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JJJJazyková situácia v slovenčine je porovnateľnou veličinou pre via-
ceré jazyky a krajiny v strednej Európe. Aj tu platí, že jazyky možno 
vnímať striedavo raz ako veľké, inokedy ako malé jazyky. Termíny 
malý jazyk, veľký jazyk chápeme podobne ako P. Piper, ktorý ich na 
príklade srbčiny bližšie vysvetľuje (Piper, 2003). Napríklad slovenčina 
vo Vojvodine je malým jazykom v porovnaní so srbčinou, ale na Slo-
vensku je jazykom veľkým, lebo srbčina tu nadobudla status materin-
ského jazyka srbskej menšiny iba nedávno. V kontexte s angličtinou 
v svetových komunikačných reláciách je slovenčina malým jazykom, 
ale v kontexte komunikačných skúseností angličtiny ako nomádskeho 
jazyka, prípadne jazyka dlhodobo žijúcich Angličanov na Slovensku, je 
jazykom veľkým. 

V súvislosti jazykov etnických minorít je však v praxi i v teórii ešte 
celý rad neuspokojivo riešených otázok. Preto sa otvárajú aj nové ter-
minologické riešenia a nové interpretačné možnosti známych termí-
nov (Dudok, 2012). Tu sa pristavíme iba pri niektorých z tých otázok 
vo vzťahu s maďarčinou, rumunčinou, rusínčinou, slovenčinou 
a inými jazykmi, ktoré sú v Srbsku tradične kategorizované ako men-
šinové, avšak ich kategorizačné pole v 21. storočí má už výrazný šká-
lový charakter. Resp. definovanie týchto jazykov sa pohybuje v rámci 
výraznej posuvnej hranice. Ide o to, že pojem menšinový jazyk pri 
niektorých z uvedených jazykov je pozitívnym statusným výdobyt-
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kom (napríklad srbčina na Slovensku), no pre iné to nie je najlepšie 
riešenie. Menšinový jazyk ako jazyk etnickej menšiny, ktorá je obklo-
pená iným väčšinovým národom a jazykom má v sebe zakódovaný 
atrofujúci prvok. Preto sa v otvorenej spoločnosti objavili pokusy túto 
otázku riešiť ekologicky a v tejto súvislosti sa uvádza pojem menej 
používané jazyky. N. Ní Chinnéide, ktorá zastupuje postoje Európskej 
kancelárie pre menej používané jazyky (EBLUL), menej používané 
jazyky opisuje ako autochtónne regionálne jazyky (podč. M.D.), ale aj 
niektoré menšie štátne jazyky (Ní Chinnéide, 2006, s. 9). Takýto kon-
cept, ako konštatuje M. Sloboda, je pomerne úzky a vyhovuje predo-
všetkým „súčasnej jazykovej politike Rady Európy a Európskej únie, 
ktorá historicky vychádza zo situácie v západoeurópskych krajinách 
s ich „klasickými“ menšinovými jazykmi, ako je welština, írčina, bre-
tónčina, baskičtina alebo katalánčina. Ide o „neštátne“ jazyky, ktoré 
nie sú väčšinovými v žiadnom štáte“ (Sloboda 2010, s. 38). V našej si-
tuácii však ide, okrem napr. rusínčiny, rómčiny a p. vo vojvodinských 
jazykových a spoločenských podmienkach, o jazyky, ktoré sú v rámci 
istých existenčných okolností menšinovými, ale za istých okolností aj 
veľkými jazykmi (Dudok, 2008), resp. väčšinovými, resp. štátnymi 
jazykmi. Takže stratégia ochrany malých, menšinových, regionálnych, 
menej používaných alebo mikrojazykov si vyžaduje rôzne všeobecné i 
špecifické nástroje. Podobne aj preventívna lingvistika, ktorá sa uplat-
ňuje pri deskripcii a explanácii týchto jazykov v sebe obsahuje nielen 
univerzálne, ale aj špecifické postupy. Používateľ malého, či menšino-
vého a pod. jazyka, keď má postačujúci komunikačný priestor a príle-
žitosti, svoju jazykovú situáciu často ani nevníma z pozície „nedostat-
kového“ jazyka, ale práve naopak, z pozície veľkého jazyka. Nejde 
pritom iba o psycholingvistickú záležitosť, ale i o systémovú, vnútroja-
zykovú realitu, ktorá sa prejavuje v jazykovej exosfére a endosfére. 
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Otázka veľkého, resp. malého jazyka a iných terminologických rie-
šení v súvislosti s enklávnymi a diasporálnymi jazykmi nielenže sa 
v reálnych existenčných súvislostiach relativizuje, ale predstavuje iba 
vonkajší parameter jazykového prejavu. Vnútorne sú všetky jazyky 
v tomto regióne (a nielen tu) rovnocenné svojou jazykovou architektú-
rou i vnútornou diverzitou. Charakterizuje ich spoločný vzťah k mi-
mojazykovej realite (exosfére), ktorý má ráz jazykových univerzálií 
(presnejšie eurouniverzálií). A na druhej strane v každom z uvedených 
jazykov tohto jazykového areálu nepretržite dochádza k špecifickému 
napĺňaniu vlastnou jazykovou substanciou, podľa vlastných vnútor-
ných dispozícií a potrieb a vnútorného usporiadania vo všetkých jazy-
kových rovinách, počnúc lexikálnou po gramatickú a diskurzívnu. 
Všetky tieto vlastnosti vlastnej jazykovej stavby J. Marvan pomenoval 
endosférou, čiže „je to tá časť jazyka, kde jeho používateľ cíti, že je 
u seba doma“ (Marvan, 2008, s. 104). 

