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ZZZZbieranie slovenských ľudových piesní, rozprávok, povestí, resp. 
iných typov ľudového zvykoslovia sa na Slovensku stáva doménou 
predovšetkým koncom 18. storočia, ale hlavne v 19. storočí. Popri 
známych literátoch a národných dejateľoch akými boli napr. Ján Kol-
lár, Samuel Reus, Pavol Dobšinský, Janko Francisci Rimavský, August 
Horislav Škultéty, Štefan Marko Daxner, Samuel Ormis sa zbieraniu 
slovesnosti venovali i menej známi nadšenci. Často nimi boli cirkevní 
činitelia – katolícki kňazi a evanjelickí farári. Jedným z nich bol aj 
evanjelický kantor a učiteľ Karol Seredai, ktorý zostavil rukopisnú 
zbierku zemplínskych piesní Zpjevanky zemplinských slovanů v okolj 
Michalovském. 

Karol (Karel) Samuel Seredai (Szerday, Szereday, Serday)1 sa narodil 
30. januára 1812 v Sabinove a zomrel 19. novembra 1894 v Pozdišov-
ciach. Vyštudoval filozofiu a teológiu v Prešove a v Levoči a ako učiteľ 
a kantor evanjelickej cirkvi a. v. pôsobil v Pozdišovciach a v Liptov-
skom Mikuláši – Vrbici. Počas svojho života bol kultúrne a spoločen-
sky činný napríklad v rámci študentského spolku Spoločnosť v Prešove 
a spolku Tatrín v Liptovskom Mikuláši. Na východnom Slovensku, 
v čase svojho pôsobenia v Pozdišovciach, sa zaslúžil o rozšírenie školy, 
                                                           
1 O živote K. S. Seredaiho podrobnejšie pozri Slovenský biografický slovník, V. zväzok, 1992, 
s. 210. 
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vybudovanie knižnice, propagáciu slovenských kníh a časopisov, čím 
z Pozdišoviec vytvoril slovenské kultúrne centrum Zemplína. Rovnako 
aj jeho dialektologická zberateľská činnosť bola orientovaná hlavne na 
Zemplín. Venoval sa zbieraniu šarišských a zemplínskych piesní (resp. 
ako on uvádza, piesní v šarišsko-zemplínskom nárečí). Medzi jeho 
diela patrí napríklad spevník Nápevy starých slovenských zpievaniek 
od Anny Szirmaiovej2 a spomínaná rukopisná zbierka Zpjevanky zem-
plinských slovanů v okolj Michalovském.  

V našom príspevku sa budeme zaoberať práve touto druhou ruko-
pisnou zbierkou piesní, a to z hľadiska morfologickej analýzy. 

Zbierka je uložená v Zemplínskom múzeu pod katalogizačným čís-
lom ZM 97/1970 a ZM 90/1970. Zbierka je samotným autorom rozde-
lená na dve časti. Prvá časť písaná tmavým (čiernym alebo hnedým) 
atramentom sa začína nárečovým variantom piesne Kopala studienku 
(Kopala studzinku) a na konci zbierky, po enumerácii všetkých 
v spevníku zaznačených piesní, sa nachádza krátky slovník Vysvětlenj 
ňekterjch slov užjvaných od slováků v Šaryšsko-Zemplinsk. nárečí 
obsahujúci české, prípadne stredoslovenské (celoslovenské) ekvivalen-
ty nárečových slov (bym = gá bych; studzinka = studnice; popaď = po-
zri, pohleď), resp. aj širšie vysvetlenie pre nezemplínskeho recipienta 
neznámeho slova (Pup = knez ruského nab. – pleban kat. nab. farar 
evang. nab. tiszteletcs kal nab). Prvá časť zbierky zachytáva 258 textov.  

Druhá časť zbierky je napísaná svetlým (modrým alebo fialovým) 
a v druhej polovici čiernym atramentom. Táto časť oproti prvej časti 
obsahuje pomerne veľké množstvo úprav a dodatočných prepisov, 
pričom v nej chýbajú prvé a posledné strany – zbierka sa začína pies-
ňou označenou číslom 8 a končí sa piesňou číslo 244. 

Rok vzniku spevníka nie je uvedený ani v jeho prvej, ani druhej 
časti, možno sa však domnievať, že spevník vznikol niekedy v druhej 

                                                           
2 Spevník je označovaný ako jedna z najvýznamnejších slovenských hudobných pamiatok. 
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polovici 19. storočia, pravdepodobne v rokoch 1879 – 1885, keď bol 
Karol Seredai na odpočinku v Pozdišovciach. 

