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PPPPredmetom nášho príspevku je niekoľko tvaroslovných javov, kto-
ré sú dôsledkom vývinových zmien od rozpadu praslovančiny po sú-
časnosť a nie sú totožné s makroareálmi vymedzenými praslovanskou 
genézou slovanských jazykov. Rozdelenie slovanských jazykov na 
západoslovanské, východoslovanské a južnoslovanské má oporu v geo-
grafickom členení a často ovplyvňuje interpretáciu jazykových javov. 
Množstvo vývinových zmien je však výsledkom ich postupného priro-
dzeného vývinu a vyznačuje sa nerovnakou mierou konvergentných aj 
divergentných tendencií vnútri makroareálov. Akákoľvek snaha 
o typologickú charakteristiku slovanských jazykov musí rešpektovať 
množstvo znakov, ktoré sú výsledkom postupného prirodzeného vývi-
nu morfologických štruktúr a ktoré v jazyku fungujú ako komunikač-
né dominanty. V. Oblak, R. Jakobson, E. Stankiewicz, D. S. Worth, 
A. V. Isačenko, Ľ. Ďurovič, ale aj Z. Stieber či H. Běličová1 sa vo svo-
                                                           
1 Oblak, Vatroslav: Zur Geschichte der nominalen Declination im Slovenischen. Liepzig : Druck 
von Breitkopf & Kärtel 1890. 248 s., Jakobson, Roman: Russian Conjugation. In: Word, 1960, č. 4, 
s. 183 – 203, Stankiewicz, Edward: Slavic Morphophonemics in its Typological and Diachronic 
Aspect. In: Current Trends in Linguistic, zv. 3, 1966, s. 495 – 520, Worth, Dean: The Notion of 
„Stem“ in Russian Flexion and Derivation. In: To Honor Roman Jakobson. Zv. 3. Bez udania 
miesta vydania, 1967, s. 2269 – 2288, Isačenko, Alexander Vasilievič: Versuch einer Typologie 
der slawischen Sprachen. In: Linguistica Slovaca. 1 – 2. 1939 – 1940, s. 64 – 76, Ďurovič, Ľubo-
mír: Tipologija flektivnoj osnovy v slavianskich jazykach. In: Scando-Slavica, 1973, 19, s. 225 – 
243. Znovu vydané: O slovenčine a Slovensku. Vybrané štúdie. I. Bratislava : Veda 2004, s. 125 – 
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jich prácach snažili opísať morfologické zákonitosti slovanských jazy-
kov, no ťažisko ich snáh spočívalo na problematike fonematickej 
štruktúry tvarotvorného základu a jej vzťahu k tvarotvorným morfé-
mam. Tento prístup im neumožnil preťať kruh morfonologicky pod-
mienených 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 obmedze-
ním množstva variantných a dubletných podôb, 2. nemali k dispozícii 
komplexný materiál, systematicky pokrývajúci súvislé areály priro-
dzeného vývinu jazyka. Spoľahlivým hľadaním opôr takejto synchro-
nickej typológie sú poučenia z monografických prác typu Vývin slo-
venskej deklinácie od E. Paulinyho2 a v nadväznosti na ne aj opis 
zmien, ktoré boli dôsledkom zmeny dominujúce v štruktúrach. Dote-
rajšie 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 vnútorne diferencoval tak, že 
časť prvkov nadobudla v ňom v porovnaní s genetickou štruktúrou 
fonologickej roviny inú povahu, resp. má v porovnaní s iným makroa-
reálom chronologicky odlišnú symetriu. V tejto súvislosti nemožno 
obísť problematiku typologickej charakteristiky areálov, na ktorú po-
zornila T. Vendina3. Ide o postihovanie konfigurácie areálov (súvislý – 
prerušovaný), ich rozsahu (veľký – stredný – malý), množstva a pova-
hy jazykov tvoriacich areál (príbuzné – nepríbuzné, monolingválny – 
polylingválny), dynamickosti areálov (stabilný – labilný) či vzťah kon-
krétneho areálu k makrotypu (priľahlý – laterálny – vzdialený). Na 

