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Spôsoby existencie morfológie 

Juraj Dolník 
 

 
Úvod 
Stimulom nasledujúceho výkladu je otázka, ako existuje morfologický systém. Jej bez-

prostredným podnetom je Nový deklinačný systém slovenských substantív (Sokolová, 
2007) vnímaný na pozadí už predtým vypracovaných substantívnodeklinačných sústav 
súčasnej spisovnej slovenčiny. Výklad sa však týka celej morfologickej sústavy a má synek-
dochickú povahu: myšlienky o tejto sústave a s nimi spojené otázky sa vzťahujú na celkový 
jazykový systém. To znamená, že hľadanie odpovede na spomínanú otázku sa včleňuje do 
témy modus existencie jazykového systému.  

Otázka, ako jestvuje morfologický systém, má dve fundamentálne stránky. Prvou 
stránkou je predmetnosť tejto entity, na ktorú je zameraná podotázka: K akému druhu 
predmetnosti patrí tento systém? Druhým aspektom je povaha tohto systému z pohľadu 
podotázky: V akom zmysle tu ide o systém? Prvá podotázka navodzuje starodávny epis-
temologický spor o predmetnosť všeobecnín, ktorý sa heslovite zafixoval ako konflikt me-
dzi nominalistami a realistami. Duch tohto konfliktu je prítomný aj pri vnímaní jazykového 
systému so zreteľom na otázku, akú realitu predstavuje táto abstraktná entita. Druhá 
podotázka evokuje problém s uplatňovaním termínu systém na oblasť mimoprírodných 
javov, teda aj otázniky pri pojmoch ako sociálny systém, kultúrny systém aj jazykový sys-
tém. V pozadí je známa opozícia tendencia k prírodovednému prístupu vz. tendencia 
k spoločenskovednému prístupu k prirodzenému jazyku. 

Predmetnosť 
Do rámca filozofie realizmu sa zasadzuje morfologický systém vnímaný v duchu tvaros-

lovnej roviny saussurovského jazyka v protiklade s rečou. Pripomeňme si Saussurove výro-
ky (Saussure, 1989, s. 50): „Keď oddeľujeme jazyk od hovoru, zároveň oddeľujeme aj: (1) 
to, čo je u jednotlivca sociálne; (2) to, čo je podstatné, od toho, čo je podružné a viac ale-
bo menej náhodné.“ Jazyk je teda nadindividuálna, kolektívna entita, ktorá je v základe 
reči realizovanej jednotlivcami. Táto entita má povahu objektívnej duchovnosti v zmysle 
Hegelovej filozofie, čiže sa chápe ako duchovný predmet, ktorý je nezávislý od subjektu 
a ktorého imanentnou vlastnosťou je, že sa materializovane prejavuje. Teda aj morfolo-
gický systém je hypostáza, t. j. zvecnené abstrakcie s príznakom objektívna. Dospelo sa 
k nemu takto: Z reči sa vyabstrahovali tvary s ich významami, resp. funkciami, podrobili sa 
zovšeobecneniu a triedeniu, skonštruoval sa z nich abstraktný celok, ktorému sa prisúdil 
status skutočne existujúcej morfológie. Abstraktná morfológia s prisúdenou zvecnenou 
predmetnosťou sa vníma ako objektívna danosť s vlastnými zákonitosťami a s vlastnou 
dynamikou. Ide o abstraktnú podstatu porovnateľných slovných tvarov s ich aktuálnymi 
významami, resp. funkciami, a tak sa aj morfológia ukazuje ako objekt, ktorý má podstat-
nú a javovú stránku, a teda treba skúmať jeho podstatu a ako sa táto podstata manifestu-
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je. Chápanie morfológie ako objektívnej entity, ako abstrakcie s povahou zvecnenej du-
chovnosti sa najmarkantnejšie prejavuje pri normatívnom prístupe k slovnému tvaru 
v reči, keď sa kladie otázka, či daný slovný tvar zodpovedá tomu, čo je založené 
v morfologickom systéme. Vtedy sa zreteľne ukazuje, že morfológia chápaná v zmysle 
hegelovskej objektívnej duchovnosti ovláda morfologickú zložku jazykového správania 
jednotlivcov. V reči jednotlivcov sa má manifestovať to, čo vzchádza z objektívneho mor-
fologického systému.  