Pri niektorých textoch je uvedené meno informátora, podľa ktoré-
ho zapisovateľ pieseň zachytil do zbierky. Mená sú ťažšie čitateľné, no 
domnievame sa, že išlo o Máriu Tóth, Julianu Urban (alebo Urbem), 
Vilhelmínu Urban (alebo Urbem), J. Kalmaníka, Máriu Polaško, Amá-
liu Súmrakovú, Máriu Očkay, Annu Lakatoš, M. Hreška, Michala Dzu-
rowscika atď.3  

Ortografickej a fonologickej charakteristike textu rukopisnej zbier-
ky piesní sme sa venovali v príspevku Historicko-jazyková analýza 
rukopisného spevníka Karola S. Seredaiho.4 V tomto príspevku sa tiež 
pokúsime z jazykového hľadiska zhodnotiť a opísať texty zbierky, pri-
čom sa zameriame predovšetkým na morfologickú rovinu analyzova-
ných textov a pokúsime sa ju porovnať so stavom v zemplínskych ná-
rečiach. Všímať si budeme identické javy v analyzovaných textoch 
a v zemplínskych nárečiach, ale aj odchýlky, ktoré sa v skúmaných 
textoch vyskytli, a zároveň sa pokúsime tieto odchýlky interpretovať 
z historicko-jazykového hľadiska. Pri analýze fonologickej roviny sa 
nám v textoch ukázala istá interferencia medzi šarišským a zemplín-
skym nárečím spôsobená pravdepodobne tým, že Seredai pochádzal zo 
Šariša a, pravdepodobne nevedomky, svoje rodné nárečie použil aj 
v prepisoch textov. Zaznamenali sme aj istý vplyv češtiny, ktorý je 
zaiste spôsobený konfesionálnou orientáciou zapisovateľa.  

Z hľadiska šírky témy sa v našom príspevku budeme venovať len 
analýze substantív vyskytujúcich sa v rukopisnom zborníku. 

V mužskom rode najvyššiu frekvenciu v textoch vykazovali sub-
stantíva patriace k vzorom chlap a dub.  

                                                           
3 Mená uvádzame v takom tvare, ako ich vo svojom texte uvádza K. Seredai. 
4 Pozri KARPINSKÝ, P.: Historicko-jazyková analýza rukopisného spevníka Karola S. Seredaiho. 
In: Kresťanstvo v dejinách Zemplína. Ed. Adam, J., Molnár, M., Starjak, M. Michalovce: Zemplín-
ske múzeum v Michalovciach 2011, s. 315 – 331. 
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Substantíva skloňované podľa vzoru chlap mali v analyzovaných 
textoch v N sg. dominantne nulovú relačnú morfému (šuhag, Gup, 
fragir, pán Buh, kowal). V G sg. to bola relačná morféma ----aaaa (Pana, od 
Boha, maľara). Rozkolísaný stav bol v D sg., kde sa paralelne vyskyto-
vali relačné morfémy ----uuuu, ----ojojojoj i ----oviovioviovi (šuhaju, hadu, huncutog, mladzen-
cowi, hospodarowi, koňowi, Ku prewožnjkowi, korhelowi, kralowi). 
Relačná morféma ----ojojojoj by sa v tomto páde (v danom nárečí) mala vysky-
tovať ako primárna. Morfémy ----uuuu a ----oooovivivivi vnímame teda ako sekundárne 
a nepôvodné a do zápisu pravdepodobne prenikli zo zapisovateľovho 
rodného nárečia, v ktorom sú tieto morfémy v D sg. maskulín typické.5 
Mohlo dôjsť aj k interferencii s češtinou ako oficiálnym jazykom evan-
jelickej cirkvi a. v. Česko-slovenskú jazykovú interferenciu v Seredaiho 
zápisoch sme zaznamenali i na fonologickej a ortografickej rovine. 
A sg. mal pri všetkých slovách identickú príponu ----aaaa (pawa, Konjčka, 
w pána Boha, šuhaga, frajira, muža). Najproblémovejšiu situáciu sme 
zaznamenali v prípade vokatívu sg. Popri relevantných príponách ----uuuu 
a ----eeee (Janku, ptačku, ty šuhagu, Janičku, Bednaru, synu, Bratu, konjčku, 
Judašu, čjpkare) sa vyskytla aj nulová relačná morféma, resp. prípona ----
oooo, ktoré sa sem dostávajú z N sg. (šuhag, Šuhagičko). Zaujímavosťou je, 
že práve tvar šuhaj sa v textoch paralelne vyskytuje v správnom vý-
chodoslovenskom vokatívnom tvare (šuhagu), ale aj v tvare, ktorý je 
ovplyvnený strednou slovenčinou (Dumáš bjlý šuhag). Dominantnou 
by v tomto nárečí mala byť relačná morféma ----uuuu, pričom, ako sme spo-
mínali, sa občas vyskytuje aj relačná morféma ----eeee, ale len v obmedzenej 
skupine slov (chlope, kume, ďabľe, človeče a pod.). V tvare čjpkare by 
sa malo rovnako ako v tvare Bednaru správne tiež vyskytovať ----uuuu, na-
zdávame sa, že použitie morfémy ----eeee je ovplyvnené českým tvarom 
(pane). Osobitosťou je tvar s koncovkou ----iiii (Janči). Aj tu, keďže ide 
o tvar hypokoristika Jančo, by sa v zemplínskych nárečiach mala vy-

