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Rozwój morfologiczny j ęzyka polskiego i słowackiego  
w ujęciu konfrontatywnym  

Halina Mieczkowska 
 

 
1. Obserwowwane na płaszczyźnie morfologicznej w obydwu poddanych charakterys-

tyce językach zmiany osłabiają ich fleksyjny charakter, oparty na syntetycznej budowie 
znaku językowego, na rzecz struktur opisowych <peryfrastycznych>. Wiążą się przede 
wszystkim z rozbudowanym systemem kategorii fleksyjnych, nominalnych i werbalnych, 
służących do zapewnienia prawidłowej semantycznie i gramatycznie łączliwości leksemów 
w procesie tworzenia poprawnych wypowiedzi / komunikatów językowych. Współczesny 
stan i kształt systemu morfologicznego warunkowany jest zarówno genezą i rozwojem 
historycznym, jak i przeobrażeniami współczesnymi1, chociaż przy braku perspektywy 
czasowej zachodzące współcześnie, czy nawet w ostatnim dwudziestoleciu, zmiany mogą 
wydawać się niedostatecznie wyraźnymi. Inaczej niż we fleksji przedstawiają się przeobra-
żenia słowotwórcze.2 Stopień ich nasilenia zdecydowanie wzrasta w języku współczesnym. 

2. Zdecydowanie wyraźniejszy charakter przybierają przeobrażenia historyczne lokali-
zowane w fazie najstarszej, opierającej się w dużym stopniu na formach odziedziczonych 
z epoki prasłowińskiej, i kolejnej, związanej z budową słowiańskich systemów deklinacyj-
nych, charakteryzującej się wielością i róźnorodnością form wariantywnych. W ogólnym 
zarysie doprowadziły one do uproszczenia podsystemu fleksyjnego zarówno we fleksji 
nominalnej jak i werbalnej.3  

2.1 W zakresie rzeczowników doszło do przebudowy prasłowiańskiego systemu dekli-
nacyjnego opartego na układzie tematycznym i kryterium fonologicznym w system dekli-
nacyjny oparty na trzech deklinacjach rodzajowych. Doprowadziło to nie tylko do uprosz-

                                                             
1 Dla potrzeb niniejszego opisu pojęcie rozwoju historycznego, odznaczającego się wielokierunkowością 

oraz bogactwem i różnorodnością form obocznych, prowadzącego do wykrystalizowania się podstawo-
wych zrębów podsystemu morfologicznego, opartego w dużej mierze na fleksji, sytuuję dla języka pol-
skiego w okresie do końca XIX w., natomiast wiek XX, szczególnie okres powojenny aż po przełom wie-
ków – do dnia dzisiejszego – przypisuję do języka współczesnego. Z kolei pojęcie wspólczesnego języka 
słowackiego sytuuję w okresie powojennym, czyli od roku 1945. Pragnę ponadto nadmienić, że 
w literaturze językoznawczej, której ze względów objętościowych i pragmatycznych nie będę przywoły-
wać, pojęcie języka współczesnego bywa traktowane także niejednoznacznie, przy czym nieco swobod-
niej w polszczyźnie niż w języku słowackim. Wydaje się, że pewne rożbiżności chronologiczne, podobnie 
jak w zaistniałej sytuacji, są warunkowane przedmiotem i charakterem opisu (por. np. klasyfikację chro-
nologiczną Z. Klemensiewicza (1930) przyjętą w opisie kształtowania się systemu fleksyjnego liczebników. 

2 W językoznawstwie słowackim pojęcie morfologia obejmuje tylko zagadnienia fleksyjne, natomiast 
słowotwórstwo, zgodnie z podejściem J. Horeckiego (po raz pierwszy przedstawionym w 1959 r.) i innych 
językoznawców, kontynuatorów jego stanowiska, m. in. K. Buzássyovej, J. Furdíka czy J. Bosáka, wchodzi 
w zakres leksykologii.  

3 Dla języka słowackiego koniec wieku XVIII a dla polszcyzny połowę wieku XIX traktuje się jako kres 
zasadniczych przeobrażeń w ich systemach deklinacyjnych.  
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czenia deklinacji rzeczowników poprzez zawężenie do trzech dekinacji rodzajowych, ale 
i do ograniczenia czynników morfologicznych na rzecz semantycznych poprzez zastąpienie 
kryterium morfologicznego (przyrostków tematycznych) kryterium częściowo semantycz-
nym (opartym na wartości kategorii rodzaju), którego wyznacznikami stały się końcówki i 
synkretyzmy fleksyjne. Zmianie uległa również struktura wewnętrzna poszczególnych 
deklinacji i klas deklinacyjnych. Różnice uwidaczniają się w uproszczeniu i uporządkowaniu 
struktur wewnętrznych poszczególnych deklinacji, czyli przede wszystkim w ilości 
i w kształcie reprezentujących je typów i grup deklinacyjnych oraz w budowie samych 
paradygmatów fleksyjnych. Język słowacki konsekwentniej niż polszczyzna ustanowił no-
we deklinacje rodzajowe, co przejawia się np. w unifikacji typów męskich osobowych 
chlap i hrdina4. Wyższy stopień uproszczeń uwidacznia się w języku słowackim również 
w redukcji wartości przypadkowych o wartość wołacza5. 