Zo stanoviska filozofie nominalizmu, podľa ktorej abstrakcie typu ovocie, budova, po-
hyb a pod. skutočne nejestvujú (jestvujú len mená týchto abstrakcií), abstraktná morfoló-
gia nie je realita. Uvažujúc v tomto duchu, abstraktná morfológia je len lingvistický kon-
štrukt. Je všeobecne známe, že nominalistické chápanie jazykového systému je zakotvené 
v lingvistike, pravda, nemá takú silnú pozíciu ako realistická koncepcia. Núka sa však aj 
stanovisko, ktoré je medzi takpovediac čistým realizmom a čistým nominalizmom. Azda ho 
dobre vystihuje kvalifikátor kvázirealistické. Z tohto pohľadu abstraktná morfológia nie je 
„skutočná skutočnosť“, ale len produkt ontologizovania metodológie, čiže výsledok toho, 
že sa výplod metodológie povýšil do stavu skutočnosti, alebo inak povedané, je to len 
ontologický derivát metodológie. Otázka je, ako môže taký derivát fungovať ako skutoč-
nosť. Odpoveď evidentne vyplýva z autonómnosti ľudského ducha vo vzťahu k svetu, t. j. 
z toho, že nie je jeho jednoduchým odrazom, a z toho, že človek si dokáže vypestovať 
životné formy aj na základe duchovných výplodov bez ohľadu na to, ako ich posudzuje 
z hľadiska protikladu skutočné : neskutočné. „Billboardovo“ povedané, človeku je skutoč-
né to, v čo verí. Hypostazovaná morfológia môže fungovať ako skutočná morfológia preto, 
lebo lingvisti pod vplyvom metodológie veria, že je taká, a táto viera sa stala sústavne 
reprodukovanou edukačnou popularizáciou lingvistického diskurzu súčasťou kultúry jazy-
kového spoločenstva. W. H. Goodenought (1981, s. 100) vo vzťahu k predmetnosti kultúry 
to vyjadril tak, že predstava kultúry ako supraindividuálneho fenoménu je síce ilúzia, ale 
ľudia žijú vo svojich ilúziách – abstrakciách a generalizáciách –, a tak ich dokážu pretvoriť 
na realitu. Abstraktná morfológia sa mohla stabilizovať ako kváziskutočnosť prostredníc-
tvom diskurzu pestovaného v rámci istej paradigmy a najmä prostredníctvom školy sa 
dosiahol stav, že táto „akoby skutočnosť“ mohla pôsobiť na jednotlivcov ako „skutočná 
skutočnosť“. Kultúra odborného myslenia, ovládajúca – v zmysle sociálneho vplyvu – ve-
deckú interpretáciu jazyka, sa transformovala do používateľskej recepcie znalostí o jazyku 
a v duchovnej oblasti bežných používateľov sa prejavuje ako kultúra metajazykového mys-
lenia založeného na „samozrejmosti“, že napríklad skutočná morfológia je tá, ktorá je 
v učebniciach a jazykových príručkách. Podobne ako v iných sférach života (napríklad 
v oblasti starostlivosti o vlastné zdravie: ilúzia, že to a to priaznivo vplýva na zdravie, fun-
guje ako realita) aj tu sa ľahko presadí kvázirealita ako realita.  

Z pozície filozofie realizmu sa dá dospieť aj k inému spôsobu existencie morfológie. Ak 
s ňou spojíme etnometodologický prístup a vyjdeme z toho, že používatelia disponujú aj 
morfologickými znalosťami, morfológia sa vyjaví ako entita s povahou kolektívnej duchov-
nosti. Reprezentujú ju interindividuálne znalosti morfologických štandardizácií (vrátane 
kolísaní a neurčitostí) v danom jazykovom spoločenstve. Demonštratívne si tieto znalosti 
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môžeme priblížiť pomocnou predstavou, že vyslovenie slovného tvaru je podložené zafi-
xovanou propozíciou potenciálneho výroku „Takto sa to hovorí“, čo je odvodené od reál-
neho výskytu výrokov ako „Myslím, že sa to tak hovorí“, „Nie som si istý, či sa to tak hovo-
rí“ a pod. Vedenie, že „takto sa to hovorí“, je interindividuálne v tom zmysle, že jednotlivci 
vzájomne vedia o sebe, že majú túto znalosť, čo je komponent kohézie ako konštitučnej 
sily ich kolektívnosti. Toto interindividuálne vedenie určuje povahu predmetnosti morfo-
lógie. Abstraktná morfológia reálne jestvuje ako znalosti morfologických štruktúr 
v jazykovom povedomí jednotlivcov, ktoré majú kolektívnu kvalitu na základe vzájomného 
vedenia o sebe, ktorého obsahom je, že znalosti zodpovedajú znalostiam iných. V tomto 
zmysle sa dá hovoriť o znalostiach štandardizovaných morfologických štruktúr bez toho, 
aby sme postulovali morfologický systém ako objektívnu duchovnosť, ako zvecnený du-
chovný objekt, ktorý ovláda jednotlivcov. 

