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Na počiatku bola dialektológia...  
alebo  Dialektika dejín disciplíny  

Ivor Ripka 
 
 
1. Pred 35 rokmi – konkrétne 17. – 19. apríla 1975 – sa konala v Prešove I. slovenská 

dialektologická konferencia s medzinárodnou účasťou. Usporiadali ju vtedajšia Filozofická 
fakulta UPJŠ v Prešove a Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV. Cieľom konferencie bolo zhodno-
tiť dovtedajšie výsledky výskumu slovenských nárečí, a to najmä v súvislosti s jednou 
z najaktuálnejších úloh slovenskej dialektológie – prípravou a vydávaním Slovníka sloven-
ských nárečí. Na konferencii predniesla diskusný príspevok aj Miloslava Semjanová, ktorá 
upozornila, že zemplínske nárečia nie sú ani z lexikálneho hľadiska kompaktným jazyko-
vým celkom, a preto ich možno a treba rozčleniť na tri menšie skupiny, a to na dolnozem-
plínske, stredozemplínske a hornozemplínske nárečia. Príbuznú štúdiu Pokus o vnútornú 
diferenciáciu zemplínskych nárečí publikovala r. 1976 v 18. ročníku zborníka Nové obzory. 
Už rok predtým – na VI. slovenskej onomastickej konferencii v Nitre v apríli 1974 – refero-
vala o skloňovaní názvov obcí v zemplínskom nárečí. Do monografie o Trebišove, ktorá 
vyšla r. 1980, prispela štúdiou o jeho nárečí. Rád teda konštatujem, že na počiatku bohatej 
a inšpiratívne rozkošatenej výskumnej práce dnešnej vzácnej jubilantky, docentky Milosla-
vy Sokolovej, bola dialektológia. 

1.1 Dejiny slovenskej jazykovedy dokazujú i dokumentujú, že témy z diachrónnej i syn-
chrónnej dialektológie zaujali viacerých začínajúcich bádateľov. Výrazne o tom svedčia 
bibliografické súpisy publikovaných prác prvej, tzv. zakladateľskej generácie slovenských 
jazykovedcov, ktorá sa profilovala a prvé výsledky svojich výskumov začala prezentovať 
v 30. rokoch 20. storočia. Dialektológiou začínali okrem iných Ján Stanislav, Jozef Štolc, 
Jozef Orlovský, Štefan Tóbik, Eugen Jóna, Eugen Pauliny; diachrónnej jazykovede či dialek-
tológii sa začali venovať aj Ľudovít Novák a Štefan Peciar, ktorí boli však od počiatku me-
todologicky orientovaní odlišnejšie (Kačala, 2005, s. 42). Nárečie (dialekt) ako územný 
variant národného jazyka tvorí komplexnú lingvistickú, historickú i sociologickú kategóriu; 
dialektologické výskumy môžu byť teda všestranné a mnohoaspektové. Na obranu i pod-
poru tézy, že základnou úlohou jazykovedy má byť výskum prirodzeného (kontinuitného a 
spontánneho, vonkajšími kodifikačnými zásahmi neusmerňovaného) vývinu jazyka a sys-
témov, ktoré vznikli ako výsledok takéhoto vývinu, sa vyslovilo viacero jazykovedcov. Na 
XI. medzinárodnom zjazde slavistov v Bratislave r. 1993 odznel príspevok Zuzany Topoliń-
skej (1993, s. 250), v ktorom autorka uvažovala o mieste dialektológie – disciplíny skúma-
júcej práve tento (v jej terminológii nekontrolovaný) vývin jazyka (nárečí) – medzi inými 
jazykovednými disciplínami. Ak platí, že konvenčným termínom dialektológia sa označuje 
výskum „nekontrolovaného” jazyka, nie je (podľa názoru Z. Topolińskej) celkom absurdné 
uvažovať aj tak (v tom zmysle), že dialektológia = jazykoveda. Naše poznámky nechcú byť 
jednostrunnou a jednostrannou apologetikou; pokúsime sa uplatniť princíp korešponden-
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cie, vyjadrujúci vo vývoji vedy relatívny súhlas vedeckých teórií na odlišných stupňoch 
vývoja a dokazujúci, že vzťah novej teórie k starej nie je iba jej holým popretím, ale súčas-
ne i jej uchovaním na vyššej úrovni poznania. Dialektika (už od čias Sokrata a Platóna) je 
umenie diskutovať a používať kritické myslenie, skúmať protirečenia v samej podstate 
predmetov a javov. Dialektiké techné by malo pomôcť aj pri prezentovaní istých etáp 
z dejín slovenskej dialektológie a komentovaní jej zástoja v domácej lingvistike. 