Kontynuację układu prasłowiańskiego stanowi natomiast zachowanie w obydwu kon-
frontowanych językach podziału na podtypy twardo- i miękkotematowe, sprowadzającego 
się do wariantywności końcówek, spowodowanej twardym lub miękkim wygłosem tematu 
fleksyjnego. Ich wydzielenie generalnie wydaje się być bardziej wyraziste i jednoznaczne 
w języku słowackim (por. też w stosunku do języka słowackiego i polskiego podobną opi-
nię F. Buffy (1998, s. 79 – 80) i odmienną B. Letza (1936, s. 208). Jednak szerszym zasię-
giem charakteryzuje się w polszczyźnie, w której obejmuje również w Ms. lp. rzeczowniki 
męskożywotne, pozostające w języku słowackim poza tym podziałem ze względu na 
wprowadzenie w omawianym typie fleksyjnym w lp. jednej końcówki -ovi, która jedno-
cześnie upraszcza i generalnie unifikuje kształt całego typu deklinacyjnego w deklinacji 
męskiej w lp., rozbitego w polszczyźnie na grupę rzeczowników twardo- i miękkotemato-
wych.  

Zdecydowanie większą przejrzystość deklinacji słowackiej rzeczowników potwierdza 
także fonologiczny kształt końcówek fleksyjnych, charakteryzowanych elementem samo-
głoskowym -o- dla deklinacji męskiej (w lp.: C.=Ms. w r. m.-żyw., N. oraz w lm.: D., C., Ms. 
w r. m.-żyw. i w r. m.-os. B.)6 oraz elementem -a- dla deklinacji żeńskiej i nijakiej (w lm.: C., 

                                                             
4 Także rzeczownik sudca w języku słowackim charakteryzuje się odmianą wyłącznie rzeczownikową 

męską, podczas gdy w języku polskim poza odmianą rzeczownikową żeńską jako dopuszczalna zachowała 
się również odmiana przymiotnikowa.  

Odmianę żeńską zachowały w języku słowackim tylko rzeczowniki dwurodzajowe typu: sirota. 
Por. język czeski, który dla rzeczownikw typu husita, hrdina przyjął tylko w C. i Ms. lp. końcówkę męs-

ką -ovi, i polski, który w lp. w całości zachował dawną odmianę żeńską, kierując się nie wartością rodzaju 
ale wyznacznikami fleksyjnymi. 

5 W językach polskim i czeskim kategoria wołacza nadal istnieje, chociaż w dobie współczesnej w po-
szczególnych odmianach stylistyczno-funkcjonalnych, głównie w języku potocznym, obserwujemy 
w obydwu językach utożsamianie go z mianownikiem, prowadzące do zaniku form W., głównie w na-
zwach własnych – w kategorii imion. Por. na temat zaniku wołacza w języku słowackim fragment w mo-
nografii (2003, s. 85 – 90) i artykuł (2003) H. Mieczkowskiej.  

6 Por. też uwagę L. Dvonča: „[...] v sučasnej spisovnej slovenčine možno pozorovať mierny ústup tva-
rov s príponou -φ [...], ktoré sa stále viac nahrádzajú tvarmi na -ov. Tak sa zvyšuje pravidelnosť skloňova-
nia podst. mien vzoru dub a širšie aj pravidelnosť skloňovania podst. mien muž. rodu vôbec“ (1984, s. 33). 
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Ms., N. w r. ż. i n.; M. w r. n; także M. w lp. u części rzeczowników w r. ż.), traktowanym 
jako cecha charakterystyczna / rozpoznawcza w przynależności deklinacyjnej7. M. Honow-
ska określa je mianem „prześwitów deklinacyjnych“ (1975, s. 75 – 76) i próbuje zestawiać 
z samogłoskami wstawnymi oddzielającymi morfemy leksykalne od gramatycznych już na 
etapie fleksji indoeuropejskiej, którym przypisuje rolę konektywów (s. 79). Możliwość 
takiego zestawienia dowodzi według M. Honowskiej spiralnego charakteru rozwoju języ-
kowego, co szczególnie nie dziwi w deklinacji słowackiej, wykazującej w swoim rozwoju 
skłonności ku fleksji aglutynacyjnej8.  

2.2 Przeobrażenia w odniesieniu do stanu prasłowiańskiego dokonały się również we 
fleksji przymiotników, liczebników i zaimków. Ogólnie sprowadzają się one w rozwoju 
historycznym, z jednej strony do rozbudowy podsystemu morfologicznego poprzez wyk-
ształcenie kategorii gramatycznej liczebników, z drugiej, podobnie jak w deklinacji rze-
czowników, do tendencji uproszczeniowych związanych z redukcją typów i klas deklina-
cyjnych poprzez zanik przynależnych do nich leksemów oraz do tendencji unifikacyjnych 
i porządkujących.  

2.2.1 W klasie funkcjonalnej przymiotników, obejmującej zaimki przymiotne, imiesło-
wy przymiotnikowe i tradycyjne liczebniki przymiotnikowe, jest to przede wszystkim zanik 
przymiotnikowej odmiany prostej w obydwu językach9 i zanik przymiotników dzierżaw-
czych w języku polskim oraz zbliżenie odmiany zaimkowej z przymiotnikową. W języku 
słowackim sprowadza się ono przede wszystkim do ujednolicenia elementu samogłosko-
wego w Ms. lp. r. m. i n. przymiotników oraz zaimków twardo- i miękkotematowych, po-
przez wprowadzenie elementu samogłoskowego -o-, charakteryzującego pierwotnie od-
mianę zaimków twardotematowych. 

                                                             
7 Pełniejszy opis mechanizmów i okoliczności kształtowania słowackiej deklinacji rzeczowników, poprzez 

wykorzystanie zasady hierarchizacji językowej w zakresie wartosciowania rodzajowego poszczególnych 
klas leksykalno-funkcjonalnych, co doprowadziło do wyraźnego zarysowania granicy pomiędzy deklinacją 
rzeczowników męskich z jednej strony a żeńskich i nijakich z drugiej, czego nie możemy powiedzieć 
o języku polskim, który zachował inny, z formalnego punktu widzenia mniej wyrazisty, podział rzezcowni-
ków na typy deklinacyjne w liczbie pojedynczej i inny w liczbie mnogiej, zob. Mieczkowska (1999, s. 383) i 
przywołana tam pozycja R. Laskowskiego (1991, s. 52 – 54).  