V takomto ekolingvistickom svetle sa potiera hranica medzi majo-
ritným a minoritným jazykom a inými statusnými opozíciami medzi 
jazykmi. Rovnako ako jazyk majority, aj jazyk minority prechováva 
v sebe (euro)univerzálie z exosféry a vyjadruje ich vlastným jazyko-
vým materiálom.  

V lexikálnej rovine sú eurouniverzálie najpriezračnejšie a najdyna-
mickejšie. Inými slovami povedané, lexikálne jednotky najrýchlejšie 
reagujú na neustále sa meniacu mimojazykovú realitu (exosféru). Rov-
nako ako v majoritnom jazyku, tak aj v minoritnom jazyku v európ-
skom, resp. stredoeurópskom spoločenskom priestore, možno vyčleniť 
niekoľko skupín alebo typov lexikálnych frekventálií.  

Prvý typ tvoria spoločné lexémy pre príbuzné jazyky (pomenovanie 
príbuzenských vzťahov brat, sestra, pomenovanie častí ľudského tela, 
základné číslovky, názvy meteorologických úkazov atď., atď.: napr. 
sestra = slovenčina, čeština, srbčina, rusínčina, chorvátčina, slovinčina, 
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macedónčina, ruština atď., sister = angličtina, Swester = nemčina, soe-
ur = francúzština, soror = latinčina a pod.). 

Osobitne vystupujú vlastné europeizmy. Ani tieto nepredstavujú 
len náhodné stretnutie rovnakých lexém, prevzatých z viacerých eu-
rópskych jazykov, ale tvoria osobitný formálny a sémantický systém. 
Porov. napr. galicizmy na -ér/-er v euroareáli (adaptér/ adapter, ma-
sér/maser, atď. nielen v jazykoch, ktoré sa používajú vo Vojvodine 
(srbčina, slovenčina, rusínčina atď., adaptor = rumunčina), ale aj 
v nemčine, poľštine atď. Sémantický systém je zvlášť výrazný v nie-
ktorých špeciálnych komunikačných sférach. Napríklad gréčtina sa 
aktualizovala v environmentalistike (nielen) vďaka prefixu bio-: bio-
farma, bioenergia, biomasa, bionafa, bioodpad atď. takmer vo všetkých 
jazykoch užšieho a širokého regiónu, nezávisle od toho, či ide o gene-
ticky príbuzné alebo typologicky blízke jazyky. 

