné tuvštině 70. let 20. st. najdeme i situaci, kdy se mohou použít obě lexikální 

jednotky dubletní dvojice. Svědectvím toho je to, že někdy «)J:a)J(e Te, KTO xoporno 

BJIa)J:eeT TyBHHCKHM 5I3bIKOM, 3arJI5I)J:bIBaIOT B CJIOBapb, qT06bl npoBepHTb, KaKoe H3 )J:Byx 

CJIOB (paHee cyrnecTBoBaBrnee CJIOBO HJIH pyccKoe 3aHMcTBoBaHHe) rrpHH5ITO B KaqeCTBe 

JIHTepaTypHoro». Tento jev je dnes v řeči Tuvanů častý. Aktivní vlivy v hovorové 

tuvštině narušují kodifikovaný obraz jazyka. Existuje vzniklý úzus, který se běžně užívá, 

ale není kodifikován - proto Tuvané nahlížejí do slovníků (více viz 5.2.2.). 

Charakteristickým rysem takových výpůjček v tuvštině 70. let 20. st. je skutečnost, že 

většina jejich synonym a dublet je mongolského původu. Jejich tématika souvisí 

s označením nové reálie v širokém smyslu slova, týkají se vědy, literatury a umění, 

společensko-politického života, každodennosti atd. Všechny tyto oblasti skutečnosti 

137 Tatarincev, s. 61 
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zaznamenaly výrazný ruský vliv. V dřívější době sloužily pro pojmenování nových 

ruských reálií slova převzatá z mongolštiny. Střet ruských a mongolských pojmenování, 

která popisují tytéž oblasti skutečnosti, se v souvislosti s rozvojem masového tuvsko

ruského bilingvizmu Tuvanů a s postupným slábnutím prvotního (tuvsko-mongolského) 

bilingvizmu stalo běžným jazykovým jevem. 

4.2.3.2. Osvojení výpůjček z ruštiny v tuvštině 70. let 20. st. 

4.2.3.2.1. Sémantické osvojení výpůjček z ruštiny 

Všechny typy výpůjček se v tuvštině převážně používají ve významech, pro které nemá 

tuvština svůj výraz, ale který je potřeba pojmenovat. Důsledkem toho je zúžení jejich 

smyslu oproti originálu a tendence udělat z nich v tuvštině 70. let jednoznačná slova. 

K zužování smyslu výpůjček dochází hlavně díky ztrátě významů originálu, pro které už 

v tuvštině výrazy existují. Tak např. přejaté slovo xJle6 označuje pouze pečivo z mouky. 

Další významy slova xJle6 se vyjadřují různými tuvskými slovy. Např.: mapaa znamená 

«xJIe6 KaK rroceBbI H 3epHO». Rozdíly ve významech xJle6 a mapaa se rozšiřují i na slova 

od nich odvozená, na kalky z ruštiny: mapaa oy:J/CaaJZza3bl «xJIe6oc.n:aTla», mapaa 

6eJleKmeJlU «XJIe603aroToBKa», ale x.rze6 6bl:JlCblpapbl «xJIe60rreTleHHe», xJle6 caoblbl 

«6yJIOTlHa5l, XJIe6HblÍÍ Mara3HH; rrpo.n:a)Ka xJIe6a» 138. 

Význam slova 3a51e.rzeHue v ruštině označuje i písemnou žádost i oficiální prohlášení. 

V tuvštině slovo 6UJlOUpUUUIKUH, které je kalkem ruského slova 3a516JleHUe, má význam 

«3a51BJIeHHe, rro.n:aBaeMoe B rrHCbMeHHOM BH.n:e» (6UJlOUpUUUlKUH KUUp - <<IIo.n:aBaTb 

3a5lBJIeHHe»), a význam «oqmll,HaJIbHOe C006Ill,eHHe» se vyjadřuje slovem MeOeZJle.rz 

(MeOe2JleJl KblJl - «.n:eJIaTb 3a51BJIeHHe»). 

V podobných případech zúžení smyslu výpůjček z ruštiny mohlo být zapříčiněno 

působením dříve přejatých mongolizmů. Tuvské slovo MeOeZJleJl ve významu «3a51BJIeHHe 

KaK oqmll,HaJIbHOe C006Ill,eHHe» (MoHr. M303Z03Jl) přispělo k tornu, že různé druhy 

3a51e.rzeHUU získaly v tuvštině různá označenÍ. 

Došlo k sémantické strukturaci ruského slova, která připomíná zrněny v dříve existujících 

v tuvštině mnohoznačných slovech mongolského původu. Díky takovým změnám 

tuvština získala jednoznačná pojmenování jednotlivých reálií. 

Zúžení smyslu přejatých slov z ruštiny je nejmarkantnější u slov - termínů. Např.: 

převzatá slova typu mKaHb - biol. tkáň, 6eJlOK - biol. bílkovina. V podobných případech se 

138 Tatarincev, s. 77 
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většinou slovo nepřejímá v přímém významu, pro který již v tuvštině existuje 

odpovídající lexikální jednotka, ale v přeneseném významu, který vyhovuje potřebě 

pojmenovat novou reálii. Např.: slovo cecmpa bylo přejato pouze ve významu 

«Me,llJU1;IIHCKa5l ceCTpa», a slovo 3eeHO ve významu «He60JIhIIIa5l rpyrrrra mO.IJ:ell, 

opraHH3all,HoHHa5l e.IJ:HHHll,a» (nuoHep 3eeHo3y «rrHOHepCKoe 3BeHo»)139. 

Často se sémantika přejatých slov shoduje s významem jejich prototypů. Platí to pro 

slova, která označují konkrétní reálii. Např.: slova ZaJlCmyK, zapaJ/C, eblKlllOttameJlb, 

KepOCUH a dále také mnohé odborné termíny. 

Dále tuvština přejímá přímé i přenesené významy slov přejímaných z ruštiny Ude o 

přejímání vícevýznamových slov). Přenesený význam se přejímá zvláště v oblasti tisku, 

oficiálních událostí atd. (Např.: eaxma, KOMaHoup, Macmep, nepcneKmuea, nllamrPopMa 

ve spojeních: KyUl-aJ/CblJlttbl eaxma «TPY.IJ:OBa5l BaXTa», 6yoypyJlze KOMaHOUpTlepu 

«KOMaH.IJ:HphI rrpOH3BO.IJ:CTBa», ě3Y.TlyZ Macmep «HaCT05llll,Hll MaCTep», ttaa 6eUl ttbl.Tl 

nTlaHblHblH, aJICblObzn 6epun mypap nepcneKmUeaTlapbl «rrepcrreKTHBhI, OTKpbIBaeMhle 

HOBhIM rr5lTHJIeTHHM rrJIaHOM» atd.)140. 

Přejímání slov v přeneseném významu není vždy způsobeno nedostatkem vyjadřovacích 

prostředků v tuvštině. Tak např. ve významu «3HaTOK CBoero .IJ:eJIa», «yMeJIell,» se 

nepoužívá pouze převzaté slovo Macmep (ě3yJlyZ J1![.acmep «HaCT05llll,Hll MacTep»), ale i 

dřívější tuvská slovayctty, Uleeep KUJ/CU, 6apzaH. 

Slovo se tedy z ruštiny nejdříve přejímá v přímém významu, a poté se osvojuje i jeho 

přenesený význam, nezávisle na tom, jestli existuje v přejímacím jazyce slovo pro jeho 

vyjádření. Např. slovo Macmep se nejdříve používalo v přímém významu «O.IJ:HH H3 

pyKoBO.IJ:HTeJIell rrpOH3BO.IJ:CTBa». V přeneseném významu se začalo užívat až v 70. letech 

a zároveň se začalo užívat slovo Macmepcmeo (společně s existujícím mongolizmem 

MepZe;)fCuJl, mong. M3pr3)KHJI). 

Takový jazykový proces je nejcharakterističtější v jazykových oblastech, které jsou 

vystaveny vlivu ruštiny, nejčastěji se jedná o oblast publicistiky. Síla jazykového vlivu 

ruštiny je zde zapříčiněna snahou o správný překlad a stylistickou jednotu s ruským 

originálem. 

139 Tatarincev, s. 78 
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Přirozeně dochází v tuvštině i k rozšiřování významu přejatých slov. Např.: emmWH, 

které označuje jakékoliv nádobí na pití, nezávisle na jeho materiálu, z něhož je vyrobeno 

(ze skla, porcelánu, kovu). Nejčastěji tak Tuvané označují hrnek (<<KPY:>KKY»). 

Některá apelativa jsou v tuvštině užívána ve funkci vlastních jmen Tuvanů: IIo6eo-ooJl 

(rus. rro6e,lJ,a), CmaJl-ooJl (rus. CTaJIh) , KOHmpOJlb, Epam a pod. Některá z nich však 

nebyla do tuvštiny přejata ve svých prvotních významech (rr06e,lJ,a, CTaJIh). 

Případů rozšiřování smyslu přejatých slov v tuvštině není mnoho. Tento proces zrněn 

v sémantice jazyka je dlouhodobá záležitost, a tak B.I.Tatarincev nemohl uvést více 

případů, které by zahrnovaly četná slova přejímaná z ruštiny právě v době napsání jeho 

práce, a to v 70. letech141 . 

V době masového bilingvizmu se pomalu vytrácí případy, kdy dochází k rozchodu 

významu ruského prototypu slova přejatého do tuvštiny. V 70. letech jsou si obě etnika 

blízká a jejich ekonomika i kultura jsou vzájemně propojeny. Nedochází tedy 

k nepřesnému přejímání významů slov. 

4.2.3.2.2. Fonetické a morfologické osvojení přejatých slov 

Otázka fonetického osvojení slov převzatých z ruštiny tuvštinou je předmětem diskuze. 

Podle výzkumů do 70. let 20. st., které se částečně opíraly o tuvskou gramatiku vydanou 

F.G.Ischakovem a A.A.Pal'mbachem z roku 1961, se do tuvštiny přejímaly společně se 

slovy z ruštiny také nové fonémy, jež byly součástí přejímaných slov z ruštinyl42. Podle 

názoru autorů: "CJIOBa, yCBoeHHhle 1I3 pyccKoro a3hIKa, 3a IICKJIIo-qeHlIeM Tex, KOTophle 

6hIJIlI 3alIMcTBoBaHhI eilIe ,lJ,0 peBOJIIOIIIIII, ... yCBalIBaIOTca COrJIaCHO pyCCKOMy 

rrpoII3HoIIIeHIIIO,,143. Tak tedy výslovnost většiny přejatých slov (alespoň co se týče jejich 

konsonantů) odpovídá výslovnosti jejich ruských prototypů. V tuvštině tedy existují dva 

samostatné fonetické systémy a dvě izolované artikulační báze: jedna pro původně tuvská 

1 d h ' 1 v • t' 144 S ova a ru a pro sova preJa a . 

Tento pohled nebyl však zcela přijat všemi lingvisty. Např. V.M.Šabalin tvrdí, že 

identickou výslovnost přejatých slov z ruštiny do tuvštiny s jejich ruskými prototypy, 

najdeme převážně mezi studenty, kteří jsou k ní ve škole vedeni. Naopak starší lidé 

přizpůsobují přejatá slova jazykovému systému tuvštiny. Pouze lidé, kteří jsou záměrně 

141 Tatarincev, s. 83 
142 lschakov, Pal'mbach, s. 50, 9 I, 95 
143 Ischakov, Pal'mbach, s. 50 
144 lschakov, Pal'mbach, s. 50-83 
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ruské výslovnosti vyučováni, ji ovládají l45
. Výuka ruštiny byla v Tuvě zavedena ve 40. 

letech 20. St. 146
, ale její povinná sedmiletá výuka - až v r.l951 147

• Tyto údaje poukazují na 

skutečnost, že záměrné vyučování ruské výslovnosti nepostihlo starší ani střední věkovou 

generaci Tuvanů. Dokonce je běžné, že i Tuvané, kteří ovládají ruštinu na vysoké úrovni, 

pokud mluví ve svém rodném jazyce, přizpůsobují výpůjčky z ruštiny principům tuvské 

fonetiky. To se ovšem nevztahuje na některé obyvatele, především z řad městské 

mládeže, pro kterou je mateřským jazykem prakticky spíše ruština, a tuvština je 

podřizována ruskému jazykovému vlivu. (Bohužel kvůli mé nedostatečné znalosti 

tuvštiny, nemohu tuto skutečnost, uvedenou B.I.Tatarincevem potvrdit ani vyvrátit ve 

vztahu k dnešní mluvě Tuvanů). Jako příklady neidentické výslovnosti přejatých slov 

z ruštiny s jejich ruskými originály v řeči tuvských bilingvistů uveďme např. spojení 

souhlásek na začátku a na konci přímých výpůjček z ruštiny, které se vyslovuje jako 

dříve se vstavnými samohláskami (hlavně úzkých a v bezpřízvučné pozici - silně 

redukovaných): CTa)K (blcmaaUl), .n:parr (oblpaan ), HecpTb (H33rjJmu), rrapK (naapbIK) atd. 

Většina změn ve zvukové podobě přejatých slov z ruštiny, které proběhly v raném období 

(výskyt délky u samohlásek v přízvučných slabikách atd.), jsou patrné i v tuvštině 70. let. 

V tuvské výslovnosti se vyskytuje spojení souhlásek v intervokální pozici (uprostřed 

slova). Jestliže počet souhlásek v takových spojeních není větší než dva, vyslovují se 

stejně jako v originále nebo vždy bez vkladné samohlásky. Např. spojení zvuků llK 

(ce51J1Ka), pK (3ma:JICepKa), UK (rjJyrjJaUKa), Mn (Tl ClJI.1nO1.fKa), Cll (51CTlU), HC (neHCU51) a další, 

které se nevyskytovaly ve zvukové podobě přejatých slov z ruštiny v počátečním období 

rusko-tuvských jazykových kontaktů. Tato spojení a další, převážně sonor s ne znělými 

souhláskami se dochovala v některých nářečích tuvštiny ve výslovnosti lidí staršího 

pokolení - monolingvistů: C33.TlKa (<<ce5IJIKa»), neOU:JIC33pKa (<<3Ta)KepKa»), Oa51apKa 

(<<.n:05IpKa»), nynaauKa (<<cpycpaň:Ka»), llaaMnblUlKa (<<JIaMrrOI[Ka»), 5laClla (<<5ICJIlI»), 

633HCU (<<rreHClI5I») atd. Zároveň, jak na začátku, tak i na konci slov se ve výslovnosti 

dodává vkladná samohláska: CWI1UOaaH «CMeTaHa», aeaaHca «aBaHC», nblpooHmy 

«cppOHT» 148. 

Tuvané si tedy osvojili spojení dvou souhlásek v intervokální pozici, které nebylo dříve 

pro tuvská slova charakteristické. Zároveň spojení souhlásek na začátku a konci slov se 

145 Šaba1in, s. 316 
146 Serdobov 1953, s. 90 
w Serdobov 1953, s. 69 
148 Tatarincev, s. 92 
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"rozděluje" vstavnými samohláskami různých typů, a jednotlivá spojení souhlásek na 

konci slov přetrvávají v hovorové řeči (zvláště u monolingvistů). Tak ve spojení cm 

dochází k vypadnutí konečného m: apmuuc «apnlcT», n3300Jl10C «Be.n:OMOCTb», oo6.rzac 

«o6JIaCTb». 

Takové odlišné osvojení spojení zvuků je spojeno s osobitostmi fonetické podoby 

tuvských slov, na jejichž začátku se nikdy neobjevuje spojení souhlásek, a na konci se 

objevuje pouze kombinace některých souhlásek, kdežto uprostřed je možná jakákoliv 

jejich kombinace 149
• Díky tornu si tuvština lépe osvojuje slova, v nichž jsou uprostřed dvě 

souhlásky, pokud je jich více než dvě, staví mezi ně úzkou redukovanou samohlásku: 

caJlCmyK [KaarrblcTyK], JI1UHUCmepcmeo [MIIHIICT33pIICTBa]. 

Vkladné samohlásky v přejatých slovech se pravidelně používají i tehdy, stojí-li vedle 

některých souhlásek v pozicích nepřízvučných pro tuvská slova. Např.: začáteční p, před 

které se většinou vkládá protetická samohláska [blpaŘooH] «paŘoH», [lIpecrryy6JIIIKa] 

«pecrry6JIIIKa», [ypyy6IIJIb] «py6JIb». 

Netypické pro tuvštinu konečné lf se vyslovuje s dodanou následující samohláskou: 

CKpunalf [lIcKpIIIIaaTIbI]. Zvláště je to patrné ve výslovnosti jmen po otci končících na lf: 

AJleKCaHOp Maaoblpo6ulf[U], MOHcyUl Comnae6ulf[u] atd. Slovo KupnUlf se vyslovuje bez 

vkladné samohlásky, ale se zrněnou [lf] V [Ul] [KlIp61IIIIII]. 

Výslovnost zvuků [p] a [TI] v uvedených pozicích však není identická s jejich výslovností 

v originálu15o
. To samé můžeme říci i o vlastnostech uchovaných v tuvštině počátečních 

znělých souhlásek151
. Podle fonetických norem tuvštiny znělost a neznělost souhlásek má 

různé odstíny, přičemž na úplném začátku slov má většina souhlásek Uak silné, tak i 

slabé) neznělý zvukový odstín152
. Těmto normám podléhají i přejatá slova z ruštiny, v 

nichž stojí na začátku znělé souhlásky,jež se v tuvštině mění buď na silné Uako [)K] a [3]) 

nebo na slabé jako [r], [.n:], [6]; ve většině případů se z nich stávají méně znělé souhlásky: 

3aeoo [caBooT], cm [Kaac], oueaH [TIIBaaH], 6map [rra3aap], XypHaJl [y)KypHaarr]. 

Správná výslovnost souhlásek [j] (ěJIKa, 1061IJIeŘ, 5ICJIII), [H] (He.n:eJI5I, HeŘJIOH) a [JI] 

(JIarepb, JIeKIIII5I),V pozici na začátku u slov přejatých z ruštiny do tuvštiny se vyskytují i 

zde, ačkoliv v původně tuvských slovech na začátku slov nestály. Tento jev je 

vysvětlován výskytem daných souhlásek na začátku slov dříve přejatých z mongolštiny. 

149 Ischakov, Pal'mbach, s. 96-98 
150 Monguš a Sat, s. 88 
151 Monguš a Sat, s. 88 
152 Kunaa, s. 49-52 
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Vokální harmonie tuvštiny nepřipouští výskyt současně samohlásek přední a zadní řady v 

jednom slově. Ovšem v mnohých výpůjčkách z ruštiny je takový výskyt běžný. Bilingvní 

Tuvané bez velkých potíží často porušují vokální harmonii tuvštiny, zejména ve 

výslovnosti přímých výpůjček z ruštiny. Díky nim se objevuje vokální disharmonie i v 

řeči některých monolingvistů - Tuvanů starší věkové kategorie: např.: 6lInoT33Ka 

«61I6nlIoTeKa», KaM633T «KoH<jJeTa», ,nhlpaKThlplIlIC «TpaKTOpIICT» atd. Můžeme ale 

nalézt i fonetické varianty se zachovanou i narušenou vokální harmonií: C33nKe~C33nKa 

«ce5IJIKa», rr33pMe~rr33pMa «<jJepMa», eryp3e~oryp33c «orypeII». 

4.2.3.2.3. Gramatické (morfologické) osvojení přímých výpůjček 

Přímé výpůjčky z ruštiny se zcela podřizují morfologickým kategoriím tuvštiny. 

V tuvštině nejsou žádné morfologické kategorie, které by mohly být považovány za 

přejaté z ruštiny. Při přejímání se mění příslušnost slova k morfologickým kategoriím 

oproti příslušnosti jeho prototypu v ruštině. Mohou se zachovat jen některé obecné 

kategorie, většinou příslušnost slova k slovnímu druhu. Týká se to hlavně podstatných 

jmen a některých přídavných jmen (,ne)J{YPHhIll:, KperrOCTHOll:), základních číslovek, které 

vyjadřují větší čísla (MIIJIJIIIOH, MIIJIJIlIap,n) a příslovcí (O~HO, 3ao~Ho). Přesněji řečeno, 

přejatá slova z hlediska slovnědruhového mohou patřit ke stejným slovním druhům i v 

tuvštině, čímž dochází k jejich úplnému podřízení gramatickým kategoriím tuvštiny. 

Zejména přejatá podstatná jména ztrácejí v tuvštině kategorii gramatického rodu a 

skloňování. Ruská nesklonná podstatná jména se v tuvštině skloňují, a to podle obecných 

paradigmat. V ruštině se celá řada podstatných jmen používá pouze ve formě množného 

čísla. Ta, která jsou přejata do tuvštiny, se v ní používají v obou číslech. 

Některá přídavná jména jsou zbavena v tuvštině všech změn, kterým podléhají v ruštině 

(změna podle rodu, čísla a pádu) a neshodují se s podstatnými jmény, která určují, ale 

přimykají k nim. 

4.2.3.3. Shrnutí období masového bilingvizmu 

Výpůjčky z ruštiny ve spisovné tuvštině v období 70. let 20. století, nehledě na krátké 

období intenzivních jazykových kontaktů obou národů, představují velké množství v 

tuvské lexice. Jejich počet se stále zvyšuje. Staly se hlavním prostředkem pro 

pojmenování nových reálií a částečně fungují v jazyce jako synonyma či dubletní tvary s 

dříve existujícími tuvskými výrazy. Příčinou toho je smíšený typ bilingvizmu Tuvanů, 

který získal masový charakter. 
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Osobitost takového bilingvizmu se projevuje v převládání přímých výpůjček v tuvštině a 

způsobuje jejich početní růst, což se projevuje tvorbou stimulovaných tvarů, které 

vznikají z nutnosti pojmenovat nové reálie. 

Postupný vývoj tuvsko-ruského bilingvizmu vymeZUje vzájemný vztah lexikálních 

výpůjček. Hlavně v hovorové řeči se projevuje tendence užívat přímé výpůjčky než 

nepřímé či přechodné. Tato tendence se projevuje v rámci výpůjček označujících nové 

reálie. Rozvíjí se při přejímání v oblasti strukturně-sémantických kalků a polokalků. 

Záměna prvotního (mongolsko-tuvského) bilingvizmu druhotným (rusko-tuvským) a 

tématická blízkost rusizmů a mongolizmů vedla k tomu, že výpůjčky z ruštiny ovlivnily 

přejaté mongolizmy v tuvštině. Výsledkem bylo vytěsnění některých mongolizmů 

rusizmy z aktivního používání, a zároveň spojení některých významů mnohoznačných 

výpůjček z mongolštiny s jednoznačnými významy výpůjček z ruštiny. 

Z druhé strany se zúžil i význam některých rusizmů díky mongolizmům, jejichž jeden 

význam odpovídal významu výpůjčky z ruštiny. 

Výrazné rozšíření slovní zásoby spisovné tuvštiny je výsledkem jazykového vlivu jak 

ruštiny, tak mongolštiny. 

