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0. Absencí absolutní chronologie v datování konkrétních jevů dlouhodobě trpěly 

nejvýznamnější vědy, objektem jejichž zájmu je člověk z pohledu vývoje: archeologie, 

genetika s antropologií i historická jazykověda. Všechny jmenované disciplíny se musely 

spokojovat pouze s chronologií relativní. Archeologie se opírala zejména o metody terénní 

geologie, kdy hlubší kulturní vrstva předpokládá vyšší stáří. V genetice a antropologii se 

přeměřovaly lebky a všechny končetiny, vypočítávaly se všemožné podíly a z jejich srovnání 

se odvozovaly závěry o vývojových tendencích. Také historická jazykověda umí určit pořadí 

změn např. ve vývoji hláskosloví. Pokud však překročíme časovou hranici datovaných 

písemných záznamů, zůstává jediný prostředek pro absolutní chronologii - studium výpůjček 

z jazyků či do jazyků s delší literární historií. Za touto časovou mezí, např. při určování stáří 

rozchodu, tzv. divergenci, konkrétního seskupení příbuzných jazyků, neposkytuje tradiční 

historická jazykověda už nic.  

0.1. Klíčem k absolutnímu datování divergence původně geneticky jednotných populací se 

stal objev vnitřní struktury nukleových kyselin, nositelek genetické informace z r. 1953, kdy 

Američané Francis H.C. Crick a James D. Watson a Novozélanďan Maurice H.F. Wilkins 

vytvořili jejich šroubovicový model. O 9 let později byli oceněni Nobelovou cenou. Další 

bádání na poli přirozených mutací genetických informací přineslo důkaz, že studované změny 

jsou funkcí času, tudíž dle jejich četnosti je možno určit dobu, po jakou proces změn probíhá. 

Je-li impulsem ke změnám rozpad původně homogenní populace, máme zde nástroj ke 

změření doby, po jakou jsou dceřiné populace odděleny.  

0.2. Rovněž archeologie překročila hranice možností geologických vrstev a dopracovala se 

hned několika metod určujících stáří zkoumaných objektů. Zmiňme nejvýznamnější z nich, 

tzv. radiokarbonovou metodu. U jejího zrodu stál americký chemik Willard Frank Libby. Na 

počátku byl objev radioaktivního izotopu uhlíku s atomovým číslem 14 z r. 1939. Tehdy se 

zjistilo, že tento izotop vzniká v horních vrstvách atmosféry, kde neutrony uvolňované 

kosmickým zářením mění jádra dusíku právě v radioaktivní izotop uhlíku. Atmosférický 

radiouhlík, jehož podíl oproti běžnému uhlíku C12 byl stanoven na 1 : 1012, je chemicky velmi 

aktivní a rychle se mění v oxid uhličitý. V této podobě je asimilován zelenými rostlinami. 

Prostřednictvím potravního řetězce se pak dostává do všech živých organismů. Vlastnosti 

izotopu C14 Libby aplikoval r. 1947 pro archeologické datování vzorků organického původu. 

Vycházel z následujících předpokladů: podíl izotopů C14 a C12 je v živých organismech stálý. 

Po jejich smrti nastává rozpad radioaktivních jader, který se řídí exponenciální funkcí, tj. po 

uplynutí určitého časového intervalu klesá podíl radioaktivních jader na polovinu, po uplynutí 

téhož intervalu opět na polovinu, tj. polovinu oné poloviny, atd. Časový interval, po jehož 

uplynutí klesá podíl původního množství na polovinu, se nazývá poločas rozpadu. Je to 

veličina vlastní všem radioaktivním látkám. Pro izotop C14 stanovil Libby poločas rozpadu na 

5568 let. Radiokarbonová metoda, ač drahá a zatížena nezanedbatelnou chybou, se na dlouho 

stala jediným nástrojem archeologů při určování absolutního stáří vzorků organického 

původu. Libbyho přínos byl r. 1960 oceněn udělením Nobelovy ceny za chemii. Posléze se 

však ukázalo, že poločas rozpadu izotopu C14 byl stanoven nepřesně. Jeho nová hodnota byla 

vyčíslena na 5730 let. Také axiom o konstantním podílu izotopů uhlíku v atmosféře vzal za 

své. Další bádání ukázalo, že podíl izotopů kolísal v závislosti na intenzitě kosmického záření 

a změnách zemského magnetického pole. Řešení, jak naměřené hodnoty přiblížit skutečným, 

poskytla tzv. dendrochronologická kalibrace. Kmeny stromů použité např. pro starověké 

stavby, jejichž stáří umíme datovat, skýtají svými letokruhy jednoznačné absolutní datování. 

Radiokarbonové datování stáří jejich dřeva dává pravidelně mladší výsledky než je součet 

věku stavby plus příslušný počet letokruhů. Touto cestou lze porovnat celou řadu dat a 

propojit je do tzv. kalibrační křivky. Ověřitelné výsledky se již velmi blíží realitě, ale přesto 

nejpřednější laboratoře specializované na radiokarbonové datování předkládají různé 



kalibrační křivky. Připomeňme elementární matematický aparát, užívaný pro radiokarbonové 

datování: 

(1) ΔN(t) = -λ·N(t)·Δt ... úbytek ΔN z N radioaktivních jader za časový interval Δt, kde λ je 

konstantou úměrnosti 

(2) dN(t) = -λ·N(t)·dt ... aproximace diskrétních veličin spojitými umožňující integraci 
     
      ∫dN(t) = ∫-λ · dt 
        N(t)                   .... jež vede k řešení 
         
ln N(t) = -λ · t + C. Po odlogaritmování dostaneme 
 
        N(t) = e-λt + C   = e-λt  · eC, kde eC = K.  Můžeme tedy psát  
        N(t) = K· e-λ t .  
 

Zbývá určit smysl konstanty K. Učiníme tak vzhledem k počátečním podmínkám, tj. v čase t 
= 0, kdy N(t) = N0: 

(3) N(t) = N0 · e
-λ t , kde N0 představuje počet nerozpadlých jader na počátku procesu.  

Z rovnice (3), která je standardním řešením diferenciální rovnice (2), odvodíme význam tzv. 

poločasu rozpadu T, který je definován jako doba, za níž klesne počet nerozpadlých jader na 

polovinu: 

(4) N(T) = 1/2 N0  
       1/2N0 = N0 · e

-λT, po zkrácení 
       1/2 = e-λT , po zlogaritmování 

     ln 1/2 = -λT, tj. ln 2 = λT, čili 

(5) T =  


2ln
             

Poločas rozpadu radioaktivního izotopu C14 byl experimentálně stanoven na 5730 let. Umíme 

tedy určit hodnotu rozpadové konstanty λ. 

Při praktických výpočtech je užitečné vyjít ze vzorce, který vyplývá z definice poločasu 

rozpadu. Klesne-li počet nerozpadlých jader po každém uplynutí doby T na polovinu, bude 

platit: 

(6) N(t) = N0 · (
1/2)

n , kde n znamená, kolik intervalů T pokrývá stáří vzorku. Odtud 
 

0N

N(t)  =   (
2

1 )n
 ,  tj.    

t)(N

N 0  =  2
n .   Zlogaritmujeme 

  

ln 
t)(N

N 0   =  ln 2n  = n · ln 2   a dostaneme 

                                                

(7) n = 
2ln 

N(t)

N
ln 0

 

Odtud vyplývá pro stáří vzorku 
 

(8) t = n T . 
 

