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Analysis of spelling of Karol S. Szereday's handwriting songbook Zpjevanky zemplinských slovanů 

v okolj Michalovském with regard to particular Czech orthographic Standards 

 Paper analyzes songbook compiled by Karol S. Szereday, Zpjevanky zemplinských slovanů v okolj 

Michalovském, focusing on the spelling of the text. The spelling of the songbook is compared with the 

orthographs used at that time in the territory of Bohemia and Slovakia (the Bohemian-Brethren from 

the 16th to 18th centuries, then later analogical reform from the first half of the 19th century, the 

Štúr'scodification captured in the work of The Slovak Language and its Hodža -Hattala's adaptation 

according to Hattala's Short Grammar of Slovak). The analysis is based on the assumption that 

Szereday as a cantor of the Evangelical Church a. c. came into contact with Czech spelling standards, 

but as a supporter of the emerging literary Slovak lanuage was also familiar with the 

Štúr's codification and his Hodža-Hattala's adaptation.  The analysis shows that the songbook 

repertoire to a certain extent reflects older and newer orthographic standards, but in essence there is 

a tangible tendency that characterizes the linguistic situation of the mid-19th century that captures the 

transition from the old form of language to the new. 

Key words: folk song, songbook, Karol S. Szereday, spelling, cultural heritage, Czech, Slovak, Eastern 

Slovak dialects. 

 

1. Súčasťou nehmotného kultúrneho dedičstva1 sú neodmysliteľne aj slovenské ľudové 

piesne. Ľubica Droppová v štúdii Funkcie a tematika slovenských ľudových piesní tvrdí, že 

ľudové piesne sú špecifickou sondou do myslenia slovenského etnika, jeho rôznych 

sociálnych, profesionálnych či iných skupín, zároveň sú svojráznou reflexiou názorov na svet 

a dianie v ňom.2 Autorka zároveň v staršom svojom príspevku Spevné príležitosti v dedinskom 

                                                           
1 Ako kultúrne dedičstvo chápeme „súbor materiálnych, sociálnych a duchovných výsledkov tvorivej práce 

predchádzajúcich generácií, ktoré tvoria historické kontinuum a súčasť kultúry. Ako systém akumulovaného 

poznania, výsledkov materiálnych i nemateriálnych prejavov činnosti človeka (spoločenstva) prenášaný 

z generácie na generáciu, je často unikátnym prejavom viazaným na určité historické, lokálne, regionálne či 

etnické spoločenstvo. Je predpokladom jeho identifikácie. V súčasnosti sa najmä vďaka dokumentom UNESCO 

kultúrne dedičstvo študuje v dvoch rovinách – ako hmotné a nehmotné.“ Podrobnejšie pozri: 

https://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/kulturne-dedicstvo/   
2 DROPPOVÁ, Ľubica. Funkcie a témy slovenských ľudových piesní. In Studia Academica Slovaka. 24. 

Prednášky XXXI. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Mlacek, J. (ed.) Bratislava : STIMUL – 

Centrum informatiky a vzdelávania FF UK, 1995, s. 44 – 52.  
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prostredí uvádza, že „Ľudová pieseň patrí medzi tie prejavy folklórnych tradícií, ktoré majú 

ešte aj dnes svoju funkciu, význam a uplatnenie nielen v práci folklórnych súborov a skupín, a 

to nielen vo vysielaní rozhlasu a televízie, ale aj v bežnom živote človeka. Pieseň uľahčuje 

človeku prácu, spríjemňuje mu sviatočné chvíle i priateľské posedenia, vypovie za neho 

pocity a túžby, ktoré ináč nevie vysloviť.“3 Hoci je ľudová pieseň aj v dnešnej dobe súčasťou 

fungovania spoločnosti (folklórne súbory, folklórne slávnosti a festivaly, osobitné rozhlasové 

a televízne relácia a pod.), z hľadiska témy našej štúdie nás nebude zaujímať súčasná podoba 

slovenskej ľudovej piesne, ale predovšetkým jej formálny historický stav zachytený 

v dobových spevníkoch, predovšetkým v spevníku Zpjevanky zemplinských slovanů v okolj 

Michalovském,4 ktorého autorom je Karol S. Szereday.5  

2. V štúdii sa pokúsime charakterizovať pravopis či pravopisný systém Szeredayho 

Zpjevaniek, pričom si uvedomujeme, že z hľadiska toho, že ide o rukopisný text, ktorý 

pravdepodobne neprešiel následnou úpravou (autorskou ani redaktorskou, hoci miestami sa 

v ňom nachádzajú autorovou rukou realizované škrty a prepisy), niektoré javy vyskytujúce sa 

v texte môžu byť len výsledkom chyby či nedôslednosti, a nie zámeru.  