Z pozície nominalizmu skutočne existujú len materializované slovné tvary, ktoré sú po-
zorovateľné v reči. Socializujúci sa jednotlivec si ich osvojuje v sociálnej interakcii, repro-
dukuje ich v komunikácii spolu s recepciou ich reprodukcie inými komunikantmi 
a upevňuje si návyky ich nasadzovania v reči. Nejestvuje žiadna supraindividuálna morfo-
lógia, existujú len jednotlivcami reprodukované, resp. produkované morfologické štruktú-
ry, ktorých potrebná jednota je zabezpečená tým, že každý jednotlivec si ich osvojuje in-
terpretačným napodobňovaním a reprodukuje ich s potenciálnou konfrontáciou s repro-
dukciou iných. Morfológia jestvuje teda ako materiálna predmetnosť, prejavuje sa 
v koordinovanej reprodukcii jednotlivcov, ktorou sa dosahuje potrebná jednota. V tomto 
zmysle sa dá hovoriť o jej kolektívnej materiálnej predmetnosti. 

Povaha systému 
Druhá podotázka znela, v akom zmysle platí, že morfológia (a jazyk vôbec) je systém. 

Diferencovanosť odpovede na ňu koreluje s diferencovanosťou určenia jej predmetnosti. 
Začneme určením, že morfológia je objektívna duchovnosť. Predstave, že opis abstraktnej 
morfológie je explicitné zobrazenie predpokladovej bázy rečového tvaroslovia, jeho ab-
straktnej podstaty, ktorá je v základe jeho stability a dobrého fungovania, zodpovedá 
scientisticky orientovaný obraz morfologického systému. Je to dobre organizovaný, štruk-
túrovaný celok, ktorý je riadený zákonitosťami, resp. zákonmi a má vlastnú dynamiku. 
Scientistická orientácia usmerňuje vnímanie tohto celku prioritne v duchu analogizmu 
a podporuje sklon k jeho videniu ako homogénnej, harmonickej totality, čo sa ešte posil-
ňuje, keď sa nad týmto obrazom vznáša predstava, že v tomto systéme je zakódovaná časť 
ducha národa, ktorému sú príznaky ako harmónia, symetria, vyváženosť, rovnováha a pod. 
imanentne vlastné. Tento systém ovláda používateľov jazyka, v ich reči sa manifestuje, 
a teda používatelia musia vniknúť doň, lebo inak pôsobia ako rušivý faktor pri prejavovaní 
sa systému. Používateľ je odkázaný na to, aby sa správal podľa zákonitostí systému.  

Scientistická orientácia vedie k tomu, že sa hľadajú princípy, ktorými sa morfologický 
systém riadi. V nich majú byť zafixované objektivizované fundamentálne idey, na ktorých 
je morfologický systém vybudovaný. Identifikujú sa na základe štatisticky zistených pravi-
delností aj aplikácie klasickej scientistickej metódy idealizácie, ako o tom svedčia známe 
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verzie teórie prirodzenej morfológie (Wurzel, 1984; Mayerthaler, 1981). V obidvoch prí-
padoch sa vychádza z toho, že morfologický systém je vo svojej podstate homogénny ce-
lok, lenže naň pôsobia mimomorfologické faktory (najmä fonológia a pragmatické činite-
le), ktoré sú prekážkou zodpovedajúceho vyjavenia sa podstaty. To, že tieto princípy sku-
točne riadia morfologický systém, majú potvrdiť zmeny v ňom: dynamika morfológie pre-
bieha v ich duchu. To znamená, že morfologické správanie používateľov, ktoré stimuluje 
zmenu v morfologickom systéme, je regulované týmito princípmi. Iné správanie je prejav 
toho, že používateľ rušivo zasiahol do vzťahu morfologický systém a jeho realizácia.  