1. Libbyho radiokarbonová metoda už na přelomu 40. a 50. let inspirovala amerického 

antropologa a specialistu na jazyky původních obyvatel Ameriky, Morrise Swadeshe, k 

aplikaci na vývoj jazyků, jejímž cílem mělo být absolutní datování dob divergence příbuzných 

jazyků. Swadesh usoudil, že výměna slov v jazyce se řídí obdobným exponenciálním 

zákonem jako rozpad radioaktivních jader izotopu C14. Potřeboval zjistit, jaká je rychlost 

výměny. Stanovil testovací spisek významů, nejprve o 215, poté o 200 lexikálních 



jednotkách, o nichž se domníval, že pravděpodobnost jejich přejímání jinými jazyky je 

minimální a současně jsou dostatečně univerzální, aby nezávisely na zeměpisných či 

kulturních podmínkách. Za spolupráce se specialisty zjišťoval rychlost změn testovacího 

spisku v jazycích s dostatečně dlouhou literární tradicí. Výsledky přepočtené na časový 

interval tisíc let kolísaly kolem průměrné hodnoty 19,5% změn z testovacího spisku, tj. v 

průměru 80,5% slov tzv. základní slovní zásoby ve vývoji jednoho jazyka by se během 

jednoho tisíciletí mělo zachovat (viz Swadesh 1952). Samozřejmě jen za předpokladu, jde-li o 

univerzální konstantu. V r. 1955 Swadesh publikoval novou studii, do níž už promítl první 

kritické reakce na uvedení glottochronologie o tři roky dříve. Nejradikálnější změnu prodělal 

testovací spisek. Ze dvou stovek jej Swadesh redukoval na rovnou stovku, přičemž některé 

nedostatečně univerzální pojmy nahradil jinými, s univerzálnější platností. Vzhledem k 

novému spisku přepočítal i rozpadovou konstantu. Její novou hodnotu stanovil na 14%. To 

znamená, že za 1000 let se podle Swadeshe v základním spisku v průměru zachová 86% 

lexikálních jednotek. Základní postuláty varianty glottochronologie z r. 1955 mohou být 

zformulovány následovně: 

[1] Ve slovní zásobě každého jazyka lze vydělit její část, která se vyznačuje vyšší stabilitou 

než zbytek. Nazvěme ji bázovou slovní zásobou (BSZ). 

[2] Je možno určit množinu významů, které se v libovolném jazyce závazně vyjadřují slovy z 

bázové slovní zásoby. Označme ji termínem základní testovací spisek (ZTS). Symbol N0 bude 

znamenat počet různých významů, z nichž spisek sestává. 

[3] Podíl r slov ze základního testovacího spisku, která se zachovávají po uplynutí stálého 

časového intervalu t, je konstantní; tj. záleží jen na délce intervalu, nikoliv na konkrétním 

jazyce či výběru slov. 

[4] Všechna slova, z nichž sestává základní testovací spisek, mají stejné šance se zachovat 

během daného časového intervalu.  

[5] Pravděpodobnost pro slovo ze základního testovacího spisku prajazyka zachovat se v 

testovacím spisku dceřiného jazyka nezávisí na jeho pravděpodobnosti zachovat se ve spisku 

jiného dceřiného jazyka. 
 

Pro vyčíslení doby, která uplynula mezi existencí jazyků A a B, kde B je potomkem A, 

Swadesh převzal matematický aparát radiokarbonové metody. Vyšel z rovnice (3): 

(9) N(t) = N0  e
-λt , kde λ představuje obdobu rozpadové konstanty v rovnici (3). Přesně je 

definována jako podíl slov v ZTS, která se vymění po proběhnutí jednoho tisíciletí. Odtud 

(10)    
0N

N(t)
 = e-λt, čili ln 

0N

N(t)  = -λ·t. Odtud 

 

(11) t = 
-

N

N(t)
ln 

0  nebo ln 


cln
, kde c = 

0N

N(t)
. 

 

Pokud podíl r z postulátu (3) také vztáhneme k periodě jednoho tisíciletí, bude představovat 

konstantu komplementární k λ , tj.  

(12)  r = 1 - λ .  

Pro úbytek slov ze ZTS za jedno tisíciletí platí ΔN = N0 - N(t1) = N0 - N0  e
-λ1

 = N0 (1- e
-λ

). 

Stejnou hodnotu musí představovat i součin N0  . Porovnáním 1 - e
-λ

 = λ = 1 - r (viz 11) 

dostáváme  

(13) r = e
-λ

. 



Ke stejnému výsledku dospějeme ještě rychleji porovnáním pravých stran rovnic 

vyjadřujících podíl zachovaných slov v ZTS za jedno tisíciletí: N = N0  e
-λ 1 a  N = N0  r.  

 

Potom lze rovnici (10) přepsat pomocí vztahu (13) v podobě 

(14) c = rt , kde t udává čas v tisíciletích. 
 

Vzhledem k postulátu 5 bude podíl c2 zachovaného lexika ze ZTS ve dvou příbuzných 

jazycích, tj. jazycích, které se vyvinuly ze společného prajazyka, roven druhé mocnině podílu 

slov zachovaných ve vývoji jednoho jazyka: 

(15) c2 = (rt)2 = r2t.  Logaritmováním vyjádříme t: 

        

ln c2 = ln r2t = 2t ln r.  Odtud 

(16) t =  
rln  2

cln 2   nebo vzhledem ke vztahu (13) 

 

(17) t =  
 2-

cln 2


, kde c2 znamená podíl společně zděděných párů slov z počtu všech párů slov v 

ZTS obou zkoumaných jazyků. 

Vzorce (16) nebo (17) se při aplikaci glottochronologie uplatňují nejčastěji. Pro ilustraci 

praktického postupu zkusme odhadnout dobu divergence němčiny a francouzštiny. V ZTS 

obou jazyků najdeme 33 párů společně zděděných slov. Oba spisky jsou kompletní, můžeme 

tedy položit c2 = 0,33. Dosazením do rovnic (16) respektive (17) dostáváme dobu divergence 

v tisíciletích: 

(16') t =  
0,86ln  2

0,33ln 
 = 

0,30164-

1,10866 -
 = 3,675 

 

 

V praxi je výhodnější vypracovat si dostatečně bohatou množinu dat s odpovídajícími podíly 

zachování ZTS ve vývoji jednoho (c1), respektive dvou (c2) jazyků; t udává časovou 

vzdálenost od současnosti - viz TABULKA 1:  
 

c1 0,99 0,97 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 

c2 0,97 0,94 0,90 0,81 0,72 0,64 0,56 0,49 0,42 0,36 0,30 0,25 0,20 0,16 0,12 0,09 0,06 0,04 0,02 0,01 

t 0,03 0,20 0,35 0,70 1,10 1,50 1,90 2,40 2,90 3,40 4,00 4,60 5,30 6,10 7,00 8,00 9,30 10,7 13,0 15,3 

 

Dobu divergence němčiny a francouzštiny odečteme v řádku pro c2 a t, když hodnota 0,33 se 

nachází mezi časy 3,40 a 4,00 tisíciletími. Odtud vyplývá, že společný prajazyk obou jazyků 

lze Swadeshovou metodikou datovat do doby asi před 3 700 roky, tj. 1 700 let př. Kr.  

