
KLASIFIKACE URALSKÝCH JAZYKŮ 
 

Tradiční pohled na klasifikaci uralských jazyků představuje Abondolo 1997, 3. Ugrijská větev vychází jako 
jakési jádro. 
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Srovnejme tento model s výsledky lexikostatistických testů založených na standardním 100-slovném spisku 
bázové slovní zásoby, k jakým dospěli Alo Raun (1956) a Juhani Lehtiranta (1982). Čísla reprezentují procenta 
společně zachované bázové slovní zásoby: 

Raun 1956 
jazyk mordva mari komi maďarský nenecký 

finský 34 36 31 27 15 
mordva  36 27 25 15 
mari   40 30 19 
komi    26 11 
maďarský     13 
 

Lehtiranta 1982 
jazyk saami mordva mari komi maďar. chanty mansi nenec. selkup. 

finský 33 34 37 33 31 29 32 14 17 
saami  32 32 24 23 24 19 11 10 
mordva   37 30 26 26 22 14 16 
mari    43 32 27 29 19 17 
komi     31 26 27 12 19 
maďar.      28 34 10 12 
chanty       45 14 15 
mansi        13 15 
nenec.         51 
 

Lehtirantovy výsledky převedeny do stromového diagramu: 
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Ačkoliv výsledky A. Rauna a J. Lehtiranty nejsou identické, je z nich zřejmá nápadná blízkost 
jazyků permských a mari. Z dat však nelze jednoznačně rozhodnout, zda jazyk mordva má 
plíže k této skupině či k jazykům saamsko-finským. hodným kompromisem se zdá být 
tetrachotomie, tj. 4 více méně paralelní větve permsko-marijská, mordvinská, baltsko-finská a 
saamská v tomto pořadí. Sousední větve mají k sobě blíže než vzdálenější.  
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Podrobný přehled baltsko-finských jazyků předkládá Tiit-Rein Viitso (UL, s. 96-114, zvláště 101-04): 
      olonecký = aunus 
      ludikovský 
    vých. Ladoga  jihokarelský 
      vepský 
   severní    
   baltsko-finské   severokarelský 
    záp.  Ladoga  ingrijský = ižorský 
  Neva    finský 
       

      severoestonský 
       

   Maa   sev.-vých. estonský 
 baltsko-   čudské  východoestonský 
 -finské     votský vlastní 
       

      jihoestonský 
       

      livonský 
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Klasifikaci samojedských jazyků můžeme porovnat podle tradičního modelu (vlevo) a 
alternativního modelu (vpravo), který předložil Juha Janhunen (UL, s. 457-479, spec. 459): 
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Kvantitativní přístup uplatňuje model Chelimského (1982, 39; podle jeho výsledků je zde 
sestaven graf) a týmu Starostina, který pracoval s rekalibrovanou glottochronologií, 
modifikovanou právě Sergejem Starostinem (poprvé předloženo v Santa Fé Institutu, 2004):  
 
 severo-   nganasanský     
 -samojedský      severo-  
 62-72%   enecký   -samojedský  
        -340   
  75%  nenecký  130     
        -550  
samojedský    kamasinský      

51-60%         samojedský 
    mator--taigi-  -210   -720 
    -karagasský     
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Chelimskij předpokládal 4 více méně paralelní větve, ačkoliv jeho výsledky 51% pro jazyky  
selkupský vs. matorský podporují vzdálenější pozici selkupštiny alespoň ve vztahu k 
matorštině, v konfrontaci se 60% pro selkupštinu a enečtinu, 59% pro selkupštinu a 
kamasinštinu, obdobně nenečtinu a kamasinštinu, 58% pro nenečtinu a matorštinu, enečtinu a 
matorštinu, kamasinšinu a matorštinu, a 56% pro selkupštinu a nenečtinu, nenečtinu a 
kamasinštinu apod.  
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