2. Dialektológia sa na samostatnú jazykovednú disciplínu s vlastným predmetom vý-
skumu a osobitnou metodológiou vypracovala v druhej polovici 19. storočia. Spoločenské 
(mimojazykové) faktory v Rakúsko-Uhorsku prirodzene determinovali aj výskum sloven-
ských nárečí: o cieľavedomom či organizovanom výskume v tomto období sa nedá hovo-
riť. Pokusy jednotlivcov však už boli. Nepriamu metódu v dialektologickom výskume prvý 
použil a príslušný dotazník vypracoval František Pastrnek; výsledky uverejňoval 
v Slovenských pohľadoch (v ročníkoch 1893 – 1897). Výnimočné je úsilie Samuela Cambla 
(najmä jeho priame východoslovenské terénne výskumy a ich výsledky publikované v kni-
he Slovenská reč a jej miesto v rodine slovanských jazykov, 1906), pozoruhodný lexikálny 
materiál zozbieral a v rukopisnom Dialektickom slovníku bošáckom (1913) zapísal Ľudovít 
Vladimír Rizner.  

2.1 Po vzniku Československej republiky sa aj dialektologické výskumy začali sústreďo-
vať v obnovenej Matici slovenskej. Václav Vážný prenášal na Slovensko metódu jazykové-
ho zemepisu; prvý určil – na základe materiálu, získaného pomocou 26 dialektologických 
dotazníkov – zemepisné rozšírenie hláskoslovných a tvaroslovných javov v rozsiahlej stati 
Nářečí slovenská, ktorá vyšla v Československej vlastivěde III (Praha 1934). Ľudovít Novák 
vo svojej recenzii, publikovanej v XIII. ročníku Sborníka Matice slovenskej z r. 1935, označil 
V. Vážneho za najlepšieho „znateľa” slovenských nárečí, no celkový ráz práce hodnotil ako 
popisný. Konštatoval, že „pri materiáli ide mu okrem geografického rozšírenia predovšet-
kým o systematiku, nie o výklad. Ten pridáva iba príležitostne vo forme stručnej poznámky 
v duchu staršej, genetickej lingvistiky. Minimálny zreteľ k modernej funkčnej lingvistike bol 
by napravil niektoré omyly” (s. 147). V tom istom zborníku hodnotil aj Liptovské nárečia 
Jána Stanislava. Ich „hlavný význam vidí v presnom a spoľahlivom nazbieraní a vernom 
zaznačení prebohatého pôvodného dialektologického materiálu a už menej v jeho spraco-
vaní a výklade z diachronického a synchronického hľadiska” (s. 142). Slovenská dialektoló-
gia – podobne ako celá jazykoveda – sa v týchto rokoch ocitla na prelome dvoch vývino-
vých etáp: doznievajúceho obdobia mladogramatizmu, ktorý za jedinú metódu jazykoved-
ného bádania pokladal historickú metódu, a novej štrukturalistickej lingvistiky, pre ktorú 
je charakteristický funkčný prístup k jazykovým javom. Nemienime tvrdiť, že slovenská 
diachrónna i synchrónna dialektológia bola v oných 30. rokoch 20. storočia na míle vzdia-
lená mladogramatizmu, no dlhé desaťročia tradovaný (preberaný) názor o tom, že skúma-
la iba to, čo je pozitívne dané, t. j. empiricky preukázateľné fakty, a že jej prínos bol teda 
najmä (resp. dokonca iba) materiálový, nie je podľa nášho názoru verifikovaný dôkladnou 
a systematickou analýzou príslušných dialektologických prác. Pokúsime sa tu pripomenúť 
niektoré dimenzie mladogramatizmu v istej konfrontácii dobových a súčasných názorov na 
pojem princípu. (Je všeobecne známe, že vedecký program výskumu princípov tvorivo 
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rozvíja iniciátor súčasnej explanačnej jazykovedy Juraj Dolník.) Opierame sa v prvom rade 
o výsledky vlastného štúdia diela svojho učiteľa, profesora Jána Stanislava, ktorého meno 
sa najčastejšie spájalo s mladogramatizmom. 