                                                           
5 „V D sg. majú životné subst. koncovku -ovi (...), ojedinele aj -u“ (Buffa, 1995, s. 122). 
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skytovať typická prípona ----uuuu (tak ako v tvaroch dzedo – dzedu, ujko – 
ujku). Tvary L sg. sa v texte vyskytli v minimálnej miere a mali kon-
covku ----uuuu (konjčku). Rovnako ojedinelé boli i tvary I sg.; tu sa vyskytla 
prípona -omomomom (mladzencom). 

Substantíva maskulín skloňovaných podľa vzoru chlap sa nám 
v plurálových tvaroch podarilo v texte nájsť v menšom množstve, a tak 
sme nedokázali rekonštruovať celú paradigmu. V N pl. sa v texte vy-
skytli koncovky ----iiii a ----oveoveoveove (Parobci, hagnici, Ciğani, chlapi, Synowe), 
frekventovanejšou bola relačná morféma ----iiii, pričom ----oveoveoveove sme zazna-
menali len v ojedinelom prípade. Príponu ----iiii mávajú substantíva za-
končené v N sg. na tvrdý konsonant (v pl. s príslušnou alternáciou, 
napr. n : ňn : ňn : ňn : ň alebo k : ck : ck : ck : c), v prípade zakončenia na mäkký konsonant sa 
v nárečí očakáva prípona ----eeee;;;; prípona ----oveoveoveove sa vyskytuje v názvoch po-
menujúcich príbuzenské stavy (syn – synove), resp. v slovách v N. sg. 
zakončených na ----oooo (ale aj na ----aaaa). Tvary G a D pl. sa v texte nenachá-
dzajú. V A pl. je použitá prípona ----ochochochoch (fragjroch), ktorá sa odtiaľ rozší-
rila aj do tvarov substantív ženského i stredného rodu. Vo V pl. sa nám 
len v jednom prípade podarilo nájsť tvar zakončený na ----iiii (hudáci). L pl. 
sa nám nepodarilo v texte rekonštruovať; v I pl. sa v analyzovaných tex-
toch vyskytuje východoslovenská unifikovaná relačná morféma  
----amiamiamiami (s wogakami). Slová skloňované podľa vzoru dub mali v N sg. 
nulovú relačnú morfému (zamčok). V G sg. sa vyskytuje dominantná 
prípona ----aaaa (z wečara, garočka, do Magjra, Geruzalema, Kweta, do bo-
ka). Relačná morféma ----aaaa sa vyskytuje i v prípade, kde by sme v nárečí 
očakávali príponu ----uuuu (napr. pri slovách kvet – kvetu, bok – boku, jarok 
– jarku). Je možné, že na tieto tvary mala vplyv stredná slovenčina, 
ktorú si Seredai osvojil počas svojho pobytu v Liptovskom Mikulá-
ši.Tvar D sg. sa v textoch objavuje výnimočne a má príponu ----ojojojoj (ku 
Adventoj). Akuzatívne tvary majú rovnako ako nominatívne tvary 
v sg. nulovú relačnú morfému (roček, na wečar, pres les). Vokatív sg. 
sme v analyzovaných textoch nenašli. V L sg. sa môžu v zbierke para-
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lelne vyskytovať dve relačné morfémy ----eeee a ----uuuu (na dwore, strome, na 
Walaľe, po falace, po tim cemným leśe, po drice, na gavore, na śvece, 
Na strjberným tanjru na čerweným papyru, na chlebjku, kračku, po 
drijčku, Pri garečku). Ako sme už spomínali, príponu ----eeee majú hlavne 
substantíva, ktoré sú v N sg. zakončené na tvrdý konsonant, pričom sa 
v tvaroch L sg. realizujú príslušné alternácie (napr. l : ľ, t : ť>l : ľ, t : ť>l : ľ, t : ť>l : ľ, t : ť>c, s : śc, s : śc, s : śc, s : ś). 
Prípona ----uuuu sa obvykle vyskytuje v neživotných maskulínach, ktoré sú 
v N sg. zakončené na ----rrrr a na zadnú hlásku. Zaujímavosťou však je, že 
v prípade analyzovaných textov sa vyskytujú isté odchýlky (napr. na 
gavore namiesto na javoru), resp. dvojaký spôsob tvorenia L sg. pri 
podobnom slove (drik – po drice ale driček – po dričku). V I sg. sa pre-
kvapujúco objavujú dva typy relačných morfém: ----omomomom, ale aj ----em em em em (ob-
lačkom, dworom, zo žurawom, za stoljkom; Za klobaukem, pod gazy-
kem). Napriek tomu, že napríklad v oblastí horného Šariša sa prípona  
----emememem relevantne vyskytuje,6 nazdávame sa, že tieto tvary nie sú ovplyv-
nené zapisovateľovým rodným šarišským nárečím, pretože aj v oblasti 
Sabinova, odkiaľ Seredai pochádzal, sa dominantne vyskytuje prípona 
----omomomom. Tieto tvary, podľa nášho názoru, vznikli ako český interferenčný 
jav. Zjavné to je napríklad v slove Za klobaukem, v ktorom sa vplyv 
češtiny prejavuje aj na hláskoslovnej rovine v podobe zmeny úúúú na ou ou ou ou 
a na úrovni ortografickej, kde je ouououou podľa českého pravopisu zapisova-
né ako auauauau.  