Vedomým či nevedomým vylúčením možnosti, že morfologický systém je kvázirealita, 
sa posilňuje poznávací scientistický postup smerujúci k optimalizácii opisu a vysvetlenia 
tohto systému. Úsilím o jeho nové a nové deskriptívne a teoretické uchopenie sa vyzdvi-
huje jeho zložitosť. Živí sa predstava, podľa ktorej jeho komplexnosť je neustálou výzvou 
pre lingvistiku, pričom sa nekladie otázka, ako si dokáže dieťa osvojiť takýto zložitý sys-
tém. Branie zreteľa na kritérium osvojiteľnosti, čo bolo jednou z hnacích síl rozvíjania ge-
neratívnej gramatiky, prinajmenšom stimuluje k reflexii epistemologického východiska 
a s ním spätej metodológie skúmania morfológie. 

S pozíciou, z ktorej sa predmetnosť abstraktnej morfológie ukazuje ako kolektívna du-
chovnosť, koreluje vnímanie tvaroslovia ako koexistencie neformálnych sociálnych pravi-
diel. Spôsob ich koexistencie sa dá vystihnúť pojmom koherencia. Vyššie citovaný Saussu-
reov výrok, že keď oddeľujeme jazyk od hovoru, oddeľujeme to, čo je u jednotlivca sociál-
ne, sa tu reinterpretuje v tom zmysle, že sa oddeľujú konštitučné konvencie jazyka ako 
komponent obsahu jazykových znalostí jednotlivcov. Odvolávaním sa na jazykové znalosti 
používateľov sa naznačuje, že povaha abstraktného objektu zvaného morfologický systém 
je určená tým, v akej podobe jestvujú morfologické konvencie, čiže morfologické pravidlá 
v zmysle neformálnych sociálnych pravidiel, v jazykových znalostiach a v akých vzťahoch 
koexistujú. Morfologické konvencie, t. j. v sociálnej interakcii konštituované pravidlá pri-
raďovania morfologických výrazov morfologickým významom, sú založené na analógii 
a vložené do morfologického návykového správania používateľov jazyka, ktorého podkla-
dom je intuitívna morfologická znalosť (intuitívnosť sa prejavuje v tom, že používateľ ne-
dokáže jasne povedať, prečo sa tak správa a prečo je to dobré správanie). Návykovosť 
morfologického správania je ukazovateľom toho, že morfologické pravidlá jestvujú ako 
analógia medzi morfologickými výrazmi, ktorá nevyžaduje – následkom toho, že používa-
telia tieto výrazy majú osvojené ako návyky – zovšeobecnenie, a teda disponovanie men-
tálnou reprezentáciou pravidla zodpovedajúceho formám lingvistických pravidiel. Exem-
plárny spôsob existencie pravidla sa prejavuje, keď sa návykové morfologické správanie 
preruší, napríklad komunikant má použiť nefrekventovaný výraz v istom tvare. Na tento 
rušivý moment používateľ nereaguje aplikáciou morfologického pravidla korešpondujúce-
ho s pravidlom v lingvistických opisoch, ale evokovaním výrazu na navodenie analógie. 
Tento spôsob existencie morfologického pravidla je v pozadí akceptácie „odklonov“ od 
reťazca analogických výrazov, napríklad čaju, chmeľu, žiaľu (G. sg. látkových 
a abstraktných maskulín typu stroj), ale jačmeňa, oleja, vývoja a pod., a teda aj morfolo-
gických zmien. 
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Na podporu poukazu na exemplárny spôsob existencie pravidla poslúži aj odkaz na 
exemplárny model ukladania pojmov do pamäti. V psychológii sa upozorňuje na model 
reprezentácie pojmu, ktorý zobrazuje ukladanie informácií prostredníctvom jednotlivých 
exemplárov, teda nie na abstraktnej, kategoriálnej úrovni. Model vypovedá o tom, že keď 
sa istý objekt má zaradiť do triedy, funguje ako stimul na aktualizáciu podobných exem-
plárov. Čím vyššia je miera podobnosti, tým ľahšia je aktualizácia. Pritom treba počítať 
s tým, že sa môžu aktualizovať aj exempláre konkurenčnej pojmovej triedy, takže objekt je 
zatriedený vtedy, keď sa exempláre istej triedy aktualizujú pred evokovaním exemplárov 
inej triedy (porov. Schrammeier, 1989, s. 1). 