Zatím jsme uvažovali pouze o synchronní dvojici příbuzných jazyků. Jiná situace nastane, 

když každý z dvojice analyzovaných jazyků byl zaznamenán v jiné době, tj. od rozpadu jejich 

společného prajazyka do jejich zaznamenání uplynula různě dlouhá období t1 a t2. Pro tuto 

situaci Swadesh vychází ze vztahu (16), který může být přepsán v podobě 2t =  
rln 

cln 2 , a dále 

                                                                                                                                               

(18) t1 + t2 =  
rln 

cln 
 

Protože obvykle neznáme ani jeden z časových úseků t1 a t2, ale zpravidla jen jejich rozdíl     

Δt12, nahradíme součet t1 + t2 výrazem t1 + t1 + Δt12 = 2t1 + Δt12, kde t1 je kratší z obou 

časových úseků t1, t2. Odtud dostáváme pro dva asynchronně zaznamenané jazyky: 

(19) t1 =  
rln  2

cln 
 -  

 2

 t12
, kde t1 = min (t1, t2). 

 



2. Swadeshovu glottochronologii uvítali specialisté zabývající se jazyky bez delší literární 

historie. Naopak, nejpříkřejšího odmítnutí se jí dostalo od indoevropeistů. Známá historie 

jazyků s delší literární tradicí se někdy až dramaticky lišila od glottochronologických 

prognóz. Zajímavější, než apriorní odmítnutí glottochronologie jako takové, se jeví kritiky 

jednotlivých východisek či postupů, zvláště, když autoři navrhují svá alternativní řešení. 

Nejpozoruhodnější modifikaci předložila Kanaďanka Sheila Embletonová (1986) a Rus 

Sergej Starostin (1989, anglická verze 1999). Oba lingvisté se shodují v závěru, že klasická 

Swadeshova glottochronologie se mýlí v tom, že nerozlišuje záměnu slova za inovaci od 

náhrady výpůjčkou. Např. takovou inovací je ruské slovo glaz, které nahradilo všeslovanské 

*oko. Výpůjčku zřejmě íránského původu lze identifikovat v ruském sobaka, oproti méně 

užívanému pës, které odráží všeslovanské *pьsъ "pes". Starostinovo řešení je prosté: před 

jakýmikoliv výpočty je třeba spisek očistit od všech výpůjček. Učiníme-li tak u jazyků, na 

základě jejichž analýzy byla stanovena ‘rozpadová konstanta’ λ, dostaneme menší hodnotu 

konstanty a její výrazně menší rozptyl (tabulka 3). Starostin však šel ještě dále. Srovnal podíly 

zděděné slovní zásoby v týchž jazycích za různou dobu divergence v přepočtu na jedno 

tisíciletí, konkrétně v několika románských jazycích oproti lidové latině z poloviny 1. tis. n. l. 

a oproti rané klasické latině reprezentované dílem Plauta z přelomu 3. a 2. st. př. Kr. Hodnoty 

c v tabulce 2 jsou již očištěny od výpůjček, čas je udáván v tisíciletích. 
 

TABULKA 2 

jazyk 
c = N(t) , t = 1,5 

           No 
λ = ln c , t = 1,5 

          -t 
c = N(t) , t = 2,2 

            -t 
λ = ln c , t = 2,2 

             -t 

francouzský 88/99 = 0,89 0,07 75/97 = 0,77 0,12 

španělský 90/98 = 0,92 0,06 79/97 = 0,80 0,10 

rumunský 87/96 = 0,91 0,06 76/95 = 0,80 0,10 
 

Starostin nachází pro rozdíly ve třetím a pátém sloupci jediné vysvětlení: vzorec (11), z něhož 

vyplývá, že  λ  = 
 t-

cln 
,   ve skutečnosti neplatí. Empirické hodnoty v tabulce 2 potvrzují, že                           

vhodnou aproximací je funkce λ* = 
t


 = 

2 t-

cln 
  (20).                                                                         

                                                             

Podklady pro předchozí úvahy shrnuje TABULKA 3: 
jazyk stáří t [tisíciletí] λ podle Swadeshe λ bez výpůjček λ* = λ / t 

anglický 1,3 0,14 0,10 0,08 

německý 1,2 0,08 0,05 0,04 

norský (riksmal) 1,0 0,20 0,05 0,05 

islandský 1,0 0,06 0,06 0,06 

francouzský 1,5 0,09 0,07 0,05 

španělský 1,5 0,07 0,06 0,04 

rumunský 1,5 0,09 0,06 0,04 

japonský 1,2 0,11 0,06 0,05 

čínský 2,6 0,10 0,10 0,04 

 

Je zřejmé, že rozptyl tzv. ‘rozpadové konstanty’ λ v souladu s teorií zformulovanou 

Swadeshem je značný, od 6 do 20%. Očistíme-li spisky od výpůjček, rozptyl u analyzovaných 

devíti jazyků se zúží na interval 5 až 10%. Ještě užší interval vychází v případě, že λ je funkcí 

času, jak vysvětluje předchozí odstavec. Abstrahujeme-li od angličtiny, pohybujeme se mezi 4 

až 6%. Touto cestou se Starostin dopracoval k odhadu, že časovému intervalu 1000 let 

odpovídá λ = 0,05. Situace angličtiny je zapeklitější, jako by se vyvíjela rychleji než je u 

většiny ostatních jazyků běžné. Podle Starostina zde spolupůsobilo více vlivů, z nichž za 

nejvýznamnější pokládá masívní vliv jiných jazyků, v letech 800-1100 staroseverštiny, další 

půltisíciletí francouzštiny.  
 



Ale ani nová hodnota rozpadové konstanty ustanovená na 5% nezabraňuje tendenci k nižšímu 

datování dob divergence, jde-li o větší časovou vzdálenost. Zde Starostin hledá řešení v 

následující úvaze. Empiricky je prokázáno, že jednotlivá slova ve slovní zásobě jakéhokoliv 

jazyka včetně ZTS podléhají změnám nerovnoměrně. Pokud bychom v konkrétním jazyce 

slova seřadili v pořadí od nejméně stabilních po nejstabilnější, slova s nejnižší stabilitou by se 

vyměnila nejrychleji, zatímco slovům stabilnějším by byl určen delší ‘život’. Rychlost 

výměny tedy s časem klesá. Odtud Starostin odvozuje, že rychlost změn přímo závisí též na 

průběžné hodnotě c(t) podílu slov zachovaných v čase t. Vzorec (9) tak nabývá nové podoby: 

 

(21) N(t) = No  e -λ  c(t)  t
2  pro vývoj jednoho jazyka, kde c(t) = 

0N

N(t)
,   

(22) N(t) = No  e -2λ c(t)   t2  pro divergenci dvou jazyků vyvíjejících se ze společného prajazyka. 
 

