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Konfigurácie jazykových areálov z typologického h ľadiska 

Pavol Žigo 
 
 
Typickým znakom vývinu slovenského deklinačného systému je celkom prirodzené ne-

rovnorodé mentálne dotváranie množstva javov. Jeho výsledkom je okrem snahy o homo-
genizáciu významovo rovnorodých tried aj množstvo anomálií, vyplývajúcich z rozdielnej 
povahy pôvodného kritéria a zo štruktúr, formujúcich sa uplatňovaním prehodnotených 
kritérií. Súčasný stav ako výsledok vývinových procesov predstavila vo svojej vedeckej 
monografii M. Sokolová. Jej práca Nový deklinačný systém slovenských substantív je sve-
dectvom veľkého množstva právd o prirodzenosti vývinu a súčasnom stave slovenskej 
substantívnej deklinácie a je okrem podrobného rozboru deklinačných typov inšpiratívna 
viacerými prvkami, najmä tým, že privádza čitateľa k akademickému uvažovaniu 
o problematike, hľadaniu či vymedzovaniu hraníc etalónu v jazyku a jeho vzťahu 
k variantnosti. Sokolovej synchronický opis substantívnej deklinácie sa vynikajúco vyrov-
náva s bariérou vysvetľovania prirodzeného vývinu jazyka v tom, že v slovenskom jazyku si 
veľa substantív do súčasnosti „ponechalo“ z pôvodného (sémanticky nerovnorodého a 
formálne rovnorodého) členenia podľa kmeňov nerovnaké koncovky napriek tomu, že 
dnes patria do relatívne homogénnych tried podľa kritéria menného rodu (resp. pri mas-
kulínach aj životnosti). Vo väčšine analytických či syntetizujúcich prác typu Nový deklinač-
ný systém slovenských substantív sa ťažiskom výkladu stáva klasická otázka „roztvárania 
vejára“ z hľadiska počtu vzorov (porov. Sokolová, 2007, s. 26). Podstatu tejto otázky ne-
treba vidieť v určení počtu deklinačných vzorov slovenskej substantívnej deklinácie, ale 
v rešpektovaní zákonitostí prirodzenej podoby jazyka, ktorého súčasný stav je výsledkom 
vývinového procesu v mnohorozmerných areálových súvislostiach. Prvoradým zmyslom 
prác tohto typu je hľadanie toho, po čom všeobecná jazykoveda túži a na čo stále upozor-
ňuje: identifikácia „príčin“ súčasného stavu. Spomenutá otázka roztvárania vejára počtu 
vzorov substantívnej deklinácie, ako aj konštatovanie, že neexistuje klasifikácia slovan-
ských jazykov, ktorá by bola založená na ich súčasnom stave, vyvoláva z hľadiska jazykovej 
typológie potrebu zamyslieť sa nad celkovou podstatou problému.  