                                                           
3 DROPPOVÁ, Ľubica. Spevné príležitosti v dedinskom prostredí. In Studia Academica Slovaka. 20. Prednášky 

XXVII. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Mistrík, J. (ed.). Bratislava : Vydavateľstvo ALFA, 

1991, s. 23.  
4 Zbierka ľudových piesní Zpjevanky zemplinských slovanů v okolj Michalovském je uložená v Zemplínskom 

múzeu pod katalogizačným číslom ZM 97/1970 a ZM 90/1970. Zbierka je samotným autorom rozdelená na dve 

časti. Prvá časť zbierky je písaná tmavým (čiernym alebo hnedým) atramentom a začína sa nárečovým 

variantom piesne Kopala studienku (Kopala studzinku). Na konci zbierky, po enumerácii všetkých piesní 

zaznačených v spevníku, sa nachádza krátky slovník Vysvětlenj ňekterjch slov užjvaných od slováků v Šaryšsko-

Zemplinsk. nárečí obsahujúci české, prípadne stredoslovenské (celoslovenské) ekvivalenty nárečových slov (bym 

= gá bych, studzinka = studnice, popaď = pozri, pohleď), resp. širšie vysvetlenie menej známych slov (Pup = 

knez ruského nab. – pleban kat. nab. farar evang. nab. tiszteletcs kal nab). Prvá časť zbierky zachytáva 258 

textov. Jednotlivé časti zbierky sú písané dvoma rozličnými perami (hrubším a tenším) z toho dôvodu sa 

nazdávame, že texty neboli zapísané naraz, ale v istom dlhšom časovom intervale. Druhá časť zbierky je 

napísaná svetlým (modrým alebo fialovým) a v druhej polovici čiernym atramentom. Táto časť na rozdiel od 

prvej časti obsahuje pomerne veľké množstvo úprav a dodatočných prepisov, pričom v nej chýbajú prvé 

a posledné strany – zbierka sa začína piesňou označenou číslom 8 a končí piesňou 244. Rok vzniku je uvedený 

len na konci prvej časti zbierky: „Psáno 1869 Mesjci Květni“, možno sa domnievať, že druhá časť spevníka 

vznikla o čosi neskôr.  
5 Karol (Karel) Samuel Seredai (Szerday, Szereday, Serday) sa narodil 30. januára 1812 v Sabinove a zomrel 19. 

novembra 1894 v Pozdišovciach. Vyštudoval filozofiu a teológiu v Prešove a v Levoči a ako učiteľ a kantor 

evanjelickej cirkvi a. v. pôsobil v Pozdišovciach a v Liptovskom Mikuláši – Vrbici. Počas svojho života bol 

kultúrne a spoločensky 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, vybudovanie knižnice, propagáciu slovenských kníh a časopisov, čím z Pozdišoviec vytvoril 

slovenské kultúrne centrum Zemplína. Rovnako aj jeho dialektologická zberateľská činnosť bola orientovaná na 

Zemplín. Venoval sa zbieraniu šarišských a zemplínskych piesní (resp. ako on uvádza piesní v šarišsko-

zemplínskom nárečí). O jazyku zbierky podrobnejšie pozri napr. KARPINSKÝ, Peter. Historicko-jazyková 

analýza rukopisného spevníka Karola S. Seradaiho. In Jazyk je zázračný organizmus... Metamorfózy jazyka a 

jazykovedy: zborník príspevkov venovaných prof. PhDr. Ivorovi Ripkovi, DrSc., emer. prof. PU, pri príležitosti 

jeho životného jubilea. Imrichová, M. (ed.). Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2013, 

s. 248 – 262.  
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Zároveň pravopis v tomto prípade nevnímame ako súbor znakov a preskriptívnych 

pravidiel na zapisovanie jazykových prejavov písmenami (malými a veľkými) 