Na príklade náhodného výberu, napr. výrazu bioodpad, môžeme 
dokumentovať, že exosféra sa v každom jazyku napĺňa vlastnou endo-
sférou: bioodpad = slovenčina, čeština, biootpad = srbčina, chorvátčina, 
rusínčina...; Bioabfälle = nemčina, biowaste = angličtina, des biodé-
chets = francúzština, biohulladék = maďarčina...; biologiskt avfall = 
švédčina, resíduos biológicos = portugalčina, rifiuti biodegradabili = 
taliančina, residuos biológicos = španielčina, residus biològics = kata-
lánčina atď. 

V gramatickej rovine, prirodzene, je omnoho výraznejšie prítomná 
exosféra vo formálnej rovine, aj keď to už bežní používatelia jazyka a 
nepoučená laická verejnosť skôr vnímajú ako prejav endosféry v jazy-
ku.  

Vysvetlíme to na niekoľkých dokladoch, napríklad na ohýbaní slo-
vies a prídavných mien. Uvedené slovné druhy, rovnako ako aj ostatné 
slovné druhy ako morfologický fenomén, patria do euroareálu, ba šir-
šie – sú to jazykové univerzálie. Najprv k slovesám. Slovesá ako ohyb-
ný slovný druh vyjadrujúci dej poznajú všetky okolité a vzdialenejšie 
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jazyky. Proces ohýbania prebieha tak, že sa mimojazyková skutočnosť 
(exosféra) súvisiaca s dejom v každom jazyku vyjadruje samostatne 
stojacimi alebo nesamostatnými (viazanými) morfémami. Proces ohý-
bania slovies je v jazyku už viac-menej ustálený a uzavretý, preto pou-
žívatelia jazyka formálne prostriedky nevnímajú ako výraz exosféry, 
ale endosféry (ako jazykový fenomén, ktorý najlepšie vystihuje jeho 
rodný jazyk, v ktorom sa on ako používateľ jazyka cíti najkonfortnej-
šie, teda doma). Pre Slováka je prirodzené ohýbať sloveso písať v prí-
tomnom čase ako píš-em, píš-eš, píš-e-, píš-eme, píš-ete, píš-u, rovna-
ko ako pre Rusína piš-em, piš-eš, piš-e, piš-eme, piš-ece, piš-u, presne 
tak ako pre Srba piš-em, piš-eš, piš-e, piš-emo, piš-ete, piš-u. Atď. Ani 
jeden systém preto nie je lepší, alebo horší, od toho druhého. 

Ďalšou porovnateľnou otázkou, či eurouniverzáliou, je stupňovanie 
prídavných mien. Vo väčšine jazykov pozitív má rovnakú formálno-
gramatickú a lexikálnu štruktúru, od ktorého sa prevažne sufixálnym 
spôsobom tvorí komparatív a prefixálno-sufixálnym spôsobom superla-
tív, tak ako je to v slovenčine (nov-ý – nov-ší ší ší ší – najnajnajnaj-nov-šíšíšíší), v rusínčine 
(novi – nov-ši – naj-nov-ši), v srbčine (nov/nov-i – nov-iji – naj-nov-
iji) a podobne je to aj mnohých iných európskych jazykoch, napr. 
v maďarčine (jó – jo-bb – leg-jo-bb), v lotyštine (jaun-s – jaun -aks – 
vis-jaun-aks). 

Bulharčina a macedónčina má 2. a 3. stupeň utvorený prefixálne 
(bulh. nov – popopopo-nov – najnajnajnaj-nov, mac. nov-i – po-nov – naj-nov). Nie-
ktoré jazyky 2. a 3. stupeň tvoria iba sufixálne, napr. latinčina (novus – 
nov-iorioriorior – nov-issimusissimusissimusissimus), angličtina (new – new-er – new-est), litovčina 
(naujas – nau-jensis – nau-asias) atď.  