                                                                                                                                   
139, Běličová, Helena: Nástin porovnávací morfologie spisovných jazyků slovanských. Praha : 
Karolinum – nakladatelství Univerzity Karlovy 1988. 222 s. 
2 Pauliny, Eugen: Vývin slovenskej deklinácie. Bratislava : Veda 1990. 270 s. 
3 Vendina,Tatiana Ivanovna: Russkije dialekty v obščeslavianskom kontekste (leksika). Moskva : 
Institut slavianovedenija RAN 2009. 532 s. 
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pozadí predchádzajúcich poznatkov si celkom oprávnene možno polo-
žiť otázku, čím môže dialektológia posunúť dopredu súčasné poznanie 
či poznávanie jazyka. Mnohodimenziálnosť jej predmetu a stupeň po-
znania na začiatku 21. storočia ju posúva do pozície, v ktorej sa musí 
vymaniť z objatia deskripcie a snažiť sa o hľadanie či charakteristiku 
takých javov, akými je stabilizácia deklinačných makroštruktúr. Na 
nich spočíva podstata prirodzeného vývinu jazyka, resp. jazykov, ove-
rovanie prirodzenej funčnosti jeho prvkov a optimalizácie vzťahov. 
Z hľadiska všeobecnej jazykovedy ťažko prijať námietku o nespoľahli-
vom materiálovom východisku preto, že ide o nespisovné útvary. Pod-
stata východiskového materiálu je práve v tom, že ide o prirodzené 
útvary, formované používateľmi jazyka bez regulovaných autoritatív-
nych zmien. V rámci tejto prirodzenosti si treba uvedomiť periférne 
javy, ktoré rešpektujú prechodné areály, resp. systémy, vyžadujúce si 
selektívny prístup hodnotenia či postavenia v rámci klasickej opozície 
centrum – periféria4. Z metodologického hľadiska – najmä vo vzťahu 
k deklinačnému systému súčasného slovenského jazyka5, resp. jeho 
vývinu6 – 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. Paulinyho7 nevyhnutne rešpektovať, či sú predme-
tom porovnávania spisovné podoby jazyka alebo jeho nespisovné útva-
ry. Napriek tomu nemožno z vývinového hľadiska obísť výsledky pri-
rodzeného vývinu vtedy, ak sa v obidovoch podobách vyskytujú vý-
sledky tých istých zmien. Na argumentáciu možno využiť poznatky 
o tom, že množina prvkov prirodzených nárečových systémov obsahu-
                                                           
4 pozri Sabol, Ján: Centrum a periféria slovenského spoluhláskového systému. In: Slovenská reč, 
2, 54, 1989, s. 97 – 104. 
5 Sokolová, Miloslava: Nový deklinačný systém slovenských substantív. Prešov : Nauka 2007. 
????s. 
6 Ako v poznámke 2. 
7 Paulny, Eugen: 1974, s. 259. 
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je všetky prvky množiny spisovných 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 nespi-
sovnú podobu o aplikovaní klasickej opozície centrum – periféria 
s doplnením, že osobitne vyčleňujeme štruktúrne centrum a štruktúr-
nu perifériu, osobitne araeálové centrum a areálovú perifériu. Štrut-
kúrna periféria aj areálová periféria nespisovných jazykových útvarov, 
v našom prípade nárečí, sú výsledkami 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 sa nachádza v spisovnom jazyku aj vo väčšine nárečí. Areálovo 
periférnym, z hľadiska spisovného jazyka aj štruktúrne periférnym je 
tvar synoch v genitíve plurálu, no z hľadiska nárečí je tento tvar na 
obmedzenom areáli – vo východoslovenských nárečiach – štruktúrne 
centrálnym tvarom. Spoľahlivým dôkazovým materiálom z rozsiahle-
ho celoslovanského areálu môžu byť tvary lokálu singuláru a-kmeňo-
vých feminín typu ruka. 

Intenzita analógie sa vo vývine substantívnej deklinácie prejavila 
nielen na medziparadigmatickej úrovni feminín a maskulín (pozri vyš-
šie o neutralizácii gramatického rodu), ale súvisela aj s prehodnocova-
ním vzťahov v konsonantických štruktúrach, napr. so zánikom mäk-
kostných párov v srbských, chorvátskych a bosniackych nárečiach8. 
Dôsledkom tohto vývinu došlo v pôvodných deklinačných triedach 
k unifikácii tvarov analogickým vyrovnávaním podľa pôvodných 