3. Mladogramatizmus sa tradične vysvetľuje ako jazykovedný smer z konca 19. storo-
čia, založený na pozitivistickej filozofii. Tento filozofický smer pokladal poznatky empiric-
kých vied alebo ich syntézu za jediné skutočné poznanie. Mladogramatici chápali princíp 
ako počiatok, základnú myšlienku, základný zákon. Poznali súdobú filozofiu i logiku; pri 
hľadaní všeobecných i špeciálnych jazykových princípov zúročili všetko, čo ponúkali tieto 
disciplíny. Pre novovekú filozofiu bolo charakteristické hľadanie pevného a nepochybného 
východiska, z ktorého by bolo možné odvodiť celú filozofiu: u Descarta to bolo cogito, 
u Fichteho činné Ja (ako hlavný princíp vedoslovia), ktoré konštituuje predmetný svet a 
vytvára jeho zmysel, u Hegla dialektika pojmu bytia. Uvedomovali si aj chápanie princípu 
v logike, v ktorej tvorí ústredný pojem, základ systému. V špeciálnych vedách je princíp 
základný predpoklad, ktorý v rámci sústavy tejto vedy nemožno zdôvodniť a overiť, možno 
však z neho odvodiť popis a interpretáciu sledovaných javov v súlade so špeciálnymi, naj-
mä experimentálnymi poznatkami. Princíp verifikácie – a verifikácia materiálu získaného 
pri klasických dialektologických i moderných sociolingvistických terénnych výskumoch by 
sa nemala odmietať ani v súčasnosti – však explicitne nepostulovali. (Tento filozofický 
princíp považovaný logickým pozitivizmom za kritérium vedeckej zmysluplnosti výrokov – 
výrok má zmysel jedine vtedy, ak je možná jeho verifikácia – sformulovali až v 20. storočí 
Moritz Schlick a Ludwig Wittgenstein.) Mladogramatici – a podľa nášho názoru aj základy 
mladogramatizmu nepochybne poznajúci príslušníci zakladateľskej generácie slovenskej 
jazykovedy i dialektológie – poznali aj asociačný princíp, ktorý „ovláda” spôsoby spájania 
psychologických prvkov (pocitov, predstáv, myšlienok, citov, motorických aktov) bez ohľa-
du na to, či spojenie zodpovedá alebo nezodpovedá skutočnosti. (Termín asociácia použil 
prvýkrát J. Locke r. 1698.) A prirodzene ovládali poznatky vtedajšieho empirizmu (Ripka, 
2006, s. 19). 

4. Mladogramatici vypracovali základné princípy historicko-porovnávacej metódy, kto-
ré si – napriek prirodzenému pokroku vo vývine vedeckého poznania všeobecne a lingvis-
tiky zvlášť – udržali podľa nášho názoru isté pozície najmä v diachrónnej jazykovede, a to 
napr. v oblasti výberu či selekcie a systematizácie analyzovaného materiálu. Ako je vše-
obecne známe, „katechizmom” mladogramatizmu sa stali najmä Princípy histórie jazyka 
(Prinzipien der Sprachgeschichte) Hermanna Paula. Prvé vydanie tohto diela vyšlo r. 1881, 
posledné takpovediac hlboko posmrtne r. 1937. Naša generácia toto dielo pozná v prvom 
rade z ruského prekladu (Principy istorii jazyka, Moskva 1960), do ktorého rozsiahlu úvod-
nú stať napísal Samuil Davidovič Kacneľson. Zaujímavý názor prezentoval napr. pri hodno-
tení štrukturalizmu, keď konštatoval, že to nové, čo do histórie jazyka prinášajú novší (ne-
skorší) bádatelia, a to predovšetkým štrukturalisti, z „kvantitatívneho hľadiska ešte nie je 
veľmi významné, a v kvalitatívnom vzťahu nezriedka predstavuje len vonkajšiu ornamen-
táciu mladogramatických schém štrukturalistickou terminológiou” (Principy, s. 6). 