Teda rovnakú mimojazykovú realitu si každý jazyk sám, alebo sú-
bežne s inými jazykmi, vnútorne upravil tak, ako to bolo najkonfor-
tnejšie jeho používateľom a hlbšou formálnou analýzou je možné vy-
členiť päť spôsobov realizácie stupňovania adjektív (päť typov endosfé-
ry): 
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1. s – 2. s. = 1. s.+ sufix – 3. s = 1. s + iný sufix 
2. 1. s – 2. s = 1. s + sufix – 3. s. = prefix + 2. s 
3. s. - 2. s = prefix + 1. s. - 3. s = iný prefix + 2. s 
4. s – 2. s – 3. s zložený, morfosyntaktický (napr. ruština) 
5. zložené, opisné tvorenie (napr. románske jazyky) 
Pri stupňovaní adjektív globálne rozmery nadobúda aj supletiviz-

mus (lat. bonus – melior, slov. dobrý – lepší, rusín. dobri – lepši...).  
Z morfosyntaktických javov by sme mohli uvádzať ďalšie početné 

spoločné javy pre tzv. veľké i malé jazyky. Niektoré presahujú euroa-
reál, napr. triadický systém zámen ja – ty – on, iné zasa signalizujú 
vnútroareálovú diverzitu. Napríklad v rámci substantív deminutívne 
tvary sú netypické pre severozápad Európy, porov. angličtinu, škandi-
návske jazyky, a zastúpenejšie sú na severovýchode a juhovýchode. 
V rámci vývinu gramatickej kategórie rodu a slovotvorných postupov 
prechyľovanie charakterizuje jadro euroareálu a netypické je pre jeho 
okraj (angličtina, ruština, ugrofínske a turkické jazyky). Avšak aj tu 
možno pozorovať nielen divergentné, ale i konvergentné jazykové 
procesy. 

Všetky tieto, ale i podobné javy, ktoré implicitne môžeme zaradiť 
do našej argumentačnej mapy, vypozorovala už klasická typologická, 
genetická a areálová lingvistika. Napriek tomu argument vnútrojazy-
kovej alebo kvalitatívnej jazykovej charakteristiky sa často neberie ako 
postačujúci argument na statusnú rovnoprávnosť jazykov. Na jeho 
revitalizačný potenciál pri atrofujúcich jazykoch však stále možno 
rátať. 

Na revitalizáciu jazyka v diasporálnych a enklávnych podmienkach 
však iba deskriptívne lingvistické nástroje zrejme nepostačujú, ale sú 
pritom priam nenahraditeľné. Na tieto ciele treba aplikovať aj mnohé 
iné lingvistické nástroje z inventára explanačnej, pragmalingvistickej, 
kognitívnej lingvistiky a pod. Poukážeme to na fenoméne prechodu 
jazykových prostriedkov z exosféry do prostredia endosféry a udomác-
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ňovania xénizmov. Konkrétny jazykový materiál nám poskytnú lexi-
kálne prostriedky Slovákov v Srieme, konkrétnejšie zo Starej Pazovy, 
ktoré Anna Marićová opísala ako nárečovú slovnú zásobu Starej Pazo-
vy v lexikografickej práci Slovenská nárečová lexika Starej Pazovy 
(Márićová, 2010). Slovná zásoba, ktorá je tu podchytená, je teda náre-
čového charakteru a autorka ju opisuje v rámci miestneho jazyka (Sta-
rá Pazova). Táto lexika si však nenárokuje významnejšie modifikovať 
slovnú zásobu celkovej enklávnej komunity, tobôž nie zasiahnuť štan-
dardnú slovnú zásobu či bežný hovorený jazyk. Autorka tu identifiku-
je veľký počet lexém, ktoré prešli do pazovského nárečia zo srbčiny 
alebo prostredníctvom srbského jazykového filtra aj z iných jazykov, 
čo je celkom prirodzené, lebo srbčina od začiatku príchodu Slovákov 
do Starej Pazovy bola kontaktným jazykom, zo začiatku ako symetric-
ký, neskôr dominantný jazyk. Mnohé z týchto slov však charakterizu-
jú neverejnú, nárečovú komunikáciu Slovákov na celom území Sriemu 
a širšie, Vojvodiny v Srbsku a Slavónska v Chorvátsku. Svedčí to 
o tom, že pôvodne cudzie výrazy u týchto používateľov prešli do en-
dosféry a vďaka tomu si v neskorších vývinových etapách následne 
otvorili cestu aj do bežne hovorených prejavov Slovákov na území 
bývalej Juhoslávie. Tento proces má bifurkačný charakter a metalin-
gvistickými nástrojmi je málo ovládateľný. Ovplyvňujú ho rovnovážne 
i inovačné atraktory (Dudok, 2005), ktoré riadia používatelia jazyka 
a vznikovovývinové princípy jazyka. J. Kořenský ich definuje takto: 
“Vznikově rozvojové princípy jsou způsoby, kterými docházi k pro-
měnám řečové činnosti v čase.” (Kořenský, 2012, s. 53). 

