
ne Využívajú príponu -i, ktorá nespôsobuje spoluhláskové alternácie, ide
teda o tvrdý variant tejto prípony (kamaráti, paropkí oproti kamaraci, parop-
ci) V časovaní slovies sú zvláštnosťou prípony l os sg prezentu -u (róbu,
šiju) a 3 os pi -uť, juť (behajuť, iduť) pravidelné najmä v severovýchodnej
časti centra.

B Prvky nárečia paralelné v ukrajinskom jazyku a v historickom vývine
slovenčiny

Takýchto paralel je veľké množstvo Stav v ukrajinskom jazyku mohol
byť v takomto prípade iba podnetom na udržanie týchto javov i v čase, keď
na ostatnom východoslovenskom i slovenskom území zanikli

Jedným z najrozšírenejších je pôvodné pemoperné w Vyskytuje sa
v celom východnom východoslovenskom regióne Na pemozubné v sa zme-
nilo len v pozícii pred vokálom, vnútri slova pred konsonantom a na konci
slova je pôvodné w v podobe neslabičného «

Veľmi dlho sa v tomto nárečí udržal systém makkostnej korelácie kon-
sonantov Na celom území oblasti sa dodnes vyskytujú tvary poradok, 3 os
pi prézenta slovies róba, kúpa, bava še Znamená to, že i po zámku mäkkosti
konsonantov p, tí, m, v, f na ostatnom území (rozpadom na tvrdý konsonant
aj) sa mäkkosť týchto konsonantov zachovala a zánik nastal až v období, keď
bol proces rozpadu mäkkosti perných a pemozubných konsonantov mŕtvy
Mäkkosť konsonantu r sa na severovýchode centra oblasti sčasti zachovala
doteraz (verbá pátra, hralo, substantíva radou, jveŕ)

Na časti územia sotáckej oblasti pri Sobranciach neprebehla am asibilá-
cia f , d na c, 3 Výskyt konsonantov í, ď je v severovýchodnej časti oblasti
pravidelný (xodili, s'edelam, hostina, z'et) Konsonant ť sa udržiava aj
v sústave slovesných prípon prípona -ut, -juť v 3 os p i , infinitívna prípo-
na -/ (hvant, oblekat, sobášiť)

Ďalšia zvláštnost hláskoslovia sotáckej oblasti pri Sobranciach spočíva
v makkostnej korelácii sykaviek Oproti typickej východoslovenskej opozí-
cii s/s, zlí charakterizuje severovýchod centra protiklad s/s', z/z' Mäkký
konsonant tu teda nieje palatálny, ale palatalizovaný Palatahzované s', ť sa
používajú v rovnakom rozsahu ako inde v regióne s, í (z'et oproti žec, ves'e
ľa/vešeľe) Ich zaznamenávaním s apostrofom chceme predísť zámene pala-
tálneho a palatalizovaného s, z Podobne polomakké s', z', ktoré však nehod-
notí ako systémové, zaznamenáva Š Lipták

Palatálne š sa v oblasti vyskytuje po typickej sotáckej zmene c na
s(jeufe, vesar, sekala), palatálne í sme v severovýchodnej časti centra neza-
znamenali

Súčasne /meny v jazyku oblasti sú procesom nahrádzania petrefaktov
nárečia najčastejšie prvkami celoregionálnymi Úplné začlenenie do nárečo-
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vého makroregiónu si vyžaduje zánik špecifík, ktorý vedie cez systémový
rozpad nestabilných prvkov Nestabilná vzniká najprv v jednotlivých lexi-
kálnych jednotkách Jej všeobecný charakter predpokladá vysoký stupeň
narušenia pravidelnosti nárečového prvku, ktoré vyústi až do nahradenia
zanikajúceho prvku dominantnejším Napríklad v systéme prézentných slo-
vesných prípon sú späté l os sg príponou s -u a 3 os pi, ktorá má prípo-
nu -ut Postupným nahrádzaním prípony -ut v 3 os pi bežnejšou príponou
-u vzniká nežiaduca homonymia v slovesnom prezente, ktorá vyvoláva ďal-
šiu zmenu v i os sg sa presadzuje zemplínska prípona -m Pôvodný proti-
klad ňešu/ňes'ut, budu/budut sa mení na vzťah ňešem/ňesu, bujem/budu

Príkladom na zložitejšiu cestu vývinu sú aktuálne zmeny vo vokahzme
nárečia sotáckej oblasti pri Sobranciach Tieto zmeny sú o to zaujímavejšie,
že dokazujú pretrvávanie vplyvov z ukrajinského jazyka až dodnes a potvr-
dzujú dôležitosť interferenčných javov na jazykovom pomedzí

V nárečí sotáckej oblasti sa do súčasnosti zachoval vokál y Rozdiely
v jeho výslovnosti v tejto oblasti zaznamenal aj v roku 1969 Š Lipták Vokál
y sa vyskytuje, alebo sa ešte v nedávnej minulosti vyskytoval, v rámci kore-
ňových morfém aj ako prípona v skloňovaní substantív a predovšetkým
v skloňovaní adjektiv s kmeňom zakončeným na tvrdý konsonant (syr, žyvoí,
mladý, xlopcy) V súčasnosti tento vokál zaniká a na vysvetlenie procesu
jeho zániku potrebujeme poznať i vokalické vzťahy v ukrajinčine, v ktorej
splynuli pôvodné / a y do y a nová mäkká opozícia sa reštituovala len
v zatvorených slabikách zmenou e, o na i

Vo vokahzme nárečia sú zúžené vokály e a o, ktoré sú pozostatkom vývi-
nu é, ô cez e, o na i, u, čiže procesu paralelného s diftongizáciou (pórov spi-
sovné kôň, biely sotácke kôň, beh, zemplínske kuň, bili) Povedomie vzťahu
i a. e v ukrajinčine a blízkost artikulácie ukrajinského y a nárečového e zrejme
viedli v nárečí k vzniku vzťahu y ae a. vzápätí k nahrádzaniu vokálu y voká-
lom e (moteka, starej) Ukrajinský vzťah vokálov i a e a ich striedanie v rámci
otvorených a zatvorených slabík potom viedlo v nárečí k dalšej zmene e na
e v zatvorených slabikách (dobrem, potení) Poslednou etapou ďalšieho vývi-
nu vokálu bude v sotáckom nárečí oblasti pri Sobranciach celovýchodný stav,
t j úplný zánik výslovnosti vokálu y a jeho splynutie s i Načrtnutý vývin
predpokladá výslovnosť vokálu y v nárečí ako v ukrajinskom jazyku

Presadenie zúženej výslovnosti vokálu e na mieste pôvodného y v zatvo-
rených slabikách iste podmienil aj pravidelný výskyt vokálu e v 1-ových par-
ticípiach slovies s prézentným kmeňom na -i- (bežíš, robiš/bežeu., robeu,)
V snahe o symetriu vo vokahckom systéme sa do 1-ových particípií presad-
zuje aj vokál o (ňečuclňečou, inde ňečuu., nečul, hudbou,, inde buu, búl)

Niekoľko uvedených príkladov vyčlenených zo systému jazyka si nekla-
die za cieľ systematicky opísať stav nárečia sotáckej oblasti pn Sobranciach,
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