4.1 Podľa koncepcie mladogramatikov v jazykovede platí podobne ako v prírodných 
vedách bezvýnimočná zákonitosť v oblasti zvukovej stavby jazyka. Príbuznú orientáciu 
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vyznávala aj moskovská lingvistická škola, ktorú založil a viedol vynikajúci ruský kompara-
tista Filipp Fiodorovič Fortunatov (1848 – 1914), jeho pokračovateľ Alexej Alexandrovič 
Šachmatov (1864 – 1920), evidentné väzby s mladogramatickými teóriami možno nájsť aj 
v prácach predstaviteľov tzv. kazanskej školy. Jan Baudouin de Courtenay (1845 – 1919) sa 
niekedy pokladá priamo za zakladateľa mladogramatizmu, uplatňujúceho pri výskume 
zvukových procesov v jazyku aj princíp analógie. Pokračovateľom mladogramatickej školy 
bol v istom zmysle aj francúzsky komparatista Antoine Meillet (1866 – 1936), ktorého 
dielo J. Stanislav študoval počas svojich parížskych pobytov v r. 1932 a 1934. Reprezentan-
ti zakladateľskej generácie slovenských jazykovedcov dianie vo svetovej lingvistike – zaiste 
aj prostredníctvom svojich českých učiteľov v Bratislave a Prahe – poznali, no s extrém-
nym mladogramatizmom sa nikdy nestotožnili. Dialektologické práce z tohto obdobia 
charakterizuje vyspelá heuristika, nekorešpondujúca s mladogramatizmom. Dialekty sa 
neskúmajú a neprezentujú iba ako výsledky prerastania jazyka indivíduí do systematizova-
ných vyšších útvarov či celkov. Mladogramatizmus a jeho princípy v zásade nedominujú 
ani v diachrónnej dialektológii, pričom pri tomto zistení máme opäť na zreteli Stanislavove 
štúdie Pôvod východoslovenských nárečí (1935) a Problém pôvodu východoslovenských 
nárečí (1950). O nesuplovateľných Dejinách slovenského jazyka, ktoré sú originálnym do-
bovým kompendiom, pri tejto príležitosti a na tomto mieste nebudeme hovoriť. 

5. Ján Stanislav – podobne ako iní dialektológovia – explicitne odmietal mladograma-
tický atomizmus a psychologické chápanie aj interpretácie, podľa ktorých jazyky a dialekty 
sú iba individuálne a nie sú teda spoločensko-historickým produktom či javom. Zaujímavé 
konštatácie a formulácie, dokumentujúce širší metodologický „záber” než historizujúci 
opisný mladogramatizmus, prezentoval J. Stanislav v tzv. všeobecnej časti svojej kontro-
verznej Československej mluvnice (1938). Niektoré pasáže by sme radi odcitovali aj v dlh-
ších ukážkach. Dokazujú totiž, že J. Stanislav poznal aj štrukturalizmus (na s. 137 sa expli-
citne odvoláva na Cours de linguistique générale Ferdinanda de Saussura) a nebolo mu 
cudzie ani sociolingvistické videnie problematiky. Na s. 135 o i. uvádza (citujeme doslov-
ne): „Jazyk je zjav sociálny a historický, t. j. jazyk žije v spoločnosti a v čase. Bez spoločnosti 
a bez času niet jazyka a bez jazyka niet spoločnosti. So spoločnosťou a jazykom je úzko 
spojený čas a v ňom vývoj spoločnosti i jazyka. – Ako čas plynie a spoločnosť sa v ňom 
mení a vyvíja, tak sa mení a vyvíja i jazyk. V každej dobe vzniká ako v spoločnosti tak 
v jazyku nejaký ruch, vývoj menší alebo väčší; úplnej nehybnosti v nich niet. – Jazykové 
zmeny vychádzajú z nejakého centra, ohniska, od jednotlivcov, a potom sa napodobova-
ním rozširujú vo veľkom alebo malom území podľa rozličných podmienok šírenia zmien 
(innovácií), na pr. podľa možností komunikačných, podľa zemepisného členenia kraja 
(v horách sa zmena šíri pomalšie, na rovinatejšom území chytrejšie), podľa politicko- 
-administratívnych útvarov a teda podľa väčšej alebo menšej možnosti stretania obyvateľ-
stva. Niektorý zjav pri tom prejavuje menšiu expanzitu, iný väčšiu. – V jazyku tvorí sa sys-
tém hlások, tvarov, väzieb a slovníkových a významových zvláštností. Tento systém časom 
sa však môže meniť a môžu sa teda meniť hlásky (zvuky), tvary, väzby (skladba) a významy 
slov.” 