V citovanom slovníku sa na slová cudzieho pôvodu osobitne upo-
zorňuje, ale pri mnohých sa kvalifikát cudzosti už neuvádza1. Môže to 
signalizovať nielen to, že tie výrazy sa v staropazovskom nárečí pociťu-
jú ako domáce zo strany používateľov tejto variety a ako také ich vní-

                                                           
1 Podrobnejšie o tom Dudok, 2011. 
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ma aj autorka. Etymologicky to však nie je tak, ale používatelia jazyka 
sa s nimi už úplne identifikovali a v kontexte slovenčiny ako enkláv-
neho jazyka vo Vojvodine tieto výrazy ostatní používatelia slovenčiny 
identifikujú ako „staropazovské”. Stali sa súčasťou endosféry. 

Na ilustráciu uvediem lexémy z citovaného slovníka bez kvalifikátu 
signalizujúceho pôvod slova z písmena B: 

babura (s. 21), baták (s. 25), beľenzuke (s. 26), bobac (s. 28), braca 
(s. 30), búkať sa, buncať, burák, buťkuriš, buzdovám/n (c. 32). 

Ani jedno z uvedených slov nenájdeme v inventári súčasného slo-
venského jazyka, ani v slovenskom nárečovom fonde na Slovensku, 
resp. tu sa používajú iba v obmedzenej miere a často v inom význame. 

Slovo babura sa v elektronickom korpuse slovenského jazyka2 vy-
skytlo iba dvakrát, z toho raz vo vojvodinskom týždenníku Hlas ľudu 
vo význame druhu papriky, teda zhodne s výkladom A. Marićovej3. 
Korpus v druhom význame zaznamenáva toto slovo v nárečovej lexike 
na pomenovanie mladého húsaťa4. Keďže sa význam slova opiera 
o jeho textové fungovanie, slovenský používateľ slovenčiny vo Vojvo-
dine srbské slovo babura automaticky začlenil do inventára slovenské-
ho jazyka, aby presnejšie pomenoval druh papriky, ktorá sa najčastejšie 
používa v kuchyni na plnenie, keďže nemal poruke slovenské jedno-
slovné pomenovanie a vyhol sa opisnému pomenovaniu „paprika na 
plnenie“.  

Lexéma bobac prešla do jazykovej endosféry v miestnom pazov-
skom nárečí v takmer jazykovo nepozmenenej podobe zo srbčiny, lebo 
v takmer všetkých jazykových rovinách sa zhodovala so slovenčinou, 
avšak neprebehla transmorfemizácia (všimni si neslovenské -ac). Na-

                                                           
2 Verejne dostupná verzia prim-5.0-public. 
3 „Žltá, zelená, červená hrubá paprika na pečenie, plnenie (bulharská paprika) (Marićová, 2010, 
s. 21 – 22). 
4 Kognitívne synonymum k slovám babuľa, babuľka, babúľa, babuliatko, baburiatko, baburka, 
babúra, babuška. 
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koniec sa i transpragmatizovala5, lebo bolo potrebné do nového komu-
nikačného prostredia (do endosféry) začleniť výraz vo význame „veľký 
bôb, veľká fazuľa, ktorá sa kuchynsky spracúva za surova, pred úplnou 
zrelosťou“. Kategorizačné a kognitívne pole nezodpovedalo sémantic-
kému obsahu i rozsahu existujúceho slova „bôb“, a tak nevznikli prag-
matické prekážky, aby sa lexéma bobac hladko začlenila do slovnej 
zásoby miestneho diskurzu. 