Odtud už vyplývá výraz pro čas vývoje jednoho jazyka (23), resp. pro dobu divergence dvou 

jazyků (24):  

 

(23) t  = 
c-

cln 


 

(24) t  = 
c2-

cln 


  

 

Výsledkem je transcendentní funkce, neboť c = c(t). Nejpohodlnější určování dob divergence 

pro empiricky zjištěné hodnoty c poskytuje tabulka 4, kterou propočítal Sergej Starostin:  

 

c1 0,99 0,97 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 

c2 0,97 0,94 0,90 0,81 0,72 0,64 0,56 0,49 0,42 0,36 0,30 0,25 0,20 0,16 0,12 0,09 0,06 0,04 0,02 0,01 

t 0,3 0,8 1,0 1,5 2,0 2,4 2,8 3,2 3,7 4,1 4,7 5,3 6,0 6,8 7,8 9,0 10,7 12,7 16,6 21,5 

 

Nyní můžeme přepočítat úlohu o době divergence němčiny a francouzštiny. V obou jazycích 

lze v ZTS určit po třech výpůjčkách. Společných paralel napočítáme 33. Odtud tedy vyplývá  

                                                c2 = 
3 - 3 - 100

33
 = 

94

33
 = 0.351 = 35,1%. 

 

Tomu odpovídá doba divergence asi 4 220 let. Samozřejmě je přehnané konstatovat, že dva 

jazyky se oddělily v jednom konkrétním desetiletí. Pravdě bude blíže formulace, že společný 

prajazyk, ze kterého vzešla současná němčina i francouzština, se rozpadá asi v 23. st. př. Kr.  

 

2.1. Úplně jinak než Swadesh vyřešil Starostin problém datování divergence dvou 

asynchronních jazyků. Nová strategie řešení spočívá v tom, že historická data se promítnou do 

současnosti a zde se uplatní stejný postup jako pro živé jazyky. Bude užitečné celou 

proceduru rovnou demonstrovat na konkrétních jazycích, např. klasické latině (1. st. př. Kr.) a 

gótštině Wulfilova překladu Nového zákona (asi polovina 4. st. n.l.). Latinský korpus je 

úplný, v gótském chybí 18 jednotek (zahrneme-li sem krymsko-gótské ada "vejce"). Máme 

tedy k dispozici 82 párů doložených slov ze ZTS. Mezi nimi napočítáme 39 slov 

etymologicky totožných, tj. zděděných ze společného prajazyka. Podíl 39/82 znamená 47,6%. 

Jazyku zaznamenanému před dobou Δt by v současnosti zůstalo c-krát méně slov ze ZTS. Pro 

latinu z 1. st. př. Kr. jde asi o 84,5%. Pokud by přežila gótština do současnosti, jejímu 

hypotetickému potomku by zůstalo 89,2% slov ze ZTS (obě hodnoty vyplývají z tabulky 4, 

tedy přesněji řečeno, z její podrobnější varianty). Společný prajazyk obou jazyků promítnutý 

do současnosti by zachoval cLG  cL  cG = 0,476  0,842  0,892 = 0,357, tj. 35,7% společných 



slov. Připomeňme, že srovnání francouzštiny a němčiny přineslo výsledek jen o 0,6% nižší. V 

obou případech se dostáváme do 23. st. př. Kr. 

 

 

Aplikace rekalibrované glottochronologie ke klasifikaci slovanských jazyků 

 

1. Jeden z nejdůkladnějších pokusů aplikovat glottochronologii pro slovanské jazyky pochází 

od českých slavistů A. Lamprechta a M. Čejky (1963) a samotného Čejky (1972). Ve své 

studii z r. 1972 Čejka sestavil stoslovné spisky z 12 živých slovanských jazyků. Jeho 

výsledky přibližuje následující tabulka (v % zaokrouhlených na celá čísla): 
 mak. sch. sln. slk. čes. hluž. dluž. pol. blr. ukr. rus. 

bul. 86 80 76 75 74 73 71 74 77 72 74 

mak.  84 75 76 75 76 73 71 74 71 70 

sch.   85 80 79 77 74 75 77 73 71 

sln.    80 84 78 78 79 76 71 74 

slk.     92 86 87 85 80 76 74 

čes.      87 87 81 77 73 74 

hluž.       94 80 78 74 74 

dluž.        83 78 74 73 

pol.         80 76 77 

blr.          92 86 

ukr.           86 

 

Další krok spočívá v nalezení takových dvojic či početnějších seskupení jazyků, které jsou 

svázány nejužší příbuzností. Dvojice (trojice atd.) s nejvyšším stupněm příbuznosti poslouží 

jako základ pro srovnání jdoucí do hlubší minulosti. Dostáváme pořadí prvních pěti dvojic: 

hluž. + dluž. (= luž.) 94%, čes.+ slk. (= čsl.) 92%, blr.+ ukr. 92%, bul. + mak. 86%, sch. + sln. 

85%. V dalších úvahách budeme východoslovanské jazyky pokládat za samostatnou jednotku 

vzhledem k 86%, které spojují ruštinu s běloruštinou i ukrajinštinou. Polština nevykazuje 

vyšší afinitu s žádným jazykem (85% mezi polštinou a slovenštinou stojí za povšimnutí, ale 

ustupuje 92% mezi slovenštinou a češtinou, i 86÷87% mezi češtinou a horní i dolní lužickou 

srbštinou, ponecháváme ji proto samostatnou. 

 
 sch. + sln. čsl. luž. pol. vsl. 

bul. + mak. 78.8 75.0 73.3 72.5 73.0 

sch. + sln.  80.8 76.8 77.0 73.7 

čsl.   86.8 83.0 75.7 

luž.    81.5 75.2 

pol.     77.7 
 

Je zřejmé, že podle Čejkových výsledků západoslovanské jazyky tvoří svébytnou větev, 

sestávající z polštiny a vysoce kompaktní jednotky lužicko-československé, vzhledem k 

průměrnému skóre 86.75% mezi československou a lužickou větví. Specifickou pozici 

zaujímá slovinština, přimykající se jak k srbochorvatštině (85%), tak češtině (84%). 

Vzhledem k tomu, že češtinu nemůžeme oddělit od slovenštiny (92%), je třeba se dívat na 

vztah ke slovinštině prostřednictvím celé česko-slovenské jednotky. Průměr mezi hodnotami 

spojujícími slovinštinu s češtinou (84%) a slovenštinou (80%) činí 82%, oproti 85% mezi 

slovinštinou a srbochorvatštinou. Průměrná hodnota shod mezi pěti západoslovanskými 

jazyky činí 86.2%, ale i průměr z nejnižších hodnot, které nacházíme mezi polštinou a oběma 

zbývajícími větvemi, tj. (83.0+81.5)%/2 = 82.3%, překonává 82% mezi slovinštinou a větví 

česko-slovenskou. Je tedy třeba akceptovat tradiční přiřazení slovinštiny k srbochorvatštině. 