8 Cechy fleksji aglutynacyjnej w deklinacji słowackiej znajdziemy również w unikaniu alternacji na 
granicy i wewnątrz morfemów, co jest przejawem dążenia do stałości i wyrazistości struktury morfemo-
wej tematów fleksyjnych i flektywów. 

9 Warto może dodać, że podobnie jak w wielu innych przypadkach, z sytuacją nieco odmienną spoty-
kamy się w języku czeskim, o której J. Vachek pisze: 

„Pozoruhodný je v slovenštine také záník neurčitých adjektivních tvarů, jež se v češtině drží ještě ve 
zbytcích (chud - chuda - chudu). V slovenštině zmizly úplně, kromě přivlastňovacího typu otcov, matkin, 
který se však výrazně diferencoval nejen sémanticky, ale i zásadně aglutinačním typem svého sklonění 
(otcov-ho, otcov-mu atd.). I toto zjednodušení paradigmatické situace je možno právem pokladat’ za 
projev důslednějšího odklonu od idealního flektivního typu, než je odklon, ke kterému došlo ve spisovné 
češtině” (1974, s. 33). 
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Z kolei w języku polskim jest to ujednolicenie elementu samogłoskowego w końców-
kach odmiany przymiotników w rodzaju męskim i nijakim w N. i Ms. lp. do postaci N. -ym / 
-im i przeniesienie ich na analogiczne przypadki w odmianie zaimków. 

Natomiast w obydwu językach doszło w N. i Ms. lm. w typie twardotematowym w od-
mianie zaimków do wyrównania z analogicznymi formami przymiotnikowymi, słc.: -ými/ 
-ymi, -ých / -ych, i pol.: -ych, -ymi, a w języku polskim dodatkowo z analogicznymi formami 
przypadków w liczbie pojedynczej.  

2.2.2 Inaczej natomiast przedstawia się charakterystyka fleksyjna liczebników. Od-
mienność spoczywa w fakcie wykształcenia w rozwoju historycznym swoistej charakterys-
tyki morfologicznej10, ograniczonej do kategorii przypadka i rodzaju i wyeliminowania 
kategorii liczby, uzasadnionego cechą kwantytatywności zawartą w ich strukaturach se-
mantycznych. Specyfika tych kategorii, charakteryzujących liczebniki jako samodzielną 
klasę funkcjonalną, odmienną od innych imiennych części mowy, przejawiała się dodat-
kowo w uproszczonym systemie fleksyjnym (o wysokim stopniu homomorfii wyznaczanym 
specyficzną końcówką -u) i zawężonych wartościach rodzajowych.  

2.3 Jako mniej wyraziste i bardziej powolne niż w kategorii rzeczowników należy okreś-
lić przeobrażenia zachodzące w klasie czasowników, funkcjonalnie bardzo istotnej, ponie-
waż stanowiących ośrodek i pełniących funkcję nadrzędników zdań, czyli narzucająych ich 
strukturę formalnoskładniową. Zakres kategorii gramatycznych czasownika w rozwoju 
historycznym, podobnie jak w przypadku innych części mowy, uległ redukcji albo zawęże-
niu. Redukcja pełna dotyczy np. formy supinum zastąpionej bezokolicznikiem, natomiast 
redukcja częściowa (zawężenie) odnosi się do pozostałych kategorii gramatycznych cza-
sownika, przede wszystkim do jednej z najważniejszych, kategorii czasu, która uległa is-
totnemu ograniczeniu w językach zachodniosłowiańskich, w tym w obydwu konfrontowa-
nych, (w przeciwieństwie do języków południowosłowiańskich). Z kategorią czasu ściśle 
zazębia się na płaszczyźnie funkcjonalnej i semantycznej wywodząca się z niej kategoria 
aspektu. Różnice, związane ze stroną formalną wyrażania wartości aspektualnych, spro-
wadzają się w zasadzie do płaszczyzny morfologicznej i stopnia frekwencji językowej.  

We współczesnych językach słowiańskich miejsce tzw. prasłowiańskich czasowników 
dwuaspektowych zajął system opozycyjnych par aspektowych, tworzonych drogą perfek-
tywizacji słowotwórczej, uznany za innowację słowiańską. Nie objął on jednak wszystkich 
czasowników nie tylko ze względu na ich struktury semantyczne ale także na charakterys-
tykę genetyczną. Poza jego zasięgiem pozostają w większym lub mniejszym stopniu 
w niektórych językach nadal czasowniki pochodzenia obcego. W języku słowackim, który, 
pomimo że wykazuje się wyższym stopniem regularności w tworzeniu opozycji aspekto-
wych, bezprefiksalne czasowniki dwuaspektowe zachowały się w znacznie większym stop-
niu niż w polszczyźnie, co jednak nie zaskakuje, ponieważ język słowacki w swoim rozwoju 
historycznym nie po raz pierwszy nawiązuje do języków południowosłowiańskich. 

                                                             
10 Nie interesuje nas tutaj status wcześniejszy liczebników, w języku pra- i idoeuropejskim, gdzie 

tworzyły niejednolitą klasę wyrazów pod względem gramatycznym. 
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Odmienności nasuwa również rozwój klasy czasowników iteratywnych11. W języku pol-
skim, podobnie jak w większości języków słowiańskich, obserwujemy w rozwoju histo-
rycznym w klasie iterativów morfologicznych wyraźne tendencje zanikowe na rzecz wie-
lokrotności wyrażanej w sposób kontekstowo-leksykalny. Zdecydowanie wyższym stop-
niem syntetyzmu wykazuje się natomiast język słowacki, w którym stare formacje itera-
tywne zachowały się na dużą skalę do dnia dzisiejszego, i w którym prawie od każdego 
czasownika imperfektywnego możemy przy pomocy odpowiedniego sufiksu utworzyć 
czasownik iteratywny.  