Substantíva skloňujúce sa podľa vzoru dub majú v N pl. relačnú 
morfému ----iiii (v analyzovanom texte zapisovanú ako yyyy), pred ktorou 
však nedochádza k alternácii (wolky, ptačičky, kwjtky). Rovnako je to 
aj v A pl. (weršky, ročky, Na kusy, kačury, duby). Tvary G a D pl. sa 
nám na základe textov nepodarilo zrekonštruovať. V jednom prípade 
sa nám podarilo zachytiť tvar V pl., ktorý je identický s tvarom N pl. 
(kwjtky – Žowté kwjtky premilené / Nehutorce ku mne). L pl. má 

                                                           
6 Pozri Buffu, ktorý uvádza tvary s xlopem, s panem učiteľem, pod nosem... (1995, s. 123). 
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jednotnú príponu ----ochochochoch (Valaloch) a rovnako ako pri životných sub-
stantívach mužského rodu aj pri neživotných má I pl. unifikovanú 
relačnú morfému ----amiamiamiami (garečkami, citronami, za ľesami, s baguskami).  

Paradigmu substantív skloňovaných podľa vzoru stroj sa nám ne-
podarilo kompletne rekonštruovať. Najčastejšie sa v texte takéto sub-
stantíva vyskytujú v tvare G sg., v ktorom môžu mať dva typy relač-
ných morfém: ----aaaa a ----uuuu (do Dunaga, Z pod kamena, do tanca, do Labor-
ca; Od žeľu, z Dunagu, do Dunagu, z Tokagu). Zaujímavosťou sú iden-
tické slová, ktoré majú v jednotlivých piesňach zaznamenané tvary 
 s ----aaaa aj s ----uuuu (do Dunaga aj do Dunagu). Je možné, že tvar s relačnou 
morfémou ----aaaa je ovplyvnený tvarom pochádzajúcim zo stredného Slo-
venska. Tvary A sg. majú nulovú relačnú morfému (na diśč, na tanec, 
žaľ, persceň). Lokál pl. má typickú jednotnú relačnú morfému ----uuuu  
(w ohňu, po polu, na hnogu). V I sg. je rovnako ako v ostatných vzo-
roch prípona ----omomomom (Hore dolnjm koncom).  

Plurálové tvary majú v N relačnú morfému ----eeee (kone, Tance) 
a identicky sa táto prípona vyskytuje aj v A (na klince, palce, na čepce, 
kone, kluče). Relačná morféma ----ochochochoch v L pl. je zhodná s ostatnými 
vzormi mužského rodu (na palcoch, Po tancoch).  