Rozdelenie slovanských jazykov na západoslovanské, východoslovanské a južnoslovanské 
jazyky má oporu v geografickom členení a interpretácia jazykových faktov sa prispôsobuje 
tomuto členeniu. Takáto klasifikácia slovanských jazykov, opierajúca sa väčšinou o reflexy 
za pôvodné praslovanské hlásky, akoby nechcela rešpektovať znaky, ktoré sú výsledkom 
ďalšieho prirodzeného vývinu slovanských jazykov so súhrnom všetkých ich diferenciač-
ných aj integračných znakov. Akákoľvek snaha o synchronickú či súčasnú typológiu slovan-
ských jazykov na jednej strane nemusí verbalizovať vývinové zmeny, na druhej strane sa 
nevie zrieknuť množstva znakov, ktoré sú výsledkom prirodzeného vývinu. Práce V. Obla-
ka, R. Jakobsona, E. Stankiewicza, D. S. Wortha, A. V. Isačenka, Ľ. Ďuroviča, ale aj Z. Stiebe-
ra či H. Běličovej, v ktorých sa autori snažili postihnúť morfologické zákonitosti slovan-
ských jazykov, sa sústreďovali na problematiku tvarotvorného základu, resp. jeho fonema-
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tickej štruktúry vo vzťahu k tvarotvorným morfémam. Tento prístup im neumožnil preťať 
kruh morfonologicky podmienených javov z dvoch obmedzujúcich príčin: 1. opierali sa 
o množstvo údajov v spisovných jazykoch, o ktorých je známe, že sú kompromisom, t. j. 
predpokladaným funkčne optimálnym obmedzením množstva variantných a dubletných 
podôb, 2. nemali k dispozícii komplexný materiál, systematicky pokrývajúci súvislé areály 
prirodzeného vývinu jazyka. Spoľahlivým hľadaním opôr takejto synchronickej typológie 
sú poučenia z monografických prác typu Vývin slovenskej deklinácie od E. Paulinyho (1990) 
a v nadväznosti na ne aj postihovanie výsledkov prehodnocovania kritérií, ktoré boli im-
pulzom zmien v štruktúrach: zo všeobecnojazykovedného hľadiska ide o odhaľovanie pri-
rodzených tendencií vo vývine, súčasnej stavbe a fungovaní jazyka, o hľadanie súčinnosti a 
konfliktnosti analogických vyrovnávaní aj anomálií v spontánnych procesoch, prebiehajú-
cich v jazyku. Doterajšie sondy do prirodzeného vývinu substantívnej deklinácie a jeho 
výsledky v súčasných slovanských jazykoch dokazujú, že spoločné prvky v jednotlivých 
makroareáloch existovali popri sebe istý čas a neskôr sa pôvodný homogénny areál vnú-
torne diferencoval tak, že časť prvkov nadobudla v ňom v porovnaní s genetickou štruktú-
rou fonologickej roviny inú povahu, resp. má v porovnaní s iným makroareálom chronolo-
gicky odlišnú symetriu. V tejto súvislosti nemožno obísť problematiku typologickej charak-
teristiky areálov, na ktorú upozornila T. Vendina (2009). Ide o postihovanie konfigurácie 
areálov (súvislý – prerušovaný), ich rozsahu (veľký – stredný – malý), množstva a povahy 
jazykov tvoriacich areál (príbuzné – nepríbuzné, monolingválny – polylingválny), dynamic-
kosti areálov (stabilný – labilný) či vzťah konkrétneho areálu k makrotypu (priľahlý – late-
rálny – vzdialený). Na pozadí predchádzajúcich poznatkov si celkom oprávnene možno 
položiť otázku, v čom môže dialektológia posunúť dopredu súčasné poznanie či poznáva-
nie jazyka. Mnohodimenzionálnosť jej predmetu a stupeň poznania na začiatku 21. storo-
čia ju posúva do pozície, v ktorej musí vyjsť za hranice deskripcie, obmedzovania sa na 
členenie slovanských makroareálov na základe striednic za pôvodné praslovanské vokály 
a dať novú podstatu identifikácii interkultúrnych kontaktov, odrážajúcich sa napr. v oblasti 
lexiky. Možnosť, akou sa dialektológia môže priblížiť k odhaľovaniu fenomenológie jazyka, 
je hľadanie či postihovanie takých javov, akými je v oblasti komunikačných dominánt for-
movanie deklinačných makroštruktúr. Na nich spočíva podstata prirodzeného vývinu jazy-
ka, resp. jazykov, overovanie prirodzenej funkčnosti jeho prvkov a optimalizácie vzťahov. 
Z hľadiska všeobecnej jazykovedy ťažko prijať námietku o nespoľahlivom materiálovom 
východisku s tým, že ide o nespisovné útvary. Podstata východiskového materiálu je práve 
v tom, že ide o prirodzené útvary, formované používateľmi jazyka bez regulovaných auto-
ritatívnych zmien. V rámci tejto prirodzenosti si treba uvedomiť periférne javy, ktoré reš-
pektujú prechodné areály, resp. systémy, vyžadujúce si selektívny prístup hodnotenia či 
postavenia v rámci klasickej opozície centrum – periféria. Z metodologického hľadiska – 
najmä vo vzťahu k deklinačnému systému súčasného slovenského jazyka (Sokolová, 2007), 
resp. jeho vývinu (Pauliny, 1990) – treba pripomenúť práve spomenutý selektívny postoj 
k spracúvaným štruktúram. Nemožno obísť všeobecne známe rozdiely medzi spisovnými 
podobami národných jazykov a ich nárečiami, ako ani upozornenie E. Paulinyho (1974, 
s. 259) nevyhnutne rešpektovať, či sú predmetom porovnávania spisovné podoby jazyka 
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alebo jeho nespisovné útvary. Napriek tomu nemožno z vývinového hľadiska obísť výsled-
ky prirodzeného vývinu vtedy, ak sa v obidvoch podobách vyskytujú výsledky tých istých, 
hoci nerovnako distribuovaných zmien. Na argumentáciu možno využiť poznatky o tom, že 
množina prvkov prirodzených nárečových systémov obsahuje všetky prvky množiny spi-
sovných jazykov, na druhej strane nie všetky prvky množiny prirodzených nárečových 
systémov spĺňajú kritériá spisovnosti, t. j. nevyskytujú sa v kodifikovanej podobe jazyka. 
Preto z hľadiska prirodzeného vývinu jazyka uvažujeme na pozadí vnútornej diferenciácie 
národného jazyka na jeho spisovnú a nespisovnú podobu o aplikovaní klasickej opozície 
centrum – periféria s doplnením, že osobitne vyčleňujeme štruktúrne centrum 
a štruktúrnu perifériu, osobitne areálové centrum a areálovú perifériu. Štruktúrna perifé-
ria aj areálová periféria nespisovných jazykových útvarov, v našom prípade nárečí, sú vý-
sledkami prirodzeného vývinu jazyka, neobsahujú však prvky, ktoré by im umožnili stať sa 
súčasťou systému povýšeného do spisovnej podoby. Štruktúrne centrum nespisovných 
útvarov, v prípade našej problematiky nárečí, obsahuje prvky totožné so štruktúrnym 
centrom spisovného jazyka: tvary genitívu plurálu synov v spisovnom jazyku aj v nárečiach 
oproti areálovo periférnemu, z hľadiska spisovného jazyka aj štruktúrne periférnemu a 
z hľadiska nárečí však na obmedzenom areáli štruktúrne centrálnemu tvaru genitívu plurá-
lu synoch vo východoslovenskom nárečovom areáli (za štruktúrnu perifériu na úrovni 
spisovného jazyka považujeme málo produktívne deklinačné podvzory, napr. bábä, finále, 
ostatné pozri Sokolová, 2007, s. 150, 249, 300 – 302).  