Na počiatku bola dialektológia... alebo dialektika dejín disciplíny 
 

 

45 

5.1 V podkapitolke Spisovný jazyk (s. 155 – 157). autor zdôrazňuje, že „pojem jazyka je 
abstraktný pojem, zahrnujúci v sebe súhrn všetkých dialektov so spisovným jazykom.” Na 
F. de Saussura sa odvoláva pri formulovaní názoru, že „ťažko povedať, v čom záleží rozdiel 
medzi jazykom a dialektom” (s. 155). Prostredníctvom práce Josefa Baudiša Řeč (Úvod do 
obecného jazykospytu, Bratislava 1926) poznal aj názory behavioristu Leonarda Bloom-
fielda, podľa ktorého diferencie medzi ľuďmi sú podmienené prostredím a všetko správa-
nie je ovplyvnené reakciou na externé impulzy. Spisovný jazyk je podľa definície Českoslo-
venskej mluvnice (a Bloomfielda) favorizovaný dialekt, rozšírený po území dialekticky rozlí-
šenom, a je to dorozumievací prostriedok medzi hovoriacimi rôznych dialektov, ktoré – 
teda dialekty, nie hovoriaci – reprezentujú menej kultúrne prostredie. Spisovný jazyk čiže 
kultivovaný dialekt časom sa odlišuje svojím gramatickým systémom od dialektu, ktorý bol 
jeho základom (ibid.). 