Výpůjčky se stávají součástí spisovné lexiky tuvštiny, slouží jako kmeny slov k tvorbě 

nových tvarů. Jen v některých oblastech tuvské lexiky (v terminologii) omezují výpůjčky 

tvorbu nových slov kvůli omezeným vnitřním zdrojům jazyka. 

Přejímání slov prostřednictvím ruštiny v období masového bilingvizmu si udržuje aktivní 

charakter. Většinou se výpůjčky podřizují zákonům přejímacího jazyka a podléhají 

různým změnám. Kromě toho, lexikální výpůjčky se neobjevují v jazykových oblastech, 

které jsou pro ně nepropustné (např. šamanizmus). 

5. Anketa 

5.1. Strukturalizace a cíl ankety 

Cílem ankety bylo popsat jazykovou situaci, jazykové domény a druh bilingvizmu mezi 

obyvateli Tuvy v současné době s ohledem na jejich věk, profesi, národnost a místo 

bydliště. 

Anketa je v úvodu uvozena čtyřmi otázkami, které mají za cíl rozřadit respondenty do 

skupin podle jejich věku, profese, národnosti (Rus, Tuvan) a místa bydliště. Dále tvoří 
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anketu čtyři okruhy otázek. První okruh je věnován náboženství, druhý společensko

kulturním a sociálním otázkám, třetí vztahům Rusů a Tuvanů a čtvrtý je věnován 

jazykovým otázkám153
• 

Respondenty ankety jsem rozdělila do tří kategorií podle jejich společenské příslušnosti 

(profese) - studenti, lidé se středním vzděláním a lidé s vyšším vzděláním. Každou 

kategorii tvoří deset dotázaných. 

Věkové rozmezí respondentů se pohybuje od 19 - 60 let. Národnostní zastoupení je 

většinou tuvské, z 30 dotázaných jsou pouze tři Rusové, což ovšem odpovídá i jejich 

národnostnímu zastoupení v Tuvě (dvě třetiny obyvatel tvoří Tuvané, zbytek Rusové a 

jiné národnosti). Dotazovaní jsou obyvatelé měst i vesnic. Rozdíl mezi venkovským a 

městským obyvatelstvem je markantní ve všech oblastech jejich života. V Tuvě je 

prakticky jen jediné velké město, a to hl. město Kyzyl. Vzdálenosti v Tuvě jsou velké a 

krajina v některých částech nehostinná, navíc většina obyvatel nemá ani dostatek 

finančních prostředků na dopravu, a tak kontakt s hl. městem není tak snadný. V Kyzylu 

žije asi jedna třetina všeho obyvatelstva Tuvy. Zbylé dvě třetiny žijí v menších oblastních 

městech, ve vesnicích nebo žijí tradičním polokočovným způsobem života v tajze. 

Podařilo se mi anketou oslovit všechny tyto druhy obyvatelstva, tedy jak obyvatele 

Kyzylu, tak i menších regionálních měst a zároveň i Tuvany, kteří ještě žijí podle tradic 

svých předků, tedy pastevce dobytka kočující se svými stády po tajze. 

První kategorii respondentů tvoří převážně studenti Filologické fakulty Tuvské univerzity 

v Kyzylu. Věkové rozmezí je od 19 - 23 let. Mezi dotázanými jsou tři Rusové. Devět 

respondentů žije v Kyzylu a jeden - v blízké vesnici. 

Lidé se středním vzděláním, patřící do druhé kategorie jsou všichni Tuvané, z nichž pět 

žije na vesnici, čtyři v Kyzylu a jeden místo bydliště neuvedl. Profesně jde o řidiče, 

prodavače, zdravotní sestry, tiskaře apod. Věkové rozmezí 28 - 54 let. 

Třetí kategorii dotázaných - s vyšším vzděláním - tvoří rovněž pouze Tuvané. Dva z nich 

žijí v Kyzylu, čtyři v oblastních městech a čtyři na vesnici. Věkové rozmezí 28 - 60 let. 

Jejich profese jsou veterinář, učitel, farmaceut, vysokoškolský učitel apod. 

153 kompletní znění ankety v příloze Č.l 
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Anketu jsem analyzovala z hlediska obsahového a jazykového. 

5.2. Analýza ankety z jazykového hlediska 

Respondentům byla v anketě dána možnost odpovídat v ruštině, tuvštině nebo 

v kombinaci obou jazyků. Otázky byly zadané pouze v ruštině, což podle názoru 

filoložky Oxany Valerjevny Dambaa z Kyzylské univerzity, díky níž jsem mohla anketu 

provést mezi studenty, nasměruje respondenty odpovídat spíše též v ruštině. 

Většina lidí odpovídala tedy rusky, pouze 3 odpověděli v tuvštině s minimální příměsí 

ruštiny. Jednalo se o Tuvany s vyšším vzděláním, jeden žijící na vesnici (věk 36 let), 

druhý v oblastním městě (věk 60 let) a třetí v Kyzylu (věk 42 let). 

Pouze rusky odpovědělo 17 dotázaných (6 studentů, 7 lidí se středním vzděláním, 4 

s vyšším vzděláním). Jednalo se převážně o obyvatele Kyzylu nebo oblastních měst. 

Směsí ruštiny a tuvštiny odpovědělo 7 dotázaných (1 student, 3 lidé se středním 

vzděláním, 3 s vyšším vzděláním). Ve všech případech se jednalo o obyvatele vesnic. 

Směsí ruštiny a angličtiny odpověděli 3 dotázaní (šlo o studenty anglistiky z Kyzylu). 

Dalším místem ankety, kde bylo možné sledovat výběr jazyka respondentů, byl její 

poslední bod. Jeho obsahem je vlastní písemný projev, při kterém dotázaný má popsat 

v několika větách svůj obyčejný den, dotázaný má použít pro něj přirozenější jazyk 

(případně oba jazyky). Z celkového počtu 30 dotázaných (z toho 27 Tuvanů) pouze 4 

odpověděli tuvsky (všichni žijí na venkově, věkové rozmezí 29 - 36 let; 3 z nich mají 

vyšší vzdělání ajeden patří do kategorie studentů). 

Směs jazyků použili dva dotázaní, z nichž jeden - student - použil směs ruštiny a 

angličtiny (jednalo se o studenta anglistiky) a druhý - se středním vzděláním (věk 54 let, 

obyvatel Kyzylu) - směs ruštiny a tuvštiny, přičemž převládala ruština. Nutné 

podotknout, že ale zdaleka ne všichni dotázaní tento bod ankety vyplnili. 

Dále mě zajímala úroveň psané podoby ruštiny dotázaných. Téměř u všech dotázaných 

Tuvanů můžeme vysledovat v jejich ruštině vliv tuvštiny (aglutinačního typu jazyka), a to 

např. v jejich nesprávném psaní slovesné negace, kdy často frekventované sloveso 3HaTh 

a jeho tvar I.os. sg. 5l lIe 3HQ10 píší dohromady - 5l 11 e311Q10 , tedy v podobě - ovlivněné 

aglutinačním typem jazyka, kde se všechny gramatické kategorie vyjadřují pomocí sufixů 

navazovaných do řetězce za slovní základy (tedy v rámci jednoho slova). Při negaci 
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ostatních sloves však většinou dodržují správnou formu ruštiny (výjimkou bylo jedno 

nesprávné užití slovesa MO% ve formě 5l He.Mozy). 

Další chyby, které se Tuvané dopouští, je nesprávné užití některých předložek, mnohdy 

dochází i k jejich vynechání (vynechání je ovlivněno aglutinačním typem tuvštiny). Tak 

např.častá je záměna předložky e předložkou Ha: Ha maúze místo e maúze, Ha npOUUlOM 

MeC5llfe místo e npOUlJlOM MeC5ltle, o6patlfambC5l K pOOUmeJl5lM e myeuHcKoM 5l3blKe (místo 

Ha myeuHcKoM 5l3blKe) , omOblxamb e 6epezy EHUCe5l (místo Ha 6epezy). Dochází i k 

úplnému vynechání předložek, např: předložek K, e (l.{eJlOeeK nonaoem patt; 5l 

o6pamUJlaCb UlaNtaHy; npouulOM zooy; C Jl100bMU Kpacueblx ooe:J/Coax). Někdy 

vynechávají i osobní zájmeno 5l (zoeopl0). 

Dále se dopustili chyb v koncovkách substantiva zájmen např.: K ceMuHapy (místo K 

ceMUHaplO), y MeH5l Hem MaUluHy (místo Hem MaUluHbl), 3azaoKa KOmOpa5l HUKmo He 

oozaoaem (místo KomopylO), e ceoeM Keapmupe (místo e ceoeú Keapmupe). 

Dochází i k neshodě podmětu s přísudkem (PyccKue eeoem ce65l; PyccKue :J/CueyuJuú e 

Tyee). 

Téměř nikdo nepoužíval interpunkci a interpunkční znaménka. 

5.2.1. Současná jazyková situace v Tuvě 

Okruh lidí oslovených anketou byl malý na to, abych mohla udělat komplexní závěr 

vztahující se na veškeré obyvatelstvo Tuvy. Nicméně i přesto věřím, že daná anketa má 

určitou vypovídající hodnotu. Pokusím se tedy na základě jejích výsledků a vlastních 

zkušeností a pozorování řeči Tuvanů zaujmout postoj k současné jazykové situaci 

v Tuvě. 

Na základě ankety je jasné, že většina Tuvanů se dokáže bez problému vyjadřovat 

v ruštině. 

Alespoň na úrovni běžného dorozumění. Tuvané, žijící v Kyzylu, díky dennímu kontaktu 

s Rusy (většina Rusů v Tuvě žije v Kyzylu) nemají s dobrou znalostí ruštiny problém. 

Každý se snaží, aby jeho děti uměly dobře rusky, protože ví, že v jiných částech Ruska 

budou mít lepší šanci studovat nebo pracovat na prestižnějších místech. Toto označuje Li 

Wei (2000) jako potencionální ekonomickou výhodu bilingvisty. Znalost ruštiny mezi 

obyvateli oblastních měst závisí hodně na počtu netuvského obyvatelstva v daném městě. 

Tuvané spolu komunikují tuvsky a s Rusy rusky. Při správném přepínání kódů záleží tedy 

na tom, jak často přijde Tuvan do styku s Rusy a ruštinou. Pravdou je, že ruština - díky 

televizi a rádiu, které vysílají hlavně v ruštině - udržuje u Tuvanů minimálně její pasivní 
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znalost. Televizi vlastní ti nejchudší Tuvané, najdeme ji i jako součást vybavení 

některých jurt pastevců. 

Co se týče znalosti ruštiny u venkovského obyvatelstva, opět záleží na velikosti a 

geografické poloze dané vesnice a na jejím etnickém složení obyvatelstva. Jsou ale 

vesnice, které jsou vzdálené několik stovek kilometrů od sebe a ještě dále od větších 

měst, takže možnosti, jak by se mohli setkat s Rusy, jsou téměř nulové. A tak pokud 

nemají televizi a kontakt s Rusy, mnohdy rozumí rusky jen velmi málo. Jde hlavně o 

starší lidi, jež se nepřestěhovali do měst a o pastevce dobytka, kteří žijí polokočovným 

způsobem života. Příkladem je Tuvanka (60 let), dotázaná anketou, která patří do skupiny 

lidí s vyšším vzděláním. Dříve vykonávala profesi veterinářky především mezi 

polokočovníky v tajze v západní části Tuvy vzdálené od nejbližšího oblastního města 

několik desítek kilometrů. Sama vyrůstala v jurtě a nyní žije v domě ve větší vesnici 

v horách. Při vyplňování ankety měla problém s porozuměním otázkám formulovaným 

v ruštině, kdy se doptávala ostatních na překlad do tuvštiny. Anketu vyplnila kompletně 

v tuvštině s několika výpůjčkami z ruštiny jako slova llIaMaHKa, npa3,n:HHK, BeTBpaq, 

TyBHHKa, ropo,n:. 

Špatnou znalost ruštiny nelze ale vztáhnout na všechny obyvatele odlehlých částí Tuvy. 

Pokud pastevec dříve několik let vykonával civilní zaměstnání nebo jiným způsobem 

přišel do kontaktu s ruštinou, minimálně administrativní, jeho znalost ruštiny je vcelku 

dobrá. Záleží i na způsobu života ostatních členů rodiny, protože Tuvané si na rodinných 

vztazích zakládají a často se scházejí v širokém rodinném kruhu. Příkladem jsou starší 

manželé - pastevci dobytka, kteří žijí přímo v horách daleko od města v jurtě. Jejich děti 

však žijí v Kyzylu a často se navštěvují. Pastevci si tak udžují znalost ruštiny a mladí z 

města - znalost tuvštiny. Pastveci v mládí zastávali civilní profese, ovšem řadu let žijí v 

tajze, rusky komunikují bez problému o základních věcech, ale přirozené je pro ně mluvit 

tuvsky. Sledovala jsem jejich tuvštinu, kdy v hovoru používali ruská slova jako např.: 

xne6, cnH~a, aHKeTa, 6eH3HH, yKCyC, qeCHOK, OXOTa, TyaneT, Boo6rn:e, Macno, TO)J{e, 

IlIOKona,n:, fepMaHH5I, IlIKona, nO)J{Ka. Ovšem pro souhlas a nesouhlas užili vždy formu 

v tuvštině - HŘe (aHo), qOK (He). 

V daném případě je složité rozlišit dochází - li k přepínání kódů nebo jen příležitostnému 

vypůjčování, které nemusí být podle Shany Polackové a Davida Sankoffa (1988) 

bilingválním jevem v případě, že monolingvisté mají přístup k zažitým výpůjčkám v 

plném rozsahu. Výpůjčkou se tradičně chápe prvek fonologicky (ne vždy), morfologicky 

a syntakticky integrovaný do přejímacího jazyka a běžně v něm rozšířený. Často jsou 
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příležitostné výpůjčky jednoho typu - většinou substantiva, ale i jiná plnovýznamová 

slova (slovesa, příslovce, přídavná jména), ne však zájmena, předložky a další funkční 

sloval54
. V případě řeči těchto starších Tuvanů, žijících v tajze, podle mého názoru, nejde 

o přepínání kódů, ale o příležitostné výpůjčování z ruštiny slov, která jsou ovšem plně 

integrovaná do tuvštiny, podřizují se zákonům tuvské gramatiky (některá najdeme v 

tuvsko-ruském slovníku). Zároveň ale nelze prohlásit tyto Tuvany za monolingvní 

jedince a přejímání v jejich případě za monolingvní jev, jelikož ruštinu ovládají na dobré 

úrovni a domnívám se, že právě díky její znalosti integrují do jazyka ruské prvky (často 

pro výpůjčky z ruštiny mají i tuvské ekvivalenty, ale z jistých důvodů používají variantu 

z ruštiny, kterou ale přizpůsobí gram. pravidlům tuvštiny - přebírá tuvské afixy apod.). 

Jde tedy o příležitostné vypůjčování, ale jako o bilingvníjev. 

Zajímavé by bylo zkoumat řeč monolingvního Tuvana, v jehož řeči se vyskytují 

příležitostné výpůjčky z ruštiny a porovnávat je s výpůjčkami z ruštiny bilingvních 

Tuvanů. Následně vytvořit fond výpůjček z ruštiny, které jsou již tuvštině vlastní natolik, 

že k jejich použití není třeba znalost ruštiny a jsou již v tuvštině zafixovaná jako její 

vlastní slova. Porovnat poté kodifikované ruské výpůjčky s výpůjčkami patřící do 

hovorového jazykového úzu. Nevím ovšem, nakolik by byl pokus proveditelný, jelikož 

monolingvních Tuvanů je dnes v Tuvě velmi málo. Téměř každý je ruštinou zasažen 

natolik, že je možné ho označit za bilingvního. Je však pravdou, že je mnoho Tuvanů, 

kteří si vystačí se znalostí tuvštiny, v případě jsou - li obklopeni převážně Tuvany (např. 

venkovské obyvatelstvo), nemají potřebu mluvit rusky, ovšem nelze je prohlásit za 

monolingvisty. 

K přepínání kódů dochází u Tuvanů, kteří ovládají ruštinu na úrovni rodilých mluvčích. 

Jedná se hlavně o obyvatele měst, kteří zastávají profese, kde je ruština nezbytná. 

Příkladem je např. lingvistka prof. Oxana Valerjevna Dambaa, která i při komunikaci 

s tuvskými studenty na svém pracovišti přechází z ruštiny do tuvštiny. Často u ní 

docházelo pouze ke směšování kódů a příležitostnému vypůjčování, kdy v tuvštině 

používala ustálená slova z ruštiny jako JIa,n:HO, ,n:aBaií, ,n:a, rrOIlIJIH a naopak v ruštině slova 

přibližně stejného významu v tuvštině. K směšování kódů v neoficiální sféře (běžný 

hovor, diskotéka, návštěva) dochází téměř u všech Tuvanů, žijících ve městě, kteří jsou 

běžně v kontaktu s ruštinou. V oficiální sféře (média, politické projevy, úřady) dochází 

k příležitostnému vypůjčování slov z ruštiny. 

154 Poplackova, Sankoff, s. 75 
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5.2.2. Problém kodifikace tuvštiny 

Úředním jazykem v Tuvě je dnes tuvština a ruština. Tzn. že žádný zákon nemůže být 

tuvským parlamentem přijat není - li formulován i v tuvštině. Vládní zasedání probíhají 

v ruštině pouze tehdy, pokud je mezi přítomnými Rus, který tuvštině nerozumí (což je 

případ většiny Rusů). Na úřadech, policii, v bance apod. Tuvané mluví rusky pouze 

v případě, že příslušné funkce zastávají Rusové. Společensko-politická terminologie 

v tuvštině není zatím plně kodifikována, tzn. že o určitých ekonomicko-politických 

problémech se hovoří tuvštinou s mnoha ruskými výpůjčkami. V současné době se 

pracuje na rusko-tuvském slovníku ekonomicko-politických termínů, který má být 

zároveň výchozím pro potřeby legislativy (formulace zákonů v tuvštině apod.). 

Tuvština má tedy ve svém jazykovém fondu dostatek prostředků ke komunikaci ve všech 

společenských oblastech. Problémem zůstává nekodifikovanost mnohých nových slov, 

která se běžně užívají v hovoru, vzniklá z nutnosti pojmenovat nové termíny a reálie. 

Rusko - tuvský slovník Pal'mbacha (1953) je dodnes prakticky jediným nejserioznějším a 

nejobsáhlejším používaným slovníkem. Slovník samozřejmě nezahrnuje nová slova a 

reálie, z čehož plynou výše naznačené problémy související s kodifikací nových tuvských 

slov. Navíc je v něm podle slov tuvských jazykovědců mnoho slov - výpůjček z ruštiny, 

místo nichž se dnes už běžně užívají výrazy tuvské. Slovník měl vedle vědeckých i 

politické cíle, a tak autor nahrazoval uměle slova tuvská ruskými výpůjčkami, z nichž 

některé se nikdy v praxi neujaly. 

Pro demonstraci takových výpůjček jsem provedla analýzu tuvských slov začínajících na 

konsonanty B, r, )K, 3, ií, cp, 0:, III" které v tuvštině signalizují přejaté slovo z ruštiny (tyto 

konsonanty nikdy nestojí na začátku v původně tuvských slovech). Rozbor jsem 

prováděla na materiálu Tuvsko-ruského slovníku Tešiněva z r. 1968 (doplněné vydání 

slovníku Pal'mbacha z r. 1953) a Tuvského výkladového slovníku D.A.Monguše z roku 

2003 (zatím vyšel jen první díl, který obsahuje písmena a-ií), z kterých jsem vypsala 

všechna slovní spojení uvedená u slov začínající na dané konsonanty. 

Jelikož mým oborem není tuvština a moje znalost tuvštiny není zdaleka na takové úrovni, 

abych mohla seriózně provést rozbor těchto tuvských spojení (respektivě tuvských slov 

obsažených ve spojení s ruskými výpůjčkami), byla mi nápomocna lingvistka prof. 

O.V.Dambaa z Kyzylské univerzity. S její pomocí jsem mohla určit tuvská slova a jejich 

chování a vazby s ruskými výpůjčkami v daných slovních spojeních. Vydělili jsme i 
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ruské výpůjčky, které se dnes už nepoužívají a tuvština má pro ně vlastní výraz. Jakjsem 

naznačila už výše, nejsou ale zapsána v žádném slovníku, a tak opět vyvstává problém 

jejich nekodifikovanosti a je možné, že jiný lingvista by vydělil jiné ruské výpůjčky a 

jiné jejich tuvské substituce. 

Uvedu slovní spojení, která se dnes už nepoužívají v jejich podobě přejaté z ruštiny, ale 

jsou nahrazena výrazy z tuvštiny a slovní spojení, která se nikdy nestala v tuvštině 

aktivně používanými a případně ta, která jsou ve slovníku chybně zapsána155
. 

eezemal1U51 ye3u (BereTaUHoHHhIŘ rrepHo,n:) - dnes se již nepoužívá. Substituce neuvedena. 

eeHzp ObIJI (BeHrepcKHŘ 513hIK) - správně má být eeHzep ObIJI, na konci slova v tuvštině se 

nevyskytují 2-3 konsonanty vedle sebe. 

Mep3e zaM6uou (cpep3eBhIŘ raM6HT) - slovo zaM6um se v tuvštině nepoužívá 

ZJl06QJlOblZ paKema (rn06aJIhHa51 paKeTa) - rn06aJIhHhIŘ se v tuvštině může přeložit i jako 

yJlyz (60nhIIIoŘ) 

zocmUHUl1a rocTHHHua) - používá se zároveň s tuvským slovem aaTl'-lbIJlap 6a:JlCblH,bl 

zpa'-l y513bl (rpaLJHHOe me3,n:o) - slovo rpaLJ se v tuvštině nepoužívá, má být Kapa-6aap3blK 

y513bl 

nUOHepJlep 3eeHo3y (rrHoHepcKoe 3BeHo) - dnes se již nepoužívá 

rjJa6puK-3aeoo eepeOUJlZe3U (cpa6pHLJHO-3aBo,n:cKoe 06yLJeHHe) - toto spojení se nikdy 

v tuvštině nepoužívalo. Používalo se pouze slovo eepeOUJl2e. 