K potrebám nového pohľadu na prirodzenú podstatu gramatického systému slovan-
ských jazykov dospela v oblasti svojej sféry výskumu gramatická pracovná skupina Medzi-
národnej komisie pre Slovanský jazykový atlas s tým, že spoľahlivým prostriedkom na 
postihovanie základných tendencií prirodzeného vývinu morfologických štruktúr sa môže 
stať rozsiahly dialektologický projekt Slovanský jazykový atlas (OLA). Prvým signálom tejto 
výskumnej stratégie sa stalo zasadnutie Medzinárodnej komisie OLA v Strunjane (Slovin-
sko) v r. 2000, na ktorom macedónska národná komisia (Z. Topolińska, M. Markoviќ, 
D. Gegovski) predstavila perspektívy spracovania pronominálnej problematiky z významo-
vého aj funkčného hľadiska. Na zasadnutí Medzinárodnej komisie OLA v Struge (Macedón-
sko) v r. 2006 slovenská národná komisia vystúpila so zámerom spracovať v rámci osobit-
ného zväzku OLA problematiku substantívnej deklinácie (pozri Žigo, 2007, 2008; Mrační-
ková, 2007). Koncepciu spracúvania tejto problematiky, metódy jej kartografickej inter-
pretácie a komentovania sme v podobe čiastkových výstupov prezentovali na zasadnu-
tiach Medzinárodnej komisie OLA v Sarajeve v r. 2008 a v Minsku v r. 2009. Povaha morfo-
logických javov v nárečiach jednotlivých slovanských jazykov a výsledky ich spracovania na 
rozsiahlom areáli od Jadranského mora po Ural poukazujú na vývinové javy, ktoré nadvä-
zujú na genetickú charakteristiku slovanských makroareálov, ale z pohľadu morfologické-
ho vývinu svedčia o odlišných vývinových tendenciách. Spracovanie substantívnej dekliná-
cie v nárečiach všetkých slovanských jazykov v samostatnom zväzku OLA umožní využiť 
čiastkové poznatky o vývine morfologických štruktúr jednotlivých slovanských jazykov 
v syntetizujúcej podobe a pokračovať nie či nielen v opise, ale najmä vo vysvetľovaní prí-
čin areálovej distribúcie jednotlivých javov. Rozsiahly nárečový materiál projektu OLA 