Termín koherencia je v tejto súvislosti stimulovaný otázkou, v akom vzťahu sú konven-
cionalizácie. Kým morfologické konvencie fungujú ako kohézny činiteľ, čiže ako zakladajúci 
faktor danej morfológie, vzťahy medzi nimi určujú jej povahu, ktorá sa vystihuje pojmom 
koherencia. Návykový a exemplárny spôsob existencie morfologických pravidiel, ktorý 
deaktualizuje uvedomenosť (resp. reflexívnosť) a zovšeobecňovanie, nie je zlučiteľný 
s predstavou, že koherenciu tvorí komplex vzťahov, ktorý sa tradične vníma ako štruktúra 
morfologického systému, ktorá mu zabezpečuje potrebnú stabilitu a dobré fungovanie. 
Morfologické konvencie sú koherentné v tom zmysle, že voľne koexistujú rozličné lokálne 
vzťahy medzi nimi, teda vzťahy medzi pármi konvencií. Ide o relácie rozličného druhu: 
o komplementárny vzťah – pravidlá sa vzájomne dopĺňajú, o konkurenčný vzťah – isté 
pravidlo sa presadzuje na úkor iného pravidla, o protirečivý vzťah – istému pravidlu proti-
rečí iné pravidlo, o špecifikačný vzťah a pod. Z tohto pohľadu klasicky chápaný morfologic-
ký systém sa javí ako lingvistický konštrukt, ktorý je výsledkom jazykovedného dotvorenia 
morfologickej intuície používateľov z istej teoretickopoznávacej perspektívy. Chápaniu 
predmetnosti abstraktnej morfológie ako kolektívnej duchovnosti zodpovedá jej určenie 
ako neformálneho celku: jej celostnosť je daná kohéznou silou morfologických konvencií 
a jej povaha je určená ich koherenciou. Ak by sa aj na tento celok aplikoval výraz systém, 
dalo by sa hovoriť o intuitívnom systéme, ktorého špecifickosť spočíva v tom, že ho identi-
fikujú prvky (konvencie, pravidlá na základe príznaku „normálny“) a jeho stavba (vzťahy 
medzi konvenciami, pravidlami) spočíva v operatívnych bezprostredných vzťahoch, ktoré 
sa vyznačujú nehomogénnosťou. 

Zo stanoviska nominalizmu, z ktorého sa morfológii prisudzuje kolektívna materiálna 
predmetnosť, nejestvuje abstraktný morfologický systém v žiadnom zmysle, ale len mno-
žina morfologických návykov. Otázka je, či namiesto množiny netreba hovoriť v nejakom 
zmysle o systéme návykov, takže sa pýtame na to, či istý návyk pôsobí na iný návyk. Do 
pozornosti sa dostáva rozširovanie morfologických návykov ako mechanizmus ich dynami-
zácie. Pozorujeme napríklad, že morfologický návyk k Anči, Soni, Bystrici, únii a pod. sa 
rozširuje do sféry genitívu: od Anči, Soni, z Bystrici, únii atď.; alebo návyk herci, speváci 
a pod. sa rozširuje tak, že sa vyskytuje aj návyk darci, záujemci a pod.; alebo návyk chytá, 
správa sa a pod. sa rozpína tak, že sa objavili tvary hltá, gagotá, chichotá sa atď. 
Z nominalistického hľadiska ide jednoducho o to, že morfologický návyk s častejším výsky-
tom sa rozšíri na úkor iného morfologického návyku, čo sa deje prostredníctvom koexis-
tencie rozširujúceho sa a zasiahnutého návyku. Frekvenčne motivovaná expanzia návyku 
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vytvára konkurenciu návykov, čo môže viesť k eliminácii zasiahnutého návyku alebo 
k tomu, že tento návyk nadobudne osobitnú kvalitu. Morfologické návyky tvoria celost-
nosť práve tým, že ide o návykovosť, teda o normálne, prirodzené morfologické správanie 
(porov. s príznakom „normálny“ vyššie). Táto celostnosť vykazuje minimálnu kvalitu sys-
tému tým, že expanziou návykov sa navodzujú vzťahy, ktoré dynamizujú návykový celok. 