W obydwu językach obserwujemy także na przestrzeni wieków zanik imiesłowów. 
W przypadku niektórych typów imiesłowów jest to proces w obydwu językach zamknięty 
w rozwoju historycznym, inne natomiast przetrwały do czasów współczesnych. Niemniej 
ich zasięg, mniejszy w języku słowackim, ogranicza się przede wszystkim do języka pisane-
go zarówno w odmianie potocznej jak i literackiej. 

2.4 Zdecydowanie niższy stopień przeobrażeń obserwujemy w rozwoju historycznym 
na płaszczyźnie słowotwórczej, stąd też ich opis ograniczy się tylko do wzmianki bardzo 
ogólnej. Zasadniczo sprowadzają się one do przetasowań frekwencyjnych w ramach istnie-
jących kategorii słowotwórczych, przekształcania struktur semantycznych owych kategorii 
oraz zmian w funkcji formantów słowotwórczych12. Stąd też próba zarysowania głównych 
tendencji rozwojowych na przestrzeni wieków w podsystemie morfologicznym języka 
w większym stopniu koncentruje się na przeobrażeniach fleksyjnych, jako zdecydowanie 
wyrazistszych i bardziej dynamicznych.  

2.5 Uogólniając, zarysowany kierunek rozwoju historycznego systemu morfologicznego 
obydwu konfrontowanych języków w swojej istocie sprowadza się do tendencji porządku-
jących, uproszczeniowych i unifikacyjnych. Dowodem jest m.in. próba uporządkowania 
trudno wpisujących się w struktury językowe leksemów liczebnikowych poprzez wydziele-
nie ich jako samodzielnej części mowy. Ponieważ jednak zabieg ten nie doprowadził do 
uniknięcia zakłóceń w komunikacji językowej, w języku współczesnym obserwujemy pro-
ces niwelacji klasy liczebników i ponownego przyporządkowania ich do pozostałych 
imiennych częśći mowy.  

3. Chociaż doba współczesna bywa ogólnie traktowana jako faza zamykająca ostatni 
etap w przebudowie systemu morfologicznego, to jednak trudno jest mówić o stanie cał-
kowitej stabilizacji. Język współczesny wydaje się kontynuować kierunek zmian wcześniej-
szych, ale następuje wyraźne przesunięcie akcentów i zmiana stopnia ich nasilenia. Zacho-
dzące przeobrażenia stają się zdecydowanie powolniejsze i mniej wyraziste we fleksji, 
natomiast nasilają się w słowotwórstwie, i w nieobjętej niniejszą analizą leksykoloogii. Ich 
charakter wydaje się naturalny i uzasadniony, ponieważ, pomimo że podstawowy system 
morfologiczny wykrystalizował się i ustabilizował w wiekach wcześniejszych, to język 

                                                             
11 Por. także określenie czasowniki habitualne (np. Oczkowa, 1995, s. 115). 
12 Ponadto przeobrażenia i rozwój słowotwórstwa staropolskiego szczegółowo omówiła K. Klesz-

czowa w trzech monografiach (1996, 1998, 2003). 
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współczesny nadal modyfikuje jego kształt i charakter, zgodnie z uwarunkowaniami oraz 
potrzebami i oczekiwaniami społecznymi.  

3.1 Przobrażenia fleksyjne w deklinacji rzeczowników przejawiają się głównie w naras-
tającym zjawisku afleksyjności (zob. Mieczkowska, 2009), przybierającej nieco inny charak-
ter w leksyce rodzimej i inny w leksyce zapożyczonej, natomiast w niewielkim stopniu 
w przetasowaniach (inter)deklinacyjnych. Ponieważ, w większym stopniu niż w rozwoju 
historycznym, powodowane są czynnikami słowotwórczymi i leksykalnymi, dlatego też 
omówione zostaną łącznie z przeobrażeniami słowotwórczymi, niekiedy nierozerwalnie 
związanymi ze zmianami leksykalnymi.  

3.1.1 W leksyce rodzimej afleksyjność przejawia się w znacznie mniejszym zakresie niż 
w obcej i wiąże się przede wszystkim z klasą rzeczowników i liczebników, natomiast 
w zdecydowanie mniejszym stopniu odnosi się do pozostałych części mowy. W klasie rze-
czowników uwidacznia się w zaniku lub w osłabieniu kategorii gramatycznych, w pierwszej 
kolejności fleksyjnej kategorii przypadka i rzadziej klasyfikującej kategorii rodzaju, a nie-
kiedy i liczby13. Natomiast w pozostałych klasach funkcjonalnych sprowadza się przede 
wszystkim do zjawiska unifikacji klas i typów deklinacyjnych, prowadzącej do uproszczenia 
systemu deklinacyjnego. We wszystkich jednak sytuacjach nie pozostaje w izolacji języko-
wej, zazębiając się z pozostałymi płaszczyznami systemu językowego, a szczególnie ze 
słowotwórczą i leksykalną, wytyczając sprzeczne kierunki rozwoju, w kierunku analityzmu 
w warstwie literackiej języka oraz w kierunku ekonomii i skrótu w warstwie potocznej, 
głównie w slangu. Afleksyjności sprzyja zarówno coraz bardziej frekwentowana w języku 
potocznym technika derywacyjna oparta na mechanizmie redukcji, jak i wyraźna z kolei 
w języku literackim, szczególnie w warstwie terminologii, tendencja do analityzmu języ-
kowego, wynikająca z dążenia do precyzji semantycznej, sprowadzajcego się do osłabiania 
roli wykładników morfologicznych i przejmowania ich funkcji przez wykładniki składniowo-
-leksykalne, oraz nasilające się zjawisko zapożyczeń. 