Zajímavě dopadá srovnání společné slovní zásoby mezi slovinsko-srbochorvatskou jednotkou 

a jednotkou západoslovanskou (78.4%) na jedné straně a bulharsko-makedonskou (78.8%) na 



straně druhé. Rozdíl 0.4% je natolik malý, že dovoluje uvažovat o rozpadu 

jihozápadoslovanského dialektového kontinua prakticky ve stejnou dobu na tři části: 

západoslovanskou, slovinsko-srbochorvatskou a bulharsko-makedonskou. Vezmeme-li v 

úvahu výrazně nižší skóre mezi západoslovanskými jazyky a bulharštinou s makedonštinou 

(73.8%), dostáváme celkový průměr pro jazyky jihozápadoslovanské 76.1%. Tento výsledek 

se příliš neliší od společného průměru 75.9% pro jazyky západoslovanské a 

východoslovanské. Nejdále od sebe stojí jazyky jihoslovanské a východoslovanské (73.1%). 

Tento výsledek není příliš vzdálen od 73.8% mezi jazyky západoslovanskými a bulharštinou s 

makedonštinou. Společný aritmetický průměr mezi větvemi východoslovanskou na jedné 

straně a západoslovanskou a jihoslovanskou na druhé straně vychází 74.6%. Můžeme tedy 

uzavřít, že pravděpodobný rozpad slovanských jazyků je omezen hodnotami 73.1% a 74.6%. 

Čejkovy výsledky lze vyjádřit přehledně stromovým grafem (Čejka stromový graf nevytvořil; 

na základě jeho dat tak učinili Girdenis & Mažiulis 1994, 11; zde předkládáme vlastní 

modifikaci, vypracovanou na základě předchozí diskuse):  
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2. Následující model vypracoval autor rekalibrované glottochronologie, Sergej Starostin se 

svým týmem. Za laskavé poskytnutí následujících dat jsme vděčni přímo autorovi S. 

Starostinovi. 

 

 
 mak. sch. sln. slk. čes. hluž. dluž. plb. pol. blr. ukr. rus. 

bul. 90 88 84 82 81 75 75 77 80 82 76 80 

mak.  90 83 79 82 79 79 83 81 84 78 81 

sch.   93 89 89 83 82 88 86 88 82 84 

sln.    87 90 82 81 88 86 85 79 85 

slk.     91 85 87 85 90 91 85 83 

čes.      89 88 88 88 87 80 82 

hluž.       96 89 85 86 78 80 

dluž.        90 89 86 79 80 

plb.         87 86 81 83 

pol.          90 85 85 

blr.           97 92 

ukr.            88 

 



Klasifikace slovanských jazyků podle S. Starostina (prezentováno v Santa Fe, NM, USA, 

březen 2004) 
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Předkládaný stromový diagram byl vygenerován počítačovým programem, který pro tento 

účel vytvořil Sergej Starostin na konci 80. let 20. století. Předběžná podoba grafu byla 

publikována už ve Starostinově článku Methodology of Long-Range Comparison, který vyšel 

poprvé ve sborníku Nostratic, Dene-Caucasian, Austric and Amerind, ed. V. Shevoroshkin, 

Bochum 1992, 78, a poté reprodukován ve sborníku Historical Linguistics & Lexicostatistics, 

ed. V. Shevoroshkin & P.J. Sidwell, Melbourne 1999, s. 65. První verze grafu ještě operovala 

s trichotomií východo-, západo- a jihoslovanskou, přičemž slovinština se srbochorvatštinou už 

byla zařazena k jazykům západoslovanským, zatímco jihoslovanské jazyky reprezentovala 

pouze bulharština s makedonštinou.  

 

3. Třetí zde představený model se opírá o lexikální databázi, kterou vypracovala ve své 

magisterské práci Petra Novotná (Novotná 2004). Lexikální spisky sestávající ze standardní 

stovky sémantických jednotek byly sebrány z 15 živých jazyků, polabštiny a staroslověnštiny. 

Záměrně zde uvádíme pojem ‘sémantické jednotky’, neboť počet lexikálních jednotek při 

započítání synonym je vyšší. Vzhledem k tomu, že otázka synonym zůstává i v rekalibrované 

glottochronologii nedořešenou, rozhodli jsme se ověřit jinou strategii, jak se synonymy 

pracovat. Klasická Swadeshova glottochronologie požaduje striktně vybírat jen tzv. hlavní 

synonymum, tj. pouze jediné, a to aktuálně nejpoužívanější. Starostin ve svých databázích 

s omezeným počtem synonym operoval, ale z jeho publikovaných komentářů není zřejmé, 

jakým způsobem je započítával. Z osobní komunikace vím, že v případě více synonym se při 

určování korespondujících párů řídil etymologickým přístupem, nikoliv frekvencí. Právě tento 

přístup se osvědčil i v případě neindoevropských jazyků. Naše srovnávací strategie vychází ze 

spisku sémantických jednotek vždy pro dva zkoumané jazyky. Počet sémanticky totožných a 

nepřejatých jednotek, které jsou doloženy v obou jazycích, určuje základ, tj. 100%. Při 

srovnání akceptujeme všechny sémanticky totožné páry, které si odpovídají též etymologicky. 

 



 bul. mak. srb. chor. sln. slk. čes. hluž. dluž. plb. kaš. pol. blr. ukr. rus. 

stsl. 83.6 84.6 87.3 88.3 85.5 88.4 92.2 87.3 85.4 83.0 83.2 85.4 84.3 79.6 82.7 
bul.  95.0 91.9 92.0 87.0 85.9 85.9 86.9 84.8 79.6 83.5 84.8 84.5 78.8 83.0 
mak.   92.9 94.0 89.0 85.9 85.9 86.9 84.8 81.8 83.5 84.8 84.5 81.8 84.0 
srb.    100 94.9 86.7 87.8 86.7 85.7 82.7 85.4 84.7 85.4 80.6 81.8 
chor.     97.0 89.9 91.9 89.9 88.9 87.4 87.6 87.9 86.6 82.8 85.0 
sln.      87.9 90.9 87.9 87.9 86.7 84.8 87.9 84.5 79.8 83.0 
slk.       96.0 90.9 88.9 81.9 86.7 90.8 86.5 82.7 86:9 
čes.        91.9 89.9 86.7 89.6 90.8 87.5 82.7 86.9 

hluž.         99.0 88.5 92.7 92.9 88.5 84.7 87.9 

dluž.          85.2 90.6 91.8 87.5 82.7 86.9 

plb.           84.8 86.3 82.4 82.7 81.8 

kaš.            100 86.2 83.3 83.5 
pol.             88.5 83.7 85.9 
blr.              99.0 93.8 
ukr.               91.9 
 

Staroslověnštinu z dalších úvah vynecháváme, neboť jde o mrtvý literární jazyk, oproti všem 

ostatním živým (s výjimkou polabštiny). Závratný podíl 92.2%, který staroslověnštinu spojuje 

překvapivě s češtinou, však nesporně stojí za pozornost a zasluhuje samostatný rozbor. 
 