Pavol Žigo 
 

 

52 

umožňuje využiť čiastkové poznatky v paradigmatických štruktúrach ako komunikačnej 
dominante, rozvinúť ich využitím predchádzajúcej skúsenosti a definovať ich miesto pri 
postihovaní fenomenológie jazyka. Zo všeobecnojazykovedného hľadiska ide o odhaľo-
vanie prirodzených tendencií vo vývine, súčasnej stavbe a fungovaní jazyka, o hľadanie 
súčinnosti a konfliktnosti analogických vyrovnávaní aj anomálií a postihovanie spontánnych 
procesov v jazyku.  

K pregnantným prostriedkom dokazovania spontánnych procesov v jazyku z diachro-
nického, ako aj synchronického hľadiska patria uniformne transparentné gramatické kon-
covky, ktoré sú na jednej strane svedectvom stabilizácie vnútroparadigmatických aj me-
dziparadigmatických vzťahov, na druhej strane sú vhodným prostriedkom na typologickú 
charakteristiku širších jazykových areálov. Zreteľne sa to prejavuje v datíve singuláru ži-
votných maskulín typu hosťovi (obr. 1), ktoré pôvodne patrili do i-kmeňovej deklinácie 
(v datíve tvar *gost-i) a po prehodnotení formálnych deklinačných kritérií podľa kmeňov 
na významové, t. j. životné maskulína, sa v tomto tvare ustálila v rámci datívu životných 
maskulín transparentná koncovka -ovi (pôvodne v u-kmeňoch) s neskorším vnútropara-
digmatickým vyrovnaním datív – lokál. Z pohľadu slovenského jazyka, jeho spisovných aj 
nespisovných foriem, by na tomto jave z poznávacieho hľadiska nebolo nič zaujímavé, ak 
by sa sledovaný jav nestal typologickým znakom rozsiahlejšieho jazykového areálu, 
v rámci ktorého dochádza bez ohľadu na genetickú typológiu v rovine hláskoslovia 
k prehodnocovaniu územnej distribúcie javu. V dôsledku tohto prehodnocovania sa sfor-
moval nový, podľa T. Vendinovej (2009, s. 10) súvislý, z hľadiska slovanských jazykov veľký 
a stabilný, polylingválny morfologický „u-kmeňový“ areál, ktorý sa od klasického geneticky 
podmieneného areálového členenia slovanských jazykov nepôvodnou koncovkou -ovi 
prejavil výraznými integračným prvkami ukrajinčiny ako východoslovanského jazyka a 
ostatných západoslovanských jazykov. Oproti tomu vznikli nové „jo-kmeňové“ vzdialené, 
tak isto polylingválne a geneticky heterogénne, napriek tomu morfologicky stabilné areály 
s nepôvodnou koncovkou -u, integrujúcou pôvodnú severnú časť východoslovanských 
jazykov (ukrajinčina a bieloruština) so západnou časťou južnoslovanských jazykov (slovin-
čina, srbčina, chorvátčina, bosniačtina). Samostatným vývinom sa z morfologického hľadi-
ska vyznačuje laterálny, súvislý a štruktúrne relatívne homogénny, polylingválny, najmä 
morfologicky stabilný areál macedónčiny, bulharčiny a juhovýchodnej časti srbských náre-
čí (ich podrobný opis porov. S. Miloradović, 2003), na ktorom došlo k typologickej zmene 
v deklinačnom systéme stabilizáciou tvarov označovaných pojmom casus generalis (jedna 
forma zodpovedá množstvu gramatických významov, v nepriamych pádoch analogická 
väčšinou s nominatívom alebo akuzatívom; pozri obr. 1). 