Jednym z powszechnych przejawów afleksyjności rzeczowników w zakresie przypadka i 
rodzaju jest zjawisko maskulinizacji nazw żeńskich, konkretnie feminativów, sprowadzają-
ce się do przekształcania nazw syntetycznych w leksemy analityczne, w których występują 
jako pełnoznaczne człony nazw w formie leksemów męskich nieodmiennoych14. Poza 
afleksyjnością jest więc przejawem zmniejszania się aktywności słowotwórczej języka na 
rzecz struktur analitycznych, opartych na zastępowaniu wykładników fleksyjnych, katego-
rii przypadka i rodzaju, leksemem posiłkowym, zazwyczaj pani, rzadziej kobieta, matka, 
itp. 

                                                             
13 Ze względu na semantyczny charakter kategorii liczby, jej obecność lub brak warunkowane są 

strukturami semantycznymi leksemów, np. rzeczowniki abstrakcyjne : rzeczowniki konkretne, policzalne : 
niepoliczalne. 

14 W niniejszym artykule nie opisuję istoty zjawiska i powodów jego zaistnienia, jak również nie cha-
rakteryzuję ulegających mu leksemów, ponieważ zrobiłam to już wcześniej (Mieczkowska, 1988, 1995). 
Zostało ono tu przywołane w celu ukazania, w jaki sposób zachodzące w leksyce przeobrażenia wpływają 
na zmiany w systemie fleksyjnym języka.  
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Z nasilaniem się zjawiska nieodmienności w obydwu językach współczesnych, z tym że 
w zdecydowanie większym stopniu w języku polskim, spotykamy się również w klasie na-
zwisk. W pierwszej kolejności dotyczy ono nazwisk obcych, często o strukturze i zakończe-
niu fonologicznie nietypowym, z tą tylko różnicą, że w języku słowackim istnieje silniejsza 
tendencja do przyporządkowywania nazwisk obcych (podobnie jak zapożyczanych nazw 
pospolitych) do poszczególnych typów i wzorów deklinacyjnych języka rodzimego15. Jed-
nak coraz częściej spotykamy się również ze zjawiskiem nieodmienności nazwisk rodzi-
mych. Podobnie jak w poprzednim przypadku, i tutaj zdecydowanie częściej w języku pol-
skim. Ich nieodmienność warunkowana jest zarówno czynnikami językowymi jak i pozaję-
zykowymi, m.in. samym faktem przynależności do klasy nazwisk. 

Afleksyjność nazwisk wiąże się również ze zjawiskiem neutralizacji kategorii rodzaju 
w odniesieniu do żon i córek, przy czym język słowacki zachował odzielną formę rodzajo-
wą dla nazw żon16. Zmianę dotychczasowego stanu może spowodować kierunek polityki 
językowej, co sugeruje fakt, że postanowienia zawarte w najnowszej ustawie o języku 
słowackim pozwalają żonie na przyjęcie nazwiska męża w formie podstawowej, bez do-
dawania przyrostków matronimicznych, np. Hudymáč zamiast Hudymáčová.  

3.1.2 Zdecydowanie wyraźniej, najczęściej w postaci zerowego paradygmatu fleksyjne-
go, przejawia się zjawisko afleksyjności w leksyce zapożyczonej (por. Ološtiak – Gianitsová- 
-Ološtiaková, 2007), gdzie stopień adaptacji morfologicznej jest ściśle powiązany z budową 
fonologiczną i strukturalną zapożyczeń, w związku z czym nie zawsze, a czasami nigdy, 
nadanie pełnej charakterystyki morfologicznej leksemowi zapożyczonemu jest możliwe, 
por. słc.: alibi, baby, menu, requiem; fondue, sushi; pol.: harakiri, paparazzi / paparazzo, 
hobby, kanoe; sushi, barbecue, AIDS, kung-fu. W przypadku trudności na poziomach gra-
ficznym i fonologicznym, niekiedy język podejmuje próbę adaptacji na poziomie słowot-
wórczym, poprzez przypisanie zpożyczeniu formantu rodzimego, np. słc.: yuppie ndm m. / 
yuppík; pol. papamobile ndm n. / papamobil, -a, m. Są to jednak pojedyncze przypadki. 
Szczegółowa analiza konfrontatywna wykazuje zdecydowanie wyższy stopień afleksyjności 
leksyki zapożyczonej w języku polskim17.  

Ogólnie zarysowany problem fleksyjności leksyki zapożyczonej dowodzi silniejszego 
stopnia przystosowywania jej do systemu rodzimego w języku słowackim, a więc mniejszej 
otwartości na wpływy zewnętrzne i niższej tolerancji językowej, co wspiera silniejsza niż w 

                                                             
15 Zob. odmienność nazwisk obcych w pracach M. Ološtiaka, L. Gianitsovej-Ološtiakovej (2007) i 

M. Sokolovej (2007).  
16 W języku polskim tendencja związana z neutralizacją form rodzajowych w nazwiskach rodzimych 

pojawia się pod koniec XIX w. na skutek ruchu emancypacyjnego. Stopniowo dochodzi do zaniku wykład-
ników morfologicznych w postaci końcówek rodzajowych albo przyrostków słowotwórczych w funkcji 
matronimicznej w odniesieniu do żon i córek. Wyjątek stanowią nazwiska na -cki i -ski, przy których for-
ma rodzajowa żeńska traktowana jest jako poprawna, np. Grodzka, Pogorzelska, Dymna, a jej użycie 
warunkowane jest semantyką nazwiska a nie regułami gramatycznymi. W języku słowackim nie występu-
ją specjalne sufiksy w funkcji matronimicznej na określenie córek i synów, natomiast forma żeńska jest 
formą nadal obowiązującą. 