Uspořádejme nyní jazyky do skupin, převážně dvojic, které vykazují nejtěsnější příbuznost: 

srb.-chor. (= sch.) a kaš.-pol. vykazují shodu 100%; přesto, že v rámci stočlenného 

sémantického spisku se neliší, různě jsou zastoupena synonyma, proto je i v dalších 

kalkulacích uvažujeme odděleně. Dále hluž.-dluž. (= luž.) 99%, blr.-ukr. 99%, slk.-čes. (= 

čsl.) 96%, sch.-sln. 96%, bul.-mak. 95%. Srovnáme-li běloruštinu s ukrajinštinou proti 

ruštině, dostáváme 92.9%. Nadále tedy budeme operovat s východoslovanskou (vsl.) 

jednotkou. Následující tabulka informuje o výsledcích meziskupinového srovnání: 

 
 sch.-sln. čsl. luž. plb. kaš.-pol. vsl. 

bul.-mak. 91.1 85.1 85.9 80.7 84.2 82.8 

sch.-sln.  89.2 87.8 85.6 86.4 83.3 

čsl.   90.4 84.3 89.7 85.3 

luž.    86.9 92.0 86.4 

plb.     85.6 82.3 

kaš.-pol.      85.2 

 

Východoslovanskou jednotku jsme už definovali. Je zřejmé, že existuje též jednotka 

jihoslovanská (= jsl.) s průměrným skóre 91.1% společné základní slovní zásoby, tedy více 

než 89.2%, které spojují sch.-sln. a čsl. jednotku. Rovněž pro existenci západoslovanské (= 

zsl.) jednotky dostáváme smysluplné výsledky: 90.7%, nepočítáme-li s polabštinou, a 89.0% 

včetně polabštiny. Dalším krokem bude vzájemné srovnání jižní, západní a východní 

slovanštiny, vlevo bez započítání polabštiny, vpravo i s polabštinou: 
 zsl. vsl.   zsl vsl. 

jsl. 86.8 83.1  jsl. 86.4 83.1 

zsl.  85.7  zsl.  85.2 
  
Odtud soudíme, že tradiční trichotomické dělení slovanských jazyků si zaslouží opravu: 

nemělo by počítat se třemi ekvidistantními jednotkami, ale s hierarchickým binárním 

uspořádáním, tedy posloupností dvou dichotomií. První dělení probíhá mezi 

východoslovanskou větví a ještě nediferencovanou větví jihozápadoslovanskou. Průměrné 

skóre vychází 84.7% bez započítání polabštiny a 84.6% s polabštinou. Datování rozpadu 

slovanského dialektového kontinua by se mělo pohybovat v intervalu daném těmito 

hodnotami a nejnižším výsledkem 83.1%, který jsme obdrželi srovnáním jižní a východní 



větve. Převedeno do absolutní chronologie vypracované Starostinem, rozpad slovanských 

jazyků můžeme klást do období let 520-600 n. l., západoslovanské a jihoslovanské jazyky se 

rozdělují brzy po r. 700, kolem r. 900 se rozpadá západoslovanská větev, v polovině 10. st. 

větev jihoslovanská a kolem r. 1070 větev východoslovanská. Polabština stojí nejblíže 

k lužickým jazykům (86.9%) a polštině s kašubštinou (85.6%), proto jsme ji umístili právě 

mezi tyto jazyky. Vzhledem k vysokému skóre s češtinou (86.7%) překvapuje nízký výsledek 

se slovenštinou (81.8%). Za pozornost stojí i vysoké skóre mezi polabštinou oproti slovinštině 

a srbochorvatštině (85.6%).  
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4. Lexikostatistický test, který vychází z velkého lexikálního korpusu všech slovanských 

jazyků uloženého v prvních 15 svazcích Etymologického slovníku slovanských jazyků (ed. 

O.N. Trubačev, Moskva 1974n), zvolil Žuravlev (1994). Vzájemnou genetickou blízkost 

jednotlivých slovanských jazyků se pokusil vyjádřit formulí (s. 63), která preferuje 

exkluzivnost izogloss: 

                n 

G(A,B) = Σ [(n + 2 - i) x V(A,B)i] / H(A) x H(B), 

                2 

kde A, B jsou dva jazyky, jejichž blízkost G porovnáváme; H(A) znamená zděděnou slovanskou slovní 

zásobu jazyka A; n je počet jazyků, s nimiž pracujeme; i představuje počet jazyků, jimiž daná izoglossa 

prochází. Nejvyšší váhu tedy má izoglossa procházející dvěma jazyky (i = 2), nejmenší taková, která prochází 

všemi (i = n). Nejvyšší výsledek vyjadřuje tak nejužší příbuznost, podle Žuravlevových výpočtů 1.935 pro horní 

a dolní lužickou srbštinu.  
 

 mak. sch. sln. slk. čes. hluž. dluž. plb. kaš. pol. blr. ukr. rus. 

bul. 1.727 1.267 1.202 0.980 0.995 0.897 0.823 0.735 0.846 0.931 0.894 0.967 0.945 

mak.  1.262 1.243 0.988 0.932 0.911 0.864 0.879 0.885 0.865 0.834 0.910 0.870 

sch.   1.296 0.977 1.036 0.879 0.809 0.664 0.861 0.955 0.890 0.960 0.989 

sln.    1.058 1.077 1.006 0.933 0.808 0.887 0.955 0.895 0.987 0.943 

slk.     1.362 1.185 1.169 0.828 1.149 1.199 1.029 1.084 0.915 

čes.      1.100 1.029 0.738 0.993 1.163 0.960 1.027 0.945 

hluž.       1.935 1.155 1.274 1.123 0.940 0.946 0.816 

dluž.        1.348 1.383 1.138 0.915 0.909 0.785 

plb.         1.296 0.897 0.690 0.691 0.635 

kaš.          1.382 0.991 0.955 0.841 

pol.           1.114 1.122 0.994 

blr.            1.375 1.270 

ukr.             1.201 

 



Žuravlevovy výsledky lze aplikovat pro meziskupinové srovnání: 
 sch.-sln. čsl. luž. plb. kaš.-pol. vsl. 

bul.-mak. 1.243 0.974 0.874 0.807 0.882 0.903 

sch.-sln.  1.037 0.907 0.736 0.915 0.944 

čsl.   1.121 0.783 1.126 0.993 

luž.    1.252 1.230 0.885 

plb.     1.097 0.672 

kaš.-pol.      1.003 

  

Odtud vede cesta ke třem větvím: 

Jihoslovanská 1.243, východoslovanská 1.236, západoslovanská 1.120 (1.160 bez polabštiny). 
 

 zsl. včetně plb. vsl.  zsl. bez plb. vsl. 

jsl. 0.906 0.924  0.929 0.924 

zsl.  0.919   0.960 
 

Při započítání polabštiny se jako nejužší jeví vztah mezi jiho- a východoslovanskými jazyky, 

nejslabší mezi jiho- a západoslovanskými jazyky. Rozdíly jsou však minimální (vejdou se do 

intervalu 2%), navíc při nezapočítání polabštiny vychází jako nejsilnější vazba mezi západo- a 

východoslovanskou větví, poté následuje jiho- & západoslovanská větev, a s nevelkým 

odstupem jiho- a východoslovanská větev. Vzhledem k malým rozdílům může být rozumným 

řešením těchto zdánlivě paradoxních výsledků hypotéza tří více méně ekvidistantních 

jednotek, z nichž jako první se rozpadá západní, poté východní a krátce nato jižní. Žuravlev se 

nepokusil o sestrojení stromového grafu. Činíme tak tedy my. Vnitřní topologie stromového 

schématu může být znázorněna následovně: 

 
                            
  0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9     

                        bulharský 

                 1.727      makedonský 

   jižní                   

        1.243               srbochorvatský 

         1.293              slovinský 
                         

                        slovenský 

          1.362             český 
                         

                        hornolužický 

slovanské západní                1.935  dolnolužický 

 0.9   1.120                   

        1.252               polabský 
                         

       1.202                kašubský 

           1.382            polský 
                         

                        ukrajinský 

   východní      1.375            běloruský 

        1.236               ruský 

 

Stejnou metodu Žuravlev (1993) aplikoval na staronovgorodský (krivičský) dialekt. Podle 

očekávání obdržel nejvyšší pozitivní korelaci se starými jazyky s neúplnými lexiky (stsl., plb., 

strus.). Z moderních idiomů se na prvních třech místech ocitly dolnolužický, kašubsko-

slovinský, hornolužický v tomto pořadí. Lexikostatistický test tak potvrdil hypotézu o 

lechické komponentě na severovýchodě slovanského dialektového kontinua. 