6. Po r. 1945 sústredila slovenská dialektológia sily na prípravu koncepcie a realizácie 
monumentálneho Atlasu slovenského jazyka. Viacerí explorátori využili skúsenosti získané 
pri atlasových terénnych výskumoch aj pri iných príležitostiach. Pod „patronátom” Zdru-
ženia slovenských jazykovedcov pri SAV a pod vedením E. Paulinyho sa v 60. rokoch 20. 
storočia realizoval projekt výskumu hovorenej podoby spisovnej slovenčiny, ktorý sa 
v zásade zameriaval na výskum v mestách; išlo teda o skúmanie mestskej reči (alebo jazy-
ka mesta či miest). Pri prevažne pozitívnych hodnoteniach výsledkov tohto projektu 
(predstavoval prvotriedny výhľad a šancu na úspešné napredovanie sociolingvistických 
výskumov na Slovensku) sa však objavil aj bagatelizujúci názor, že výskum „skĺzol” na úro-
veň dialektologických výskumov, a možno aj preto sa „odovzdávka sociolingvistického 
štafetového kolíka slovenskej jazykovede absolútne nevydarila“ (Ondrejovič, 2007, s. 35). 
Nazdávame sa, že je to nepotrebná a vlastne kontraproduktívna degradácia dialektológie 
(a vlastne i výskumov, konaných v tých rokoch z pozícií normatívnej lingvistiky), ktorá má – 
a už aj v príslušnom čase mala – značné skúsenosti s výskumom hovorených prejavov, 
prepracovanú heuristiku terénnych výskumov. Dialektológia (a to diachrónna i synchrón-
na) priniesla dostatok preukazných materiálových dokladov i výkladov jednotlivých javov, 
charakterizujúcich aj súčasnú bežnú hovorenú komunikáciu. Je to komplexná jazykovedná 
disciplína, ktorú nemožno vyčleňovať či vyraďovať z výskumov (bežného) hovoreného 
jazyka jednostranným favorizovaním a preferovaním „kalendárne mladšej” sociolingvisti-
ky. V posledných rokoch sa v podobnom nadbytočne „hierarchizujúcom” duchu niektorí 
bádatelia pokúšajú našu neveľkú slovenskú jazykovednú komunitu členiť na dve skupiny či 
tábory, a to tábor sociolingvistov a tábor „normativistov”. Táto opozícia už sama osebe 
akoby naznačovala aj klasifikáciu a hodnotenie týchto skupín: sociolingvisti reprezentujú 
novú a perspektívnu skupinu moderných globálnych jazykovedcov, ktorá – hoci trocha 
oneskorene – zachytila echo paradigmatickej zmeny, charakteristickej pre súčasnú sveto-
vú lingvistiku (tá zmena spočíva v obrate od „izolujúceho” skúmania jazykového systému 
ku skúmaniu tohto systému v reálnej situácii), „normativisti” tradične lipnú na ilúzii, že 
jazykový systém (langue) je niečím primárnym a jeho použitie (parole) niečím sekundár-
nym, odvodeným (Ripka, 2000, s. 88). 
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6.1 Ak platia tézy, podľa ktorých základnou úlohou jazykovedy má byť výskum priro-
dzeného (kontinuitného a spontánneho, vonkajšími kodifikačnými zásahmi neusmerňova-
ného) vývinu jazyka a systémov, ktoré vznikli ako výsledok takéhoto vývinu, ak je správna 
aj ďalšia – v podstate sociolingvistická – téza o tom, že naša jazykoveda sa postupne stále 
viac posúva do oblasti socioterénneho výskumu, nemali by sa vedome zanedbávať po-
znatky a údaje, ktoré dlhé roky sprostredkúva etablovaná „staršia sestra” sociolingvistiky, 
t. j. dialektológia. Nazdávame sa totiž (a treba priznať, že tento názor nie je „zhmotnený” 
do formulácií pri tejto príležitosti prvýkrát), že v našom slovenskom kontexte ešte stále 
nie je postavenie dialektológie v rámci ostatných jazykovedných disciplín jednoznačné a 
„čisté”; vyskytujú sa rezíduá akéhosi „periférneho videnia” v hodnotení i využívaní jej 
(teoretických i materiálových) prínosov, vegetujú názory o jej prežití alebo pasívnom pre-
žívaní. V slovenskej situácii však podľa nášho názoru nejestvuje reálny dôvod vnímať „kla-
sickú” dialektológiu ako neinvenčnú a metodologicky plytkú disciplínu. 

6.2 Viackrát sme zverejnili názor, že sociolingvistika ako široko profilovaná disciplína 
rozširuje empirické možnosti jazykovedy. Slovenská sociolingvistika má podľa niektorých 
bádateľov blízke osudy so sociológiou. Obidve disciplíny boli od začiatku povolané odhaľo-
vať mýty a korigovať tie predstavy o spoločnosti a/alebo jazyku, ktoré už stratili svoje 
opodstatnenie. Takéto fatálne usúvzťažňovanie však umožňuje pripomenúť nielen pozi-
tívne paralely, ale aj trocha „tvrdšie” videnie súvislostí sociológie a sociolingvistiky, týchto 
dvoch (v príslušnom období vzniku a „nehateného rozvoja”) módnych, moderných i popu-
lárnych disciplín. V tejto súvislosti si dovolíme opakovane zacitovať francúzskeho socioló-
ga – pozitivistu Émila Durkheima (1858 – 1917), spoluzakladateľa sociológie ako samo-
statnej vedy. Ten okrem iného napísal: „Od istého času sa sociológia stala módou. Toto 
pred niekoľkými rokmi ešte málo známe a takmer vykričané slovo dnes používa každý. 
Ľudia sa stále viac odvolávajú na túto novú vedu a očividne si ju vážia. Veľa sa od nej oča-
káva. Je však treba priznať, že výsledky, ku ktorým zatiaľ dospela, nezodpovedajú ani poč-
tu publikácií, ani záujmu, s ktorými sa stretli. Sociológia zatiaľ nevyriešila nijaké konkrétne 
problémy, nemá ešte za sebou štádium filozofických konštrukcií a syntéz. Namiesto toho, 
aby si kládla za úlohu presnejšie určiť časť sociálneho poľa, venuje sa s obľubou brilantným 
všeobecnostiam. Táto metóda síce umožňuje oklamať zvedavosť obecenstva, ktoré je 
zdanlivo informované o všetkom možnom, ale nedosahuje nič skutočne hmatateľného. 
Zákonitosti takej komplexnej skutočnosti, akou je spoločnosť,– a my to vzťahujeme aj na 
jazyk – nemôžu prirodzene odhaliť žiadne sumarizujúce výskumy a okamžité nápady.” 