a interpunkčnými (rozdeľovacími) znamienkami, ale chápeme ho širšie, podobne ako to 

uvádza Miloslav Sedláček v štúdii K vývoji českého pravopisu: „V této souvislosti je chápán 

pravopis velmi široce, jsou do něho zahrnuty nejen pravopisné jevy v užším smyslu, nýbrž i 

záležitosti v podstatě grafické, např. stabilní náhrada dosud užívaného grafému grafémem 

jiným (kupř. v místo w).“6  

V analýze pravopisu teda neponúkneme len jeho opis (jednoduchú deskripciu), ale 

jednotlivé znaky v ňom realizované sa pokúsime dať do súvislostí s dobovým vývinom 

pravopisu predovšetkým v Čechách, keďže predpokladáme, že K. S. Szereday ako vzdelaný 

evanjelik (evanjelický kantor) prichádzal najčastejšie do kontaktu s českou pravopisnou 

normou, no pokúsime sa hľadať aj paralely s dobovými slovenskými pravopisnými normami. 

Hneď na začiatku úvah o ortografii spevníka možno konštatovať, že pravopis 

analyzovaných textov je čiastočne rozkolísaný, teda nemožno uvažovať o nejakom pevnom 

systéme či norme, ale skôr o autorskom úze, resp. o tendencii k vytvoreniu „normy“.  

Zaujímavosťou je, že hoci texty boli zozbierané až po Štúrovej kodifikácii (1843) i po 

následnej Hodžovej a Hattalovej úprave tejto kodifikácie (1852), v textoch sú ešte stále 

využívané grafémy, ktoré nie sú v súlade ani s jednou z týchto kodifikácií a ortografický úzus 

zápisu viac inklinuje k staršiemu česko-bratskému pravopisu,7 resp. k jeho neskoršej úprave, 

k tzv. analogickému pravopisu. Najvýraznejšie sa to prejavuje pri zápise hlások [v], [j], [í] a 

[ú].8 

2.1 Hláska [v] je v analyzovaných textoch najčastejšie zapisovaná pomocou grafémy 

w (wečar, Wše býwá, Šuhajkowo wolky), v ojedinelých prípadoch je však na jej zápis použitá 

i graféma v obvykle v tých častiach, ktoré nie sú písané nárečím, ale majú český jazykový 

charakter, teda názov zbierky (Zpjevanky zemplinských slovanů v okolj Michalovském) 

a slovník (Verbovanec = verbovanj za Vogaka9), resp. sú to slová prevzaté z maďarčiny (tóva, 

                                                           
6 SEDLÁČEK, Miloslav. K vývoji českého pravopisu. Část 1. In Naše řeč. 1993, roč. 76, č. 2, s. 57.  
7 Napriek tomu, že česko-bratský, resp. bratský pravopis je pomenovaný podľa tlačí cirkvi Jednoty bratskej, jeho 

základy je možné hľadať už u prívržencov českého utrakvismu (teda už v období českej reformácie). Teoretické 

základy tejto pravopisnej sústavy boli vytvorené v prvej českej gramatike Grammatyka česká z roku 1533, ktorej 

autori byli stúpencami českého utrakvismu. Princípy tohto pravopisného systému boli sprostredkované 

v kapitole venovanej ortografii, ktorej autorom bol Beneš Optát. „Nový“ pravopisný systéme sa stal pre 

používateľov prijateľný, pretože autor neponúkal žiadne radikálne zmeny, nové grafémy a neobvyklé pravidlá, 

ale preberal to, čo bolo stabilné v predchádzajúcich ortografických systémoch, zároveň jeho pravidlá boli 

tolerantné k používateľom a v neposlednej miere vďaka využitiu diakritiky pri majuskulách boli pre tlač aj 

finančne výhodnejšie.  
8 V rámci analýzy textov používame hranaté zátvorky na odlíšenie konkrétnej fonémy a grafémy. 
9 Graféma v je slovníku použitá aj vtedy, ak sa v texte, na ktorý slovník odkazuje, v danom slove pôvodne 

nachádzala graféma w (werbowanec). 
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forğova), prípadne ide o mená a miestne názvy (W Szirmayovskym, w Pozdišovcoch, 

Vilhemina). V ostatných prípadoch, ak sa namiesto grafémy w v zápise nachádza graféma v, 

uvažujeme skôr o chybe zapisovateľa než o zámere, keďže sa v rámci analyzovaných textov 

v tom istom slove alebo tvare vyskytuje dominantne graféma w a len zriedkavo v (Ach never 

mu newer, ani mu neuwer).  