 

 



Závěr 
 

Nejrozšířenější trichotomický model klasifikace slovanských jazyků rozeznává tři více méně 

rovnocenné větve: východní, západní a jižní. Takový závěr vyplývá i z výsledků, k nimž 

dospěl Žuravlev na základě lexikostatistiky. Dichotomické modely, opírající se o kvalitativní 

přístup, nejčastěji staví do opozice západní větev proti jižní & východní (Lomonosov, 

Dobrovský, Schleicher, Holub & Kopečný, Bernštajn, aj.), méně často jižní oproti západní & 

východní (Križanić, Mareš). Pozoruhodné je, že aplikace glottochronologie vede k jiným 

závěrům. Jako první se podle Starostina měla vydělit bulharsko-makedonská větev. S ním 

souhlasí i Hincha, ač se opírá pouze o 5 živých slovanských jazyků. Ostatní sady výsledků 

(Vollmer, Čejka, Novotná & Blažek) ukazují na posloupnost dvou dichotomií: 1. východní : 

západní & jižní; 2. západní : jižní. Nicméně, glottochronologické výsledky dovolují také 

alternativní závěr, že jižní větev může představovat důsledek konvergence, tedy sekundárního 

sblížení už oddělených větví slovinsko-srbochorvatské a bulharsko-makedonské. Svědčí o 

tom výrazně nižší skóre slovinštiny s bulharsko-makedonskou větví (ø88%) oproti slovinsko-

srbochorvatskému (ø96%). Slovinsko-bulharskomakedonský výsledek dokonce ustupuje 

separátnímu skóre mezi slovinštinou a češtinou se slovenštinou (ø90.5%). Každopádně je 

zřejmé, že kvalitativní přístupy ke klasifikaci dávají vesměs jiné výsledky než postupy 

kvantitativní. Jedno z možných vysvětlení by mohlo vycházet z hypotézy, že vývoj 

fonologických, popř. morfologických systémů nemusí nutně kopírovat  dynamiku změn 

slovní zásoby a vůbec celý proces divergence. Konkrétně, obdobné fonologické či 

morfologické jevy vůbec nemusí odrážet sdílené inovace, ale buď nezávisle zděděné 

archaismy nebo výsledky paralelních, ale nezávislých procesů. Příkladem více méně náhodně 

zděděného archaismu budiž např. zachování nosovek v polštině a některých makedonských 

dialektech či duál v lužické srbštině a slovinštině. Spirantizace *g > h v ukrajinštině, 

běloruštině, slovenštině, češtině a hornolužické srbštině také nebývá pokládána za důvod 

vytvořit ze jmenovaných jazyků zvláštní taxonomickou jednotku. Ačkoliv tato změna probíhá 

více méně synchronně na přelomu 12. a 13. st. (Lamprecht 1987, 176-77), je to už dávno poté, 

co se konstituovaly základní hranice mezi slovanskými dialekty. Pohleďme nyní na některé 

stěžejní argumenty, které mají podpořit východo- a jihoslovanskou jednotu. Jedním z nich je 

tzv. l-epenteticum, vkladné l, které se ve východo- a jihoslovanských jazycích objevuje mezi 

labiálami a hláskou j. Nepřítomnost tohoto fenoménu v západoslovanských literárních 

jazycích nemusí nutně znamenat, že v nich neexistoval v éře předliterární. Nepřímým 

svědectvím někdejší přítomnosti l-epentetického i v západoslovanském prostoru mohou být 

česká toponyma typu Davle, Hostovlice, Chodovlice, Libel, Liblice, Liblín, Počeplice, Roblín, 

Skřipel, Třebívlice, Třebovle, Tuchlovice, Vidovle, Žitovlice, aj. (Vondrová & Blažek 2001, 

318-21) nacházející se v tzv. nejstarší české sídelní oblasti, podobně toponyma slovenská jako 

Chlevľany, Rybľany (Shevelov 1964, 221) či polská jako Chraplewo, Chrząblice, Deblin, 

Demlino, Droblino, Drogowle, Dyblino, Dymlin, Dziwle, Grąblice, Grębliny, 

Konotopla,Kruplino, Lubla, Luble, Lublewa, Lublewo, Lublin, Paplino, Polplin, Rąblów, 

Rzeplice, Sęplino, Sowliny, Szumlino, Trawlica, Treblina, Trzeblewicy, Tumlin, Wąblany, 

Witowla, Zęblewo, Zięblice, Ziemlice, Ziemlin aj. (Karpluk 1964, 33-41). Sekundární 

eliminace l-epentetického je historicky doložena, a to u bulharštiny a makedonštiny, zatímco 

ve staroslověnštině se vkladné l důsledně zachovává. Namísto jiho-východoslovanské 

izoglossy představuje tedy l-epentetické spíše obecněslovanský archaismus. Dalším 

argumentem ve prospěch jiho-východoslovanské jednoty má být zjednodušení skupin *dl, *tl 

> l. Ale ani tento jev se nerozšířil bez výjimek. Na severní periférii, v staronovgorodském 

kmenovém dialektu Krivičů, nacházíme gl, kl, podobně jako v kašubsko-slovinských 

dialektech. V obou případech může jít o vliv baltského substrátu. Na jihozápadní periférii, v 

ziljských dialektech slovinštiny, se dl & tl rovněž zachovává (srov. také forma modliti se z 

Frisinských zlomků, oproti moderní formě móliti). Ve standardní slovinštině zůstává dentální 



element alespoň v participiích typu pâdel, pádla "padl, padla", cvetèl, cvetlà "kvetl, kvetla", 

podobně v srbském dialektu od řeky Timok: iskrádla "ukradla", uplétle "upletli". Naproti 

tomu, v dolnolužické srbštině najdeme formy typu sało "sádlo", aj. (Shevelov 1964, 371-72). 