7. V nijakom prípade nechceme tvrdiť, že citované formulácie sú transparentné a 
transformovateľné do slovenskej situácie a jazykovedy, no vari trocha stlmia priodvážne 
predstavy súčasných sociolingvistov (sociolingvistika = základ národnej vedy o jazyku, veda 
predurčená stať sa všeobecným vysvetľujúcim rámcom všetkých národných lingvistík), 
zanedbávajúcich niekedy výsledky doterajších diachrónnych a synchrónnych dialektologic-
kých výskumov. Jazyk prirodzene nikdy nezastane v pohybe, bude sa vyvíjať a meniť, aby 
mohol plnohodnotne spĺňať všetky funkcie v rozličných komunikačných situáciách, ale – a 
to najmä v našom slovenskom národnom kontexte, ktorý sa zásadne odlišuje napr. od 
kontextu či situácie americkej angličtiny – má svoju opísanú a zistenú minulosť, ktorá ne-
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pochybne a nezastupiteľne determinuje aj súčasnosť, jeho výskum sa nezačal iba v dobe 
sociolingvistickej. Ak je extrémny názor, že sociolingvistika sa uspokojuje iba s registrova-
ním a konštatovaním jazykových javov a procesov, so štatistikou, tak rovnako iluzórna je 
predstava, že všetky tradičné národné vedy o jazyku postupne celkom prepadnú v kon-
frontácii s dominátorskou sociolingvistikou. Socioterénne zamerané výskumy majú per-
spektívu v symbióze dialektológie a sociolingvistiky, nie v oslabujúcej delimitácii. Bežný 
hovorený jazyk (hlavný to zdroj dynamiky súčasnej slovenčiny) totiž nepopierateľne odrá-
ža (a reflektuje) aj javy dominujúce v jej areálovo ukotvenej nárečovej časti bázy. Zánik 
dialektu sa ešte nekoná: dialektologické výskumy stále dokážu inšpirovať nielen adeptov 
lingvistiky. Aj systémovo-lingvistický pilier gramatického výskumu, ktorý inšpiratívne roz-
behla a vedie Miloslava Sokolová, môžu podporiť poznatky a zistenia, prezentované slo-
venskou dialektológiou. 
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In the beginning was dialectology... or Dialectics of the history of this discipline 
This contribution presents an opinion that many beginning Slovak linguists have always 

been interested in the topics of diachronic and synchronic dialectology. This can be  
applied not only to the first, the so called foundational generation of the linguists (J. Sta-
nislav, J. Štolc, J. Orlovský, Š. Tóbik, E. Jóna, E. Pauliny and others); Miloslava Sokolová, 
now celebrating her jubilee, has also commenced with dialectology. The author reasones, 
that the Slovak dialectology has never been fundamentally influenced by the Neogramma-
rian principles. He in detail analyses particularly the Ján Stanislav’s work and provides the 
arguments in favour of the thesis that dialectology – including contemporary dialectology 
– isn’t only the uninventive and methodologically superficial discipline losing its raison 
d’être. 
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