Tendencia k používaniu grafémy w svedčí o inklinácii k staršiemu (historickému) typu 

pravopisu, keďže takýto zápis fonémy [v] sa viac-menej systematicky vyskytoval vo všetkých 

predchádzajúcich pravopisných úzoch.  

Jan Gebauer vo svojom diele Příspěvky k historii českého pravopisu a výslovnosti 

staročeské (1871) dokumentuje zápis tejto hlásky vo všetkých historických pravopisných 

typoch (v tzv. primitívnom pravopise, zložkovom, diakritickom i bratskom). Z hľadiska 

analýzy nás budú zaujímať predovšetkým „pravidlá“ zápisu hlásky [v] v období používania 

česko-bratského pravopisu, keďže sa nazdávame, že Karol S. Szereday bol pri koncipovaní 

svojej zbierky z hľadiska náboženskej tradície ovplyvnený práve ním.  

Gebauer uvádza, že: „Souhláska v píše se vždy literou w; shodují se v tom Optát, 

Blahoslav, Nudožersky atd., vůbec všichni gramatikové a všichni písaři této doby.“10 Zároveň 

však treba podotknúť i to, že podobne ako v slovenských kodifikáciách (Štúr, Hattala), aj 

v úprave českého pravopisu vznikajú koncom 18. a začiatkom 19. storočia tlaky smerujúce 

k zjednodušeniu ortografickej normy. Išlo o tzv. analogickú reformu či analogickú úpravu (jej 

iniciátorom bol J. Dobrovský) a úprava bola orientovaná predovšetkým na problematiku 

písania i/j a y/ý po c a s. Daná reforma nebola v Čechách jednoznačne prijatá a rozdelila 

českých jazykovedcov do dvoch táborov na „iotistov“ (zástancov analogickej úpravy) 

a „ypsilonistov“ (zástancov pôvodného českého pravopisu). Neskoršie, na základné názorov 

Josefa Dobrovského, bola v roku 1840 prijatá tzv. reforma skladná či oprava skladná, v ktorej 

jej autor Václav Hanka rieši i ďalšie „nepresnosti“ česko-bratského pravopisu, napr. písanie 

grafémy g namiesto hlásky [j], písanie grafémy j namiesto hlásky [í] a v neskoršom období 

s pomocou ďalších osobností, napr. F. L. Čelakovského, J. Fr. Šumavského, J. E. Purkyňu 

navrhuje Hanka aj úpravu písania hlásky [v] pomocou grafémy v, ako aj úpravu písania tzv. 

inciálového u, ktoré bolo pôvodne zapisované pomocou grafémy v (vletěti). 

Z hľadiska písania hlásky [v] v pravopise prvej polovice 19. storočia J. Gebauer 

konštatuje, že stav pravopisu je pomerne nejednotný: „Souhláska v psala se literou w, tak 

zvaným dvojitým w, jako v době předešlé. Spůsobu pak toho začal se některy opravovatel 

                                                           
10 GEBAUER, Jan. Příspěvky k historii českého pravopisu a výslovnosti staročeské. Praha : Museum Království 

českého, 1871, s. 207.  
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dotýkati, když vítězstvím pravopisu analogického litera v bez funkce zbyla; viděti to z 

protokolu musejního na str. 231. citovaného (z r. 1842), v němž se praví, ze Sbor musejní 

kromě oprav jménem pravopisu skladného schválenych ‚ostatně nižádnych dalších proměn a 

novot v pravopise českém, a tak ani uvedení navrhovaného .... v misto w potřebu nebo 

užitecnost‛ neuznává. Hanka však v 6. vyd. pravopisu svého (1844, str. XII, úvod) navrhuje 

jednoduché v misto dvojitého w, a ve vydaní 7. (1847) píše již všude v, dvojité w úplně 

vymytiv, ačkoliv r. 1846 také Palacký proti novotě této starého spůsobu se ujal. R. 1849 přijal 