'-lapmblK rjJa6puKam (rronycpa6pHKaT) - '-lapmblK (rronoBHHa, Ha rronoBHHy) - už se 

nepoužívá. Bud' se používá celé ruské spojení rronycpa6pHKaT nebo tuvské xOJlyMaK 

rjJa51HC 3aeooy (cpa5lHCOBhIŘ 3aBo,n:) - slovo cpa5lHC se nahradilo slovem uwa:JICaH, (čínské 

slovo) 

6apaaH rjJemuUlu3M (O TOBapHbIŘ cpeTHIIIH3M) - vůbec se v tuvštině nepoužívá 

rjJOJlbK.TlOp '-lOZaaTlbl (cponhKnopHoe rrpoH3Be,n:eHHe) - spíše se užívá ynycTyH, aac LJOraaJIhI 

aJlOblH rjJOHO (30noToŘ cpOH,n:) - může se zaměnit slovem UlbI2:J/caMblp 

rjJomozparjJu51 (cpoTorpacpH5I) - spíše se užívá slovo '-lypyK 

Ky.Tlbmypa rjJpoHmy3y (KynbTypHhIŘ cppOHT) - toto slovní spojení se v jazyce už nepoužívá 

rjJpyKm caobl (cppyKTOBhIŘ ca,n:) - téměř se nepoužívá, protože sad je místo, kde roste 

ovoce, Tuvané používají pouze ca,n: 

155 Přehled všech analyzovaných slovních spojení v příloze č.2 
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Z výsledků analýzy slovních spojeních se potvrdilo, že některá slova, která jsou fixována 

ve slovníku, se v praxi nepoužívají. Velmi často jsou ruská slova nahrazena tuvskými, 

příp. čínskými. Dokonce i slova, která souvisí s civilizačním boomem jako <pOTorpaqnu[, 

<pa6pHKaT, rOCTHHHu;a. 

5.2.3. Jazykové kompetence mluvčích, funkce jazyka, lexika tuvštiny 

Vzájemné působení jazyka a kultury je dnes předmětem zájmu mnoha vědeckých 

disciplín (viz 3.2.). I z výsledků ankety je jasné, že znalost ruštiny u Tuvanů, kteří 

přebírají životní styl Rusů (hlavně jde o obyvatele měst), a kteří jsou tedy nejen 

seznámeni s jejich kulturou, již tímto způsobem do sebe vstřebávají, ale i kulturu Rusů 

přejímají, je u nich na vyšší úrovni než u těch, jež žijí podle tradičního způsobu života 

svých předků (pastevci dobytka a obyvatelé menších vesnic). 

Jazykové kompetence Tuvanů můžeme rozdělit podle tří obecných hodnotících kritérií, 

které vyděluje R.Perclová (2002) - 1. porozumění, 2. mluvení a 3. psaní. Porozumění je 

dále rozděleno na řečové dovednosti poslechu a čtení, mluvení - na mluvenou interakci a 

mluvenou produkci. Toto rozdělení úzce souvisí s vydělením typů bilingvizmu v Tuvě, 

kdy podle úrovně znalosti ruštiny podle Li Weie (2000) rozděluji Tuvany na bilingvisty 

minimální (jednotlivec ovládající v druhém jazyce pouze několik frází a výrazů), 

receptivní (jednotlivec, který rozumí druhému jazyku v jeho psané nebo mluvené formě, 

ale neumí jím psát ani mluvit ), dominantní (jednotlivec ovládající lépe jeden z jazyků a 

používající ho podstatně častěji než druhý) a maximální (jednotlivec ovládající oba 

jazyky téměř jako mateřské). 

Jazykovou kompetencí (jazykovou vybaveností mluvčích) se podle H.Žofkové (2002) 

rozumí soubor jazykových znalostí a řečových dovedností umožňujících mluvčímu 

realizovat různé komunikační potřeby a záměry, a to přiměřeně situaci, charakteristikám 

posluchačů a sociokulturním aspektům komunikace. Komunikativní kompetence v sobě 

zahrnuje podle A.Hlaváčka (2002) nejen složku jazykovou (lingvistickou) a řečovou 

(diskursivní), ale i složku strategickou, sociolingvistickou a sociokulturní. 

Dalším kritériem k posouzení jazykové situace v Tuvě je jazyková funkce ruštiny a 

tuvštiny. S tím úzce souvisí i jazykové domény ruštiny a tuvštiny (viz 5.2.4.). Jazyk je 

společenský jev, jehož základní funkce podle A.Erharta (1984) je funkce komunikativní 

(sdělovací, dorozumívací), a to jak z hlediska diachronního, tak i z hlediska 
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synchronního. Z této primární jazykové funkce vyplývají druhotné funkce jako funkce 

výzvová (apelová, excitativní), jejímž záměrem je vyvolat určitou reakci příjemce -

činnost apod.; funkce estetická, kdy sdělující má záměr vyvolat u příjemce estetickou 

libost. Druhou základní jazykovou funkcí je funkce mentální, nerozlučně spjatá s funkcí 

komunikativní: jazyk je nástroj myšlení, nástroj vyjádření myšlenek slovy, jejich 

sdělování jiným členům kolektivu. Obdobné rozdělení jazykových funkcí uvádí i J.Čemý 

ve svých Dějinách lingvistiky (1996). 

J.Čemý (1996) i A.Erhart (1984) uvádějí vedle jazykových funkcí i symbolickou 

(emblematickou) funkci jazyka. Tuvština zahrnuje všechny tyto jimi vydělené funkce, 

přičemž funkce symbolická je v tuvštině vysoká. Lexika tuvštiny označující abstrakta je 

většinou čistě tuvská, v oblasti folklóru a tradičního náboženství-šamanizmu jsou 

výhradně slova tuvská. Přísloví, pořekadla, požehnání, vulgarizmy a slangová slova 

používají Tuvané také většinou v tuvštině. 

Současná slovní zásoba tuvštiny je výsledkem historického vývoje společnosti a jejího 

specifického způsobu života. V tuvštině jsou slova, která vznikla kdysi "v dávných 

časech" a zároveň slova, která vznikla v současné době a nesou punc postupného 

rozšiřování globalizace i zde, v Tuvě. Tuvané byli historicky spojeni s Mongoly. Proto 

v slovní zásobě tuvského jazyka zaujímají velké místo slova mongolského původu. 

Většina z nich se stala součástí základního jazykového fondu tuvštiny. Od počátku 17. st. 

začal být život Tuvanů blízce propojen s životem Rusů. Od té doby ruština silně 

ovlivňuje vývoj tuvštiny. Ruská slova se stala součástí tuvského lexikálního fondu. 

Lexika tuvštiny se skládá podle Š.Č.Sata (1953) ze tří základních částí: 

1. Původní tuvská slova, z nichž většina je společná pro všechny turkické jazyky, 

např. aK - bílý, ap2a -les, 6QJlblK - ryba, 6aUl - hlava, oa2 - hora, oaMObl - kapka, owze2 

- prosba, U6U - jelen, KU:JICU - člověk, KblJlblp - dělat, MeH -já, OJl- on, OJlap - oni, OOJl

chlapec, e_rzyp- umírat, capb12 - žlutý, ceH - ty, '-lep - země, '-ly6e - věc. 

2. Slova přejatá z mongolštiny, 

např. G.rz6aH- služba, aH,2U - třída (původně tibetské slovo), 6aUlKbl - učitel (původně 

tibetské slovo), 6yOyK - barva, OQJlQLI- moře, oep6e.rz'-lUH - kvadrát, oypy_7\!t - pravidlo, 

Uloooaú - pytel (původně čínské slovo) , 5l0blbl- chudý. 

3. Slova přejatá z ruštiny nebo jejím prostřednictvím. Dělí se na dvě skupiny: převzatá do 

Říjnové revoluce a převzatá po Říjnové revoluci. 

Do první skupiny patří převzatá slova hlavně z oblasti spjaté se způsobem života (velmi 

často se jedná o slova týkající se chovu a obsluhy koní), 
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např. oyza - duha nad chomoutem spojujicí obě oje; oblouk, Ulblllbl51a - postranni řemen, 

náprsnice v koňském postroji. 

Do druhé skupiny patří slova přejatá a přejímající se hlavně z oblasti společensko

politické, vědecko-technologické a termíny z dalších oblastí, 

např. aeaHzapo, azpOHOM, aJl(paeum, apMU51, amaKa, 6eceoa, 6puzaoa, 6ypJ/Cya3U51, 

eOJ/cambIu, zeapou51, zpaMMamUKa, oeKpem, ounlloM, 3aeoo, uoe51, UHJ/ceHep, KGlleHOapb, 

KUHO, KJly6, KOllX03, KOM6auH, KOMMyHU3M, KOHzpecc, Koonepamue, II um epamypa, 

MamepUGllU3M, MaUtUHa, MOlleKylla, My3eu, napmU51, nuoHep, peeollloljU5l, Clloeapb, 

coeem, COljuallU3M, cnopm, cmaouoH, meamp, mpaKmop, rjJa6puKa, rjJecmUeGllb, rjJUllbM, 

rjJoHemuKa, '-IeMnUOH, UtKOlla, RCllU. 

Jedná se o lexikální jednotky, které byly do ruštiny převzaty převážně z klasických 

jazyků (latina, řečtina). 

Přejatá slova se podřizují morfologickým a fonetickým zákonům tuvštiny. Co se týče 

psané podoby daných přejímek ve většině případů je prováděna na morfologickém 

principu. Na fonetickém principu jsou přejímána jen minimálně, jedná se hlavně o slova 

přejatá ústní formou v období do 30. let 20. st. (viz 4.2.1.1.). Historický princip pravopisu 

se projevu jen v některých slovech z dialektů nebo ve slovech, jejichž etymologie není 

zcela zřejmá (slova z tibetštiny apod.). 

5.2.4. Jazykové domény 

Cílem analýzy ankety bylo zmapovat oblasti, ve kterých jazykových doménách Tuvané 

užívají ruštinu a tuvštinu a zároveň nahlédnout do jejich představa myšlení, které vede 

k bližšímu porozumění jejich kultuře. Při vydělení domén obou jazyků a pokusu 

definovat tak jejich funkce mi byly inspirací studie Fergusona a Fishmanna (srov. 3.2.2.). 

Jako domény jsem zvolila sakrální sféru - náboženství, společensko-kulturní oblast 

(média, literatura, kultura, obchod, zaměstnání, úřad), soukromou oblast (rodina). 

Podle výsledků ankety - v sakrální sféře Tuvané používají pouze tuvštinu, co se týče 

textů modliteb a zaříkávadel, požehnání, rituálních formulí, pojmenování rituálních 

předmětů a úkonů, rozhovorů s duchovními apod.(více 5.3.1.5.). 

Ve společensko - kulturních oblastech bychom mohli vydělit sféru oficiální a neoficiální. 

V oficiální sféře - v médiích, na úřadech, v zaměstnání, v literatuře, kultuře a obchodě se 

používá ruština i tuvština, záleží na národnostní příslušnosti účastníků rozhovoru (více 
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5.2.2.). Dochází k přepínání, směšování kódů a k příležitostnému vypůjčování (srov. 

Poplackova, Sankoff 5.2.1.). Vzhledem k tomu, že televizní program v tuvštině vysílá jen 

3 hodiny denně, většina tel. programů je v ruštině. Tak je tomu i s rádiovými stanicemi. 

Všichni dotázaní uvedli přání, aby se tuvština více užívala v médiích. 

Literatura a tisk jsou dostupné jak v ruštině, tak i v tuvštině, více titulů je však v ruštině. 

V případě divadelních představení a koncertů je tomu obdobně. V neoficiální sféře -

komunikace v centrech zábavy záleží opět na národnostním složení účastníků. Používají 

se obajazyky ajejich kombinace je obdobná jako v oficiální sféře. 

V soukromí (rodině) - Tuvané používají převážně tuvštinu s příležitostnými výpůjčkami 

z ruštiny. Nedochází k přepínání kódů, někdy dochází k jejich směšování. Rodinné 

příslušníky oslovují převážně tuvsky, někteří uvedli v anketě i ruské MaMa, rrarra, ale pro 

dědečky, babičky, zetě a snachy uvedli pojmenování v tuvštině. Téměř všichni rodičům 

vykají. Dítě se začíná rusky učit až ve školce, do tří let komunikuje většinou pouze 

tuvsky. 

V dětství Tuvanům byly čteny pohádky jak tuvské, tak i ruské. Nadávky používají tuvské 

i ruské, mnozí uvedli řadu tuvských vulgárních slov. S tuvskými dialekty se mnozí setkali 

a většině rozumí. Málokdo porozuměl pojmu tabuizovaná slova v tuvštině, a ještě méně 

dotázaných některá uvedla (nepodařilo se mi všechny rozluštit a přeložit, ale dvě se 

shodovala a označovala soba a dvě medvěda). Souvisí to s jejich náboženstvím a úctě 

k přírodě. 

Podle Francoise Grosjeana (1994) volbu jazyka ovlivňují také duševní aktivity, emoce a 

stres bilingvisty. Mnohé duševní operace mají vztah ke konkrétnímu jazyku. Tak např. 

bilingvisté počítají a modlí se v jazyce, ve kterém se této dovednosti naučili. Přemýšlení a 

snění se také váže na konkrétní jazyk a záleží na osobě, situaci a tématu. Pokud jsou 

bilingvisté unaveni, rozčilení nebo rozrušení, často přepínají do své mateřštiny nebo 

jazyka, kterým obyčejně vyjadřují své emoce. Také stres může způsobit větší interferenci, 

problémy s výběrem vhodných slova neúmyslné přepínání. Podle vlastního pozorování 

Tuvanů v situacích, kdy byly v afektu nebo ovlivněni svými emocemi, mohu názory F. 

Grosjeana potvrdit. Např.: Tuvané na policii unaveni z byrokratických povinností a 

nejasného znění zákonů často přecházeli do mateřštiny a zároveň zadrhávali, pokud se 

měli vyjadřovat rusky. Jednalo se, podle mého názoru o jedince, nejspíše pocházejících 

z vesnic z okolí Kyzylu, kteří se nedají počítat, podle rozděleni Li Weie (2000) mezi 

maximální bilingvisty Gednotlivec, který ovládá oba jazyky téměř jako mateřské). 
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5.3. Analýza ankety z obsahového hlediska 

V této části bych se ráda nejprve zastavila podrobněji u oddílu ankety, věnovanému 

náboženské situaci v Tuvě a následovně postojům obyvatel Tuvy, vyplývajícím z ankety 

(doména společensko-kulturních a sociální). 

Tuvané jsou původně šamanisté a buddhisté. Duchovní složce života přikládají veliký 

význam (pouze 4 z 30 dotázaných odpověděli, že se nemodlí). Jejich víra ovlivňuje 

značně jejich život díky zvykům a tradicím, které jsou v tuvské kultuře zakořeněné. 

Z celkového počtu 30 dotázaných se 25 označilo za buddhisty, 2 za ateisty a 1 za 

protestanta. Přičemž 22 odpovědělo, že navštěvují šamany, zbytek neodpověděl nebo 

nikdy u šamana nebyl. Tím se jen potvrzuje, že šamanizmus a buddhizmus je v Tuvě 

značně provázán. Rozvinutý duchovní život Tuvanů značně ovlivňuje i jejich způsob 

myšlení. Většina dotázaných uvedla slova svých modliteb, byla bud' v tuvštině, tibetštině 

nebo mongolštině, i v případě, kdy zbytek ankety vyplnili pouze rusky. Především 

dotázaní uváděli lámaistické mantry, z nichž nejčastěji citovali tibetskou mantru Óm 

mani padne húm (Zdráv bud; květe lotosu) - tento přepis a překlad mantry uvádí V.Petr 

ve své knize Rudou Čínou až do Indie (2002). Tato mantra je obvykle napsána na 

stočeném svitku papírku uvnitř buddhistického modlitebního mlýnku-manikhorla. Její 

zápis se u různých dotázaných lišil, uváděli ji ve formě OM MmtU naoHu XyM (2 dotázaní), 

OM MaHU naoHe XY.M (4), OM MaHU 6amHu XOM (1), OM MaHU naoMe XyM (4), OM MaHU 

naoHe XOM (1). Zajímavý je zápis této mantry Mongolkou Munkhtsetseg Ganbold, kteráji 

uvedla azbukou v podobě yM MaHU 6aoMu XyM a v latince um mani badmi hum. Potvrzuje 

se, že odlišné zápisy tibetské mantry jsou důsledkem její znalosti převážně pouze ve 

slyšené podobě. 

Sakrální oblast si tedy Tuvané uchovali nedotčenou ruským vlivem. V žádné jimi 

uvedené modlitbě se nevyskytovalo ruské slovo. Domnívám se, že právě díky zachování 

tradičního náboženství - myšlení - se Tuvanům podařilo udržet si i svůj jazyk. 

Rozvedu fenomén šamanizmu jakožto oblasti, která je minimálně zasažena ruským 

vlivem (zde se rusko-tuvský bilingvizmus nikterak neprojevil). 
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5.3.1. Náboženská situace v Tuvě 

Po vítězství lidové revoluce v Tuvě roku 1929 nastal radikální obrat. Začalo období téměř 

totální likvidace tradičního náboženství ve všech jeho rovinách i jiných náboženských 

projevů - šamanizmu aj. Pod záminkou pokroku byl zkonfiskován majetek 

buddhistických klášterů, náboženské předměty byly zabavovány a ničeny, jen malá část 

se jich dostala do muzeí. Kláštery byly srovnány se zemí. 

Lámové byli vězněni, někteří zastřeleni. Šamanům, kteří patřili spíše k chudším vrstvám 

obyvatelstva a neměli ani velkou šanci být opozicí politické moci, byla "jen" 

znemožněna účast ve volbách a zakázáno provádění obřadů, jejich rituální "rekvizity" 

byly zabaveny. Někteří šamani byli donuceni odejít do exilu. Iniciátory represí byli 

paradoxně sami Tuvané, kteří v r. 1921 odjeli do Moskvy, aby se stali členy 

Komunistické strany a poté se vrátili do tuvského parlamentu. Tito Tuvané později i přes 

Stalinovo povolení provozování náboženství na území SSSR, nepovolili v Tuvě 

buddhizmus. 

Vobdobí 1940-1990 nebyl v Tuvě žádný klášter, žádný šaman nebo lama legálně 

provozující svou činnost. Mnohé náboženské tradice byly zapomenutyl56. Elementy 

některých šamanských prvků (kult šamanského stromu) byly zachovány, někteří šamani 

dále provozovali svoj i činnost, ale již bez tradičních atributů (buben apod.) 157. 

V roce 1929 byl v Tuvě postaven pravoslavný chrám (Saint Innokenty v Turanu?), který 

byl rekonstruován v roce 1946158. 

V roce 1998 bylo v Tuvě registrováno 32 náboženských organizací. 16 buddhistických 

společností, 3 šamanské organizace sjednocující 250 šamanů a kongregace starověrců, 

baptistů, protestantů atd. 

Status tradičního náboženství (a tedy i podporu programu "Plán budoucího rozvoJe 

tradičních náboženství lidu republiky Tuva") má pravoslavná církev, buddhizmus a 

šamanizmus 159. 

156Monguš,M.V., s. 5-6 
157 Kenin-Lopsan 1987, s. 151 
158 Viz Religija, http://gov.tuva.ru (15.2.2002). 
159 Namsareva, Saiana: ls žt usefid to be born in Russia? 8.12.1999, s. 2; 
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Údaje o počtu těch, kteří se hlásí kjednotlivým náboženstvím, se liší. Marina Monguš 

uvádí údaje převzaté od Olgy Chomuškové, dle kterých 52% Tuvanů preferuje 

buddhizmus a 19% (nebo 10%7)160 šamanizmusl61 . 

Statistika "World Evangelization Research Center" uvádí 33% buddhistů, 30% 

vyznavačů "etnického náboženství", 33% nábožensky indiferentních, 1,5% křesťanůl62 . 

Vládní stránky Republiky Tuva hovoří v první řadě o šamanizmu, buddhizmus jmenují 

jako druhé oficiální náboženství, pravoslavný chrám v Kyzylu prý navštěvuje pouze 20(!) 

Tuvanů (počet ostatních národností neuvádí). Dále jmenují starověrce, kteří žijí uzavřeně 

a jen minimálně se stýkají s vnějším světem. Zhruba 900 Tuvanů (t.j. 0,43%) je prý 

příslušníky nových křesťanských náboženských společností, které začaly své misie 

v Tuvě v 90. letech (Svědkové Jehovovi, letniční církve, baptisté). 

Dle údajů ministerstva spravedlnosti Ruské federace bylo v Tuvě v prosme! 2000 

registrováno 47 náboženských sdružení 163. 

5.3.1.1. Šamanizmus - víra přírodních národů Centrální Asie 

Víru kmenů žijících na území Tuvy od 2. st. př. n. l. do 5. st. n. l. nazýváme zjednodušeně 

šamanizmus s prvky animizmu. Věřily v duchy a personifikované přírodní síly, rozšířen 

byl kult předků. 

Šamanizmus a jeho rituální zvyky jsou u národů Centrální Asie pevně zakořeněny. 

Tuvané, Altajci, Chakasové, Burjati a Mongolové mají společný původ, historický vývoj, 

prakticky stejný způsob života, stejné zvyky. Jejich kultura je původně kulturou 

kočovníků. Území, které obývali, bylo rozlehlé, většinou málo zalesněné a celý jejich 

život byl pevně připoután kjejich stádům. Prostředí drsných stepí, mohutných hor, 

nevypočitatelné tajgy a řek. Všechen tento okolní svět vnímali jako živý, svrchovaný a 

mající duši. Společně s touto představou existuje i představa jednotlivých duchů, kteří 

jsou pány hor, řek, horských sedel, určitých míst v lese, stromů apod. 164 

160 Údaj není přesně čitelný, číslice 9 a O jsou zapsány přes sebe. 
161 Chomušku, s. 108 
162 Prayer profzle the Tuvinian oj Russia, s. 3; 

viz: http://www.bethany.com/profi/esp-code2/ 1605.html (I 8.6.2002). 
163 Viz Religija in: http://gov.tuva.ru (15.2.2002). 
164 viz. www.tuva.biz 
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Celý vesmír se skládá ze tří světů: vrchního - nebe, prostředního - země lidí a spodního

podzemního světa. V každém světě vládne různý pán - mocné stvoření. Každý svět je 

obydlen různými duchy, někteří člověku pomáhají, jiní mu škodí. Každodenní život 

Tuvanů i ostatních národů Centrální Asie byl silně ritualizován a existovalo mnoho 

rozličných tabu. Mnohé rituály, zvyky a tabu se zachovaly dodnes a jsou v jejich životě 

velmi patrné. 

Víceméně skoro každá denní činnost je podrobována kázni, aby neurazila některého 

z duchů, např. ducha ohně, vody nebo ducha střežícího určité místo. Cílem je uchovat si 

přízeň duchů, pro což existuje mnoho pravidel. Pravidla se dodržují při běžných denních 

činnostech, jako je zametání, nalévání čaje nebo tlučení másla. Takové běžné činnosti se 

stávají hotovým rituálem s mnoha detaily. Poté se šamanský rituál, plný zásad a pravidel, 

nezdá už ani tak ezoterickým. Jde jen o zvyk soustředit se plně na činnosti, které děláme 

a vykonávat je důsledně. 