                                                           
8 Krajčovič, Rudolf: Slovenčina a slovanské jazyky. II. Fonologický vývin. Bratislava : Univerzita 
Komenského 2003, s. 21, 65 – 66. 
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mäkkých kmeňov: typ duš-a – duš-e – duš-i // ruk-a – ruk-e– ruk-i 
(pôvodne ruk-a – ruk-y – ruk-e)9, v lokáli ruk-i tak isto podľa lokálu 
mäkkého typu duši10. Z hľadiska jazykového vývinu by sme očakávali, 
že k týmto zmenám došlo krátko po hláskoslovných zmenách, t. j. 
niekedy po 12. – 13. stor. S týmto obdobím sú späté najmä analogické 
procesy, súvisiace s vývinom mäkkostnej konsonantickej korelácie 
v časti južnoslovanských jazykov a výsledky typu duš-a v nominatíve 
singuláru oproti duš-i v genitíve singuláru. Dôkazom tohto procesu sú 
aj geneticky podmienené analogické tvary typu do uľici11 zo stredoslo-
venského nárečového územia, ktoré svedčia o spoločnom pôvode tých-
to areálov. R. Krajčovič12 vysvetľuje stredoslovenské tvary typu do 
uľici, z Bistrici, ale najmä tvary nominatívu plurálu feminín typu ruke, 
nohe, muche, javom spred 12. storočia, dôsledkom palatalizovaných 
velár k, g, ch. Priznáva, že impulz tohto javu možno hľadať v pôsobení 
tvaru nominatívu plurálu substantíva duša, t. j. duše, na medzipara-
digmatickej úrovni a výsledkom takejto analógie sú tvary nominatívu 
plurálu ruke13, nohe, muche.  

                                                           
9 Brozović, Dalibor – Ivić, Pavle: Jezik srpskohrvatski/hrvatskosrpski/hrvatski ili srpski. Zagreb : 
Jugoslavenski leksikografski zavod „Miroslav Krleža“ 1988, s. 23; Matasović, Matasović, Ranko: 
Poredbenopovijesna gramatika hrvatskoga jezika. Zagreb : Matica Hrvatska 2008, s. 23. 
10 Štolc, Jozef: Atlas slovenského jazyka. 2. Flexia. Časť druhá: Úvod – komentáre. Bratislava : 
Veda 1978, s. 23. 
11 Krajčovič, Rudolf: Vývin slovenského jazyka a dialektológia. Bratislava: Univerzita Komenské-
ho 2009, s. 249. 
12 Tamže, s. 60 – 61. 
13 Kurzívovaným znakom K označujeme v legende k obrázku 12 archifonému, ktorá sa 
v súčasných nárečiach zachovala buď ako výsledok palatalizácie, alebo podľahla unifikácii tvaro-
tvorného základu. 
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Obr. 1. Lokál singuláru slova ruka v nárečiach slovanských jazykov. 

 
Stredoslovenská palatalizácia velár a jej dôsledky v tvaroch ruke, 

nohe, muche v nominatíve plurálu sa stala predmetom vysvetľovania 
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fonologického vývinu južnostredoslovenského konsonantického sys-
tému v klasických prácach R. Jakobsona14, E. Paulinyho15, Ľ. Nováka16, 
aj spomenutého R. Krajčoviča17. Myšlienku R. Krajčoviča18; ktorý vidí 
hlavné predpoklady tohto javu vo fonologickej – rovine treba z nášho 
pohľadu rozšíriť o primárny stimul a ten spočíval podľa nás aj v morfo-
logickom tlaku, ktorý sa na stredoslovenskom nárečovom území preja-
vil rovnako ako v južnoslovanskom jazykovom areáli: v čakavských 
nárečiach19 sú v genitíve singuláru slov typu duša20 ustálené tvary duši 
ako v pôvodnej a-kmeňovej, t. j. tvrdej deklinačnej triede, kde bola 
pádová koncovka genitívu singuláru -y. 

Tvary nominatívu plurálu ruke, nohe, muche ako dôsledok stredo-
slovenskej palatalizácie velár sa v historickojazykovedných prácach 
vysvetľovali väčšinou z pozície štrukturalizmu, zmenami a vzťahmi 
v realizácii foném. Takáto je podstata vysvetľovania tvarov nominatívu 
plurálu typu ruke, nohe, muche a jeho chronológia vo vzťahu k analo-
gickej zmene v poľských a ruských nárečiach podľa R. Krajčoviča21. Na 
chronológiu palatalizácie velár v súvislosti s vyrovnávaním tvarotvor-
ného základu, t. j. odstraňovaní alomorfie typu ruk-/ruc- a na ana-
chronický klasický výklad týchto javov u R. Krajčoviča22 poukázal 
E. Pauliny23, ktorý sa prikláňa R. Jakobsonom24 k vysvetľovaniu tohto 