Maskulína zakončené v N sg. na ----aaaa (v súčasnosti skloňované podľa 
vzoru hrdina) sú v nárečiach pomerne zriedkavé, nám sa v analyzova-
ných textoch nepodarilo nájsť ani jedno, dokonca sa v zbierke piesní 
nevyskytujú ani slová, ktoré by sme v dobových nárečových textoch 
očakávali, ako napríklad gazda či sluha.  

V ženskom rode sa ako najfrekventovanejšie javia substantíva sklo-
ňované podľa vzoru žena. Pri tomto vzore sa nám podarilo zrekon-
štruovať takmer kompletnú paradigmu v singulári i pluráli.  

V N sg. sú tieto slová prirodzene zakončené na príponu ----aaaa, pred 
ktorou sa nachádza iná než mäkká spoluhláska (gedlička, Matka, Láska, 
Wjra, hodzina, rodzina). Genitív sg. má v analyzovaných textoch vý-
lučnú relačnú morfému ----iiii (Matky, z mogeg hlawy, z wojny, z tég wo-
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dy), pričom zapisovateľ v týchto tvaroch na zaznamenanie danej re-
lačnej morfémy dôsledne využíva grafému yyyy    (tak, ako to bolo 
v dobovom českom pravopise). Výskyt grafém y/ýy/ýy/ýy/ý je v analyzovaných 
textoch viac-menej pravidelný, autor ich obvykle používa po tvrdých 
alebo obojakých konsonantoch (Zemplinských, bym, býwa, balamuty, 
bjlý, wysoko).7 Použitie grafém y/ýy/ýy/ýy/ý pri zápise Seredaiho nárečových 
textov však neimplikuje aj ich výslovnosť, keďže výslovnosť hlásky yyyy je 
typická pre sotácke a nie zemplínske nárečia. Ide teda len o pravopisnú 
záležitosť. V D sg. sa vyskytuje prípona ----eeee, ktorá v tvaroch nachádzajú-
cich sa v analyzovanom texte spôsobuje alternáciu predchádzajúceho 
konsonantu (fragirce, ku newešce), v našom prípade teda k : ck : ck : ck : c    a t : ť> ct : ť> ct : ť> ct : ť> c. 
V danom nárečí by sa však popri relačnej morféme ----eeee (častejšie) mala 
vyskytovať aj relačná morféma ----ojojojoj, ktorú sme však v texte zborníka 
nezaznamenali. Domnievame sa, že uprednostnenie prípony ----eeee 
v zápise piesňových textov je spôsobené zapisovateľovým rodným 
šarišským nárečím, v ktorom je práve táto koncovka typická, a spolu 
s ňou je bežná i spomínaná konsonantická alternácia.8 Akuzatív sg. má 
jednotnú a typickú relačnú morfému ----uuuu (studzinku, gedličku, fragirku, 
rodzinu, šabličku). Výskyt vokatívnych tvarov vzoru žena je, podobne 
ako v prípade vzoru chlap, analyzovaných textoch dosť problematický. 
Zapisovateľ na jednej strane zachytáva tvary s typickou príponou ----oooo 
(Haničko, Fragjrečko, Matko), na druhej strane však v evidentne oslo-
vovacej (resp. zvolacej) funkcii používa i tvary N sg. (panna, holubič-