Formálne možno takéto xénizmy začleniť do rangu bezekvivalent-
nej lexiky (termín Filkusovej, 1984). Skôr sa však prikláňame k ich 
interpretácii v rámci kompromisných replík (bližšie Dudok, 2002), 
hoci sa tieto dva termíny čiastočne prekrývajú. Na rozdiel od bezekvi-
valentnej lexiky, ktorú „tvoria […] slová pomenúvajúce reálie vlastné 
iba istej národnej kultúre. Označujú predmety a javy súvisiace so spô-
sobom života a kultúrou, s historickou epochou a sociálnym usporia-
daním, so štátnym zriadením, s folklórom, t. j. osobitosťami istého 
národa, krajiny, ktoré sú cudzie inému národu, inej krajine“ (Filkuso-
vá, 1984, s. 231), s „cudzosťou“ bezekvivalentnej lexémy hovoriaci 
nepohne, preberá ju viac-menej nedobrovoľne, je mu natisnutá zvonka 
(z iného jazyka), pri kompromisnej replike ide o dobrovoľný komuni-
kačný akt. Vojvodinský Slovák sa pri textácii, používaní konkrétneho 
výrazu babura, bobac a podobne správa v súlade s jazykovým manaž-
mentom: keď v dialogickej situácii odhalí komunikačný šum, je pri-
pravený použiť kognitívne synonymum (napríklad v komunikácii 
s dialogickým partnerom zo Slovenska) a použije na pomenovanie ja-
zykového javu alebo reálie stratégiu opisného pomenovania. 

Podobná textová stratégia rozhodla začleniť turcizmus baták (vo 
význame kuracie stehno) do jazykovej endosféry vojvodinských Slová-
kov. Zrejme preto v citovanom nárečovom slovníku Starej Pazovy 

                                                           
5 Termín M. Ološtiaka (Ološtiak, 2012, s. 155). 
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A. Marićovej pri heslovom slove batákbatákbatákbaták nie je žiadny kvalifikát, akoby 
šlo o slovenské slovo. 

Z poznávacieho aspektu to neprekvapuje. Deskriptívne orientované 
práce, hlavne slovakistov novosadskej jazykovednej školy, nám na to 
ponúkajú rad konkrétnych dokladov nielen pre územne členené varie-
ty, ale i pre ostatné komunikačné sféry Slovákov vo Vojvodine a takéto 
jazykové javy opisujú v rámci asimilačných procesov. Je to však iba 
časť pravdy a takýto výklad je postačujúci iba v systémovej reflexii 
spisovného jazyka, nie i v jazykovom diskurze postmodernej doby, keď 
sú horizontálne hranice jazykov uvoľnené a jazykovedný diskurz di-
verzifikovanejší. Každý jednotlivý jazykový výraz, v interpersonálnej 
komunikácii i v kontexte celkového diskurzu, vyžaduje si podrobnejší 
opis, hlbšiu analýzu a komplexnejší pohľad – z ekolingvistickej, prag-
malingvistickej, kognitívnej stránky a podobne. To, čo je pre jazyk 
slovenskej enklávy vo Vojvodine a širšie charakteristické, je že sa ne-
slovenské lexikálne prostriedky takmer bez väčších kultúrnych, so-
ciálnych a jazykových bariér prijímajú v tunajšom jazykovom prostre-
dí. A mohli by sme takúto situáciu s istými modifikáciami konštatovať 
vo všetkých európskych jazykoch, ako i vo väčšine iných jazykov vo 
svete, a to z toho dôvodu, že sú v bezprostrednom kontakte 
s nepretržite sa meniacou mimojazykovou realitou, exosférou. Pred-
nosťou tejto transparentnosti v slovnej zásobe je to, že sa pomerne 
ľahko dá odhaliť ich bezprostredný i sprostredkovaný pôvod. 