Konfigurácie jazykových areálov z typologického hľadiska 
 

 

53 

Obr. 1 

 

 
Analogická tendencia sa prejavuje v tom istom deklinačnom type aj pri prehodnocova-

ní pôvodných „mäkkých“ vokalických kmeňoch, pri ktorých tlak významového kritéria 
v západoslovanskom areáli a časti ukrajinčiny oslabil pôvodný stav (tvar muž-u) na úkor 
uniformnej transparentnosti (tvar muž-ovi, pozri obr. 2).  
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Obr. 2 

 

Intenzita tohto javu sa pri životných maskulínach prejavila nielen na medziparadigma-
tickej úrovni, ale aj v rámci stabilizácie vzťahov datív – lokál. Dokazuje to distribúcia tvarov 
lokálu singuláru tvarov o syn-ovi (obr. 3) či o brat-ovi (obr. 4) v prirodzených útvaroch 
slovanských jazykov, kde tieto tvary tvoria nový homogénny, súvislý, stabilný, no – gene-
ticky heterogénny areál. 
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Obr. 3 

 

Rovnakou intenzitou sa prehodnocovanie pôvodného stavu a stabilizácia prirodzených 
uniformne transparentných podôb – s neutralizáciou životnosti v pluráli – prejavila 
v tvaroch genitívu plurálu „tvrdých“ aj „mäkkých“ maskulín koncovkou -ov oproti feminí-
nam a neutrám, v ktorých sa zachovala nulová koncovka. Zaujímavým javom je prehodno-
covanie pôvodného stavu v južnoslovanských jazykoch: v slovinčine sa prejavil integračný 
znak s pevnou štruktúrou v západoslovanských jazykoch, pričom v srbských, chorvátskych 
a bosniackých nárečiach došlo na geneticky, štruktúrne aj areálovo homogénnom území 
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ku gramatikalizácii prvkov zvukovej roviny – akcentu. Pôvodný stav vo východoslovan-
ských jazykoch, naznačený šrafovaním, podľahol sčasti tlaku „u-kmeňovej“ deklinácie, 
sčasti „i-kmeňovej“ deklinácii (najmä smerom na severovýchod ruských nárečí, obr. 5). 
V laterálnom, geneticky aj štruktúrne homogénnom areáli – bulharčine, macedónčine 
a juhovýchodnej časti srbských nárečí sa typologicky v celej paradigme stabilizoval casus 
generalis (jeho podstatu pozri vyššie). 