                                                           
7 Výskyt grafém y/ýy/ýy/ýy/ý je v príkrom rozpore s kodifikáciou Ľudovíta Štúra, teda s kodifikáciou, ktorá 
bola postulovaná v období, po ktorom analyzovaná zbierka vznikla. Štúr totiž tvrdí: „V našej reči 
ňjet žjadneho ‚y‛. Tam kďe Slováci s Poljakmi hraňičja na pr. v zadňej Orave počuť ešťe visloveňja 
‚y‛, ale u inších Slovákou sa vonkoncom vjacej ňeslícha.“ (1848). Z toho dôvodu Štúr neodporúča 
používať grafému yyyy. Seredai teda pri takomto zápise grafémy yyyy v textoch svojej zbierky jedno-
značne nevychádza zo Štúrovej kodifikácie spisovnej slovenčiny, ale pravdepodobne vychádza 
buď z Hodžovsko-Hattalovskej úpravy spisovnej slovenčiny, v ktorej sa graféma yyyy vplyvom 
etymologického pravopisu už vyskytuje, alebo, čo je pravdepodobnejšie, je ovplyvnený rovnako, 
ako v prípade písania zložky auauauau tzv. biblickou češtinou. 
8 Pozri Buffa, 1995, s. 127. 
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ka), napríklad „Ach Bože mug Bože y panna Mariga“, pričom tvar Bože 
má obvyklú vokatívnu podobu, no tvar panna má podobu nominatív-
nu. V L sg. sa podobne ako v D sg. výlučne vyskytuje relačná morféma 
----eeee (na teg studzince, w žime, na hure, w komore, Na sipanej draźe, po 
ślebodze, wo wodze, u zahradze, w teg doline, Na śmetance, v lasce) 
s príslušnou konsonantickou alternáciou (k>ck>ck>ck>c, h>źh>źh>źh>ź, d>ďd>ďd>ďd>ď – tu následne 
po asibilácii dzdzdzdz, a pod.). Relačnú morfému ----ojojojoj, typickú pre dané náre-
čie, sme nezaznamenali ani v jednom prípade, no výnimočne sa objavi-
la prípona ----i i i i (zapísaná ako    yyyy) (pri studničky). Zdá sa, akoby sem táto 
prípona „omylom“ prenikla z tvaru mäkkého skloňovania vzoru ulica. 
Nejednotnosť sa objavuje v prípade relačnej morfémy I sg. Popri ob-
vyklej prípone ----uuuu (za našu stodolečku, nad wodu, Nebula som čarnú 
mnišku) sa v analyzovaných textoch objavuje aj relačná morféma ----ouououou, 
vplyvom biblickej češtiny zapisovaná ako auauauau, (s wodau, paljčkau, ulič-
kau). V tomto prípade môžeme postavenie prípony ----ouououou oproti prípone 
----uuuu vnímať ako vplyv strednej slovenčiny, prípadne aj (na základe pra-
vopisu) češtiny. V jedinom prípade sa nám objavila i prípona ----ojojojoj 
(Idzem dražkoj idzem). 

V pluráli majú v analyzovanom texte substantíva skloňované podľa 
vzoru žena jednotnú relačnú morfému ----iiii (haluzočky, solzy, dzifky, 
Nožky, hury), opäť pravidelne zapisovanú pomocou grafémy yyyy.  

V plurálových tvaroch feminín by sme očakávali dôslednú rodovú 
unifikáciu typickú pre všetky východoslovenské nárečia, no v zborní-
ku je tento jav, pravdepodobne zapisovateľom, výrazne eliminovaný. 
Napríklad v G pl. sa popri obvyklej relačnej prípone ----ochochochoch (z tich drob-
ných gahodoch), ktorá sem preniká z tvarov mužského rodu, vyskytu-
jú aj tvary ovplyvnené češtinou alebo strednou slovenčinou. Preto tu 
môžeme nájsť tvar Do ručok ale aj od deśčiček. V D pl. sme zazname-
nali len príponu ----omomomom (kravom). Akuzatív pl. má podobne ako N pl. 
príponu ----iiii zapisovanú pomocou grafémy yyyy (balamuty, ġamby, husoč-
ky, hustečky, rany). Tvary vokatívu plurálu sa nám v analyzovanom 
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texte nepodarilo dokumentovať. V L pl. sa opäť popri unifikovaných 
tvaroch zakončených na ----ochochochoch (Na želených lúčkoch) objavuje aj tvar 
zakončený na relačnú morfému ----achachachach (na lúkach), ktorý možno hodno-
tiť ako stredoslovakizmus, no nemôžeme vylúčiť ani vplyv češtiny, 
v ktorej sa L pl. vzoru žena taktiež končí na príponu ----áchácháchách. Tvar I pl. 
má koncovku ----amiamiamiami (Za hurami). 

Substantíva skloňované podľa vzoru ulica sú v analyzovanom texte 
zastúpené v menšom počte, resp. nie sú zastúpené vo všetkých tva-
roch, z toho dôvodu sa nám nepodarilo rekonštruovať kompletnú pa-
radigmu. 

Nominatív sg. je zakončený vokálom aaaa, pred ktorým sa nachádza 
mäkký konsonant (Marča, studňa). Genitív sg. má v analyzovanom 
texte relačnú morfému ----iiii (studni, lubosci). Tvar D sg. sme v textoch 
nezaznamenali. V A sg. sa dominantne vyskytuje prípona ----uuuu (na 
chwjlu, chyžu, kuchňu, Turňu). Oproti vzoru žena mali tvary vokatívu 
pri vzore ulica jednotnú relačnú morfému ----oooo (dušo, Hančo). Tvary L 
sg. majú taktiež len jednotnú príponu ----iiii (W našeg tenğerici, w našeg 
ulici, v caleg stolici, w pšenici). Inštrumentál sg. vzoru ulica sa nám 
v textoch nepodarilo zachytiť. Tvary plurálu vzoru ulica sa v zborníku 
vyskytovali tak ojedinele, že o ich paradigme nemôžeme relevantne 
uvažovať. 