Mezi obřady a zvyky, které patří k běžnému životu Tuvanů, jsou obřady a zvyky spojené 

s duchy hor. Jsou velice rozmanité, např. východní Tuvané, kteří se vydávají na lov do 

hor, roztřikují v horských sedlech kapky mléka, čaje nebo vodky do čtyř světových stran 

a přitom zpívají určité písně, které zná každý lovec. Když je lov úspěšný, přináší pak 

duchům děkovnou oběť - hází do ohně kusy masa z úlovku a opět rozstřikují do ohně 

kapky čaje. 

V celé Centrální Asii je velice rozšířen zvyk stavět na místech výskytu nejmocnějších 

duchů kamenné pyramidy tzv. ovaa. Na vrcholu na dřevěnou tyč se přivazují barevné 

stuhy, kusy látek, šátky. Po celé Tuvě najdeme mnoho takovýchto míst - v horských 

sedlech, na vrcholcích hor, u léčivých pramenů a u posvátných stromů. Každý 

kolemjdoucí nebo kolemjedoucí musí přidat na pyramidu jeden kámen a pověsit stužku, 

kus látky, nejlépe odtržený přímo z oděvu a zanechat obětinu - jídlo, tabák, peníze, 

koňskou žíni, figurky vyřezané ze dřeva apod. Tyto zvyky se v Tibetu a v Mongolsku 

transformovali na stavění tzv. stup - upomínková stavba (památník), budovaná jako 

kupolovitá nebo vysoká věžovitá, stupňovitě zakončená stavba, mající funkci schránky 

relikvií. Na stupy se také zavěšují různobarevné stuhy. 

Na nejposvátnějších místech, které se většinou nacházejí na lysých rovných vrcholcích 

hor, provádějí šamani své obřady - kamlanije, což doslovně znamená bít na buben, dělat 

rituál. Obyčejní lidé na taková místa ani nechodí, jen ve výjimečných situacích, jako je 
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společný obřad, přičemž ženám, dokonce ani zvířatům - samicím se nedovoluje v tomto 

případě účastnit se 165 . 

Každý šaman má svůj strom, u kterého každoročně provádí obřad sám pro sebe. Když 

strom uschne, znamená to, že šaman ztratil své schopnosti získané od duchů. Na takové 

stromy se také věší stužky a zanechávají se u nich obětiny. 

5.3.1.2. Co vlastně je šamanizmus 

Šamanizmus je bezesporu nejstarší praxe, umožňující pracovat s jinými realitami a s 

duchovním světem. Šamanizmus není náboženství - sám o sobě nemá s náboženstvím nic 

společného, i když v některých kulturách je s ním spojen. Je možné prostřednictvím 

šamanizmu k Bohu dospět, chcete-li. Ale sám o sobě je spíše praktickou činností, která 

pomáhá a usnadňuje běžný životl66
. 

Podstatným znakem šamanizmu je cestování mezi obvyklou realitou a jinými realitami. 

Většina lidí tyto jiné reality nevnímá. To ovšem neznamená, že by neexistovaly nebo 

nebyly stejně reálné, jako obvyklá realita. Šaman má ale schopnost pomocí nejrůznějších 

technik se dostat do změněného stavu vědomí, který umožňuje jiné reality vnímat. Lze ho 

vyvolat různě, například drogami, bubnováním, tancováním atd. Změněný stav vědomí 

na rozdíl od jiných stavů, jako jsou halucinace, zážitky z klinické smrti apod., se 

vyznačuje tím, že šaman se do tohoto stavu dostává záměrně a dobrovolně, využívá v 

něm svých zkušeností a rozumu i citu, kdykoliv ho může opustit a po návratu si vše 

pamatuje. Vstupování do jiné reality ovšem ještě nestačí k tomu, aby se člověk stal 

šamanem. Definic šamana existuje celá řada. Šaman je člověk - muž nebo žena - který 

umí vstoupit do jiných stavů vědomí podle své vůle a cestovat v duchu mezi tímto světem 

a jinými světy, aby našel způsob léčení, vědomosti, radu a pomoc pro sebe i pro jiné. 

Šaman pracuje se silou a energií, žádá o pomoc jiné duchy. Pracuje v těsném spojení s 

celou plejádou duchovních pomocníků, kteří mu radí. Šaman stále zkušeněji otevírá cesty 

ke spirituálním bytostem, buduje důvěru, která spojuje různé reality. Je schopný 

meditovat mezi všedním světem a neví danými říšemi a stává se mostem živého Ducha. 

Šamanizmus se liší od jiných magických a vizionářských technik v tom, že část duše 

šamana podniká duchovní cestu, let nebo plavbu mezi světy. Metody věštění, působení 

jako médium nebo léčení mohou mít šamanské prvky, ale po technické stránce nejsou 

165 Kužuget, s. 59 
166 viz. www.astroesoterika.cz/samanismus.htm 
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šamanizmem, pokud takovou duchovní cestu nezahrnují a pokud znalosti, léčení a pomoc 

přinášená zpět nejsou uplatňovány a prováděny v našem světě. 

Šamanizmus používají domorodí lidé na celém světě. Mnozí zachovávají staré techniky, 

ale jiní dovednosti předků přizpůsobili novým situacím, což je případ i většiny tuvských 

šamanů (např. mezi jejich službami je i posvěcování aut, které je má chránit před krádeží 

apod.) 

Důležitá je pro šamana i etika jeho práce. Zvlášť nebezpečné je používání šamanských 

technik bez solidní základní etické nebo spirituální průpravy. Se šamanskými znalostmi 

se pojí řada povinností vůči vesmíru. Zacházení s jakoukoli formou moci vyžaduje 

dlouhodobý výcvik a rozsáhlé praktické zkušenosti. 

Podstatné rysy šamana jsou tedy tyto: šaman dle potřeby aktivně navštěvuje jiné reality, 

využívá v nich své zkušenosti, rozum i cit a naplňuje v nich svůj konkrétní záměr. V 

jiných realitách i po návratu v obvyklé realitě využívá získané vědomosti ku prospěchu 

jiných bytostí (lidí, zvířat, rostlin, duchů ... ), "neživé" přírody, krajin a celého vesmíru167
. 

5.3.1.3. Šamanizmus současné Tuvy 

Po srpnu 1991 "obživl" v Tuvě šamanizmus. Šamani mohli vystoupit ze skrytu, veřejně 

provádět rituály s patřičnými atributy. Toto oživení je spjato zejména s postavou prof. 

Kenina-Lopsana, který v průběhu padesáti let zaznamenával šamanské algyše -

požehnání, popisy obřadů atd. Zasloužil se o obrodu tuvštiny v 30.- 40. letech 20. st., 

vedl školu, v které jako jediné v Tuvě se vyučovala tuvština. Kenin-Lopsan Monguš 

Borachevič působí v muzeu Aldyn-Maadyr v Kyzylu, zasloužil se o založení společnosti 

tuvských šamanů DUlJgur (buben). V roce 1993 se v Kyzylu uskutečnil první "vědecko

praktický" seminář "šamanovědců" a šamanů za účasti členů Nadace šamanských 

výzkumů (The Foundation for Shamanic Studies) z Evropy a Severní Ameriky. Podobné 

letní "šamanské školy" pořádá i společnost Tos deer (9. nebe). Praktický zájem o 

šamanizmus z evropských a severoamerických kruhů pěstujících novou religiozitu 

podporuje takové aktivity. 

V roce 1995 vznikla v Kyzylu tři šamanská centra. Založil je právě profesor a šaman 

Kenin Lopsan Monguš, který je velice vážený a oblíbený jak u obyvatel, tak u ostatních 

šamanů. 

Dnes sám o sobě Kenin Lopsan tvrdí, že je "živoucí bohatství" (tato hodnost mu byla 

udělena právě ostatními šamany v r. 2003) a kdokoli si ho může "prohlédnout" v místním 

167 viz. www.astroesoterika.czlsamanismus.htm 

74 



etnografickém muzeu za 10 rublů (cena pro místní) nebo 10 dolarů (cena pro cizince). 

Pro seriózní rozhovor s Keninem Lopsanem je potřeba získat si jeho důvěru, což se jen 

tak někomu nepodaří. Je starý a má své vrtochy. Speciálně k cizincům se chová dost 

nevybraně. Není pak divu, že se o něm tvrdí nepravdivé věci l68 . 

Počet šamanů v Tuvě se rapidně zvýšil po rozpadu SSSR v roce 1991, kdy byl 

socializmus vystřídán kapitalizmem. Většina lidí ztratila práci, zanikly sovchozy, továrny 

a lidé se dostali do vážné ekonomické i sociální krize. Tuvané se vždy (až do 90. let) 

věnovali zemědělství a chovu dobytka. Odbornou práci a funkce ve výrobnách (výroba 

cihel, betonu apod.) a na jiných specializovaných místech zastávali většinou Rusové, ti 

však z velké části po rozpadu SSSR odešli za prací do jiných částí Ruska. S kapitalizmem 

si většina Tuvanů neví rady, prakticky vždycky byli pod něčí nadvládou (Mongolů, 

Číňanů, Rusů). Někteří obyvatelé se vrací ke svým tradicím a původu, k šamanizmu, 

buddhizmu. Někteří se snaží podnikat v oblasti cestovního ruchu, který za poslední roky 

hodně stoupá, a to hlavně kvůli šamanizmu. Nebo přijíždějí turisté kvůli nádherné divoké 

přírodě. Většina obyvatel ale svou bezvýchodnou situaci zdatně zapíjí a věnuje se 

nelegálnímu obchodování (např. dovážejí výrobky z Číny), jež se za poslední roky také 

zdatně rozšířilo. 

Za socializmu prošla společnost silnou ateizací, proto zdaleka ne všichni Tuvané inklinují 

k buddhizmu nebo pravoslaví, ale v zásadě všichni věří v léčitelské schopnosti šamanů. 

Buddhizmus s šamanizmem je značně propleten, často funkci šamana plní buddhistický 

láma a naopak. I lidé mezi nimi nedělají rozdíly. Z výsledků ankety vyplývá, že ačkoli se 

dotázaní identifikovali jako buddhisté, uvádějí, že navštěvují šamany. K šamanům chodí 

hlavně kvůli morální a psychické podpoře, k lámům chodí odříkávat modlitby, ačkoli 

jejich textu nerozumí Osou většinou v tibetštině). 

5.3.1.4. Komercializace šamanizmu 

Tuvští šamané se stali v poslední době světově proslulí. Začali se objevovat v médiích 

v Evropě i v Americe. Velkou zásluhu na propagaci tuvského šamanizmu mají evropští 

šamané a etnologové, kteří se pravidelně už několik let jednou do roka sjíždějí v Kyzylu 

na Šamanskou konferenci. Zásluhu má i hlavní vedoucí a nejsilnější šamanka Aj-Čurek 

168 Etnoložka P.Brzáková ho na jedné ze svých přednášek o šamanech Tuvy představila jako alkoholika, 
co vybírá procenta ze zisku ostatních šamanů. Z osobního setkání s ním bych tvrdila to samé, ale podle 
slov místních vědců, kteří ho znají po dlouhá léta, je prý Kenin-Lopsan abstinent a má mezi vědci a 
obyvateli Tuvy obrovský respekt. 
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Ojun, která se zdokonalila v prodávání šamanizmu, navštěvuje Spojené státy a předvádí 

za peníze své šamanské schopnosti 169. Aj-Čurek Ojun společně s ostatními šamany, 

pocházejícími převážně zjejí rodiny, obývá jedno z šamanských center v Kyzylu. 

Stát se šamanem je jednoduché a dnes v Tuvě i velice vyhledávané zaměstnání, hlavně 

z finančních důvodů. Šamani jsou běžně navštěvováni obyvateli, fungují jako doktoři -

léčitelé, mají vypsané ordinační hodiny a ceníky služeb - předvídání budoucnosti, 

uzdravování, zaříkávání, požehnání, věštění, vše velice úzce souvisí s tuvskou kulturou a 

s tradicemi. Tuvané jsou od pradávna zvyklí šamany uctívat, chodit k nim pro radu, 

fungují i jako duchovní vůdci, jsou nepostradatelní při pohřbech apod. Jsou součástí 

společenského života už odpradávna. Šaman si tedy vydělá spoustu peněz. Bohužel se 

dnes šamany stávají lidé hlavně kvůli zajištění finanční prosperity své rodiny. 

Vyhledávání profese šamana kvůli finančnímu obohacení není ovšem novodobou 

záležitostí. Už E.K.Jakovlev v r. 1900 udává vedle "lllaMaHOB HeCJIe.IJ:CTBeHHbIX" 

existenci "HeMaJIO lllaMaHOB-caM03BaHIJ;eB, BbI6JIpaIOlllJ'Ix eTO 3aH5ITJIe rrpo<peccJIeíí He 

BCJIe.IJ:CTBJIe BeJIeHJI5I .IJ:YXOB, HO JI3-3a JIerKOrO 3apa6oTKa" 170. 

Dnešní výhodnou ekonomickou perspektivou šamanizmu v Tuvě Sl Je vědom i sám 

prezident Šerig-ool Ooržak, který chce zřídit v Kyzylu Šamanský dům místo dosavadních 

tří center, kde by každý šaman měl svou kóji a z utržených peněz by odváděl státu daně. 

5.3.1.5. Šamanizmus Tuvanů nedotčen ruskými vlivy 

Z výsledků ankety a podle vlastních slov M.B.Kenina-Lopsana a dalších šamanů a lidí 

zasvěcených do problematiky šamanizmu vychází, že oblast náboženství je minimálně 

zasažena ruským vlivem. V náboženských textech šamanů se neobjevují žádná ruská 

slova. Za jediný ruský prvek, který se do šamanizmu dostal, bychom mohli pokládat 

používání vodky během rituálních úkonů. Přičemž použití vodky při rituálech je sporné. 

Někteří šamané tvrdí, že vodku nikdy nepoužívají, jiní zase přiznávají, že zvláště při 

pohřebních rituálech je vodka nutnou součástí obřadů. Někteří ji využívají i při 

očišťování příbytků. Podle výsledků ankety je též sporné udělat jednotný závěr, přibližně 

polovina dotázaných na otázku, zda viděli opilého šamana a užívají-li šamani ke svým 

rituálům vodku, odpověděla jednoznačně, že ano, a druhá polovina - jednoznačně, že ne. 

Z osobní zkušenosti bych se spíše přiklonila k názoru, že šamani vodku používají, spíše 

konzumují. Viděla jsem nejednoho opilého šamana, šlo ovšem o šamany v Kyzylu, které 

169 Dubrovskij,s. 91 
170 Kužuget, s. 63 
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není úplně správné za šamany pokládat, ačkoli se sami za ně považují (srov. 5.3.1.4). Pití 

vodky je spíše obecně společenským úpadkem než ryze specifickým ruským jevem 

ovlivňujícím pouze šamanizmus. Můžeme tedy pokládat tradiční náboženství Tuvanů za 

čistě tuvskou záležitost bez příměsí ruských prvků. Vedle šamanizmu jsou čistě tuvskou 

záležitostí i hrdelní zpěvy, kterým jsem se podrobněji věnovala ve své postupové práci. 

V šamanských textech nenajdeme tedy žádné výpůjčky z ruštiny a šamanské rituály jsou 

prováděny pouze v tuvštině. Vejdeme-li ale do šamanského centra v Kyzylu, na dveřích 

naši pozornost upoutá cedulka s ceníkem služeb, která je napsána v ruštině. Recepční, 

vybírající poplatky za dané služby, je též ochotna komunikovat v ruštině. Podařilo se mi 

udělat rozhovor s jednou šamankou, která pocházela z vesnice nedaleko Kyzylu, jež se 

přestěhovala do města, aby provozovala profesi šamanky. Tvrdila, že od dětství vídává 

duchy a má nadpřirozené schopnosti. Rusky uměla ovšem velmi málo a mnohým mým 

dotazům nerozuměla. Musely jí být přeloženy do tuvštiny. O šamanských tradicích 

popsaných v knize Kenina-Lopsana mnoho nevěděla, nicméně návštěva u ní byla velmi 

zajímavá. Přijala mě pouze za speciální cenovou přirážku, ovšem stále byla levnější než 

vyhlášená šamanka Aj-čurek Ojun, která chtěla 2 tisíce rublů (asi 2 tis. korun). Šamanka 

by se jistě dala označit podle Li Weie (2000) za dominantního bilingvistu (člověk, který 

lépe ovládá jeden zjazyků a používá ho výrazně častěji než druhý jazyk)171. V případě 

šamanky jde o dominaci tuvštiny. Za dominantního bilingvistu bychom mohli označit 

téměř většinu venkovského obyvatelstva Tuvy. 

Rusové dnes většinou šamany nenavštěvují, neboť se hlásí bud' k pravoslaví či jsou 

ateisty (těch, vzhledem k ateizaci komunistickou vládou, je většina). Zajímavý je zápis 

S.R.Minclova z r. 1914, který uvádí: "B rnaMaHOB Bep5IT He TOJIbKO COHOTbI, HO II 

MecTHble pyccKlle II TaTapbI"I72. 

5.3.2. Postoje Tuvanů k vlastenectví, k Rusům, k rodině a k sexualitě 

I když žijí Tuvané v Rusku, národnostně se všichni identifikují jako Tuvané (z 27 

dotázaných Tuvanů na otázku, zda se považují za Rusa nebo Tuvana se nikdo 

neidentifikoval jako Rus). Jiné byly odpovědi na otázku, zda by chtěli, aby se Tuva stala 

samostatným státem nezávislým na RF, kdy většina odpověděla záporně. Někteří by 

chtěli, ale uvědomují si, že to není ekonomicky možné. Nezávislost na Rusku by nutně 

znamenala závislost na jiném ekonomicky stabilním státu. 

171 Li Wei, s. 26 
172 Kužuget, s. 170 
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Co se týče vzájemného vztahu Rusů a Tuvanů, převážná většina uvedla, že vztahy mají 

dobré a vidí výhody ve vzájemném soulužití. Pouze někteří (jednalo se o obyvatele 

vesnic) uvedli velmi špatné vztahy. Obecně platí, že na vesnici nežijí Rusové a Tuvané 

společně, ale odděleně je vesnice tuvská a ruská (např. v Todžinském rajónu ruská 

vesnice Toora-Chem a sousední tuvská Adyr-Kežig). Souvisí to s odlišným způsobem 

života obou etnik. Nenávist k Rusům necítí, pouze vnímají, že mnohdy mají Rusové od 

státu větší úlevy a výhody, jako např. při získání bytu apod. 

Dále je u Tuvanů patrná touha vycestovat do západních zemí. Jejich představy jsou často 

zkreslené a téměř všichni život v zahraničí spojují s životem v blahobytu. Tendence 

vycestovat je vlastní hlavně mladé populaci. Na druhou stranu jsou ale Tuvané hrdí na 

svůj původ a svou zemi milují. Mnoho z nich se po letech za hranicemi Tuvy (i zjiných 

částí RF) vrátila zpět (srov. 2.1.). Extrémním příkladem lásky ke své vlasti je Tuvan Igor 

Irgit (zpěvák, básník, historik, zakladatel buddhistického centra v Kyzylu v r. 1989, jako 

první popsal rozdíly ve způsobu života "čínských" a "ruských" Tuvanů a je aktivní 

v politicko-společenském životě Tuvy), který se pokouší pomocí lingvistických výzkumů 

vyvrátit názor mnoha vědců, že vytvoření jednotlivých národů oblasti pohoří Sajan a 

Altaje proběhlo v 18.-19. st., ale tvrdí, že tato etnika existovala před 2,5 tisíci lety, kdy 

vytvořila jeden společný státní útvar se společným jazykem, územím, zákony, 

národnostními tradicemi a společnými náboženskými představami 173. V letech 1993-1996 

přednášel I.Irgit na mnoha univerzitách v USA, Turecku, Německu, Číně a dokazoval na 

základě svých lingvistických výzkumů sajano-altajský původ Indoevropanů. Z jeho 

publikace Ca51H-AJlmau KOJlbZ6eJlb 4eJlOee4eCmea (2005) vyplývá, že prapředek člověka 

pocházel právě z Tuvy. Irgitovu teorii o původu Indoevropanů mohou potvrdit i nejstarší 

nálezy sedla, koberce a mumie Skytha, které pocházejí z doby 500 př. n. 1. a našli se 

v dolině Pazyryk na Altaji. 

Z ankety je možné vysledovat i důraz Tuvanů na rodinný život a úctu ke stáří, jejich 

veselou povahu a rovnoprávnost mezi mužem a ženou. Tyto hodnoty se vyskytují už 

v zápiscích V.Rodeviča z r. 1912, při popisu Tuvanůl74 . 

Podle slov některých Tuvanůje sice charakteristické pro jejich etnikum, že drží při sobě a 

kladou důraz na rodinný život, neradi se stěhují ze své vlasti, ale dotyční míní, že je to 

173 lrgit, s. 3 
174 Kužuget, s. 138 
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málo, že to nepozvedne jejich kulturu a životní úroveň. Tvrdí, že Tuvané kradou a 

nechtějí pracovat, nic nedělají. Za svůj vzor pokládají Mongoly, u nichž zmínili fakt, že si 

po léta udrželi svoje náboženství, což pokládají za velmi důležité, jelikož lidé pak mají 

svědomí a dodržují morální zásady. Mongolové mají však jiný charakter než Tuvané, 

jsou více hrdí a např. neuznávají ženu ve vyšších funkcích. Tuvanky jsou často 

dominantnější než Tuvané. 

V Tuvě se rozvíjí obchodování s marihuanou, která tam běžně roste (v Kyzylu ve 

dvorech, v příkopech, na polích ... ). Tuvané sami nepodléhají konzumaci této drogy, ale 

distribuují ji do jiných oblastí Ruska. Mezi dotázanými anketou, na otázku, zda jim byly 

nabídnuty někdy drogy a jaké, pouze 3 dotázaní odpověděli kladně, 2 uvedli marihuanu. 

Zajímavá byla psaná podoba - MopexyaHa (anketu vyplňoval Rus), MapuxyaHHa 

(vyplňoval Tuvan), správně má být MapuxyaHa. Podle slov šamanovědce Kenina

Lopsanaje konzumace marihuany jedním ze signálů konce světa. 

Dále bych chtěla okomentovat tři ankety, které vyplnili Rusové. Jednalo se o studenty 

z Kyzylu. Všichni uvedli, že vztahy s Tuvany mají dobré, jeden uvedl, že jsou si 

navzájem lhostejní. Zajímavé byly jejich odpovědi týkající se jejich znalosti tuvštiny. 2 

uvedli, že tuvštině v určité míře rozumí, ale nemluví jí. V dětství si četli i tuvské 

pohádky, z odpovědí vyplývá, že byly v ruštině. Na otázku, zda dodržují některé tuvské 

tradice, 2 odpověděli, že slaví tuvský Nový rok. Rusy žijící v Tuvě nelze obecně označit 

podle Li Weie (2000) za maximální bilingvisty. Jde pouze o jednotlivce, kteří by se dali 

označit za receptivní bilingvisty nebo za minimální bilingvisty (jednotlivec, který 

v druhém jazyce ovládá pouze několik výrazů a frází)l?5. 