Obr. 4 

 



Konfigurácie jazykových areálov z typologického hľadiska 
 

 

57 

Obr. 5 

 

Variantom opísaného stavu sú príklady pôvodných „mäkkých“ substantívnych kmeňov 
(jo-kmene), pri ktorých na území poľských nárečí došlo k čiastočnému vyrovnaniu 
s pôvodnými i-kmeňmi.  
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Obr. 6 

 

Tvary genitívu plurálu gosŤov v zovšeobecnenej morfonologickej rekonštrukcii tvoria 
prerušovaný areál (pozri obr. 7). Na jednej strane je reliktom napätia medzi pôvodným 
formálnym kritériom (i-kmeňová deklinácia) a tlakom významového princípu, resp. jeho 
uniformne transparentných koncovkách, na druhej strane je disperzný areál výskytu pô-
vodných tvarov *gostьjь / *gost-ovъ s dôsledkami ďalšieho vývinu v časti srbských, chor-
vátskych a bosniackych nárečí prejavom novšej unifikácie substantívnych paradigiem nie-
len v rámci maskulín, ale aj na medziparadigmatickej úrovni (porov. Brozović – Ivić, 1988, 
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s. 24; Matasović, 2008, s. 198 – 199). Výskyt obidvoch podôb na území slovenského jazyka 
je svedectvom odlišného vnímania kategoriálnych významov v nepôvodných plurálových 
podobách hosťov (analogicky poľa chlapov), ktoré nekorešpondujú s pôvodným areálovým 
členením slovanských jazykov, resp. pôvodnými (i-kmeňovými) podobami hostí (< *gostьjь). 
Táto prirodzená variantnosť v jazyku, prameniaca v rovnako prirodzených nárečových 
formách vedie aj k ich prirodzenému používaniu v spisovnom jazyku a k potrebe vyrovnať 
sa s dvojtvarmi (Sokolová, 2007, s. 27, 39; príklad typu hostí / hosťov porov. Benko – Ha-
šanová – Kostolanský, 1998, s. 12). 

Niekoľko ilustračných javov, s ohľadom na rozsah príspevku a náročnosť problematiky, 
vnímame ako sondu, vedúcu k možnosti spoľahlivo definovať typologické znaky prirodze-
ných jazykových útvarov, postihnúť ich areálovú distribúciu, hľadať medzijazykové väzby 
a vplyvy interkultúrnych kontaktov. Variantnosť tvarov, resp. konfigurácia areálov ich 
výskytu (najmä v prienikových zónach) je dôkazom prirodzenej podstaty „anomálií“, ktoré 
sa v teórii spisovných jazykov, v oblasti jazykovej kultúry či jazykovej praxe vnímajú ako 
analogické „inovácie“ synchronickej povahy. S odkazom na myšlienku z úvodu nášho prí-
spevku o absencii synchronickej typológie (slovanských) jazykov poznamenávame, 
že každé tvrdenie o tom, ako anomália vyvoláva analogické – „akoby nesystémové“ – 
zmeny vzťahujúce sa na súčasný (spisovný) jazyk, má svoju podstatu v neuvedomovaní si 
prirodzenosti jazyka a nerešpektovaní kompromisnej povahy jeho predpokladanej funk-
čne optimálnej kodifikovanej podoby. Podrobný pohľad na prirodzený vývin takých komu-
nikačných dominánt jazyka, k akým patrí substantívna deklinácia, resp. hľadanie diferen-
ciačných aj integračných znakov na širšom areáli, stáva sa spoľahlivým predpokladom 
hľadania prirodzenej podoby jazyka v nadnárečových makroareáloch a prostriedkom šir-
šieho odhaľovania fenomenológie jazyka. 
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Obr. 7 
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Configurations of language regions from a typological point of view  
The author of the article sees a perspective of the work of M. Sokolová in a respecting 

of regularity of natural language form, the present state of which is a result of develop-
ment process in multidimensional regional relations. A sense of the methodology which 
M. Sokolová has applied is an effort to identify “reasons” of the present stay. By means of 
an interpretation of selected phenomena of the noun declination in dialects of all the 
Slavic languages (on material of Slavic Linguistic Atlas) the author refers to the typological 
signs of natural language varieties, their area distribution, possibilities of searching for 
cross-linguistic bindings and influences of intercultural contacts. Detailed sight into a na-
tural development of such communication dominants of language, as the noun declina-
tion, or searching for differential and integrational signs in a wider region is, according to 
the author, a reliable precondition of a deeper revelation of the language phenomenology. 
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