                                                           
14 Jakobson, Roman: Remarques sur ľ evolution phonologique du russe. Travaux du Cercle Lingu-
istique de Prague. II. 1929, s. 62 – 65. 
15 Pauliny Eugen: Fonologický vývin slovenčiny. Bratislava : Vydavateľstvo SAV 1963, s. 188 – 189. 
16 Novák, Ľudovít: K najstarším dejinám slovenského jazyka. Bratislava : Veda 1980, s. 264 – 271. 
17 Krajčovič, Rudolf: Das Problem der Palatalisierung der Velare im Mittelslowakischen. In: 
Zeitschrift für Slawistik. 1957. II. 2. s. 219 – 222. 
18 Krajčovič, R., 2009, s. 60 – 61. 
19 Brozović, D. – Ivić, P., 1988, s. 22. 
20 Pôvodný ja-kmeňový, t. j. mäkký vzor. 
21 Krajčovič, Rudolf: Das Problem der Palatalisierung der Velare im Mittelslowakischen. In: 
Zeitschrift für Slawistik. 1957. II. 2. s. 219 – 222. 
22 Tamže. 
23 Pauliny, E., 1963, s. 191. 
24 Jakobson, R., 1929, s. 64 – 65.  
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javu a ktoré obsahujú aj výklady Ľ. Nováka25. Napriek tomu, že názory 
Ľ. Nováka tvoria súčasť monografie, vydanej až v r. 198026, jeho názory 
na vysvetľovanie mnohých javov boli známe z iných jeho prác 
a uvádza ich v predslove svojej monografie aj E. Pauliny27. S odstupom 
času a na základe poznatkov o paralelnej distribúcii tvarov nominatívu 
plurálu v ruke, nohe, muche v južnostredoslovenskom areáli, ako aj na 
pozadí teórií o homogénnom/nehomogénnom praslovanskom základe 
slovenčiny nachádzame pravdepodobnejšie východisko k ich vysvetľo-
vaniu u Ľ. Nováka v tom, že podľa jeho vysvetlenia ide o starý vzťah 
mäkkostnej konsonantickej korelácie velár v južnej strednej slovenčine. 
Ľ. Novák tento vývin predpokladal pred 13. storočím, resp. tesne po 
zániku jerov. Adekvátnosť Novákovho pojmu „predkolonizačná“ južná 
stredná slovenčina28 vo vzťahu k tomuto javu dokazuje jeho areálová 
distribúcia, pretrvávajúca do súčasnosti29. Tieto argumenty nás opráv-
ňujú vysloviť tvrdenie, že príčinou tvarov typu ruke, nohe, muche 
v nominatíve plurálu feminín v južnostredoslovenskom nárečovom 
areáli nie sú len štruktúrnymi zmenami v hláskoslovnej rovine, t. j. že 
tieto zmeny nie sú stimulom morfologických zmien, ale naopak, že 
tieto posuny sú dôsledkom prehodnocovania formálneho kritéria na 
významové, dôsledkom zbližovania pôvodných tvrdých a mäkkých 
vzorov a pôsobenia medziparadigmatickej analógie. Význam morfolo-
gickej roviny v oblasti fonologického vývinu nebol v minulosti dosta-
točne uznaný z viacerých príčin. Jednou z nich bola dominancia fono-
logickej roviny v intenciách štrukturalistickej interpretácie jazyka30, 
resp. v prípade syntaktických štruktúr vždy išlo o jazyky odlišného 
morfologického typu, o jazyky, ktoré mali v porovnaní so slovanskými 
                                                           