17 Por. analizę konfrontatywną stopnia fleksyjności w obydwu językach w artykułach wcześniejszych 
autorki, złożonych do druku w 2009 r.  
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polszczyźnie tendencja do derywacyjności morfologicznej (fleksyjnej i słowotwórczej) 
i sprzyjająca jej polityka językowa18, a uzasadnia, przynajmniej w określonym stopniu, 
także rozwój historyczny języka19. 

3.1.3 Tendencje porządkujące i unifikacyjne we fleksji rzeczowników to również ob-
serwowane na niewielką skalę powolne przeszeregowania w ramach klas deklinacjyjnych, 
problem końcówk równoległych i wariantywnych, a także wahania w przypisywaniu war-
tości w ramach kategorii rodzaju.  

W języku słowackim wiążą się one z przechodzeniem rzeczowników w ramach dekli-
nacji żeńskiej z wysoko frekwentowanego podtypu z prasłowiańskim rodowodem kosť do 
podtypu znacznie rzadszego i młodszego, powstałego już w języku słowackim, dlaň. Jak 
sugerują językoznawcy słowaccy (Dolník, 1998, s. 75 – 76; zob. też Oravec, 1961, s. 162), 
obserwowane przesunięcia warunkowane są dążeniem do zachowania jednorodności 
formalnej i semantycznej klas deklinacyjnych, ponieważ prawdopodobnie chodzi o wy-
tworzenie wyrazistego typu, nie tylko słowotwórczego ale i fleksyjnego, abstraktów na 
[+ -osť] i typu opozycyjnego, nacechowanego jako [− -osť] i [− abstr.].  

W języku polskim pewne niewielkie wahania występują również w klasie deklinacyjnej 
rzeczowników spółgłoskowych kość – mysz i dłoń – poręcz w końcówkach w M. lm., wa-
runkowanych leksykalnie (por. kości – myszy i dłonie – poręcze). Z końcówkami równoleg-
łymi mamy także do czynienia w D. lm. rzeczowników męskich, słc. -ov i -í oraz -φ i -ov, też 
w pluraliach tantum -φ i -ov, a w polszczyźnie -i/-y i -ów lub -y oraz w nijakich: -i/-y i -ów.20 

Tendencje oberwowane we fleksji pociągają za sobą zmiany słowotwórcze albo na od-
wrót, np. powolny zanik w polszczyźnie klasy rzeczowników rodzaju nijakiego oznaczają-
cych istoty młode (zakończone w M. lp. na -ę / -‘ę) i zastępowanie ich rzeczownikami ro-
dzaju męskiego z przyrostkiem słowotwórczym -ak. 

 W niewielkim stopniu obserwujemy również wahania w wartości kategorii rodzaju 
w przypadku leksemów o niewyrazistej strukturze fonologicznej i budowie gramatycznej, 
warunkowane charakterystyką funkcjonalno-stylistyczną leksemu i zazwyczaj z nią zwią-
zaną kompetencją językową użytkownika, np. pol.: (ten) deseń, krawat / pot. (ta) deseń, 
pot., reg. krawatka; (ta) gardziel / pot. (ten) gardziel; słc.: (ten) kúkoľ, kupeľ, obličaj, ve-
cheť i (ta) byľ, čepeľ, obyčaj, papraď, tlč, itp.  

                                                             
18 Dla dopełnienia zagadnienia afleksyjności w leksyce współczesnej należy także zaznaczyć, ze 

w obydwu językach wiąże się ona również ze wzrostem produktywności skrótów i skrótowców, czyli 
derywatów opartych na wspomnianej technice redukcji. Jednak ze względu na aktualność i obszerność 
zjawiska poprzestanę tylko na jego przywołaniu.  

19 Ze względu na opis konfrontatywny podsystemu morfologicznego można by jeszcze zwrócić uwagę 
na odmienność rodzajową w obydwu językach rzeczowników zapożyczonych, która wynika ze sposobów i 
źródła zapożyczenia (droga ustna lub forma pisemna, wartość rodzajowa w języku zapożyczanym), ale nie 
pozostaje to jednak w bezpośrednim związku z zanikiem fleksyjności. 

Szczegółowy wykaz odmiennej wartości rodzaju w słownictwie zapożyczonym i rodzimym obydwu 
konfrontowanych języków zob. Pančíková 2005.  

20 Opis pełniejszy zob. H. Mieczkowska (2003, s. 74 – 84).  
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3.2 W klasie przymiotników obserwujemy niewielki i powolny zasięg zmian, co praw-
dopodobnie wiąże się z funkcją syntaktyczną przymiotników jako akomodowanych pod-
rzędników. W zakresie fleksji zasadnicze zmiany skupiają się wokół procesu unifikacji ty-
pów i końcówek deklinacyjnych i w niewielkim stopniu ich nieodmienności.  

W języku słowackim proces unifikacji przejawia się w ujednolicaniu odmiany zaimko-
wej z przymiotnikową, poprzez przekształcanie form mianownikowych zaimków określają-
cego i wskazującego z końcówkami zerowymi: sám,..., onen,... w formy przymiotnikowe: 
samý, ..., oný,..., które odmianę przymiotnikową przyjmują także w przypadkach zależnych 
(samého, oného / onoho...). 

W języku polskim unifikacja przejawia się z kolei w utożsamianiu się form mianowni-
kowych w r. n. lp. zaimków wskazującego to i określającego samo, owo z końcówkami 
przymiotnikowymi: te, same, owe, oraz zaimka wskazującego, który w B. lp. r. ż. zamiast 
formy tę coraz powszechniej przyjmuje postać przymiotnikową tą. 