Substantíva skloňované podľa vzoru kosť sa v analyzovanom texte 
taktiež vyskytujú v minimálnej miere. Sporadicky sa objavujú v tvare 
G sg., kde majú príponu ----iiii,,,, v texte však zapisovanú grafémou yyyy (Od 
gary) tak, ako je to v prípade vzoru žena. V A sg. majú tieto substantíva 
nulovú relačnú morfému (falečnost, za prigaznosc). Tvar L sg. je za-
končený príponou ----iiii (w lubosci, na źeleneg pažici). Typický je tvar 
I sg. s relačnou morfémou ----oj oj oj oj (s kervoj). Výskyt plurálových tvarov je 
opäť irelevantný. 
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Pri substantívach skloňovaných podľa vzoru dlaň sú zaujímavé tva-
ry G sg., ktoré majú jednotnú relačnú morfému ----iiii (do geśenj, 
z posceli), teda unifikovanú príponu so vzorom kosť.  

Slovo gazdiná sa vyskytuje len v jednom prípade v tvare N sg. 
a následkom straty kvantity vo východoslovenských nárečiach má tvar 
totožný so vzorom žena (Budu dobrá gazdina).  

Slovo pani sa dominantne vyskytuje v tvare N sg. (Chcela panj win-
ka pic), resp. V sg., ktorý je však totožný s nominatívnou podobou 
(Panj moga premilá / Čom poscilka sburena). V jednom prípade sa vy-
skytuje tvar genitívu (paneg), ktorý je pravdepodobne ovplyvnený 
strednou slovenčinou.  

Stredný rod je najčastejšie zastúpený substantívami skloňovanými 
podľa vzoru mesto, ktoré v analyzovaných textoch majú v N sg. prípo-
nu ----oooo (gablučko, ljčko, železo). Genitív sg. má dominantnú príponu ----aaaa 
(Do rana, do močidla, od Mesta, do Mesta, z mesta). Zaujímavý tvar sa 
v jednom prípade objavuje pri slove víno – winea (Gaby śe z ňeg napila 
winea čerweného). Častejšie sa v textoch objavuje aj tvar partitívneho 
genitívu (Prinesce wy Bednaročky y wina, Chcela panj winka pic). 
Tvary D sg. sa nám pri tomto vzore na základe textov nepodarilo re-
konštruovať. Akuzatív sg. má identickú koncovku ako N sg. (Slowjčko, 
serdečko, pjrko). Vokatívne tvary sme pri tomto vzore nezaznamenali. 
Lokál sg. má relačnú príponu ----eeee, ktorá v jednotlivých tvaroch môže 
spôsobiť konsonantické alternácie, najčastejšie t>ťt>ťt>ťt>ť a následne po asibi-
lácii cccc, (w lece, u žice, W súśedowom humné). Osobitosťou je prípona 
----eeee pri slove nebo (na Nebe). Tvar I sg. má v textoch príponu -omomomom (zla-
tom).  

V pluráli sa v N objavuje adekvátna krátka východoslovenská relač-
ná morféma ----aaaa (serdečka). Tvary G pl. sa v texte vyskytujú v minimál-
nej miere, ale v jednom prípade sme zaznamenali tvar do oči, hoci 
očakávaný tvar by mal vykazovať znaky rodovej unifikácie, majúc 
relačnú morfému mužského rodu ----ochochochoch    (očoch). Datív pl. opäť absentu-
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je a tvary A majú relačnú morfému ----aaaa (očka, ljčka, pjrka), ktorá je pre 
stratu kvantity vo východoslovenských nárečiach formálne totožná 
s N pl. Podoby V a L pl. sa nám nepodarilo rekonštruovať. V I pl. sme 
zaznamenali tvar duálovej relačnej morfémy ----imaimaimaima (očjma). 