Do rovnakého rangu patria aj srbčinou sprostredkované turcizmy 
beľenzuke, buzdovám, dušek, ďuture, ktoré sa v miestnom pazovskom 
dialekte v úplnosti transfonemizovali, transmorfemizovali i transsé-
mantizovali.  

Turcizmus beľenzuke A. Marićová gramaticky charakterizuje ako 
pomnožné podstatné meno v ženskom rode a vykladá ho ako „časť 
odevu mladých mužov, upletená z vlny a zdobená perličkami, nosila sa 
na zápestí, zápäsťky“ (Marićová, 2010, s. 26). Turecká lexéma bilezik 
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najprv prenikla do srbčiny: belenzuka ž. – 1. náramok z viacerých spo-
jených alebo spletených strieborných alebo zlatých retiazok, 2. ohniv-
ko. Pazovskí Slováci sa nikdy nedostali do priameho kontaktu s Tur-
kami (hoci sa na začiatku svojho spoločensko-historického konštituo-
vania ako osobitnej miestnej komunity ocitli v rámci tzv. Vojenskej 
hranice). Napriek tomu si tento výraz transémantizovali po svojom, 
začlenili ho do vlastnej jazykovej endosféry ako náramok iného druhu 
ako je to v pôvodnom jazyku. 

Buzdovám/n do slovenských prejavov v Pazove i v celej Vojvodine 
prenikol zo srbčiny (výraz buzdovan do srbčiny prenikol priamo 
z turečtiny buzdog˘an). Forma budzogáň je do slovenčiny sprostred-
kovaná cez maďarský jazykový filter.  

Srbčinou sprostredkovaný turcizmus dušek (matrac), ďuture (prísl. 
vcelku) a mnohé iné v citovanom zdroji sú uvedené bez kvalifikátora 
pôvodu, akoby šlo o slovenské výrazy. V slovenských hovorených 
prejavoch sa však často realizujú ako hosťujúce výrazy, ktoré sú použí-
vatelia slovenčiny neraz schopní nahradiť domácim slovom. 

Ďalšie príklady, ktoré sme spomenuli ako príklady nedostatočnej, 
netransparentnej, či nejednoznačnej metalingvistickej motivácie ich 
začlenenosti do korpusu miestneho jazyka v citovanom prameni 
A. Marićovej sú už jednoznačne lexikálnymi replikami.  

Výraz braca sa do miestneho jazyka slovenskej komunity dostal zo 
srbčiny vo význame „kamarát, braček“. Zo srbčiny sú i výrazy búkať 
sa6 vo význame schopnosti i času párenia sa ošípaných, buncať vo vý-
zname blúzniť, hovoriť v horúčke, hovoriť nezmysly, buťkuriš (žbrnda, 
brečka), burák, ktorý sa v slovenskom pazovskom nárečí (i v ostatných 
slovenských sriemskych nárečiach) adaptoval vo význame žalúdka, 
alebo ako ho kategorizovala A. Marićová ako „tráviace ústroje prežú-
vavcov“ (Marićová 2010, s. 32). Ide o zrejmé rozšírenie významu, lebo 

                                                           
6 Srb. bukariti se. 



Jazykové vektory v diskurze preventívnej jazykovedy 
 
 

172 

srbská lexéma burág má význam bachora, prednej časti žalúdka prežú-
vavcov. 