Zdá se tedy, že proces zjednodušení neproběhl naráz v celém jiho-východním areálu, ale spíše 

různým tempem na více místech Slavie. Diskusi konkrétních argumentů můžeme uzavřít s 

tím, že oběma hlavním důkazům z historické fonetiky ve prospěch specifické jiho-

východoslovanské příbuznosti chybí exkluzivita a jednoznačnost. Dokonce lze jít ještě dále: 

genetická klasifikace založená pouze na vybraných jevech historické fonetiky nemůže podat 

dostatečně komplexní obraz o genealogii jazyků ze společného prajazyka. Ještě 

problematičtější závěry vycházejí při použití morfologie jako hlavní opory genetické 

klasifikace. W. Mańczak (1992, 23-29) demonstroval, jaké paradoxní výsledky mohou 

vycházet, operujeme-li s jazyky, které svou flexi redukovaly více než jiné. Polština se pak jeví 

blíže litevštině než bulharštině, gótština blíže latině než angličtině. Spolu s Mańczakem 

souhlasím, že hlavní oporou při genetické klasifikaci jazyků by měla být etymologická 

analýza slovní zásoby a její kvantitativní vyhodnocení. Fonologické a morfologické izoglosy 

nelze opomíjet, zvláště u reliktových jazyků představují nezřídka jedinou informaci, ale u 

jazyků s úplnou dokumentací by měly hrát jen doplňující roli. Při aplikaci standardní 

Swadeshovy glottochronologie (Hincha, Čejka, Vollmer, ale také např. Fodor) vycházejí 

extrémně mladá data divergence (kolem r. 800), která jsou zjevně v rozporu se známými 

historickými fakty. Starostin naopak datuje začátek rozpadu slovanských jazyků do velmi 

vzdálené minulosti (130 n. l.). Začátek slovanské migrační expanze zachycené jak 

historickými prameny, tak archeologicky, spadá do 6. st. (Třeštík 1997, 17-53). V polovině 6. 

st. vyděluje gótský historik Jordanes mezi Slovany plemeno Antů, které mělo sídlit mezi 

Dněstrem a Dněprem [§35]. Zpravidla se soudí, že Antové představují předky východních 

Slovanů (např. Niederle 1953, 145-47). S datováním na základě pramenů, které můžeme 

pokládat za velmi spolehlivé, se znamenitě kryje interval let 520-600, jenž je výsledkem naší 

glottochronologické analýzy. Právě do této doby podle našich výpočtů vychází počátek 

krystalizace východoslovanské větve. Divergence pozdějších dialektových jednotek se určuje 

obtížně. Pozorujeme totiž cosi, co bychom mohli nazvat ‘dialektový řetěz’. Obdržíme jej, 

když seřadíme jednotlivé idiomy tak, aby sousedily ty s nejvyšším procentem zděděné 

základní slovní zásoby: 

 

                                                                                  dluž.  plb.                  ukr. 

                                                                                  99|     |88.5                  |99 

bul.-95-mak.-94-chor.-97-sln.-91-čes.-92-hluž.-93-pol.-88.5-blr.-94-rus.  

                                                                           |96 

                                                                         slk. 

 

Ještě ’lineárnější’ schéma získáme, když budeme uvažovat společné jednotky 

srbochorvatskou, československou, lužickou a bělorusko-ukrajinskou. Stranou by zůstala 

pouze polabština s neúplným korpusem, kterou proto z dalších úvah vypouštíme. 

 

bul.-95-mak.-93.5-sch.-96-sln.-89-čsl.-90.5-luž.-90.5-pol.-86-blr.+ukr.-93-rus. 

 

Pouze ve dvou případech klesají hodnoty pod 90%. Jde o hranice mezi větví jiho- a 

západoslovanskou (89%) a západo- a východoslovanskou (86%). Tedy i touto cestou 

dospíváme k témuž závěru jako při konstrukci stromového diagramu: divergenci slovanských 

jazyků lze popsat jako dvě po sobě následující dichotomie: východní x jihozápadní (6. st.) 

jižní x západní (počátek 8. st.).  

Jsme si vědomi, že úplný obraz o rané slovanské dialektologii může poskytnout pouze 

maximálně kompletní model, který by zahrnul i ty kmenové dialekty, které dávno zanikly bez 

literární i lexikologické fixace nebo byly zachyceny jen fragmentárně. Máme na mysli 

následující idiomy: 



- Jazyk panonnských Slovanů, rekonstruovaný na základě lexikálních a onomastických 

výpůjček v maďarštině, stojící nejblíže k srbochorvatštině (Chelimskij 1988; Richards 2003), 

s přesahem do  středoslovenských a menší měrou patrně i jihozápadočeských dialektů; 

- Jazyk Slovanů, kteří pronikli na území Řecka, rekonstruovaný na základě byzantských 

pramenů; nejblíže má k makedonštině a bulharštině, ale v jeho nejstarší vrstvě jsou ještě 

zachovány skupiny talt, tart, telt, tert (Vasmer 1941); 

- Jazyk, který zanechal archaický slovanský vklad v rumunštině a albánštině a odpovídající 

toponymii, a jenž vykazuje ne vždy jihoslovanské rysy (Trubačev 2000); 

- Jazyk slovanského osídlení při horním Dunaji, tj. v Horním Rakousku a Bavorsku, 

rekonstruovatelný pouze na základě toponymie (Schwarz 1960; Šmilauer 1963); 

- Jazyk slovanského osídlení povodí Sály, stojící nejblíže k hornolužické srbštině, zachovaný 

též pouze v podobě toponym. Problematičtější je pozice kmenových dialektů slovanských 

kmenů od horního Mohanu. Snad představují pokračování dialektů příbuzných dialektům 

Lužických Srbů z povodí Sály. 

Specifickou pozici zřejmě zaujímaly dva fragmentárně doložené jazyky ze severozápadní 

slovanské periférie, polabský a pomořanskoslovanský, a kmenový dialekt Krivičů zachycený 

na březových gramotách ze středověkého Novgorodu a Pskova, představující severovýchodní 

periférii Slavie. Charakterizují je specifické fonologické a morfologické archaismy vedle 

některých lexikálních izoglos, oddělujících je od dominantních sousedů, v prvním případě 

lechického, v druhém východoslovanského. Inkonzistentní výsledky v lexikostatistické 

analýze Žuravleva i v naší aplikaci glottochronologie naznačují, že mohou reprezentovat čela 

nejstarších migračních vln, které se vydělily dříve, než se začalo formovat a štěpit hlavní 

slovanské dialektové kontinuum. Nejstarší vrstva slovanských výpůjček v albánštině a 

rumunštině může odrážet první migrační vlnu směřující na jih. Tudy by se mělo ubírat další 

bádání na poli slovanské historické dialektologie. Reliktové idiomy či kmenové dialekty  

popsané výše mohou být však zkoumány pouze kvalitativně, a to jen v rovině historické 

fonetiky (viz Apendix A), neboť informace o lexice či morfologii jsou minimální či zcela 

nulové. V takovém případě lze vzájemné vztahy mezi všemi známými slovanskými jazyky 

zobrazit jen síťovým grafem, který by mohl vypadat následovně: 
  
 

polabsko-pomořanský  lechický  krivičsko-novgorodský 

              

              

lužický  česko-slovenský  jižní východoslovanský 

              

sálsko-mohanský?  doudlebský?   pannonsko-slovanský    

              

hornodunajsko-slovanský  centrální jihoslovanský  bulharsko-makedonský 

          

          

    jihoslovanský periférní?   
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