Za perličku považuji odpověď dotázané Rusky, která na otázku, zda má záliby a jaké 

odpověděla: "KOHe'lHO eCTh. 51 m06mo 'lllTaTh KHllrll, B5I3aTh II 3aHllMaThC5I ceKcoM." 

Postoje Tuvanů k sexu jsou dnes díky globalizaci (především inetnetu) a ruskému vlivu 

srovnatelné s postoji k sexu Rusů a postoji naší západní civilizace. Není výjimkou život 

"na hromádce", předmanželský sex, promiskuita, prostituce, noční kluby. Nepochybně 

alkohol je hlavní spouštěč sexuální nevázanosti. Agresivní jazyk reklamy má také svůj 

podíl na porušování sexuálních tabu. Nicméně do určité míry sexualita tabu zůstává, jde o 

osobní věc, o které se jim špatně mluví (ostatně to přetrvává i v naší západní civilizaci). 

Situace v Tuvě je prakticky obdobná jako vostatních provinčních částech Ruska. 

Rozdílem je zatím absence AIDS v Tuvě (vyskytují se pouze různé kapavky a jiné lehčí 
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pohlavní nemoci). Porušením tuvských tradic a kultu dítěte jako pokračovatele rodu jsou 

stále častější potraty. Běžným územ však stále zůstávají včasné svatby (dívky se vdávají 

v 18. letech ). 

Bohužel se mi nepodařilo schromáždit dostatek materiálů a informací o postoji Tuvanů 

k sexualitě, zapříčiněné svou nepřipraveností a také nesdílností a neochotou Tuvanů na 

dané téma diskutovat. Etika šamanizmu také toto téma nerozpracovává. Nemohu tedy 

okomentovat postoj Tuvanů např. k antikoncepci, homosexualitě a jazykovou stránku 

celého problému (pronikání ruštiny, volba jazyka apod.). 

5.4. Závěrečné zhodnocení ankety 

Z výsledků ankety a vlastního pozorování jazykové situace v Tuvě bych ráda udělala 

závěry o jazykových doménách tuvštiny a ruštiny a o typu bilingvizmu mezi obyvateli 

Tuvy. 

Co se týče jazykových domén, z výsledků vyplývá, že volba jazyka závisí na složení 

účastníků komunikace. Tuvan použije ruštinu pouze v případě, že komunikuje s Rusem, 

pokud i v oficiální sféře- např. na úřadě - zastává funkci Tuvan, komunikace probíhá 

v tuvštině. Jde o tuvštinu s příležitostnými výpůjčkami z ruštiny. Tuvštinaje soběstačná a 

rusky Tuvané komunikují převážně pouze s Rusy. Platí, že v oficiální sféře jazykové 

komunikace používají tuvštinu i ruštinu a v neoficiální - převážně tuvštinu 

s příležitostnými výpůjčkami z ruštiny. V obou sférách dochází při komunikaci mezi 

Tuvany v jejich tuvštině k směšování nebo přepínání kódů nebo používají tuvštinu 

s příležitostným vypůjčováním slov prostřednictvím ruštiny, což záleží na úrovni znalosti 

ruštiny účastníků rozhovoru. 

U Tuvanů se jedná o smíšený bilingvizmus různých úrovní. Tuvané jsou bud' minimální 

bilingvisté (převážně obyvatelé menších vesnic a odlehlých míst v tajze), receptivní 

bilingvisté ( obyvatelé vesnic), dominantní bilingvisté (obyvatelé vesnic i měst), 

maximální bilingvisté (obyvatelé měst)176. Rusové jsou většinou monolingvisté, některé 

bychom mohli označit za minimální bilingvisty. Pouze jednotlivci ovládají tuvštinu na 

úrovni dominantního bilingvisty (např. autor citované stati B.I.Tatarincev). 
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Minimální znalost ruštiny je udržována společenským zřízením (Tuva jako součást RF), 

ruštinou jako úředním jazykem, ruštinou jako dominantním jazykem médií, poměrem 

Rusů žijících v Tuvě. 

Příčina zachování si tuvštiny jako soběstačného jazyka jistě spočívá v uchování tuvské 

kultury a tradic, které jsou ovlivněny hlavně tradiční vírou - šamanizmem. Důkazem toho 

je sakrální oblast Tuvanů, která není zasažena ruskými vlivy. Sakrálním jazykem je tedy 

tuvština (v šamanizmu) nebo tibetština a mongolština (v buddhizmu). 

Jelikož své závěry činím hlavně z výsledků ankety a z vlastního pozorování (pouze dvě 

měsíční návštěvy v Tuvě) nelze je považovat za konečné závěry. Mé pozorování však 

může posloužit k propracovanějšímu výzkumu tamní situace a jako výchozí materiál pro 

další studie. 

6. Závěr 

Tak jako ostatní sibiřské národy, tak i Tuvané jsou ovlivněni kulturou a jazykem Rusů. 

Vzhledem k špatně dostupné geografické poloze byla Tuva dlouho oddělena od civilizace 

pronikající na Sibiř prostřednictvím Rusů. Proto si dodnes Tuva zachovala obrovské 

kulturní a duchovní bohatství. Důkazem je výlučná dominace tuvštiny v sakrální sféře, 

kdy v šamanských náboženských textech, modlitbách a rituálních úkonech není 

zaznamenán nejmenší vliv ruštiny. I přesto, že se Tuvanům daří udržovat si své národní 

zvyky a tradice, pronikla do jejich způsobu života a do jazyka spousta ruských vlivů. 

Tuvština prostřednictvím ruštiny přejala množství slov s nominativní funkcí, která jsou 

běžnou součástí kodifikované tuvštiny. Ta se v tuvštině chovají podle jazykového 

systému přejímacího jazyka, tzn., že v paradigmatu přebírají tuvské koncovky. 

Nejhojnější přejímání cizích slov do tuvštiny proběhlo prostřednictvím mongolštiny, a 

posléze ruštiny. Přejímání z mongolštiny se týká přibližně období do vzniku tuvského 

písma (do 30. let 20. st.), kdy došlo k oslabení mongolského vlivu na Tuvu vůbec a 

v tuvštině se objevila spousta přímých výpůjček z ruštiny, které se nejdříve používaly 

v psané tuvštině. Mongolizmy zůstaly po určitou dobu součástí hovorové tuvštiny. Od 

poloviny 40. let 20. st. však dochází k masovému rusko-tuvskému bilingvizmu, který tak 

nahradil prvotní mongolsko-tuvský bilingvizmus. Od této doby se stává dominantním 

jazykem ruština, a z velké části dochází i ke změně životního stylu Tuvanů podle ruského 

vzoru. Po rozpadu SSSR je i v Tuvě patrná tendence obnovovat národní tradice a jazyk. 

Tuvština se stává opět jazykem obsluhujícím všechny společenské oblasti. 
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V řeči Tuvanů dochází k příležitostnému vypůjčování slov prostřednictvím ruštiny, dále 

ke směšování a přepínání kódů. Volba jazyka mluvčími je ovlivněna národnostní 

příslušností a úrovní jazykových znalostí účastníků rozhovoru, ale většinu Tuvanů 

můžeme označit za bilingvní jedince, přičemž druh bilingvizmu se odvíjí od jejich 

znalosti ruštiny. Najdeme mezi nimi bilingvisty v rozmezí od minimálních po maximální 

bilingvisty. 

Do ruštiny však tuvský jazykový vliv neproniká. Ovšem u některých Rusů se dá hovořit o 

minimální bilingvnosti a u jednotlivců o dominantní bilingvnosti. 

Jazykovou situaci v Tuvě nelze zúžit na ovlivňování pouze ruskými vlivy, s rozšiřující se 

globalizací máme dnes v Tuvě co do činění s vlivy mnoha různých národů. Nicméně 

přejímání cizích jazykových i kulturních podnětů se děje hlavně prostřednictvím ruštiny. 
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Příloha č. 1 
Úplné znění ankety 

AHKETA-OnpOCHHK 
ABTOp BarreHToBa Mapuerra, cTy,I(eHT KaprroBa Y HlIBepcHTeTa Pecrry6rrHKH QeXH51 
AHKeTa rrpOBO,I(HTC5I aHoHHMHO, rro3ToMy MO)l{eTe He rrHcaTb CBoe HM5I. ABTOp 
rapaHTHpyeT, qTO rrorryqeHHble CBe,I(eHH5I 6y,I(yT Hcrrorrb30BaHbl TorrbKO B HayqHblX 

uerr5Ix. 
borrbIIIoe BaM crracH60 3a yqaCTHe B HaIIIeM orrpOCHHKe! 

IIpara 2006 

AHKeTa -OnpOCHUK 

CKOJIhKO BaM JIeT? 

KaKaSl y Bac npo!lleccHSI? 

Bama HaQHOHaJIhHOCTh: pyCCKHH 

TYBHHeu; 
r)l;e BM ~HBeTe? (HanHmHTe Ha3BaHHe ropo)l;a, ceJIa) 

PEJIMrlUI 

I.Koma Bbl BrrepBble rroceTHrrH IIIaMaHa H rro- KaKoMy rrOBO,I(y? 

KaK Bbl K HeMy o6pamaeTeCb? 
2.Kor,I(a Bbl B rrOCrre,I(HHÍÍ pa3 rrocemarrlI IIIaMaHa? 

3.3HaeTe rrlI Bbl KaKlIe-Hli6Y,I(b 06blqalI, 06P5I,I(bl, CB5I3aHHble C IIIaMaH1I3MOM? 
4.IIo,I(,I(ep)KlIBaIOTC5I rrlI Tpa,I(HUHlI IIIaMaH1I3Ma y Bac B ceMbe? 
5.l1crrOrrb3yIOT rrH IIIaMaHbl KOr,I(a-HH6Y,I(b arrKororrb B CBOlIX pluyarrax? B KaKlIX 

crryqa5Ix? C KaKoÍÍ uerrbIO? 
6.Bbl BlI,I(errlI KOr,I(a-H1I6y,I(b BbIIIlIBIIIero IIIaMaHa? 
7.KaK Bbl ,I(yMaeTe, eCTb rrH OTrrlIqlI5I Me)l{,I(y IIIaMaH1I3MOM II 6y,I(,I(H3MOM, ecrrH ,I(a, TO 

KaKlIe? Me)l{,I(y IIIaMaHOM H rraMoÍÍ? 

8.QTO Bbl rrOHlIMaeTe rro,I( Ha3BaHlIeM «6ypxaHlI3M»? 
9.K KOMy Bbl o6pamaeTeCb, ecrrlI 3a6orreeTe: K IIIaMaHY, rraMe, K Bpaqy? 
10. EcrrlI o6pamaeTeCb K IIIaMaHy II rraMe, TO B KaKlIX 60rre3H5IX OHlI MoryT BaM rrOMOqb? 
11. ECTb rrlI crryqalI, KOr,I(a OHlI BaM rrOMorrrlI H3rreqlITbC5I OT KaKoÍÍ-rr1I60 6orre3HH? 

(orrlIIIIlITe, rrO)l{arryÍÍCTa, 3TlI crryqaH). 
12. Bbl 3HaeTe Koro-H1I6y,I(b 1I3 CBoero oKpy)l{eHlI5I, KTO 6bl 6bIJI 1I3rreqeH IIIaMaHOM lIrrlI 

rraMoÍÍ? OT KaKoÍÍ 6orre3HlI? 

13. Bbl rrocemaeTe 06p5I,I(bl rnaMaHOB, 6y,I(,I(lIÍÍcKlIe lIrrlI rrpaBocrraBHble 6orocrry)l{eHlI5I? 
KaK qaCTo? 

14. Bbl MorrlITecb? B KaKoÍÍ ClITyaUlIH? KaK qaCTO H K KOMy? 
HarrlIIIIlITe, rrO)l{arryÍÍCTa, crrOBa BaIIIeÍÍ MOrrlITBbI. 

15. Bbl MO)l{eTe Ha1I3ycTb rrpOqHTaTb MorrlITBy "OTqe HaIII" lIrrlI y Bac eCTb KaKa5I
H1I6y,I(b 

,I(pyra5I rrraBHa5I MorrlITBa, KOTOpa5I 6bl COOTBeTCTBOBarra MorrlITBe "OTqe HaIII"? 
16. IIpocxo,I(Hrro rrH C BaMH lIrrlI C KeM-H1I6Y,I(b 1I3 BaIIIlIX 6rr1I3KlIX qTO-H1I6Y,I(b 

y,I(HBlITerrbHoe lIrrlI Heo6blqHOe (pearrbHO, KOTopoe B )K1I3HlI He MO)l{eT rrpOH30ÍÍTlI), 
OrrlIIIIlITe, rro)l{arryÍÍcTa. 

17. Bbl rrpa3,I(HyeTe rrpaBocrraBHoe PO)l{,I(eCTBo? 
18. CKorrbKo qerrOBeK 1I3 3HaKOMbIX BaMH rrplIH5IrrlI rrpaBocrraBlIe, xpHcTlIaHcTBo? 

19. K KOMy Bbl ce65I rrpHqHCrr5IeTe: K rrpaBocrraBHblM xplICTHaHaM, lIrrlI K IIIaMaHHCTaM, 

K 
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6y,Il)lJICTaM lInII K aTeIICTaM? I1nlI BbI IIcrrOBe.nyeTe IIHyIO Bepy? (HaIIIIIIIIITe 
KaKyIO?) 
20. KaK BbI .nYMaeTe, eCTb nlI )K1I3Hb rrocne cMepTII? 

~a, eCTb. 
HeT. 

21. EcnlI eCTh, TO, KaK BbI 3TO rrpe.nCTaBmleTe? 
22. BbI 60lITecb cMepTII? KaKYIO cMepTb BbI C~IITaeTe nemoH? 
23. LITO BbI rrpe.nCTaBn5IeTe rro.n rrOH5ITlIeM rpex, rpeIIIHocTb? 
24. B KaKOM B03pacTe BbI 6bI XOTenlI YMepeTh? 
25. KaK BbI .nYMaeTe, KaK B03HlIK MlIp? 
26. B HeKOTopbIX rocy.napCTBax CYIIIeCTByeT .no CIIX rrop CMepTHa5I Ka3Hb. 

LITO BbI .nyMaeTe rro 3TOMy rrOBO.ny? 
Hy)KHa nlI CMepTHa5I Ka3Hb B TyBe? rro~eMy? 

27. LITO .nmI Bac 5IBn5IeTC5I B )K1I3HII CaMbIM Ba)KHbIM? 

OIiIUEKY JIb TYPHblE II COUIIAJIbHblE BOIIPOCbl: 

1.BbI Kor.na-HII6y.nb 6bInlI 3arpaHIIIIeH, ecnlI .na, TO Kor.na II r.ne? 
2.BbI 6bI XOTenlI )KIITb 3a rpaHIIIIeH? f.ne II rro~eMy? 
3. BbI Koma-HII6y.nb 6bInlI B .npymx ~aCT5IX POCCIIII? 
4. B KaKIIX paHoHax TYBbI BbI He 6bInII? 
5. BbI )KIIBeTe B CBoeM .nOMe, KBapTlIpe? 
6. BbI Kor.na-HII6y.nb Ho~eBMII B IOpTe? 
7. YMeeTe nlI EbI e3.nIITh BepXOM Ha nOIIIa.nlI? 
8. BbI Bo.nIITeMaIIIIIHy?YBacecTbMaIIIIIHaIIBo.nIITenbcKlIe rrpaBa? 
9. BaM Kor.na-HII6y.nb rrpe.nnarMII rrorrp060BaTh HapKOTIIKII? KaKlIe? 
10. EcnlI BbI KyplITe HapKOTIIKII, TO B KaKIIX cny~a5IX II rro~eMy? 
11. Kor.na rrocne.nHIIH pa3 BbI xo.nlInlI B TeaTp, B KIIHO, Ha KOHIIepT? 
12.EcTb nlI y Bac pa60Ta II KaKa5I? KeM 6bI BbI XOTenlI pa60TaTh? 
13. BbI pa60TaeTe B ~aCTHOM rrpolI3Bo.ncTBe lInII rocy.napCTBeHHoM? 
14. XOTenlI nlI 6bI BbI C03.naTb, opraHlI30BaTb CBoe co6cTBeHHoe X035IHCTBO, 
rrpoII3Bo.nCTBO? 

11 KaKoe? 
15. BbI .nOBonbHbI CBoeH 3aprrnaToH II COIIIIMbHbIM ypoBHeM )K1I3HII? 
16. KaKYIO 3aprrnaTy, rreHCIIIO BaM XOTenOCb 6bI rrony~aTh? (HarrlIIIIIITe CyMMy) 
17. LITO 6bI BbI XOTenlI 1I3MeHlITb B CBoeH )K1I3HII? B 06IIIeCTBe? B MlIpe? 
18. BaM 6bI rroHpaBlInocb, ecnlI 6bI TyBa 6bIna caMOCT05ITenbHbIM rocy.napCTBOM? 
19. B KaKIIX cn~a5IX BbI yrroTpe6n5IeTe MKoronb? 11 ~TO 1I3 MKoronbHbIX HarrlITKOB BbI 

rrpe.nrro~IITaeTe? 11 rro~eMy? 
20. ECTb nlI y Bac nI06lIMoe 3aH5ITlIe (xo661I)? 
21. BbI Bna.neeTe opy)KlIeM? 
22. KaK BbI rrpoBo.nIITe Bblxo.nHble? 
23. BbI nI06lITe rrpa3.nHIIKII? KaKoH 1I3 HIIX 60nbIIIe Bcex? rro~eMy? 
24. KaK BbI OTMe~aeTe P0)K.neHlIe pe6eHKa, IIMeHIIHbI, ~eHb P0)K.neHII5I, HOBbIH fo.n? 

HAUIIOHAJIbHblE OTHOIllEHIDI PYCCKIIX II TYBIIHUEB 

1. KeM BbI ce65I C~IITaeTe pyCCKIIM/KOH lInII TyBIIHIIeM/KoH? 
2. KaK BbI .nYMaeTe, KaKa5I pa3HIIIIa B rrOBe.neHIIII pyCCKIIX II TyBIIHIIeB? 
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3. CKmKIITe, rrO)I{aJIyHcTa, KaKIIe OTHOllleHII5I Me)I{,n:y pyCCKIIMII II TyBIIH:O;aMII B BallleM 

oKpy)I{eHIIII, ropo,n:e/paHoHe. 

4. ,n:pY)I{aT JIII TyBIIH:O;bI II pyccKIIe? 

5. BbI 6bI CMOrJIII BCTyrrIITb B CMelllaHHbIH 6paK? 

6. BbI 6bI XOTeJIII, qTo6bI B TyBe )I{IIJIII TOJIbKO TyBIIH:O;bI? 

7. ECJIII BbI CqIITaeTe ce651 pyCCKIIM, CKa)I{IITe, BbI rro,n:,n:ep)I{IIBaeTe KaKIIe-HII6y,n:b 

TyBIIHcKIIe Tpa,n:II:O;IIII? BbI MOrJIII 6bI rroroBopIITb C TyBIIH:o;eM Ha ero pO,n:HOM 5I3bIKe? 

8. KaKIIe Bblro,n:bI/HeBblro,n:bI BbI BII,n:IITe B CO)I{IITeJIbCTBe pyCCKIIX II TYBIIH:o;eB? 

JI3blK 

1. KaK BbI o6pm:o;aeTeCb K 

a) po,n:IITeJI5IM 

6) 6a6YIIIKe 

B) ,n:e,n:ylllKe 

r) 351TIO 

,n:) HeBeCTKe 

2. Ha KaKIIX CKa3KaX BbI pOCJIII: pyCCKIIX IIJIII TyBIIHCKIIX? 

3. KaKIIe CqIITaJIOqKII, CTIIIIIKII BbI yqIIJIII B ,n:eTcTBe? 

4. B KaKIIX )I{II3HeHHbIX cIITya:O;II5IX BbI rOBopIITe rro-pyccKII, a B KaKIIX rro-TYBIIHCKII, 

eCJIII BbI 3HaeTe TyBIIHCKIIH 513bIK? 

5. KaKIIe TeJIeBII3IIOHHble rrporpaMMbI BbI rrpe,n:rrOqIITaeTe? PyccKIIe IIJIII TyBIIHcKIIe II 

rrOqeMy? 

6. CKOJIbKO BpeMeHII BbI 6bI XOTeJIII, qTo6bI rrOKa3bIBaJI TyBIIHCKIIH KaHaJI? 

7. BbI rrpe,n:rrOqIITaeTe pyraTbc5I rro-pyccKII IIJIII rro-TyBIIHCKII? 

8. HarrIIlllIITe, rrO)I{aJIyHcTa, KaKIIe-HII6y,n:b TyBIIHcKIIe pyraTeJIbHble CJIOBa. 

9. CJIbIlllaJIII BbI Kor,n:a-HII6y,n:b Koro-HII6y,n:b rOBopIITb Ha TyBIIHCKOM ,n:IIaJIeKTe? 

f,n:e? Koro? 

10. BbI rrOHIIMaeTe KaKoH-HII6y,n:b TyBIIHCKIIH ,n:IIaJIeKT? 

11. qTO BbI CqIITaeTe CJIOBaMII -Ta6y (CJIOBaMII, KOTopble HeJIb351 rrpoII3HoCIITb). 

OrrIIlllIITe, qTO OHII 0603HaqaIOT? 

12. OrrIIlllIITe, KaK rrpoxo,n:IIT Balll 06blqHbIH ,n:eHb, IICrrOJIb3y51 rrpII 3TOM y,n:06HbIH ,n:JI5I 

Bac 5I3bIK (cMecb 513bIKOB) - rrpIIMepHo 10 rrpe,n:JImKeHIIiÍ. 

EJlazodapUM Bac 3a yllacmue 6 onpoce! 
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tuvsky 

.!! 

BaroH napblrbl 

6apaaH BaroHy 

Ba3eJllt1H y3y 

rusky 

BaroHHbl171 napK 

TOBapHbl171 BarOH 

Ba3eJllt1HHOBOe MaCJlO 

ustálená slovní spojení komentář 

BarOH fTapblrbl S pOLl.TI. (-Hblě) S 3 JIH~O (-bl) KopeHb CJIOBa napblr; 

oapaaH BaroHy S pOLI. TI. (-HbU~) S 3 JIH~O (-y); 

Ba3eJIHH y3y S pOLI. fT. (-HHě) S 3 JIH~O (-\) KopeHb CJIOBa \c; 

BaKaHTblJlblr 4ep 

aJlAblH BamOTa 

BaKaHTHoe MeCTO 

30JlOTa51 BamOTa 

BaKaHTblJlblr aJl6aH-AY)l{aaJl BaKaHTblJlblr lfep Adj (-JIblr) S HM.TI. 

BamOTa Kypy3y 

BaHHaJlblr epeeJl 

BapBap al71MaKTap 

BapBap 40pyK 

XJle6TIt1 BapeHbeJleep 

BaJlIOTHbl171 KypC 

BaJlbClt1pOBaTb 

BaHHa51 KOMHaTa, BaHHa51 

BapBapCKlt1e nJleMeHa 

BapBapCTBO 

Ma3aTb xJle6 BapeHbeM 

HOBbl171 Baplt1aHT 

BaJlbCaTapbl KOH4yr KIt1)1{It1. 