Náš záver úvahy o zástoji exosféry v endosfére, okrem konkrétnych 
deskriptívnych zistení, vyúsťuje i do oblasti preventípreventípreventípreventívvvvnej lingvistikynej lingvistikynej lingvistikynej lingvistiky. 
S potenciálom areálovej, genetickoporovnávacej a typologickej lingvis-
tiky možno počítať i v rámci preventívnej lingvistiky (k otázkam pre-
ventívnej lingvistiky sme sa vyjadrili v publikácii Zachránený jazyk, 
Dudok, 2008). Okrem v štúdii spomenutých a všetkých ostatných 
vnútrojazykových parametrov pre preventívnu lingvistiku majú vý-
raznejšiu argumentačnú silu i vektory mimojazykového charakteru. Na 
udržanie minoritného jazyka (resp. všetkých jazykových podôb, ktoré 
sme spomenuli v úvodnej časti práce) v dobrej kondícii, okrem záujmu 
o jeho používanie zo strany samotných používateľov, potrebné je, aby 
o jeho starostlivosť dbala aj väčšinová komunita. Jazyková intolerancia, 
v lepšom prípade indolencia, väčšinového jazyka voči menšinovému 
jazyku výrazne podporuje jeho komunikačný útlm. Ak takáto situácia 
pretrváva, môže dôjsť aj k zámene jazyka. Na druhej strane, do prog-
ramu preventívnej lingvistiky nepatria neustále upozorňovania na 
nenáležité používanie jazyka, hoci tie upozornenia môžu byť dobre 
myslené. Často takýto v podstate puristický zásah do vývinu menšino-
vého jazyka môže vyvolať opačný efekt, ktorý vedie k dobrovoľnému 
prechodu na väčšinový jazyk. Jazyková politika, ktorá je orientovaná 
na reguláciu jazyka zhora nemá v zmiešanom jazykovom prostredí 
väčší efekt pre zachovanie minoritného jazyka (často aj z toho dôvodu, 
že monoštylisti sú už hluchí na podnety lingvistov, presnejšie na upo-
zornenia preskriptívnych lingvistov). Schodnejšia cesta je vytváranie 
rovnosti jazykových príležitostí v rámci komunikačných a sociálnych 
sietí. Pri zachovávaní tradičných vektorov zachovania diaspórneho 
jazyka akým sú rodina, škola, cirkev, tlač a pod., a nových vektorov, 
ako napr. nových, otvorených masmediálnych prostriedkov a demo-
kratických foriem šírenia sociálnych sietí v menšinovom jazyku, bu-
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dúcnosť týchto jazykov sa javí ako stabilná. Jednak preto, že sú to jazy-
ky spoločensky etablované, ich identita je lingvisticky, historicky, 
kultúrne, politicky a pod. overiteľná a jednak preto, že po vypustení 
umelej družice Intelsat III roku 1969 na obežnú dráhu našej planéty, 
najmä komunikačných satelitov novších generácií, horizontálne hra-
nice boli zrušené. A tým vznikla nová bezbariérová možnosť interper-
sonálnej a verejnej komunikácie. Je síce pravda, že okrem rozšírenia 
komunikačných možností v národnom jazyku, otvoril sa takmer ne-
kontrolovaný kontakt so superjazykmi (termín W. Mackeya, 2001) 
typu angličtiny. Preto vkladáme nádej politike a kultúre jazykového 

manažmentu, ktorý vychádza z filozofie regulovania jazyka zdola7, zo 
strany samotných používateľov jazyka. Je to rovnako schodná stratégia 
pre prirodzený vývin väčšinového ako i menšinového jazyka. Dokonca 
sa nazdávame, že obsahuje v sebe aj ozdravné komunikačné a jazykové 
prvky pre revitalizáciu atrofujúcich jazykov. 
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The aim of the paper is to explore how linguistic reality penetrates from the 
exosphere into the endosphere and to discover the priciples of equality in 
language and communication. On the basis of intralinguistic features all 
languages in the observed region are equal on the level of linguistic architecture 
and intralinguistic stratification. They are characterized by a common 
relationship towards extralinguistic reality (exosphere) which is manifested as 
linguistic universals (i.e. Eurouniversals). On the other hand, in each of the 
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observed minority languages in Vojvodina there are particular formations of 
original linguistic creations on the basis of their own inner linguistic dispositions 
and needs, as well as the internal order on all linguistic levels, from lexical to 
grammatical and discoursive. This ecolinguistic point of view negates the 
borders between the majority language and minority languages, as well as other 
status oppositions among languages. Just like the majority language, minority 
languages also preserve (Euro)universals and express them with their own 
linguistic means. Therefore, besides standard extralinguistic, sociopolitical and 
cultural tools of preventive linguistics, in the situation of the language of enclave 
and diaspora the potential of areal, comparative and typological linguistics is also 
legitimate.  
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