Natomiast nieodmienność leksemów inaczej kształtuje sę w leksyce rodzimej i inaczej 
w zapożyczonej. W leksyce rodzimej w obydwu językach spotykamy się z nią tylko w nie-
licznych przypadkach, obejmujących leksemy stylistycznie nacechowane (zazwyczaj z języ-
ka dziecięcego), ponadto nie zawsze przynależne do najnowszej warstwy słownictwa, typu 
słc.: baka, čača, kaka; pol.: be, cacy; slang.: bomba, w dechę. W równie niewielkim stopniu 
zjawisko afleksyjności wiąże się z derywacją słowotwórczą opartą na mechanizmie redukcji, 
w wyniku której powstają leksemy o zerowych paradygmatach fleksyjnych, np. słc.: bezva, 
senzi, špeci, 

Natomiast w znacznie większym stopniu odnotowujemy afleksyjność przymiotników 
w leksyce wcześniej i współcześnie zapożyczonej, w przymiotnikach typu słc.: afro, blond, 
bordó, fajn, kaki, maxi, mega, porno, prima, senzi, sexi, trendy; pol.: bordo, blond, git, 
khaki, light / lajt, maksi, mega, oranż, porno, sexy, super, z których tylko pojedyncze le-
ksemy (częściej w języku słowackim) poddają się adaptacji słowotwórczej i fleksyjnej, 
wtapiając się w system języka zapożyczającego, por. słc.: fajnov|ý, -á, -é, férov|ý..., extro-
vn|ý..., prímov|ý... / prímovn|ý; bordov|ý, -á, é, pepitov|ý...21; w języku polskim są to 
nieliczne zapożyczenia wcześniejsze związane z polem semantycznym kolorów, np.: beżo-
wy czy rodzaju tkaniny, np. frotowy.  

Unifikacja we fleksji przymiotników we współczesnym języku slowackim dodatkowo 
objawia się w naruszaniu prawa rytmicznego na rzecz regularności i wyrazistości końcó-
wek fleksyjnych w pionie paradygmatu przymiotników dzierżawczych. Polega na przebu-
dowie końcówek -om, -ou w C. i Ms. lp. w -iom, -iou poprzez wprowadzenie elementu 
dyftongicznego, chociaż prowadzi to do wystąpienia dwóch długości obok siebie; tak więc 
zamiast: pávom, babom i: pávou, babou coraz częściej spotykamy się z końcówkami: pá-
viom, babiom22 i páviou, babiou23. 

                                                             
21 Złożoną formę przymiotników: fajnov|ý, férov|ý, bordov|ý, oranžov|ý, pepitový podaję za KSSJ 3, 

natomiast przymiotników: extrovný, prímový // prímovný za L. Navrátilem (1998, s. 39). 
22 Wariant -iom, -iou pojawia się niezależnie od występowania lub braku długości w temacie fleksyjnym. 
23 Szczegółowiej zob. J. Bosák (red., 1998, s. 80) i H. Mieczkowska (2003, s. 125 – 127). 
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Natomiast z zagadnieniami wyłącznie słowotwórczymi wiąże się bezpośrednio katego-
ria stopnia przymiotników jakościowych. Zachodzące w niej przeobrażenia, wyrażające się 
zanikiem stopniowania morfologicznego <syntetycznego> na korzyść stopniowania syn-
taktycznego <analitycznego>, zaznaczające się w języku polskim, należy ocenić może jesz-
cze jako niewielkie ale wyraziste i zauważalne. Wybór typu stopniowania, warunkowany 
wcześniej strukturą fonologiczną przymiotnika, w języku współczesnym coraz częściej 
warunkują czynniki semantyczno-stylistyczne. Inaczej w języku slowackim, gdzie stopnio-
wanie analityczne można by zaliczyć do wyjątków24. 

Przeobrażenia typowo słowotwórcze, poza wspomnianą zmianą technik derywacyj-
nych, obserwujemy w niewielkim stopniu w zakresie zmian funkcji i w stopniu produktyw-
ności formantów słowotwórczych. W obydwu językach odnoszą się one głównie do pro-
duktywności cząstek albo jednosylabowych leksemów obcych typu pol.: euro-, elektro-, 
hiper, mega, super w funkcji prefiksów słowotwórczych (określonych także jako prefiksoi-
dy). Zmianę stopnia produktywności słowotwórczej obserwujemy także w niektórych su-
fiksach, np. w sufiksie -owy w języku polskim (w języku słowackim sufiks -ový należy do 
sufiksów o wysokim stopniu produktywności), por.: tereny zalewowe, treny popowodzio-
we, środki pomocowe, listwy sufitowe, zadaniowy czas pracy, itp.  

Jak podkreślono, przeobrażenia w podsystemie fleksyjnym i słowotwórczym przymiot-
ników są niewielkie. Kształtują się na pograniczu słowotwórstwa i fleksji, osłabiając fleksyjny 
charakter języka.  

3.3 W obydwu konfrontowanych językach zdecydowanie najsilniejsze zmiany obserwu-
jemy w klasie funkcjonalnej liczebników. Odnoszą się one, inaczej niż w pozostałych 
imiennych częściach mowy, do fleksji, natomiast prawie w zerowym stopniu do słowo-
twórstwa. Przybierają charakter regresywny objawiający się w afleksyjności i w zaniku 
leksemów i klas liczebnikowych. Należy jednak podkreślić, że afleksyjność liczebników, 
podobnie jak zanik ich różnorodności semantyczno-leksykalnej, zdecydowanie silniej prze-
jawia się w języku słowackim. Podczas gdy w polszczyźnie ogranicza się do błędnego uży-
cia, i to zazwyczaj w języku mówionym (w języku pisanym liczebniki bywają zastępowane 
cyframi), w języku słowackim spotykamy się z oznakami ich pełnej nieodmienności. Po-
nadto innym stopniem afleksyjności i frekwencji odznaczają się liczebniki główne a innym 
zbiorowe, które szcególnie w języku słowackim, literackim i potocznym, poza niską frek-
wencją poddały się tendencji unifikacyjnej z klasą liczebników głównych, przyjmując 
w przypadkach zależnych, obok wariantu nieodmiennego, ich odmianę, i doprowadzając 
do utraty referencjalności, przez co stają się w stosunku do nich wariantami pozycyjnymi25. 