25 Novák, Ľ., 1980, s. 265.  
26 Ako v poznámke 14. 
27 Pauliny, E., 1963, s. 10. 
28 Ako v poznámke 23. 
29 Pozri obr. 1. 
30 Najmä v slovenskej a slovanskej jazykovednej tradícii. 
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jazykmi odlišnú fonologickú štruktúru a v týchto jazykoch sa vplyv 
morfológie na hláskovú rovinu neprejavil31. Tvary nominatívu plurálu 
typu ruke, nohe, muche, typické pre stredoslovenské nárečia, svedčia 
o jeho väzbe s južnoslovanským areálom a v južnej časti stredosloven-
ských nárečí sú svedectvom o starobylom pôvode javu, ktorý 
z hľadiska areálovej, historickej a porovnávacej slovanskej jazykovedy 
možno považovať za tvaroslovný prvok nezápadoslovanskej povahy. 
Ďalším dôsledkom prehodnocovania mäkkostnej konsonantickej kore-
lácie na deklinačné paradigmy je stav, ktorý v jednotlivých makroareá-
loch vznikol divergentným vývinom triedy substantív, patriacich do 
ja-kmeňovej deklinácie (v súčasnej spisovnej slovenčine vzor ulica). Na 
ilustráciu využijeme tvary genitívu singuláru ja-kmeňových feminín 
typu pšenica: intenzita zániku mäkkostnej konsonantickej korelácie 
v južnoslovanských jazykoch duš-a – duš-e – duš-i spôsobila unifikáciu 
deklinácie feminín (aj žen-a – žen-e – žen-i, pôvodne žen-a – žen-y – 
žen-e)32. Pôvodný morfologický makrotyp tvoria jazyky so zachova-
nou pôvodnou koncovkou ja-kmeňovej deklinácie. Ide o kompaktný, 
stabilný, polylingválny areál, ktorý tvorí južnoslovanská nárečová ob-
lasť (slovinské, chorvátske, srbské, čiernohorské a bosniacke nárečia 
okrem bulharských a macedónskych nárečí, tvoriacich známy areál 
casus generalis) a oblasť českých, moravských a západoslovenských 
nárečí. Pri sledovaní tohto morfologického javu je zaujímavým javom 
vývin dvoch diametrálne odlišných súvislých, rozsahom veľkých areá-
lov. Prvému možno z hľadiska výskytu prisúdiť čiastočný charakter 
okrajovej pozície, a to aj napriek tomu, že integruje časť slovenského 
areálu s územím ukrajinských nárečí. Postavenie fonémy v štruktúre 
a touto pozíciou ovplyvnený ďalší fonologický vývin podnecuje analo-
gické procesy v morfologických štruktúrach. 
 

                                                           
31 Pozri Chomsky, Noam: Syntaktické struktury. Praha : Akademie 1966. 212 s. 
32 Brozović, D – Ivić, P, 1988, s. 23; Matasović, R., 2008, s. 22. 
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 t  d  s  z  p  b  w  m  n  r  l  
 t´  d´  s´   z´   p´  b´  w´  m´  n´  r´  l´  
 k  g  c´   dz´                
 ch  –  č´  –                
     š´  ž´                
 

Obr. 2. Predpokladaná východisková konsonantická štruktúra slovenčiny33. 

 
Novšie tvary genitívu singuláru pšenici slovenského jazykového 

areálu oproti pôvodnej podobe s koncovkou -e dokazujú, že odlišným 
vývinom mäkkostnej konsonantickej korelácie34 boli podmienené aj 
rozdiely v morfologickom vývine. Areál, kde pôvodný konsonant ć 
nevstupoval do mäkkostných korelačných vzťahov, vnímal sa ako ana-
logický prvok k takým prvkom, ktoré s rovnakou vlastnosťou mäkkosti 
a do takýchto korelačných vzťahov vstupovali. Dôsledkom boli analo-
gické procesy v rámci pôvodných ja-kmeňových a i-kmeňových dek-
linácií s celkom prirodzeným vývinom tvarov genitívu singuláru 
a nahrádzaním pôvodnej koncovky -e koncovkou -i, t. j. výslednými 
tvarmi typu pšenici, ulici35. Uhlopriečna izomorfa v slovenských náre-
čiach je dôsledkom odlišného fonologického vývinu severozápadného 
a juhovýchodného slovenského nárečového areálu36.V slovenskej ná-
rečovej oblasti sa vyčlenili dva areály – kompaktný areál južnej časti 
stredoslovenských nárečí, v ktorom sú tvary genitívu singuláru pô-
vodných ja-kmeňových substantív s koncovkou -i, t. j. uľici, lavici. 
Výsledok analógie s i-kmeňovou deklináciou37 potvrdzujú aj formy 
nominatívu singuláru uľic (< ulica), lavic (< lavica), kukuric (< kukuri-

                                                           
33 Pozri Krajčovič, R., 2003, s. 21. 
34 Tamže. 
35 Pozri obr. 3. 
36 Zánik slabičnej mäkkostnej korelácie a jeho dôsledky v jednotlivých areáloch slovenských 
nárečí podrobne opísal Ľ. Novák, 1980.  
37 Štolc, J., 1981, s. 23 
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ca)38. V celom ukrajinskom nárečovom areáli, ktorý z hľadiska pôvodu 
tvaru je v genitíve singuláru -i (t. j. pšenici) ide však o vývin mäkkých 
deklinačných paradigiem39 v dôsledku neskorších hláskoslovných 
zmien ě > i a nadobudnutia ich maximálnej diferenciácie z celoslovan-
ského hľadiska40. Odlišný fonologický vývin s typickými zmenami 
tvoria poľské nárečia západoslovanského pôvodu a bieloruské a ruské 
nárečia východoslovanskej jazykovej skupiny. Integrujúcim znakom 
tohto polylingválneho areálu je analogický proces splývania pôvodnej 
mäkkej deklinačnej paradigmy s tvrdou paradigmou (pôvodné ja-
kmene // pôvodné a-kmene) počas prehodnocovania fonologického 
statusu fonémy c41.  