literu v Zákonník ríšsky a 1850 také Časopis Českého Musea; to uznáno a následovano jest 

skoro všeobecně. Palacky a Tomek drží se dvojitého w.“11  

V rámci slovenskej pravopisnej úpravy Štúr12 i Hattala už síce jednoznačne používajú 

výlučne grafému v. Pričom Martin Hattala v Krátkej mluvnici slovenskej na s. 15 v kapitole 

o hláskach, konkrétne o vývine pravopisu expresis verbis uvádza, že na konci minulého 

storočia (v jeho prípade na konci 18. storočia) sa Česi, Moravania i Slováci začali odchyľovať 

od pôvodného česko-bratského pravopisu, čo sa napríklad prejavovalo: „zamenením 

nemeckého v na počiatku slov domácim u, čím sa w, primerané nemeckému w docela 

zbytočné stalo;“,13 no napriek tomu sa v niektorých dobových tlačiach, napr. v Hodžovej 

kázni „Něpi Pálenku“ to ge „nězabi.“, podobne, ako to bolo v starších typoch pravopisov, 

hláska [v] ešte stále dôsledne zapisuje ako w (dáwam, wyndě, člowek).  

Dobová nejednotnosť v používaní grafémy v a w v českom a čiastočne aj 

v slovenskom jazykovom kontexte sa prejavila aj v nami analyzovanom Seredayho texte. 

Zatiaľ čo, ako sme na začiatku konštatovali, Szereday na zápis hlásky [v] v zápise nárečových 

textov najčastejšie využíva grafému w, v rámci názvu zbierky a v slovníku, kde by sme už 

mohli predpokladať vplyv modernej češtiny, používa grafému v.  

Iniciálová hláska [u] stojaca na začiatku slov je v Szeredayho zbierke zaznačovaná 

ako u- (Upekla, ucekla, uderili), a nie ako v-, hoci tak sa to deje v spomínaných starších 

typoch pravopisov, a tak sa to odporúča aj v prípade dobového česko-bratského pravopisu. 

Napríklad Matěj Václav Šteyer tvrdí, že „v se píše vždycky na začátku slova, jako včený, 

vrozený, vzenyý. A takové v zůstává také tehdáž, když se to slovo s jinou částkou spojí, jako 

tut: dovčiti se, wyvčiti, nevčeny etc. Vymiň naučiti se, naučenj, které snad ani není složeno 

                                                           
11 GEBAUER, Jan. Příspěvky k historii českého pravopisu a výslovnosti staročeské. Praha : Museum Království 

českého, 1871, s. 233. 
12 V prípade Ľ. Štúra bol aj rozdiel v zapisovaná hlásky v v neutralizačnej pozícii G pl. mask. sluhou, králou, ale 

pri privlastňovacích adjektívach sluhov, králov. 
13 HATTALA, Martin. Krátka mluvnica slovenská. Bratislava : Tiskem Schmidovym, 1852, s. 15.  
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z slova včjm.“14 V neskorších úpravách českého pravopisu, ako sme už uvádzali, sa tento 

spôsob zápisu mení na u-. Problematiku zmeny zápisu iniciálového u- (v- > u-) spomína aj 

Martin Hattala v spomínanom citáte z Krátkej mluvnici slovenskej.15  

Môžeme konštatovať, že K. S. Szereday pri písaní iniciálového u- na začiatku slova 

reflektuje už moderné pravopisné zmeny a neberie do úvahy staršie pravopisné normy. 

 2.2 Hláska [j] je podobne, ako to bolo obvyklé v starších typoch pravopisu, zapisovaná 

pomocou grafémy g (geg, gako, śpjwagú, garočka). Oproti pôvodnému česko-bratskému 

pravopisu, kde dochádza k rozkolísanému zápisu [j] ako g, ale aj ako y, však u Szeredayho 

môžeme vypozorovať aspoň čiastočnú jednotnosť zápisu, no v texte sa predsa len nájdu 

drobné odchýlky (napr. v superlatívnej predpone nayparadnegše).  