                                                             
24 Okoliczności i przyczyny oraz mechanizmy szerzenia się stopniowania analitycznego zob. Miecz-

kowska 2009. 
25 Z postacią mianownikową liczebników zbiorowych, przede wszystkim rzędu jednostkowego i dzie-

siętnego, spotykamy się w tekstach literackich obydwu konfrontowanych języków. Natomiast w języku 
potocznym przybierają one regularnie, zdecydowanie częśćiej w języku słowackim, zarówno w mianow-
niku jak i w przypadkach zależnych odpowiednie formy fleksyjne liczebników głównych. 
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Poza kategorią przypadka liczebniki charakteryzują się również osłabieniem kategorii 
rodzaju. Proces niwelacji różnic rodzajowych z dużo większym nasileniem, podobnie jak 
kategorii przypadka, zachodzi także we współczesnym języku słowackim. 

3.4 Zakres kategorii morfologicznych czasownika w rozwoju historycznym, podobnie 
jak w przypadku innych imiennych części mowy, uległ zawężeniu w wyniku całkowitej 
likwidacji albo ograniczenia form fleksyjnych. Natomiast przeobrażenia obserwowane 
w klasie czasowników w języku współczesnym są niewielkie, i stanowią kontynuację zmian 
wcześniejszych. Wiążą się one: 1) z obserwowanymi nadal w polszczyźnie ale i w więk-
szości języków słowiańskich, tendencjami zanikowymi w klasie iterativów morfologicznych 
na rzecz wielokrotności wyrażanej w sposób kontekstowo-leksykalny, 2) z dalszym zani-
kiem bezprefiksalnych czasowników dwuaspektowych, głównie pochodzenia obcego, 
zachowanych na nieco większą skalę w języku słowackim, na rzecz dwuczłonowych opo-
zycji aspektowych tworzonych w drodze prefiksacji słowotwórczej, co uwidacznia się przede 
wszystkim w odmianie potocznej języka mówionego, 3) z niewielkim stopniem unifikacji 
w strukturach formalnych imiesłowów tworzonych od czasowników jednosylabowych, 
polegającej na pojawianiu się form wariantywnych z przyrostkiem -tý obok podstawowych 
tworzonych dotychczas przyrostkiem -ný, co ma prawdopodobnie w przyszłości doprowa-
dzić do ujednolicenia w tej klasie czasowników konstrukcji imiesłowowych tworzonych 
wyłącznie przyrostkiem -tý; unifikacji struktur formalnych towarzyszy unifikacja 
w strukturach semantycznych, przybliżająca imiesłowy do przymiotników poprzez zaciera-
nie relacji z czynnością i przekształcanie jej w cechę ponadczasową (jakościową). Nato-
miast jeżeli chodzi o ich zasięg językowy, to pojawiają się tylko w poszczególnych, ściśle 
wyspecjalizowanych odmian stylistycznych, gdzie bywają wykorzystywane głównie przy 
zabiegach stylizacji językowej, czyli jako formy odnoszące się zazwyczaj do przeszłości.  

Podobnie jak w imiennych częściach mowy, w czasownikach także w większości przy-
padków kierunek zmian warunkowany jest wyrazistością i czytelnością semantyczną, 
a więc troską o skteczność komunikacyjną. Język dąży w swoim rozwoju do zastąpienia 
struktur o skondensowanych treściach semantycznych, jako mało czytelnych, konstruk-
cjami formalnie bardziej złożonymi (analitycznymi), gwarantującymi precyzję i jedno-
znaczność wypowiedzi (np. w przypadku iterativów chodzi nie tylko o nazwanie czynności 
ale także o semantyczne komponenty dodatkowe wnoszone przez morfemy sufiksalne).  

 4. Najogólniej ujmując, zmiany wcześniejsze należałoby sklasyfikować jako związane 
w większym stopniu z podsystemem fleksyjnym niż słowotwórczym, warunkowane dąże-
niem do wyrazistości i uproszczenia struktur językowych, odnoszące się przede wszystkim 
do przebudowy i przekształceń w ramach podsystemu fleksyjnego, podczas gdy zmiany 
późniejsze, współczesne, zmierzają w dalszym ciągu w kierunku uproszczeń podsystemu 
fleksyjnego ale przejawiają się również w afleksyjności i w w większym stopniu wiążą się 
ze słowotwórstwem, co należałoby prawodpodobnie uzasadnić napływem słownictwa 
obcego i w pewnym sensie z tym związaną zmianą technik derywacyjnych, od tradycyj-
nych – afiksalnych ku technice redukcji i zespalania. Ogólnie prowadzą do otwartości języ-
kowej, przejrzystości formalnej, osłabienia aktywności słowotwórczej języka jednak przy 
zachowaniu precyzji semantycznej, powiązanej z tendencją ku analityzmowi.  
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Direction of the morphological development of Polish and Slovak languages  

in confrontative frame 
The morphological development of the languages subjected to confrontation is charac-

terised by different, quite distinct directions of changes in historical and current times. 
The historical changes are of an inflective character and concern the simplification and 
ordering tendencies in both the nominal and the verbal flection. The modern-time chan-
ges are definitely slower and less distinct, as far as flection is concerned, but much more 
explicit in character when it comes to word formation, which is the result of the strong 
influence of the current trend of borrowings.  
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