                                                           
38 Tamže, s. 17.  
39 Bevzenko, Stepan Fylypovyč, et al. Istorija ukrajinskoj movi. Kyjiv : Naukova dumka 1978. 526 s. 
40 Obščeslavianskij lingvističeskij atlas. Vypusk 1. Beograd : Srbska akademija iskustv 1988, s. 151. 
41 Ako v poznámke 31. 
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Obr. 3. Genitív singuláru slova pšenica v nárečiach slovanských jazykov. 

 
Porovnanie spisovného jazyka s jeho nespisovnými útvarmi – pred-

spisovným obdobím a súčasnou situáciou v nárečiach – svedčí o pova-
he kodifikačných kritérií v konkrétnom čase. Príkladom ustaľovania 
kodifikačných kritérií vo vzťahu ku genitívu singuláru pôvodných  
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a-kmeňov a pôvodných ja-kmeňov je ustaľovanie genitívu singuláru 
vzorov dlaň a kosť42.  

Miera uniformnej transparentnosti, inklinujúca k posilňovaniu ag-
lutinačných tendencií v jazyku, sa prejavila na vývine lokálu plurálu 
pôvodných o-kmeňových maskulín. Na týchto tvaroch možno doka-
zovať, ako sa vo vývine deklinačných sústav od najstarších čias prezen-
tuje anomália, spôsobujúca vznik neanalogických štruktúr. Východi-
skom tejto argumentácie môže byť stav v súčasnom slovenskom jazy-
ku, v ktorom sa pôvodná koncovka -ěch- zachováva len v rozptýle-
ných lokalitách južnej časti stredoslovenského nárečového areálu; va-
riantnými koncovkami na ostatnom území slovenských nárečí sú kon-
covky -ech, -iech, -ach, na menších územiach -ou, -of, -af, -ak43, na 
väčšine slovenského nárečového územia a tak isto aj v spisovnom jazy-
ku je koncova -och. Z pôvodných tvarov o-kmeňov (*chlapěchъ),  
u-kmeňov (*synъchъ), a-kmeňov (*slugachъ), resp. jo-kmeňov (*mτžichъ) 
a i-kmeňov (*gostьchъ) sa zo všetkých prípadov v konkurencii grama-
tických koncoviek -ěchъ, -ъchъ, -achъ, -ьchъ ustálila práve rodovo 
silná gramatická koncovka -och. K výraznému prehodnoteniu pôvod-
ného stavu a k petrifikácii nových tvarov pod vplyvom medziparadig-
matických aj vnútroparadigmatických analogických zmien došlo na 
celom slovanskom území. Rezistentným voči vonkajším aj vnútorným 
analogickým vplyvom sa v tomto prípade stal laterálny areál väčšiny 
českých, moravských a slovinských nárečí. Tlaku vnútroparadigmatic-
kej analógie neodolal areál srbských, chorvátskych a bosniackych ná-
rečí44, vplyvom absolútnej typologickej zmeny je na území macedón-
skych, bulharských nárečí je typický tvar casus generalis universalis, 
v prizrensko-južnomoravských nárečiach z územia Kosova došlo pod 

                                                           
42 Pozri Žigo, Pavol: Výberový opis ustaľovania substantívnych prípon genitívu singuláru 
v spisovnom období. Slovenská reč. 5, 61, 1996, s. 266 – 270. 
43 Štolc, J., 1981, s. 123. 
44 Matasović, R., 2008, s. 210 – 214. 
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vplyvom hláskoslovného vývinu k odlíšeniu tvaru s koncovkou -i od 
tvaru casus generalis universalis akcentom. Ostatná severná a východ-
ná časť slovanského jazykového areálu je svedectvom analogického 
vyrovnávania s pôvodnou a-kmeňovou koncovkou, t. j. -ach45. Táto 
tendencia je dôkazom prirodzenej vnútornej diferenciácie slovanských 
jazykov na homogénny severný areál s vyššou mierou rezistencie voči 
anomáliám, južný typ naproti tomu svedčí o výraznejších analogic-
kých vplyvoch narúšania pôvodného stavu,46 celkového deklinačného 
typu, ako aj výskytu množstva anomálií, resp. aj jednotlivostí.  