Vzor srdce vykazuje očakávané vyrovnávanie so vzorom mesto, 
a preto tvary N sg. sú zakončené na príponu ----oooo (śerco). Genitív sg. má 
adekvátnu relačnú morfému ----aaaa (poľa, zo śerca). Tvary D sg. sa nám 
nepodarilo na základe textov zrekonštruovať. Akuzatív sg. má identic-
kú podobu ako N sg. (śerco) a rovnakú podobu má aj tvar vokatívu 
(Śerco mogo śerco nezomdljwag wo mne). V L sg. sa vyskytla neob-
vyklá relačná morféma ----iiii (po ljci), očakávali by sme príponu ----uuuu. Na-
zdávame sa, že tento tvar možno opäť vysvetliť vplyvom strednej slo-
venčiny, resp. češtiny, pretože v oboch prípadoch sa vyskytuje totožná 
podoba. I sg. má zakončenie na príponu ----omomomom (śercom). Plurálovú para-
digmu substantív skloňovaných podľa vzoru srdce sa nám na základe 
analyzovaných textov nepodarilo relevantnejšie zrekonštruovať. 

Substantíva, ktoré sú v spisovnej slovenčine skloňované podľa vzo-
ru vysvedčenie, majú v analyzovaných textoch v N sg. krátku mono-
ftongizovanú relačnú morfému ----eeee (chodzeňe, rozlučeňe, śmece), a tak 
svojou paradigmou kopírujú pôvodnú paradigmu vzoru srdce. V G sg. 
majú tieto substantíva príponu ----aaaa (parobčeňa, oraňa, do Winobraňa, 
pruca) a v A sg. príponu ----eeee (lisce, ścesce, Za mogo lubeňe, Ścesce 
zdarwe, saumeňe). Ostatné tvary sa nám nepodarilo v textoch zachytiť.  

Pri vzore dievča sa v N sg. namiesto relačnej morfémy ----aaaa typickej 
pre strednú slovenčinu (a teda aj spisovnú slovenčinu) vyskytuje ob-
vyklá východoslovenská podoba zakončená na ----eeee (dzifče9). Ten istý 
tvar sa vyskytuje aj v A sg. i V sg. (Nebug śe ty dzifče mogoho žeňeňa). 
V N pl. má tvar slova dievča podobu dzifčata. Slovo dieťa má v N pl. 
podobu dzetzi, v tom prípade sa však ako singulárový tvar predpokladá 

                                                           
9 O podobe tvaru dzifče pozri Karpinský, 2011. 
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podoba dzecko. Ostatné tvary sa nám na základe analyzovaných tex-
tov, žiaľ, nepodarilo zrekonštruovať. 

Z uvedenej stručnej analýzy substantív vyskytujúcich sa v rukopis-
nej zbierke zemplínskych piesní Zpjevanky zemplinských slovanů 
v okolj Michalovském vyplýva, že zapisovateľ/zberateľ Karol Seredai 
sa – podobne, ako to bolo v prípade fonologickej roviny tohto spevníka 
– čiastočne nechal ovplyvniť tvarmi vyskytujúcimi sa v jeho rodnom 
šarišskom nárečí, resp. v strednej slovenčine, keďže istý čas pobudol 
v okolí Liptovského Mikuláša, prípadne dôsledkom toho, že bol evan-
jelickým kantorom, ovplyvnila ho aj čeština, ktorá slúžila ako obrado-
vý jazyk evanjelickej cirkvi a. v. Toto ovplyvnenie (táto interferencia) 
je však oproti fonologickej rovine menej zreteľné a prejavuje sa len 
sporadicky. 

 
Ukážka textov z rukopisnej zbierky zemplínskych piesní Zpjevanky 
zemplinských slovanů v okolj Michalovském 

5. 

Žádná Matka nezná 

Kemu dzifče chowá 

I moga neznala  

Kemu mne chowala. 

 

I moga neznala  

Kemu mne chowala 

Welkému huncutog 

Do ručok mé dala. 
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6. 

Co še čerwenege w Szirmayovským dwore? 

Čerwené gablučko na želeným strome, 

Čerwené, čerwené co nagčerwenegše 

Starhnulo ho dzifče co nayparadnegše. 

 

15. 

Plače mogo śerco až u mne omdljwa 

Pre toho šuhaga co gá ho lubila 

Také u mne, také śerco rozžaléne 

Gak orné železo w ohňu rozpalené 

Bo orné železo kowal s wodau shaśj 

Ľem mogo serdečko nikdo nepocešj. 
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The author in his paper attempts to analyze from the historical-linguistic point of 
view the morphological aspect of the manuscript collection of songs Zpjevanky 
zemplinských slovanů v okolj Michalovském, compiled by Karol Seredai. The 
author focuses mainly on the analysis of nouns and compares their forms 
contained in the collection with forms occurring in Zemplin dialects, Šariš 
dialects (from whence the collector came) with Slovak language from the central 
part of Slovakia (where the collector lived for a certain period of time) and with 
Czech (because of the collectors confession and related Czech religious texts). 
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