40raaJlAblli 4aa Baplt1aHTbl3bl C04It1HeHIt151 

BaCCaJl 4ypTTap 

BaCCaJlAblr XMaapblnra 

a)l{It1Jl-It1W41t1 BaXTa 

Tal716blliHblli BaXTa3bl 

BereTaTIt1BTlt1r 

ype)l{lt1Jl re(ype)l{It1AIt1Jl re) 

BereTaL\lt151 ye31t1 

Baplt1aHT 

BaCCaJlbHble CTpaHbl 

BaCCaJlbHa51 3aBIt1CIt1MOCTb 

VlI71It1 Baplt1aHTbl3bl 6ap 

TeJleBIt1JleJl. 

TpYAoBa51 BaXTa BaxTara Typap. 

BaXTa Mlt1pa 

BereTaTIt1BTlt1r HepB 

CIt1CTeMa3bl.-

BereTaTIt1BHOe yCT.CJlC04. BereTaTIt1BHa51 

pa3MHO)l{eHIt1e HepBHa51 CIt1CTeMa. 

BereTaL\1t10HHbll71 neplt10A BereTaTlt1BTlt1r opraHHap. 
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AJILlblH BamDTa Adj (6e3 acpqmKca) S HM.fT. 

BamDTa Kypy3y S pOLI. TI. (-Hblě) S 3 JIH~O (-y); KopeHb CJIOBa Kypy3; 

BaHHaJIblr ep33JI Adj (-JIblr) S HM. TI. 

BapBap ai1MaKTap Adj (6e3 acpcpHKca) S HM.TI., MH.lfHCJIO -Tap; 

BapBap lfOpyK Adj (6e3 acpcpHKca) S HM.TI. 

XJIe6TH BapeHbeJI33p Adj (6e3 acpcpHKca) S HM.TI. 

L{oraaJILlblH, lfaa BapHaHTbI3bl S pOLI. fT. (-HblH,) Adj (lfaa) S 3 JIH~O (-bl) 

BaccaJI lfypTTap Adj (6e3 acpcpHKca) S HM.TI. 

BacCaJILlblr xaMaapblJlra Adj (-L1blr) S HM.fT. 

A)KblJl-HIlIlfH BaXTa Adj (-lfH) S HM.TI. 

Tai16blH,HblH, BaXTa3bl S pOLl.TI. (-HblH,) S 3 JIH~O (-3bl) 

BereTaTHBTHr TyBHHCKHH acpcpHKc -THr; 

BereTa~H5I ye3H (TaK y)l{e He rOBOp5IT) ype)i(HLlHJIre ye3H S po):(.n. (

Hblě) S 3 JIHL(O (-3H) 



tuvsky 

BeHrp ,[\bln 

LJaa BepCli171 

BepTli1Kanb,[\blr wyryM 

Kopa6nb Bepqm3li1 

,[\aliíblHHbll-\ BeTepaHbl 

BeTepli1Hap nyHKTy3y 

B3BO,[\ KaMaH,[\li1pli1 

Bli13a anblp 

Bli13a canblp 

Bli13a 633p 

Bli13li1TKe 6aap 

Bli1HOrpa,[\ a}/{li1n-arblliíbl 

Bli1HOrpa,[\ ca,[\bl 

Bli1HOrpa,[\ cyy 

rpli1nn Bli1py3y 

yHywTepHli11-\ Bli1pycTyr 

aapblbl 

Bli1CK03Tyr BonOKHO 

Bli1TaMli1HHli1r walií 

Bli1WH71 ca,[\bl 

Bli1WH71 xaH,[\bl3bl 

Bo,[\ona3 KOCTIOMy 

rusky 

BeHrepCKli11ií 713b1K 

HOBa71 BepCli171 

BepTli1KanbHa71 nli1Hli171 

Kopa6enbHa71 Bepcpb 

BeTepaHbl BoliíHbl 

BeTepli1HapHbllií nyHKT 

B3BO,[\Hbllií KOMaH,[\li1p 

Bli1,[\ 

nonyLJli1Tb Bli13y 

CTaBli1Tb Bli13y 

Bbl,[\aTb Bli13y 

HaHeCTli1 Bli13li1T 

Bli1HOrpa,[\apCTBO 

Bli1HOrpa,[\Hli1K 

Bli1HOrpa,[\Hbllií COK 

Bli1pyC rpli1nna 

Bli1pycHble 60ne3Hli1 

paCTeHli11ií 

Bli1CK03HOe BonOKHO 

Bli1TaMli1H03Hbllií LJalií 

Bli1WHeBbllií ca,[\ 

Bli1WHeBOe BapeHbe 

Bo,[\ona3Hbllií KOCTIOM 

ustálená slovní spojení 

Bep6an,[\blr HOTa. 

,o,003ynraH Bli1,[\. 

,o,003yn6aaH Bli1,[\. 

,o,OKyMeHTli1Hli1 Bli13anaap. 

Bli13li1T Kblnblp. 

Bli1pycTYr rpli1nn. 

Bli1WH71 BapeHbe3li1. 
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BeHrp ,D,hlJl (BeHrep ,D,bIJl) B KOHlle TyBHHcKoro CJIOBa 2-3 COrJIaCHhlX 

(KoHcoHaHTa) He CTOHT 

qaa BepCIUI Adj (6e3 acpqm:Kca) S HM.II. 

BepTI1KaJJh,D,bIr wyryM Adj (-,D,hlr) S HM.n. 

Kopa6Jlb BepcpI13I1 S pO,D,.n. (-,D,hlH,) S 3 JlI1UO (-3H) 

l(ai1hIHHhle BeTepaHbI (,D,ai1hIHHbIH, XOOqyHy) 

BeTepHHap nyHKTy3y S PO,D,.II. (-HblH,) S 3 JlI1UO (-3y) 

B3BO,D, KOMaH,D,HpI1 S pO,D,.n. (-Tyě) S 3 JlI111,O (-H) 

BI13a aJJhIp S (B.I1.) Tv- 6y,D,.Bp. (-hIp) 

BlBa CaJJhlp S (B.I1.) Tv- 6y,D,.Bp. (-hIp) 

BI13a 633p S (B.I1.) Tv- 6y,D,.Bp. (-blp) 

BI13I1TKe 6aap S (l(.n.) Tv- 6y,D,.Bp. (-ap) 

BI1HOrpa,D, mKhIJl-arhIHbI S pO,D,.II. (-TbIH,) S 3 JlI1UO (-hI) 

BHHOrpa,D, Ca,D,hl S pO,D,.I1. (-ThIě) S 3 JlHUO (-hl) 

BHHOrpa,D, cyy S pO,D,.I1. (-Thlě) S 3 JlHll,O (-y); Cyy - KopeHh CJlOBa cyr (

y acpcpHKc I1pHHa,D,Jle)KHOCTH 3 -ero JlI1ua), B CJIOBe cyr -r IfC'le3aeT, 

TaK KaK -K, -K Me~y rJIaCHhlMH HC'le3aeT, n03ToMy nOHBJIHeTCH 

il:OJIroe rJIaCHOe -yy; 
ípI11111 BI1py3y S pO,D,.I1. (-TI1ě) S 3 JlI111,O (-y); 

yHywTepHHH, BHpycTyr aapbIhl S (MH. qI1CJlO -Tep; P.I1. - HHH,) Adj S ( 3 

JlI111,O -hl) 

BI1CKo3Tyr BOJlOKHO (BI1CK03aJJhlr XeH,D,I1p) Adj (-Jlhlr) S HM.I1. 

BI1TaMI1HHI1r wan Adj (-HI1r) S HM.I1.BI1TaMHHHI1r BHTaMHH - HI1r 

(cJloBoo6pa3yIOIl\I1i1 acpcpHKc -HI1r) 

BI1WH5I Ca,D,hl S pO,D,.II. (-Hhlě) S 3 JlI111,O (-hl) 

BO,D,OJla3 KOCTIOMy S pO,D,.I1. (-ThlH,) S 3 JlI111,O (-y) 



tuvsky 

BOAOPOA KaTTbl}f{blblWKblHbl 
BOAopoATyr 6oM6a 
BoeHKOMaT (wepV1r 
KOMV1ccapV1aAbl) 
BOK3an neppoHy 
BoneVi6on oViHaap 

BoneVi6on KaMaHAa3bl 
XV1MV1KTV1r BonOKHOAap 
BonbcppaM pYAa3bl 

BOCK naa3bl 

eWKeH BynKaH 

BynKaHHblr opTYnyKTap 

I 

rusky 

BOAopOAHoe coeAV1HeHV1e 
BOAopOAHaS1 6oM6a 
BoeHKOMaT(BoeHHaS1 
KOMV1CCV1S1) 
BOK3anbHblVi neppOH 
V1rpaTb B BoneVi6on 
BoneVi6onbHaS1 KOMaHAa 
(cp. xon 6eM6yy 
cM.6eM6YK) 
XV1MV14eCKV1e BonOKHa 
BonbcppaMOBaS1 pYAa 

BOCKOBaS1 CBe4a 

BOCKpeCHV1K 
nOTyxwV1Vi BynKaH 

BynbrapV13M 
BynKaHV14eCKV1e OCTpOBa 
BblMnen 

A0I-\MaC raBaHb He3aMep3alOLl.\aS1 raBaHb 
ra3 
reHepaTopy, ra30reHepaTop ra30reHepaTop 

ustálená slovní spojení 

XeHAV1p BonoKHo3y. 

Apbl BOCKy3y. KblnblMan 
BOCK. 
5a}f{bll-\ AeBV1cK33pV1H 
apblrnaapbl-6V1ne 
BocKpecHV1K Kblnblp. 

3pTeMHV1 Bynbrap}f{bIAap. 
BynbrapnblK aa}f{bl-4al-\. 
BynbrapnblK MaTepV1anV13M. 

WV1n4V1n 40pyyp BblMnen. 
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BO,ll,OpO,ll, KaTTbl)KblblllIKblHbl S pO,ll,.rr. (-TyH,) S 3 nl1IJ,o (-bl) 

BO,ll,OpO,ll,Tyr 60M6a Adj (-Tyr) S 11M.rr. 

BoeHKOMaT (llIepl1r KOMl1CCapl1a,ll,bl S pO,ll,.rr. (-HI1H,) S 3 nl1IJ,O (-bl) 

BOK3aJT rreppoHy S pO,ll,.rr. (-,ll,blH,) S 3 nl1IJ,O (-y) 

Bonetí60n otíHaap S (B.rr. -,ll,y) Tv- 6y,ll,.Bp. (-ap) 

Bonetí6on KOMaH,ll,a3bl S pO,ll,.rr. (-,ll,ye) S 3 nl1IJ,O (-3bl) 

Boncj:lpaM py,ll,a3bl S pO,ll,.rr. (-HblH,) S 3 nl1IJ,O (-3bl) 

BOCK naa3bl S pO,ll,.rr. (-Hye) S 3 nl1IJ,O (-3bl). JIaa- KHTaĎCKoe CJ10BO. 

TaK~e Hy~HO CMOTpeTh Ty,ll,a, r)J;e SI 06bSlCHSlJ1a, 'ITO TyBHHcKoe 

CJ10BO He OKaH'IHBaeTCSI Ha 2 COrJ1aCHhIX 3ByKa. 

811IKeH BynKaH. 811IKeH - rroTyxllIl1tí; ITpl1'-IaCTl1e Ha -KeH S I1M.rr. 

BynKaHHblr opTynyKTap Adj (-Hblr) S 11M. O., MH.QI1CnO -Tap; 

,ll,OH,MaC raBaHb )J,OH,MaC - He 3aMep3aIOIl\I1H, Opl1QaCTl1e Ha -Mac S HM.O. 

ra3 reHepaTopy S pO,ll,.rr. (-Tble) S 3 nl1IJ,O (-y) 



tuvsky 

ra33aBO,Qy 
ra3Tblr cyr 
ranaHTepe$'l 6apaaHHapbl 
YypyK ranepe$'l3bl 
m10Hep rancTyry 
ranbBaHLtlKTLtlr TOK 

Mep3e raM6Ltl,QLtl 
raM6LtlT OIOHy 
rapaHTLtl$'lnblr yaraa 
rapaHTLtl$'lnblr cenTenre 
rapHLtl30H an6aHbl 
raCTpOHOMLtl$'l Mara3LtlHLtl 
rsap,QeVJ>KLtl nonK 
COBeT rBap,QLtl$'l 
Kbl3bln rBap,QLtl$'l 
apMLtl$'l reHepanbl 

reHean,Qblr YOraan,Qbl 
reorpacpLtl$'l ama3bl 
reorpacpTblr 
a>Kbl,QblbIWKbIHHap 

reonorLtl$'l xaVJrblblnbl 

reonorLtl$'l-WLtlHY Ltlnen[,QLtlI-i] 
reonorLtl$'l-WLtlHY Ltlnen 
a>KLtln,Qapbl 
reonOrTyr KapTa 

rusky 

ra30BblVJ 3aBO,Q 
ra3LtlpOBaHHa$'l BO,Qa 
ranaHTepeVJHble TOBapbl 
KapTLtlHHa$'l ranepe$'l 
nLtlOHepCKLtlVJ raIlcTyK 
raIlbBaHLtlyeCKLtlVJVJ TOK 

cpep3eBblVJ raM6LtlT 
raM6LtlTHa$'l Ltlrpa 
rapaHTLtlVJHoe nLtlCbMO 
rapaHTLtlVJHblVJ peMOHT 
rapHLtl30HHa$'l cIly>K6a 
raCTpOHOM 
rBap,QeVJCKLtlVJ nOIlK 
COBeTCKa$'l rBap,QLtl$'l 
KpaCHa$'l rBap,QLtl$'l 
reHepaIl apMLtlLtl 
reHLtlaIlbHblVJ, reHLtlaIlbHblVJ 
nLtlCaTeIlb 
reorpacpLtlYeCKLtlVJ amac 
reorpacpLtlYeCKLtle 
OTKpblTLtl$'l 

reOIlOrLtlyeCKa$'l pa3Be,QKa 

reOIloropa3Be,QOYHblVJ 
reoIloropa3Be,QOYHble 
pa60Tbl 
reOIlOrLtlyeCKa$'l KapTa 

ustálená slovní spojení 

ía36eep.-
yCT. CIlCOY.YBeIlLtlYLtl BaTb 
CKOpOCTb MaWLtlHbl. 
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rMaHTepe~ 6apaaHHapbl S pO,ll,.n. (-HblH) S 3 nl1l1,o (-bl) 
'-IypyK rMape~3bl S pO,ll,. n. (-TyH:) S 3 nl1l1,O (-3bl) 

nl10Hep rMcTyry S pO,ll,.n. (-Hl1f{) S 3 nl11.(O (-y) 
rMbBaHl1Kmr TOK Adj (-mr) S HM.n. 
Mep3e raM611,1l,I1 S pO,ll,.n. (-Hl1e) S 3 JIl1l1,O (-11). CJIOBO raM6HT B 

TyBHUCKOM H3b1Ke ue HCnOJIh3yeTcH. 

raM611T OIOHy S pO,ll,.n. (-mH:) S 3 nl11.(O (-y) 

rapaHTI1~nblr '-Iaraa Adj (-nblr) S HM.n. 
rapaHTI1~nblr cemenre Adj (-nblr) S HM.n. 

rapH1130H M6aHbl S pO,ll,.n. (-HyH,) S 3 nl11.(o (-bl) 
raCTpOHOMI1~ Marml1Hl1 S pO,ll,.n. (-HblH,) S 3 nl1l1,O (-11) 

rsap,ll,ethKl1 nonK Adj (-)101) S HM.n. 

eOBeT rsap,ll,l151 Adj (6e3 a<J)(j:HIKca) S HM.n. 

ApMI151 reHepMbl S pO,ll,.n. (-Hble) S 3 nl11.(o (-bl) 

reHI1M,Il,blr '-IOraM Adj (-,Il,blr) S HM.n. 
reorpa<J)J1~ aTnmbl S pO,ll,.n. (-HblH,) S 3 nl11.(O (-3bl) 

reorpa<J:>Tblr a)Kbl,ll,blhllllKhIHHap Adj (-Thlr) S HM.n., MH.'-II1CnO -Hap; 

reonOrH5I xaUrblhlJ1hl S pO,ll,.n. (-HblH,) S 3 nl11.(O (-bl) 
reonorl1~ - 111l1H'-Il1neJI,Il,l1r 3Kcne,ll,l1l1,l151 Adj (-,Il,l1r) S HM.n. IIIHU'-IHJIeJI 

MourOJIhCKOe CJIOBO. 

reOnOrH5I-llll1H'-Il1nen a)KhlJ1,1l,aphl S pO,ll,.n. (-,Il,l1H,) S 3 nl1l1,o (-bl); 

reonorryr KapTa Adj (-Tyr) S HM.n. 



tuvsky 

reOMeTpllls:! 60,lJ,anra3bl 

reOMeTpnlllr cplllrypa 
rep6aplllVl 4blblp 

rusky 

reOMeTplll4eCKas:! 3a,lJ,a4a 

reOMeTplll4eCKas:! cplllrypa 
C06l11paTb rep6aplllVl 

rlll,lJ,paSnlll4eCKIIIVI 
CoseT 3SlIInenlllHlIIH KYPYHe rOCY,lJ,apCTSeHHbIVl rlllMH 
rlllMHlII3111 COBeTCKoro COlO3a 
rlllMHaCTIIIKa 3anbl 
rlllMHaCTIIIKTlIIr 
Mepre)!{lIInrenep 

rlllnep60na ,lJ,el-\Henre 

rn06an,lJ,blr paKeTa 
ronnaH,IJ, ,lJ,bln 
aBTOp rOHopapbl 
roplll30HTanb,lJ,blr wyryM 

rOCTIIIHlIIl...\a 
(cp.aan4blnap 6a)!{bll-\bl CM. 
aan4111) 

,lJ,bln,lJ,blH, rpaMMaTIIIKTlIIr 
Typry3yy 

rlllMHaCTlII4eCKlIIVI 3an 
rlllMHaCTlII4eCKlIIe 
ynpa)!{HeHIIIs:! 
rlllnep6onlll4eCKoe 
cpaSHeHlIIe 

rlllnc 

rlll pn s:! H,IJ,a 

rno6anbHas:! paKeTa 
ronnaH,IJ,CKIIIVI s:!3b1K 
aBTopCKIIIVI roHopap 
roplll30HTanbHas:! nlllHIIIs:! 

rOCTIIIHlIIl...\a 
rpa,lJ,yc 
rpaMMaTlII4eCKlIIVI CTpOVl 
s:!3blKa 

ustálená slovní spojení 

rlll,lJ,paBnlllKTlIIr MaWIllHa. 
rlll,lJ,paSnlllKTIIIK ,lJ,OMKpaT. 

rlllnCTeH KblnraH 
cKyn6mypa. rlllnCTep 
,lJ,enrenre3111. Xony rlllnCTe. 
rlllnCTlIIr xon. 
P03anap,lJ,aH TyprycTyHraH 
rlllpns:!H,IJ,a. 

rn06an,lJ,blr 6aVlb1H. 

OH rpa,lJ,yc COOK. 
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reOMeTplUI 60)J,arIra3bl S pO)J,.Il. (-HbIH) S 3 J1I11.\0 (-3bl) 

reOMeTpJ1I1r qw[rypa Adj (-JIHr) S HM.Il. 

rep6apHH 'lblblp S (B.Il. - HH) Tv- 6y)J,.Bp. (-blp) 

rH)J,paBJIlIKmr MallIlIHa Adj (-TlIr) S HM.Il. 

eOBeT 3BlIJIeJIlIHlIe KypyHe rI1MHlI3lI S pO)J,.Il. (-HlIH,) S pO)J,.Il. (-HlIH,) S 3 
JIHI.\O (-y) 

rHMHacTlIKa 3arIbl S pO)J,.Il. (-HblH,) S 3 JIHI.\O (-bl) 

rlIMHaCTlIKTlIr Mepre:)!(lIJIreJIep Adj (-mr) S HM.Il., MH.qlICJIO -JIep; 

rlIIlep60JIa )J,eH,HeJIre. EOJIhIIIe ynoTpe6JISleTCSI TyBUHCKUĎ BapuaHT 

il:eU;HeJIre. 

rJI06arI)J,blr paKeTa S lIM.Il. Adj (-JIlIr) Adj (-)J,blr) S HM.Il. rJI06aJIhHblĎ 

B TyBUHCKOM Sl3b1Ke MO>KHO nepeBecTu KaK yJIyr - 60JIhIIIOĎ 

rOJIJIaH)J, )J,bJJI Adj (6e3 a<jlqHIKca) S HM.Il. 

aBTop rOHopapbl S pO)J,.Il. (-Hye) S 3 JIHI.\O (-bl) 

roplI30HTarIb)J,blr rnyryM Adj (-)J,blr) S HM.Il. 

rOCTUHUQa ynoTpe6JISleTCSI HapaBHe C TyBUHCKUM CJIOBOM 

aaJIqblJIap 6a>Kblčbl. 

)J,blJI)J,ble rpaMMaTHKTlIr Typry3yy S (p0)J,.Il. -)J,blH:) Adj (-TlIr) S 11M.n., 3 

JI II 1.\0 -y; 



tuvsky rusky ustálená slovní spojení 

rpaMMaTIi1KTli1r LJa3blr rpaMMaTIi1LJeCKa5'l OWIi16Ka TblBa Abln rpaMMaTIi1Ka3bl. 

rpaHaTa 6y3YHAynapbl 
xon rpaHaTa3bl 

TaHKblra YAYP rpaHaTa 

rpaq)l!1K e3yraap a}l(li1nAaap 
ceCTYIi, rpacpli1KTli1r 
Bapli1aHTbl3bl 

rpaLJ y5'l3bl 
rpeK Abln 

rpaHaTHble OCKOnKIi1 
PYLJHa5'l rpaHaTa 

npOTIi1BOTaHKOBa5'l rpaHaTa 

pa60TaTb no rpacpli1KY 
rpacpli1LJeCKIi1V1 Bapli1aHT 
cnOBa 

rpaLJIi1HOe rHe3AO 
rpeLJeCKIi1V1 5'l3b1K 

rpli1M 
rpli1nn 

rpY31i1H Abln rpy3li1HcKIi1V1 5'l3b1K 
rpy30BIi1K (Cp.LJybK MaWIi1Ha3bl 
) rpy30BIi1K 

rYAPOH xonyMaa rYAPOHHa5'l CMeCb 

MaWIi1Ha OpyyH rYAPOHHaap rYAPOHli1pOBaTb wocce 

rpli1M Kblnblp.KblCTbl KaAaVl 
KIi1}1(Ii1 KblnAblp rpli1MH33p. 
rpli1nmeH aapblblp. 