                                                           
45 Dôsledky ďalších hláskoslovných zmien na pôvodnú koncovku v ruskom nárečovom areáli, 
pozri Dialektologičeskij atlas russkogo jazyka, Centr evropejskoj časti SSSR. Vypusk II. Morfolo-
gija. Kommentarii k kartam. Moskva : Nauka 1989, s. 62.  
46 Pozri Lamprecht, Arnošt: Praslovanština. Brno : Univerzita J. E. Pukryně 1987, s. 180. 
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Lokál plurálu slova zub v nárečiach slovanských jazykov. 

 
V nadväznosti na niekoľko príkladov prirodzeného vývinu dekli-

načných sústav v nárečiach jednotlivých slovanských jazykov sa nám 
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žiada pripomenúť snahu o rozvinutie idey synchrónneho celku, ktorý 
určuje hodnotu svojich prvkov a spĺňa požiadavky nezávislosti 
a sebaregulácie aj napriek tomu, že z hľadiska detailov môže vzbudzo-
vať dojem asymetrických častí. Svedectvom protichodných, napriek 
tomu prirodzených procesov, sú práve anomálie, prejavujúce sa vyso-
kou mierou rezistentnosti voči predpokladanému, očakávanému ana-
logickému efektu. Aplikácia takéhoto prístupu však môže narážať na 
problém skúmania stavu prvkov, ich vývinu či vzťahov medzi nimi. 
Akoby sa tu navodzovala známa Barthesova reflexia medzi doxou 
a paradoxou: doxa (bežná mienka) je nastolená a stáva sa neznesiteľ-
nou; oslobodenie od nej umožňuje len postulovanie paradoxu, ktorý 
však s odstupom času znova prestáva vyhovovať, stáva sa novou doxou 
a napredovanie v riešení problému speje k novému paradoxu47. Vý-
chodisko z takejto paradoxnej postupnosti možno nájsť v spomenutom 
Heisenbergovom princípe neurčitosti, podľa ktorého východiskový aj 
finálny stav si zachováva korelácie medzi prvkami, resp. sústavami, 
každá jeho vývinová fáza vyhovuje kritériám princípu superpozície48: 
konkrétny stav konkrétnych prvkov v konkrétnom okamihu konkrét-
ne spoločenstvo vníma ako funkčné optimum. Tomuto konštatovaniu 
vyhovuje naše porovnanie vývinových tendencií substantívnej dekli-
nácie v troch základných slovanských makroareáloch: rozpad pôvod-
nej deklinačnej sústavy odráža prirodzenosť jazyka, ktorá však bola 
rovnako funkčne podmienená, ako aj relativizovaná vývinom. Čias-
točne do takej miery, aby sa zachoval vnútroparadigmatický kontrast 
nominatívu a genitívu: v genitíve singuláru maskulín sa mohla ustáliť 
gramatická koncovka -a (chlapa, duba, pôvodný o-kmeň, muža, pô-
vodný jo-kmeň, syna, pôvodný u-kmeň, hosťa pôvodný i-kmeň, resp. 
tvary pôvodných a-kmeňov: nominatív sluga, genitív od slugy – dnes 
od sluhu, inštrumentál pôvodne so sluhou, dnes so sluhom). Porovná-
                                                           