Existuje morfológia? 
Myslenie v duchu nominalistickej pozície môže vyústiť do extrémnej otázky, či vôbec 

jestvuje morfológia. Uvedomujúc si, že dieťa si osvojuje to, čo sa nazýva slovný tvar, ko-
munikačne v syntaktických celkoch a tak ho neustále vníma v sociálnej interakcii, vynára 
sa nám hypotéza, že slovné tvary si ukladá do lexikálnej pamäti (do lexikónu v zmysle ge-
neratívnej gramatiky) ako dispozičné jednotky (hotové, neutvárané jednotky) poznačené 
okolím ich výskytu. Podľa tejto hypotézy jestvujú len jednotky lexikónu a syntaktické pra-
vidlá. Závažné je to, že tieto jednotky synchrónne s ich osvojovaním si nadobúdajú status 
automatizovanosti, čo deaktualizuje potrebu pravidiel tvorenia tvarov, ktorá sa spája 
s ekonomikou ovládania morfológie, ako aj usporiadanosti, ktorá sa tradične zachytáva 
ako flektívna paradigma. Opakovanosť morfologických štruktúr, z ktorej sa vyvodzujú 
morfologické pravidlá, a opozičné vzťahy medzi nimi, z ktorých sa konštituujú paradigmy, 
sú javy z poľa analytického vnímania, a teda sú v centre pozornosti pri lingvistickom opise. 
Automatizované uplatňovanie tvarov takéto vnímanie nenavodzuje, je späté s holistickým 
vnímaním, pri ktorom jednotky lexikónu fungujú ako celosti.  

Záver 
Odlišné odpovede na otázku, ako jestvuje morfológia, resp. či vôbec existuje, vyplývajú 

z toho, že morfologickým abstrakciám sa prisudzuje buď reálny, alebo len domnelý onto-
logický status, ako aj z toho, že so slovnými znakmi, ktoré sa označujú ako ohybné, sa 
myšlienkovo dá zaobchádzať analyticky aj holisticky. Potreba reflexie klasických opisov 
morfologického systému so zreteľom na jeho ontologický status je potláčaná tým, že aj 
domnelý reálny morfologický systém môže byť intersubjektívne platný, t. j. môže pôsobiť 
na členov jazykového spoločenstva ako pravá ontologická realita. Tento jav patrí evident-
ne do kategórie „autonomizácia produktov ľudskej mysle“ – autonomizovaný duchovný 
produkt môže pôsobiť na človeka ako overiteľná skutočnosť. Jav zvaný intersubjektívna 
platnosť odpútava pozornosť od korešpondenčnej pravdy. Keďže abstraktný morfologický 
systém je metodicky založený na analýze slovných znakov, ich rozložiteľnosť a s ňou súvi-
siace javy (pravidelnosť, nepravidelnosť, včlenenosť do paradigiem a pod.) sú podkladom 
deskriptívnej reprezentácie systému. Toto zasa odpútava pozornosť od toho, že slovné 
znaky jestvujú ako rečové návyky, ako ich automatizované ovládanie založené na „dôver-
nostnej znalosti“ (Nordenstam, 1986; autor používa tento termín v súvislosti s etickou 
kompetenciou), a tak sa nereflektuje analytickosť z tohto hľadiska. Otázka, ako jestvuje 
morfológia, smeruje jednak k jej ontológii a jednak k tomu, aby odpovedanie na ňu pod-
porilo uvedomovanie si potenciálnej poznávacej reštrikcie a jej možných následkov, ak sa 
vedome či nevedome izoluje jedna metodológia. 
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How does the morphology exist  
The author asks the question about how the morphology exists and he outlines the 

possible answers. He calls the attention to two aspects of this question. The first one con-
cerns the nature of the object that is called morphological system: What kind of object it 
is? The second one implies the following: In what sense is the morphology considered 
a system? The author explicates the reasons for the different answers and he presents the 
underlying ideas, in order to challenge a confrontation of the methodological concep-
tions. 
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