LJa3arnblr OpyKTy 
rYAPOHHaap. rYAPOHHyK 
OpyK. 
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rpaMMaTHKTHr l.fa3blr Adj (-mr) S 11M.n. 

rpaHaTa 6y3yH,Ll,yJ1apbl S pO,Ll,.n. (-HblH,) S MH. l.fHCJ10 -J1ap, 3 J1I1l.1,O (-bI) 

XOJ1 rpaHaTa3bl S pO,Ll,.n. (-,Ll,yH,) S 3 J1Hl.I,O (-3bl) 

TaHKblra y,Ll,yp rpaHaTa S (,I(.n. -ra) y,Ll,yp (no nOCJIeJIor, nepe,ll,aIOLQlIM 

3HaqeHlIe «npOTlIB») S IIM.n. 

rpaqmK e3yraap 3)I\bJJ1,Ll,aap S (B.ll. -m) e3yraap (no MOHrOJIbCKOe 

CJIOBO, nepe,Ll,alOLQee 3HaqeHlIe «no» ) Tv- 6Y,ll,.Bp. (-ap). Pa60TaTb no 

rpa«llllKY· 

cecTyH, rpaqmKTI1r BapHaHTbl3bl S (pO,Ll,.Il. -TYH,) Adj (-TI1r) S 11M.n., 3 
J1Hl.I,O -3bl; 

rpal.f y5l3bl (Kapa-6aap3bIK y5l3bl); rpaq CJIOBO TyBlIHQbl He 

ynoTpe6JISIIOT; 

rpeK ,Ll,blJ1 Adj (6e3 acj:>qmKca) S 11M.ll. 

rpy3I1H ,Ll,bJJ1 Adj (6e3 acj:>cj:>HI\Ca) S 11M.ll. 

ry,Ll,pOH XOJ1yMaa S pO,Ll,.Il. (-HyH,) S 3 J1Hl.I,O (-a); B HM.n. XOJ1yMaK, K

OKa3aBIllllCb Meil\J1:y rJIaCHblMlI, lICqe3aeT, n03ToMy nOSlBJISleTCSI 

,Il,OJIroe rJIaCHOe aa; 

MaWHHa OpyyH ry,Ll,pOHHaap S (p0,Ll,.Il. -HblH,) S (3 J1Hl.I,O -y, B.n. -H) Tv-
6y,Ll,.Bp. (-ap) (OpyyH KopeHb CJIOBa OpyK, K OKa3aBIllllCb Meil\J1:y 

rJIaCHblMlI, lICqe3aeT, BTOpOM -y 3TO a<Jl<JlllKc 3 JIlIQa, nOCJIe ero 

np1l6aBJIeHlISI COrJIaCHblM K lICQe3aeT, -H - 3TO OKOHQaHlIe B.n) 



tuvsky 

ryMaHVlTapnblr GpTeMHep 

?:!S 

nVlTepaTypa }/(aHpnapbl 

aC1 caHblHAa yHep l..fel..feH 
I..foraan 

}/(ypHanbl 

KJlaCC }/(ypHanbl 

rusky 

ryMaHVlcT 

ryMaHVlTapHble HayKVl 
ryHH?? 
ryceH Vl l...\a 

}/(aKeT 

nVlTepaTypHble }/(aHpbl 

}/(aCMVlH 

}/(ene3H~K 

}/(oHrněp 

e}/(eMeC~I..fHblC1 

nVlTepaTypHo
xYAO}/(eCTBeHHblC1 }/(ypHan 

KJlaCCHblC1 }/(ypHan 

ustálená slovní spojení 

YnycTyH, ynerep 
AOMaKTKpbl. .. ryMaHVlcTltlK 
VlAe~napHblcypTaanAan 

Typap. 
íyMaHVlTapnblr Ay3a.-
yCT.cncl..f.íyMaHVlTapHa~ 

nOMOll.\b. 
íyHH aC1MaKTap. 
íycyHVll...\anblr TpaKTop. 

ApraaH }/(aKeT. 

neC13a)/( 60nraw }/(aHp. 

)/{aCMVlH Tapblblp. 
MarHVlTTVlr }/(ene3H~K. Kyy
xypel-\ }/(ene3H~K. 
TaBaKTap }/(oHrněpnaap. 

ConyHra }/(ypHanVlCTGGp. 
TeneBVlAeHVlere 
}/(ypHanVlCTGGp. 

100 

komentář 

ryMaHI1TapJlblf 3pTeMHep Adj (-JlbIr) S I1M.Il., MH. 411CJlO -Hep; 

JllnepaTypa )KaHpJlapbl S pO,n.Il. (-HblH,) S MH.4I1CJlO -Jlap, 3 JlI1l\O (-bl) 

aH caHblH,na yHep 4e4eH 40raM )KypHM, BbIXO,n5JllI,I1H e)/(eMeC5J4HO. AH 

-MeC5Jl\, caHblH,na KmK,nbIH p33, yHep - BbIXO,nI1T, 4e4eH 40raM 

xy,nmKecTBeHHblH (Ilp0I13Be,neHl1e). AH - S I1M.Il. S MecTHblH Ila,ne)/( 

(oKOHqaHHe -,na, ero HeT B pyCCKOM H3b1Ke, 3aMeHHeTCH npe!1,JIOraMH 

B, Ha; 3 JIHIJ,O, OKOHqaHHe -bl, -H -!1,OnOJIHHTeJIbHbIH 3ByK, KOTOphIH 

nOHBJIHeTCH Me~y a!J1!J1HKcoM 3 JIHlJ,a H na!1,e~HbIM a!J1!J1HKcoM); 

)/(ypHMbl S 3 JlI1l\O -bl 

KJIaCC )/(ypHMbl S pO,n.Il. (-TblH,) S 3 JllIl.\O (-bl) 



tuvsky 

KOHKypCTYfi, }j{fOp1l13111 

;! 

nOnll1TII1KTII1r3a6aCTOBKa 

3a6aCTOBKa Yapnaap 

3a6aCTOBKa WII1MY33WKII1HII1 

3a6aCTOBKa KOMltlTe,ll,1I1 

MeTannyprll15'1 3aBO,ll,y 

3aBX03 (a}j{bln-arbl~ 

3preneKYlI13111) 

KepyKYynep 3anbl 

HOMYynra 3anbl 

KaYlI1r,ll,an 3anory 

3anOrXeBII1pnepll1 

rusky ustálená slovní spojení 

}j{fOpll1 KOHKypca 

nOnll1TII1yeCKa5'l 3a6aCTOBKa 

06b5'lBII1Tb 3a6ocToBKy 6yrY-HlI1ltlTlI1 3a6aCTOBKa. 

1I1~1I1 XyH yna~ 

3a6aCTOBOYHOe ,ll,BII1}j{eHlI1e 3a6aCTOBKanaap. 

3a6aCTOBLllll1KTepHII1fi 

3a6aCTOBOYHbl~ KOMII1TeT 

3aBKOM(3aBO,ll,CKII1~ 

KOMII1TeT) 

MeTannyprll1YeCKII1~ 3aBO,ll, 

3aBX03 (3aBe,ll,yfOLllIl1~ 

X035'1~CTBOM) 

3pIl1TenbH~~3an 

YII1TanbH~~3an 

CTpa,ll,aTenbHbl~ 3anor 

3anorOBble c:pOpMbl 

3aOYHII1K 

3an5'lTa5'l 

Heren,ll,e3111. 

3aBKOMra 6I11n,ll,lI1pIl1I11WKII1H 

K 111 111 pep. 

3aBO,ll,Ka a}j{bln,ll,aap. AbT 

3aBO,ll,y. 6anblK 3aBO,ll,y. 

II1HCTII1TyTKa 3aBX03Taap. 

AanYblnapHbl 3anye 

3pnll1pep. 

YHII1BepCII1Tene 3aOYHII1K. 

A}j{bln,ll,aBbIWaaH ,ll,33,ll,1I1 

eepe,ll,lI1nre Yepll1Hre 

3aOYHII1KT33p. 

3an5'lTa5'l canblp. LJafirblc 

a~MaK Ke}j{lI1ryHHepHII1 

3an5'lTa5'lnaap. 
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KOHKypCTyl:{ )!<I0pH3H S pO)J,.IT. (-Tyl:{) S 3 J1HUO (-3H) 

ITOJ1I1THKTl1r 3a6acToBKa Adj (-THr) S VlM.IT. 

3a6acToBKa '-IapJ1aap S (B.IT. - Hbl) Tv- 6Y)J,.Bp. (-ap) 

3a6aCTOBKa llIHM'-I331l1KHHI1 S pO)J,.IT. (-Hbll:{) S 3 J1I1UO (-11) 

3a6aCTOBKa KOMI1Te)J,H S pO)J,.IT. (-Hbll:{) S 3 J1HUO (-11) 

MeTaJIJ1yprH5I 3aBo)J,y S pO)J,.IT. (-Hbll:{) S 3 J1HUO (-y) 

3aBX03 

HOM'-IyJ1ra 3aJIbl S pO)J,.IT. (-Hbll:{) S 3 J1H[(O (-bl) 

Ka'-lblr)J,aJI 3aJIOry (TeITepb Ka'-lblr)J,aalllKblH 3aJIOry) S pO)J,.IT. (-Hble) S 3 
J1I1UO (-y) 

3aJIor XeBHpJ1epl1 S pO)J,.IT. (-Tyl:{) S 3 J1H[(O (-H) 



tuvsky 

Kbl3blraap 3aCTasa3bl 

3a~ěTAy*aap 

3a~ěTAenTep~ 

n~OHepnep3seH03y 

KOMCOMon 3Ha~ory 

30Ha xypanbl (Kyp*ar) 
30HT~K (cp.xon MaVlrblHbl) 

300nOr~5'l My3eVl~ 

300TexH~Ka AVPVMHep~ 

ft 

VlOA 33~nA~p~~ 

VloATyr AYC 

rusky 

3ap5'lAKa 
norpaH~~Ha5'l 3aCTasa 

CAasaTb 3a~eT 

3a~eTHa5'l KH~*Ka 

n~OHepCKoe 3seHO 

KOMCOMonbCK~Vl3Ha~OK 

306 

ustálená slovní spojení 

3pTeHH~I-\-He 

3ap5'lAKanaap. 
eopeH~K~~3pTeH 

3ap5'lAKanaAblp. 
3acTasa Ha~anbH~r~. 

3a~eTKara AeMAeK canblp. 

5-K~ KnaCCTbl1-\ 3seHo~y3y. 

3Ha~OK KaAaap. 
306TY 3MHeA~p. 306TY 
KeCT~pep. LleMre Vl06 
~eTneCTe 306Taap. 

komentář 

Kbl3blraap 3aCTaBa3bl S pO,L\.TI. (-HblH) S 3 JII1lJ,O (-3bl) 

3aLJeT ,L\emepl1 S pO,L\.TI. (-TyH;) S 3 JII1lJ,O (-11) 

fll10HepJIep 3BeHo3y (Tenepb ym:e He HCnOJIb3yeTcH) S pO,L\.n. (-HHH;) S 
3 JIHlJ,O (-3y) 

KOMCOMOJI 3HaLJOry S pO,L\.n. (-,L\yH;) S 3 JII1lJ,O (-y) 

30HanbHoe COSel.1\aH~e 30Ha XypaJIbl S pO,L\.TI. (-HblH) S 3 JII1lJ,O (-bl) 

30HT~K 30HTI1K 

300norTap 5'lblbl*bl. 
300nor~~eCK~VI My3eVl 300nor~5'l K~~33n~. 

300caATbl ypyrnapra 
300caA cOHyypraAblp. 

300TexH~~eCK~e npas~na 300TeXHI151 ,L\ypyMHepl1 S pO,L\.n. (-HblH;) S 3 JII1lJ,O (-11) 

VlOAHblVl pacTsop 

VlOA~CTa5'l conb 
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I10,L\ 33HJI,L\l1pI1H S pO,L\.n. (-TyH;) S 3 JIHlJ,O (-11). 3,LJ,eCb TaKm:e Hym:HO 

CMOTpeTb Ha npaBHJIO no COrJIaCHoMy -r. CJIOBO 33HJI,LJ,HpHr. 

I10,L\Tyr ,L\yc Adj (-Tyr) S HM.TI. 



tuvsky 

ťiíoTTyr yHHep 

m 
cpa6p~Ka 333~ 

cpa6p~Ka MapKa3bl 

LlapTblK cpa6p~KaT 

rusky 

yCT.6narocnaBeH~e( 

ťiíop33n) 

ťiíoToBaHHble 3ByK~ 

cpa6p~KaHT 

cpa6p~LlHas:l MapKa 

nonycpa6p~KaT 

cpa6p~LlHO-3aBO,QCKoe 

cpa6p~K-3aBO,Q eepe,Q~nre3~ o6yLleH~e 

COL\~an~3M-KoMMyH~3MH~1-\ 

6awTaťiírbl 

cpa3a3bl 

cpa3aH Llyy 
Teery cpaKTbl3bl 
cpaKTblnap Kepry3ep 
cpaKTblnap KblpblHra 
6y3ype,Q~p 

,QOKTaaMan cpaKTOp 
cpaKTypa ,Qemep~ 

cpaKynbTaT~BT~r K~Ll33n 

MaTeMaT~Ka cpaKynbTe,Q~ 

COL\~an~3M - nepBas:l 
cpa3a KOMMyH~3Ma 

cpa3aHbe nepo 
~CTop~LlecK~ťií cpaKT 
np~BO,Q~Tb cpaKTbl 

,QOKa3aTb Ha cpaKTax 
nOCTOs:lHHblťií cpaKTOp 
cpaKTypHas:l KH~ra 

cpaKynbTaT~BHoe 3aHs:lT~e 

MaTeMaT~LlecK~ťií 

cpaKynbTeT 

ustálená slovní spojení 

~op33n HOMLlyyp, ťiíop33n 
canblp.-
yCTcn CLI. n po ~3H OC~Tb 
6narocnoBeH~e, 

nO}f(enaH~e. 
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tÍOTTyr yHHep Adj (-Tyr) S I1M.n, MHO)!(. '-IHCJlO -Hep. 

<I>a6pl1Ka 33311 S pO~.n. (-HbIH) S 3 JlI1~O (-311). 33 - X0351I1H. 

<I>a6pl1Ka MapKa3b1 S pO~.n. (-HbIH) S 3 JlI1~O (-3bl) 

l.JapTblK cpa6pl1KaT 'IapTblK - nOJlOBI1Ha, Ha nOJlOBI1Hy. (Teneph He 

rOBOpSIT, J1u60 nOJ1HOCThlO no-pyccKU, J1u6o XOJ1yMaK) 

<I>a6pI1K-3aBO~ eepe~HJlre311 (~aHHoe CJ10BOCOQeTaHUe Boo6~e B 

TyBUHCKOM Sl3hIKe He UCn0J1h30BaJ10Ch. IIpocTo ynoTpe6J1S1J1u CJ10BO 

99pe~UJ1re ). 

COUl1aJl-KOMMYHI13MHI1H: 6awTaHTbl cpa3a3bI S pO~.n. (-HHH:) Adj (-rbl) S 
3 JlI1UO (-3bI) 

<I>a3aH 'Iyy S pO~.n. (-HblH:) S 3 JlI1~O (-y). 3~ech Hy)!(HO CMOTpeTh 

npaBUJ10, KOTopoe KacaeTCSI COrJ1aCHOrO 3ByKa -r, OH UCQe3aeT 

MeJKJ1.Y rJ1aCHhIMU 3ByKaMU. 

Teery cpaKTbl3bl S pO~.n. (-HeH:) S 3 JlI1UO (-3bl) 

<I>aKTblJlap Kepry3ep S (B.n. - Hbl) Tv- 6y~.Bp. (-ep) 

<I>aKTblJlap KblpblHra 6y3ype~l1p 

~OKTaaMaJl cpaKTop Adj (6e3 acpcpl1Kca) S HM.n. 

<I>aKTypa ~enTepl1 S pO~.n. (-HblH,) S 3 JlI1~O (-11) 

<I>aKyJlbTaTI1BTI1r KI1'I33Jl Adj (-Tl1r) S HM.n. 

MaTeMaTl1Ka cpaKyJlbTe~11 S pO~.n. (-HblH:) S 3 JlI1UO (-11) 



tuvsky 

cpaKynbTeT xypanbl 

,D,OKyMeHTlHVI 
cpanbCVlcpVlKaCTaap 

ynyCTYI-\ blpblnapblHbl1-\ 
TeMa3blHra 

cpaHTa3V1s:l 
YOraa,D,blKYbl cpaHTa3V1s:l 
6a>Kbll-\Hbll-\ cpaCa,D,bl 
cpaCOnb,D,yr MyH 
KOCTIOHYI-\ cpacoHy 
,D,anaVl cpayHa3bl 

cpas:lHC 3aBO,D,y 
POCCVlVI COBeT 
<De,D,epaTVlBTVlr 

COl...\VlanVlCTVlr Pecny6nVlKa 
cpeVlepBepK Kblnblp 
conyH cpenbeTOH 
cpe,D,an,D,blr Typry3yr 
cpeO,D,anVl3M ye3V1 
CyT cpepMa3bl 

rusky 

cpaKynbTeTcKoe co6paHVle 

cpanbCVlcpVll...\VlpOBaTb 

cpaHTa3V1s:l Ha TeMbl 
HapO,D,HbIX neceH 
TBOpYeCKas:l cpaHTa3V1s:l 
cpaca,D, ,D,OMa 
cpaconeBblVl cyn 
cpaCOH KOCTIOMa 
MOpCKas:l cpayHa 

cpas:lHCOBbIVl 3aBO,D, 

POCCVlVlCKas:l COBeTCKas:l 
<De,D,epaTVlBHas:l 
COl...\VlanVlCTVlyeCKas:l 
Pecny6nVlKa 
yCTpOVlTb cpeVlepBepK 
VlHTepeCHblVl cpenbeTOH 
cpeO,D,anbHblVl CTpOVl 
3noxa cpeO,D,anVl3Ma 
MOnOYHas:l cpepMa 

ustálená slovní spojení 
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<l>aKyJlhTeT XypaJThl S pO)J,.n. (-TI1H:) S 3 JlI1II.O (-hl) 

,IJ:oKyMeHTI1HI1 cpaJThcm:}mKacmap S (B.n. - HI1) Tv- 6y)J,.Bp. (-ap). IIocJIe 

CJIOBa )J;OI~yMeHT nOSlBJISleTCSI )J;onOJIHUTeJIHhIĎ 3ByK -u, TaK KaK 

TyBuHcKoe CJIOBO He OKaHQUBaeTCSI Ha 2 COrJIaCHhIX 3ByKa. 

YJlycTye hlphIJlaphIHhIe TeMmhIHra S pO)J,.n. (-TyH:) S MH. '-/I1CJlO -Jlap, 3 
JlI1II.O (-hl), pO)J,.n. (-HhIH,) S 3 Jl 11 II. O (-3hl), -H - )J,onOJlHI1TeJlhHhIH 3ByK, -ra 

- 3TO acpcpl1KC ,IJ:.n. 

<l>aHTm115I 

lloraa)J,hIK'-/h1 cpaHTml15I Adj (-K'-/hl) S I1M.n. 

DmKhlH,HhlH, cpaca)J,hl S pO)J,.n. (-HhlH,) S 3 JlI1II.O (-hl) 

<l>aCOJlh)J,yr MyH Adj (-)J,yr) S I1M.n. 

KOCTIOMHyH, cpacoHy S pO)J,.n. (-HyH,) S 3 JlI1II.O (-y) 

,IJ:aJTaH cpayHmhl S pO)J,.n. (-HhlH,) S 3 JlI1II.O (-3hl) 

<Da5IHC 3aBO)J,y S pO)J,.n. (-HhlH,) S 3 JlI1II.O (-y). <l>aSlHc 3aMeHUJIOCh 

CJIOBOM rnaa:IKae (KUT. CJIOBO). 

POCCI15I <l>e)J,epaII.115I3hl S pO)J,.n. (-HhlH:) S 3 JlI1II.O (-3hl) 

<l>eHepBepK KhlJlhlp S (B.n. - TI1) Tv- 6y)J,.Bp. (-hip) 

COJlyH cpeJlheTOH Adj (6e3 acpcpl1Kca) S I1M.n. 

<l>eo)J,aJT)J,hlr Typry3yr Adj (-)J,hIr) S I1M.n. 

<l>eo)J,aJTI13M ye311 S pO)J,.n. (-HI1H,) S 3 JlI1II.O (-3y) 

CyT cpepMmhl S pO)J,.n. (-TyH,) S 3 JlI1II.O (-3hl) 



tuvsky rusky 

AHblHKTapHb11i 6yry AenereCí BCeMlt1pHblCí cpeCTIt1Banb 

cpeCTIt1Banbl MonOAe)j{1t1 

6apaaH cpemWIt13MIt1 

reOMeTplt1H cplt1rypa3bl 

A33AIt1 y)j{YAynraHblli 

cplt1rypanapbl 

cplt131t1Ka na60paTOplt1a3bl 

cplt131t1KTIt1r 60T-WIt1Hapbl 

cplt131t1KTIt1r reorpacplt1H 

cplt131t10nOrlt1H XIt1MIt1H3bl 

cplt131t10nOrTyr WIt1HLJlt1nen 

3pTeMHep aKaAeMIt1H3blHblli 

cplt1nlt1anbl 

cplt1nOnOrlt1H cpaKynbTeAIt1 

cplt1nOnOrlt1H 3pTeMIt1 

TOBapHblCí cpeTIt1WIt13M 

reOMeTplt1LJeCKaH cplt1rypa 

cplt1rypbl Bblcwero 

nlt1nOTa)j{a 

cplt131t1LJeCKaH na60paTOplt1H 

cplt131t1LJeCKOe CBoCíCTBO 

cplt131t1LJeCKaH reorpacplt1H 

cplt131t10nOrlt1LJeCKaH XIt1MIt1H 

cplt131t10nOrlt1LJeCKOe 

It1CCneAOBaHlt1e 

cplt1nlt1an AKaBeMlt11t1 HayK 

cplt1nonorlt1LJecKIt1Cí 

cpaKynbTeT 

cplt1nonOrlt1LJeCKaH HayKa 

MaTeplt1anlt1CTIt1LJeCKaH 

MaTeplt1anlt1CTlt1r cplt1nOcocplt1H cplt1nOcocplt1H 

WIt1It1HIt1Ii cplt1Hanbl cplt1Han nbeCbl 

cplt1Hame yHep 

cplt1Han y)j{ypa)j{blnra3bl 

cplt1HIt1K nanbMa3bl 

cplt1HIt1WKe Kenlt1p 

BblCíTIt1 B cplt1Han 

cplt1HanbHaH BCTpeLJa 

cplt1HIt1KOBaH nanbMa 

nplt1CíTIt1 K cplt1HIt1Wy 

ustálená slovní spojení 

yCToCíLJ It1 Boe 

cnOBOCOLJeTaHlt1e 
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AHbl5!KTapHbIH, 6yry ,l!,eJIeretí cj:JecnIBaJIbl S pO,l!,.n. (-HbIH,) Adj (6yry) S 
pO,l!,.n. (-HbIH,) S 3 JII1UO (-bl) 

EapaaH $eTHUlH3M BOOOlQe He ynoTpeOJISleTCSI B TyBHHCKOM Sl3h1Ke. 

reOMeTpl15J cj:Jl1rypa3bl S pO,l!,.II. (-Hblf() S 3 JII1UO (-3bl) 

~33,l!,11 y)Ky,l!,yJIraHblf( cj:Jl1rypaJIapbI Adj (,l!,33,l!,11) S pO,l!,.n. (-HbIH,) S 3 
JII1l\O (-bl) 

<Ď11311Ka JIa60paTOpl15J3bl S pO,l!,.n. (-HbIH,) S 3 JII1UO (-3bl) 

<Ď11311KTl1r 6oT-lllbIHapbl Adj (-Tl1r) S I1M.n, 3 JII1l\O (-bl). 