47 Barthes, Roland: L´aventure sémiotique. Paris : Éditions du Seuil 1985. 358 s. 
48 Marcelli, Marcelli, Miroslav: Príklad Barthes. Bratislava : Kalligram 2001, s. 52. 
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vanie vzťahov medzi prvkami pôvodnej kmeňovej deklinácie a súčas-
ného systému vzorov či typov skloňovania v nárečiach jednotlivých 
slovanských jazykov vedú k hierarchicky členeným sústavám prvkov, 
vyznačujúcim sa v makroareáloch špecifickými diferenciačnými aj 
integračnými znakmi, ktoré svojimi analogickými aj anomálnymi 
znakmi narúšajú pôvodné geneticky vymedzené areály. Na pozadí 
nových sústav, ktoré odrážajú prehodnotenie pôvodných znakov, sa 
skonštituovali odlišné areály s typologicky nerovnorodými vnútorný-
mi väzbami prvkov. Takúto povahu majú paradigmy s tvarmi casus 
generalis49, vyčleňujúce sa z deklinačných paradigiem južnoslovan-
ských jazykov. Týka sa to aj paradigiem s unifikáciou koncoviek pri 
neutralizácii menného rodu v srbských, chorvátskych a bosniackych 
nárečiach oproti deklinačným typom v slovinských nárečiach južno-
slovanského areálu. Zložitosť tohto procesu sa v plnej miere prejaví na 
porovnaní pôvodnej (východiskovej) a súčasnej (konečnej) podoby 
deklinačných paradigiem. Zložitosť tohto procesu sme si overili retro-
spektívnym pohľadom na vývin subatantívnych deklinačných vzorov 
súčasného slovenského jazyka tak, že sme si všímali stabilizáciu tvarov 
v rámci deklinačných vzorov podľa toho, do akej miery si zachovávajú 
východiskové znaky, resp. podľa toho, k akým typologickým zmenám 
došlo pri prehodnocovaní formálneho kritéria (pôvodné deklinácie 
podľa kmeňov) na významové (skloňovacie vzory v súčasnej slovenčine). 

Niekoľko ilustračných javov, s ohľadom na rozsah príspevku 
a náročnosť problematiky, vnímame ako možnosť naznačiť formovanie 
typologických znakov prirodzených jazykových útvarov, prostriedok 
na postihnutie ich areálovej distribúciu, hľadanie medzijazykových 
väzieb a vplyvov interkultúrnych kontaktov. Variantnosť tvarov, resp. 
konfigurácia areálov ich výskytu (najmä v prienikových zónach) je 
dôkazom prirodzenej podstaty anomálií, ktoré sa v teóii spisovných 

                                                           
49 Casus generalis universalis aj casus generalis obliquus. 
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jazykov, v oblasti jazykovej kultúry či jazykovej praxe vnímajú ako 
analogické „inovácie“ synchronickej povahy. S odkazom na myšlienku 
z úvodu nášho príspevku o absencii synchronickej typológie (slovan-
ských) jazykov poznamenávame, že každé tvrdenie o tom, ako anomá-
lia 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 funkčne optimálnej kodifikovanej podoby. Podrobný 
pohľad na prirodzený vývin takých komunikačných dominánt jazyka, 
k akým patrí substantívna deklinácia, resp. hľadanie diferenciačných 
aj integračných znakov na širšom areáli, stáva sa spoľahlivým predpo-
kladom hľadania prirodzenej podoby jazyka v nadnárečových makroa-
reáloch a prostriedkom širšieho odhaľovania fenomenológie jazyka.  

Porovnanie teoretických postojov súčasnej historickej jazykovedy 
s inými jazykovednými disciplínami, deklarovanými ako aktuálnymi, 
nemusí pre historickú jazykovedu vyznievať vždy nepriaznivo. Aj pre-
to, že podstatou jej výskumného zámeru sú prirodzené vývinové pro-
cesy, dynamický koncept či modely, ktoré nemajú poukazovať na pod-
statu dichotómie synchrónia – diachrónia. Podstatou prirodzenosti, 
prípadne relatívnou bezpríznakovosťou poukazujú tieto modely 
na biologickú podstatu jazyka, sú odkazmi na oblasť neurolingvistiky, 
v kognitívnej psychológie a výskum univerzálií. Prostriedok na do-
siahnutie takéhoto cieľa teda poskytuje vývinová jazykoveda, spočíva-
júca na prirodzených jazykových systémoch a integrujúca bežnú histo-
rickú jazykovedu rozšírenú o reanalyzované problémy, integrujúce 
jazykové zmeny, variantnosť, kreolizáciu, psycholingvistiku, neurolin-
gvistiku. V takejto sfére zohráva historická jazykoveda prednostnú 
rolu a prestáva byť klasickou služobníckou funkciou v jej klasickom 
ponímaní, ale sa dostáva do pozície jasného a plne rešpektovaného 
prostriedku všeobecného poznávania podstaty jazyka. Historická jazy-
koveda obohacuje poznanie o historicky overiteľné vývinové procesy, 
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ktoré majú vedecky a teoreticky relevantný zmysel pre teóriu jazyka 
rovnako, ako ho má množstvo „etikiet“, prezentovaných často pod 
rúškom synchronickej teoretickej jazykovedy.  
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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 typological signs of natural language varieties, their area 
distribution, possibilities of searching for inter-lingual bindings and influences of 
intercultural contacts. Detailed sight to a natural development of such a 
communication dominants of language as is the noun declination, resp. searching 
for differential and integration 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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