<Ď11311KTl1r reorpacj:Jl15! Adj (-Tl1r) S I1M.n. 

<Ď113110JIOfH5J XI1MI15J3hl S pO,l!,.n. (-Hblě) S 3 JII1UO (-3bl) 

<Ď113110JIOrTyr 111I1H'lI1JIeJl Adj (-Tyr) S I1M.n. 

3pTeMHep aKa,l!,eMI15J3hIHhIH, cj:JI1JI 11 aJI bl S pO,l!,.II. (-HI1H,) S 3 JII1UO (-3bl), 

pO,l!,.II. (-Hblf() S 3 JII1l\O (-hl). 

<ĎI1JIOJIOfH5J cj:JaKyJIbTe,l!,11 S pO,l!,.n. (-Hblf() S 3 JII1l\O (-11) 

<ĎI1JIoJIorl15J 3pTeMl1 S pO,l!,.II. (-HbIH,) S 3 JII1UO (-11) 

MaTepl1aJIl1CTl1r cj:JI1JIococj:Jl15J Adj (-mr) S I1M.n. 

WI1I1HI1H, cj:JI1HaJIbl S pO,l!,.II. (-HI1H,) S 3 JII1UO (-bl) 

<l>HHaJIqe yHep HCnOJIh3yeTcSI KaK cnopTHBHhlĎ TepMHH. S 
HanpaBHTeJIhHhlĎ na)l,e* L qe) Tv- (oy)l,.BpeMSI-ep) 

<Ď11HaJI y)J(ypml(bJJIra3hl Adj (-6e3 acj:Jcj:JI1Kca) S I1M.n., 3 JII1UO (-3bI) 

<ĎI1HI1K IIaJIbMa3bl S pO,l!,.n. (-mll,) S 3 JII1UO (-3bl) 

<ĎI1HI1111Ke KeJIl1p S (~.II. -Ke) Tv- 6y,l!,.Bp. (-l1p) 



tuvsky 

cpl!1H Abln 
AaWTblKbl cpl!1pMa 
cpnarMaH Kopa6nl!1 

cpnaHra3blHAaH Ll.\lOn Kenl!1p 
cpneVlTara OVlHaap 
l!13l!1r YepHl!1H, cpnopa3bl 
araap cpnOAY 

Wepl!1r-AanaVl cpnoAY 
cpnOT 3Kl!1na)l{bl 

cyr aAaaHbl1-\ 
cpnOTl!1nl!1513bl 

cponbKnop YOraanbl 
3neKTpl!1 cpOHapbl 
cpOHapb yarbl3bl 

cpnAblH CPOHA 

a)l{bln TeneBl!1pl!1Hl!11-\ 

CPOHAY3Y 

rusky 

cpl!1HCKl!1V1 513b1K 
l!1HOCTpaHHa51 cpl!1pMa 
cpnarMaHCKl!1V1 Kopa6nb 

060VlTl!1 C cpnaHra 
l!1rpaTb Ha cpneVlTe 
TpOnl!1YeCKa51 cpnopa 
B03AYWHblVl cpnOT 

BoeHHO-MOpCKOVl cpnOT 
cpnOTCKl!1V1 3Kl!1na)l{ 

nOABOAHa51 cpnOTl!1nl!151 
cponbKnOpHOe 
np0l!13BeAeHl!1e 
3neKTpl!1YeCKl!1V1 cpOHapb 
cpOHapHblVl cTon6 
CPOHAOBblVl 

CPOHA 3apa6oTHOVl nnaTbl 

anAblH CPOHA 30nOTOVl CPOHA 
cpOHeMbl TYBl!1HCKOrO 

TblBa AblnAbl1-\ cpOHeManapbl 513blKa 

ustálená slovní spojení 
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<ĎI1H )J,blJl Adj (6e3 a<p<pI1Kca) S I1M.n. 

,ZJ;awTblKbl <pl1pMa Adj (6e3 a<p<pI1Kca) S I1M.n. 

<ĎJlarMaH Kopa6Jll1 S pO)J,.n. (-HbIIl,) S 3 JlI1QO (-11) 

<l>J1aHra3hlH,lJ;aH olOn KeJ1Hp S 3 J1HQO (-3h1), -H - ,lJ;OnOJ1HHTeJ1hHhlň 

3ByK, KOTOphlň nOSlBJ1S1eTCSI Mejl\)J,y a<l)(lmKcaMH 3 J1HQa H 

na,lJ;e'KHhlM), -,lJ;aH - HCXO,lJ;Hhlň na,lJ;e'K, ero HeT B pyCCKOM Sl3h1Ke, 

3aMeHSleTCSI pyCCKHMH npe,lJ;J10raMH C HJ1H H3). 

<pJletíTara otíHaap S (,ZJ;.n. -ra) Tv- 6y)J,.Bp. (-ap) 

11311r '-IepHl1e <pJlOpa3bI Adj ('-Iaa) S pO)J,.n. (-Hl1e) S 3 JlI1QO (-3bl) 

araap <pJlo)J,y S pO)J,.n. (-HbIIl,) S 3 JlI1QO (-y) ; B03)J,yWHbIH <pJlOT 

wepl1r-)J,aJlaH <pJlo)J,y S pO)J,.n. (-HbIIl,) S 3 JlI1QO (-y); wepl1r -BoeHHbIH; 

)J,aJlaH - Mope; 

cyr a)J,aaHblIl, <pJl0TI1JlI1S13bI S pO)J,.n. (-HyIl,) S (3 JlI1QO -a; pO)J,.n. -HbIIl,) S 3 
JlI1QO (-3bl); cyr a)J,aa nepeBo)J, no)J, BO)J,OH; nO)J,BO)J,HaSl <pJlOTI1JlI1S1; 

<pOJlbKJlOp '-IOraaJlbl (60J1hme rOBopSlT yJ1yCTyČ aac 1.IOraaJ1h1) S pO,lJ;.n. 

(-HyČ) S 3 J1HQO (-hl) 

3JleKTpl1 <poHapbl S pO)J,.n. (-HI1Il,) S 3 JlI1Qo (-bl) 

mKblJl TeJleBl1pl1Hl1e <pOH)J,y3y S pO)J,.n. (-)J,bIIl,) S (3 JlI1QO -11; pO)J,.n. 

-HI1Il,) S (I1M.n, 3 JlI1QO - 3Y); 

aJl)J,blH <pOH)J, 30JlOTOH <pOH)J, (MO'KeT 3aMeHHThCSI CJ10BOM mhlr'KaMhlp) 

TbIBa )J,bIJl)J,bIIl, <poHeMaJlapbl Adj (TbIBa) S (po)J,.n. -)J,bIIl,) S (MH.'-II1CJlO -

mp; 3 JlI1QO (-bl); 



tuvsky 

cpoHenl\Ka W~H4~Ilem1 
cpoHeT~KT~r AVPVMHep 

cpoHorpacpKa 6~)I{~Aep 

cpOHTaH aTTblrbln Typ 
HecpTb cpOHTaHbl 
cpopMaIl~H 4blAbl 

H~~T~IleIl-3KOHOM~KT~r 

cpopMau.~51 

anre6pa cpopMyIla3bl 
K~CIlOPOATYIi cpopMYIla3bl 
cpOpMyIl~poBKa 633p 
cpopTen~aHora OL1Haap 
cpopT04KaHbl a)l{blAap 

,lJ,eIlereL1H~H aHbl51 cpOpyMy 
cpOCcpOp~T 3aBOAY 
cpOTorpacp (Cp.4ypyK 
TblpTblK4bl3bl ) 
cpOTorpacp~51 (cp. 4ypyK 
TblpTap) 

cppa3eOIlOr~51 CIlOBapbl 

cou.~aIl-AeMOKpaTTblr 

cppaKu.~51 

cppaHu.y3 AblIl 

rusky 

cpoHenl\4eCKOe 
~CCIleAoBaH~e 

cpoHeT~4ecK~e 3aKOHbl 

3an~caTb Ha cpOHorpacpe 

cpOHTaH 6beT 
HecpUlHOL1 cpOHTaH 
cpopMaIl~HOB~L13anaX 

o6U-\eCTBeHHO-
3KOHOM~4eCKa51 

cpopMau.~51 

anre6pa~4eCKa51 

cpopMyIla 
cpopMyIla K~CIlopOAa 
AaTb cpOpMyIl~pOBKy 
~rpaTb Ha cpopTen~aHO 
OTKpblTb cpOpT04Ky 
BceM~pHblL1 cpOpyM 
MOIlOAe)l{~ 

cpOCcpOp~THblL1 3aBOA 

cpOTorpacp 

cpOTorpacp~51 

cppa3eOIlor~4eCK~L1 

CIlOBapb 

cou.~aIl-AeMOKpaT~4eCKa51 

pecny6Il~Ka 

cppaHu.y3cK~L1 5l3blK 

ustálená slovní spojení 
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<pOHeTHKmr ,l:\ypyMHep Adj (-mr) S (11M.n., MH. LfI1CJIO - Hep) 

<pOHorpa<pKa 61DKI1,l:\ep S (,lJ;.n.) Tv- 6y,l:\.Bp. (-ep) 
<poHTaH aTTblrblI1 Typ S (11M.fl.) Tv- HaCT.Bp. (aTThlr- hID - a<lJcJJUIl.:c 

)J;eerrpUqaCTUH; Typ -BcrrOMOraTeJIhHhIĎ rJIarOJI, UCrrOJIh3ylOW:UĎ 

)J;JIH rrepe)J;aqu HaCTOHw:ero BpeMeHU); 

He<pTb <pOHTaHbl S pO,l:\.n. (-HI1H.) S 3 JII1I..\O (-bl) 

<pOpMaJII1H lJbI,l:\bI S pO,l:\.n. (-HHI-I:) S 3 JII1I..\O (-bl) 

HHI1THJIeJI-3KOHOMI1KTl1r <popMal..\115I Adj (-THr) S 11M.fl. 

aJIre6pa <popMym13bl S pO,l:\.n. (-HblH.) S 3 JII1I..\O (-3bI) 

KHCJIOpO,l:\TyH. <pOpMyJIa3bl S pO,l:\.fl. (-TYH.) S 3 JIHI..\O (-3bI) 

<pOpMyJIl1pOBKa 633p S (B.n.) Tv- 6y,l:\.Bp. (-3p) 

<popTeflHaHora oHHaap S (,lJ;.fl. -ra) Tv- 6y,l:\.Bp. (-ap) 

<popToLfKaHbI 8)!(bl,l:\ap S (B.n. -Hbl) Tv- 6y,l:\.Bp. (-ap) 

,lJ;eJIereHHHě aHbl5lKTap <pOpyMy S pO,l:\.n. (-HHH.) S pO,l:\.fl. (-HbIH.) S 3 JIHI..\O 

(-y) 
<DOC<pOPHT 3aBO,l:\y S pO,l:\.fl. (-TI1H.) S 3 JII1I..\O (-y) 

<DoTorpa<p 

<DoTorpa<pH5I (60JIhIlIe UCrrOJIh3ylOT CJIOBO qYPYK) 

<Dpa3eOJIOrH5I CJIOBapbl S pO,l:\.fl. (-HblH.) S 3 JII1I..\O (-bl) 

COI..\HaJI-,l:\eMOKpaTTblr <ppaKI..\H5I Adj (-Tblr) S 11M.n. 

<DpaHl..\y3 ,l:\blJI Adj (6e3 a<p<PI1Kca) S 11M.n. 



tuvsky 

cppe3ep CTaHOK 

cppOHTy}/{e LJOpYAap 

KyJlbTypa CPPOHTy3y 

Ta~6bll-( TaJlaJlaKLJblJlapblHbl1-( 

LJal-(rblC 

aa~ cppOHTy3y 

KaAblpraH cppyKT 

cppyKT caAbl (cp. LJVlMVlC) 

Aaw cpyHAaMeHT 

3pTeM cpyHAaMeHTVl3V1 

cpyHAaMeHT CaJlblp 

CPYHKL\VlfI KyyceAVlp 

LJapaa 6eH3V1HVlI-( CPYHKL\Vlfl3bl 

HeMeJlAe cpyHKL\VlflJlap 
cpyT60Jl KOMaHAa3bl (Cp.6YT 

60M6yy) 

rusky 

cppe3epHbl~ CTaHOK 

ompaBVlTb Ha cppOHT 

KyJlbTypa cppOHTy3y 

eAVlHbl~ CPPOHT 
CTOpOHHVlKOB MVlpa 

cyweHble cppyKTbl 

cppyKTOBblC1 caA 

KaMeHHbl~ cpyHAaMeHT 

HayLJHbl~ cpyHAaMeHT 

3aJlO}/{VlTb cpyHAaMeHT 

BbInOJlHflTb CPYHKL\VlfO 

CPYHKL\VlfI CJlfOHHOC1 
}/{eJle3bl 

CJly}/{e6Hble CPYHKL\VIVI 

cpyT60JlbHafl KOMaHAa 
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<ppe3ep CTaHOK Adj (6e3 acj.)(jHlKca) S I1M.n. 

<PpOHTy)l<e 40py,ll,ap S (H.n. -)Ke) Tv- 6y,ll,.Bp. (-ap) 

KyJlbTypa cppOHTy3y (KyJlbTypHbll1 cppOHT) nO-MoeMy, ym:e B Sl3h1Ke 

,n:aHHoe CJJOBOCOqeTaHUe He UCnOJlh3yeTcSI; S pO,ll,.n. (-HhlIJ:) S 3 JlUQO 

(-3y) 

Tal16b1fJ, TaJJaJJaK4bIJlapblHblH, 4aH,rblC aal1 cppOHTy3y S pO,ll,.n. (-HblH,) S 
(MH. 411CJlO -Jlap; 3 JlH[(O - bl; pO,ll,.n. -HblH,) Num (4aWb1c) Adj (aal1) S (3 

JlI1[(O -3Y); 

3 Jl 11 [(O (-3bl) 

Ka,ll,blpraH cppyKT (Ka,ll,blpblTI KaaH 4HMI1C) TIpl14aCTI1e Ha -raH S I1M.n. 

<PpyKT Ca,ll,bl (nOqTU He rOBopSlT, nOToMy qTO ca,n: :no ym:e MeCTO, r,n:e 

pacTyT cppyKThI, npoCTO rOBopSlT ca,n:) S po,n:.n. (-Hy~) S 3 JlUQO (-hl) 

~aw cpyH,Il,aMeHT Adj (6e3 acpcpl1Kca) S I1M.n. 

3pTeM cpyH,Il,aMeHTH3H S pO,ll,.n. (-HI1H,) S 3 Jl 11 [(O (-311) 

<PyH,Il,aMeHT CaJJblp S (B.n. -HH) Tv- 6y,ll,.Bp. (-ap); npu oljJopMJleHHOM 

BapuaHTe nOCJle CJlOBa ljJyH,Il,aMeHT nOSlBJlSleTCSI ,n:onOJlHUTeJlhHhlH 

3ByK -u, TaK KaK TyBuHcKoe CJlOBO He OKaHqUBaeTCSI Ha ,n:Ba 

COrJlaCHhlX ljJyH,n:aMeHTU- HU (B.n.) caJlhlp ,n:OJlm:HO 6h1JlO 6h1Th. 

<l>yHKQUSI caJlhlp S (B.n. -HhI) Tv- 6y,n:.Bp. (-ap) 

l.fapaa 6e311HHH, cpyHK[(H5I3bl (4apaa - CJl KlH a, 6ec - )!(eJle3a) (aHaT. 

TepMI1H); S pO,ll,.n. (-HblH,) S (3JlH[(0 -H; pO,ll,.n. -HI1H,) S (3 JlI1[(O - 3b!); 

HeMeJl,ll,e cpyHK[(115IJTap Adj (6e3 acpcpHKca) S I1M.n., MH. 411CJlO -Jlap; 

<pyT60Jl KOMaH,Il,a3bl S pO,ll,.n. (-,Il,yH,) S 3 JlH[(O (-3bl) 



tuvsky 

gyKTeH KblnraH cpycpalí1Ka 

L\eIlnlOIl03a 6ygypynre3V1 
L\eMeHT 3aBogy 

L\eMeHTVlIl33p arperaT 

MYf-l L\eHTHep ype3V1H 

geMoKpaTTblr L\eHTpOIlVl3M 
wyTKyn Kygap L\ex 
L\ex MaCTepVl 
L\VlaH KVlCIlOTa3bl 
6ygypynre L\VlKIlVl 
Teery L\VlKIlVl 

L\VlpKTVlf-I Llaa nporpaMMa3bl 
L\VlpK apTVl3V1 
L\VlpKyIlb VlHe3V1 
L\VlTaTa KVlVlpep 
L\VlTaTa MaTepVlaIlbl 
L\blraH TaHL\bl 

Ll.\ěIlOLlb 33V1IlgVlpVlVlWKVlHVI 

gVlw Ll.\eTKa3bl 

Ll.\eTKa-6V1Ile xenTVI aWTaap 
VlgVlK Ll.\ěTKaIlaap 

rusky 

wepCH1HaS'l cpycpalí1Ka 

L\eIlIlIOIl03Hoe 
npoVl3BogCTBO 
L\eMeHTHbllí1 3aBog 

L\eMeHTVlpOBaHHbllí1 
arperaT 

TbICS'lLla L\eHTHepOB 3epHa 
geKpaTVlLlecKVllí1 
L\eHTpaIlVl3M 
IlVlTelí1Hbllí1 L\eHTp 
L\eXoBolí1 MaCTep 
L\VlaHOBaS'l KVl Cll OTa 
npoVl3BogcTBeHHbllí1 L\VlKIl 
VlCTopVlLlecKVllí1 L\VlKIl 

HOBaS'l L\VlpKOBaS'l 
nporpaMMa 
L\VlpKOBolí1 apTVlCT 
L\VlpKyIlbHaS'l Vlrpa 
npVlBeCTVI L\VlTaTy 
L\VlTaTHbllí1 MaTepVlaIl 
L\blraHcKVllí1 TaHeL\ 

Ll.\eIlOLlHolí1 paCTBOp 

3y6HaS'l l1\ěTKa 

LlVlCTVlTb oge)f(,Qy Ll.\eTKolí1 
LlVlCTVlTb 06YBb Ll.\eTKolí1 
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~yKTeH KblllJaH cpycpaií.Ka (~yK - rnepCTb, KbwraH c~ellaHHblií; 

~OCllOBHO - c~ellaHHa5I, CrnUTa5I U3 rnepCTH cpycpaiíKa); 

l\elllllDl103a 6y~ypyllre3H S pO~.n. (-HblH,) S 3 llHl\O (-311) 

l\eMeHT 3aBo~y S pO~.n. (-HHH,) S 3 llHl\O (-3H) 

l\eMeHTHJ133p arpeJaT Tv- 6y~.Bp. (-3p) (l\eMeHTI1J133p - 3TO npw/acTl1e) 

S UM.n. 

MyH, l\eHTHep ype3HH Num (MYH) S UM.n. S UM.n. 

~eMOKpaTTblr l\eHTpMH3M Adj (-Tblr) S 11M.n. 

rnyTKyn Ky~ap l\ex (rnyTKyn Ky~ap -3TO npw/acTl1e) l\ex S UM.n. 

l\ex MacTepu S (P.n. -THH,) S 3 llUl\O (-H) 

l\UaH KUCllOTa3bl S pO~.n. (-HblH,) S 3 llHl\O (-3bl) 

6y~ypyllre l\UKllU S pO~.n. (-HHH,) S 3 llHl\O (-u) 

Teery l\UKllH S pO~.n. (-HyH,) S 3 llHl\O (-u) 

l\HpKTUH, 'ma npOrpaMMa3bl S pO~.n. (-TUH,) Adj (4aa) S 3 llUl\O (-3bl) 

l\UpK apTU311 S pO~.n. (-THH,) S 3 llHl\O (-3H) 

l\UpKyllb UHe3H S pO~.n. (-~yH,) S 3 llUl\O (-3H) 

l\UTaTa KHHpep S (B.n. -Hbl) Tv- 6y~.Bp. (-ep) 

l\I1TaTa MaTepuMbl S pO~.n. (-HblH,) S 3 llHl\O (-bl) 

l\blraH TaHl\bl Adj (6e3 acpcpHKca) S 11M.n. 

rnellO% 33Ull~HpI1HrnKHHH S pO~.n. (-TyH,) S 3 llUl\O (-u) 

~urn rneTKa3bl S pO~.n. (-TUH,) S 3 llHl\O (-3bl) 

Ill,eTKa-6Hlle xenTH arnTaap S (-6uJIe nepeBO,l1,UTCH Ha pyC. SI3. 3aMeHHeT 

npe~JIor «C», ,l1,OCJIOBHO C m;eTlmň) S (B.n. -TU) Tv- 6y,l1,.Bp. (-ap) 

I1~HK rneTKMaap S (B.n. - TU) Tv- 6y~.Bp. (-ap) 



tuvsky 

~~xa~~HA~pap 

~~~~ep 

~~TxeB~pn~r 

rusky 

Bap~Tb ~~ 

eCTb ~~ 
~~TOB~AHbl~ 
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llI,l1 XaMblH)1,blpap S (B.n. -Hl1) Tv- 6y)1,.Bp. (-ap) 

llI,l1 l1iKep S (B.n. -Hl1) Tv- 6Y)1,.Bp. (-ep) 
llI,l1T XeBl1pJIl1r 



Příloha č. 3 

Mapa Tuvy z roku 2003 

PECnYSnllKA TYBA 
MaCWT3.0 1:3450000 
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Příloha č. 4 

Obrázková dokumentace 

Jurta na břehu Sajano-Šušenské vodní nádrže 

Polopoušť nedaleko vesnice Moren 

Stáda polodivokých koní v Ujukské stepi 
Nejvyšší hora Tuvy Mongun-Tajga 

Zpěvák hrdelních zpěvů 

Tuvská rodina 

Ovoo v údolí řeky Ulataj 
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