Ako vo svojom diele uvádza Gebauer, hláska [j] mohla byť podľa svojej pozície 

i podľa názoru konkrétneho autora tej-ktorej pravopisnej príručky zapisovaná ako g, y či 

výnimočne aj j. Na začiatku slabiky sa dominantne ujalo zapisovanie danej hlásky ako g: 

„Píší tedy gramatikové i praktičtí písaři hlásku j na počátku slov a slabik literou g; jen v 

slabice ja- shledali sme u obojích odchylku od g, totiž litera y, a v slovích z cizích jazyků 

vzatých, ve kterých dle domácího jich spůsobu se piše j. Ve slovích českých nalezli sme literu 

j v proejotaci jenom výjimkou, a sice ve Veleslavínovu Nomenclátor quadrilinguis, (r. 1598) 

kdež psáno: jalowec (s. 78), janofit, janowec (s. 81) a jabkowity (s. 426).“16  

Problematický zápis hlásky [j] bol realizovaný v tzv. postjotovanej pozícii, v tomto 

prípade sa autori dobových príručiek nezhodujú a v niektorých prípadoch navrhujú v tejto 

pozícii písať aj grafému y: „Přiznávají se tedy gramatikové i písaři k pravidlu, aby  hláska j v 

postjotacích se vyjadřovala literou g, z čehož jedni předpisují, druzí dopouštějí výjimku: aby 

v superlativní předponě nej-, v imperativní koncovce -ej a ve spřezce hláskové ej, povstalé 

rozšířením z y, tatéž hláska se psala literou y.“17  

 V polovici 19. storočia, pri nástupe reformy českého pravopisu, sa k problému 

zapisovania hlásky [j] vyjadrovalo viacero českých jazykovedcov. Rozpravu de facto začína 

už v roku 1782 František Bohumil Tomsa vo svojej Českej mluvnici (Böhmische 

Sprachlehre), navrhujúc písanie hlásky [j] pomocou grafémy j namiesto staršieho zápisu ako 

g. Neskôr sa k tejto koncepcii hlási Josef Dobrovský, odvolávajúc sa na staroslovienčinu, ale 

                                                           
14 Citované podľa: GEBAUER, Jan. Příspěvky k historii českého pravopisu a výslovnosti staročeské. Praha : 

Museum Království českého, 1871, s. 207. 
15 Pozri: HATTALA, Martin. Krátka mluvnica slovenská. Bratislava : Tiskem Schmidovym, 1852, s. 15.  
16 GEBAUER, Jan. Příspěvky k historii českého pravopisu a výslovnosti staročeské. Praha : Museum Království 

českého, 1871, s. 201. 
17 GEBAUER, Jan. Příspěvky k historii českého pravopisu a výslovnosti staročeské. Praha : Museum Království 

českého, 1871, s. 204. 
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aj na srbčinu a ruštinu, argumentuje tak v prospech písania grafémy j. Používanie grafémy j 

obhajuje aj Josef Jungman. Rovnako aj Pavol Jozef Šafárik upozorňuje na nepresnosti 

doterajšieho pravopisu, ktorý na niektorých miestach v pozícii hlásky [j] pripúšťa používanie 

grafém j, g i y. V roku 1840 a 1842 Sbor musejní pro řeč a literaturu českou navrhuje 

českofilologické sekci král. Spolecnosti nauk, aby bolo v českom pravopise upravené písanie 

hlások [j], [g] a [í] podľa tzv. skladného pravopisu (skladnej reformy) a aby tak boli už 

vydávané všetky diela v českom jazyku. 

V rámci slovenskej jazykovedy sa k problematike písania hlásky [j] vyjadruje Ľudovít 

Štúr vo svojej Náuke reči slovenskej z roku 1848, teda ešte pred rokom vzniku Szeredayho 

zbierky. Používanie grafémy g na zápis hlásky [j] dôrazne odmieta: „Pre tú príčinu že sme už 

laťinskje písmeni na písaňja našej reči vzali, píšme teda ňimí i ťje samje zvuki, ktorje ňimí 

Rimaňja viznačuvali, ňehajme tedi písmeňe ‚g‛ jej Rimski zvuk hrubí, hrďelní, a ten zvuk, 

ktorí sme ňou dosjal viznačuvali píšme písmenou ‚j‛ ako Rimaňja“.18  

Karol Szereday však napriek pravopisným odporúčaniam, či už zo strany českej ako aj 

slovenskej jazykovedy, ešte stále využíva starý spôsob písania hlásky [j] pomocou grafémy g. 

Aby však predišiel rovnakému zápisu hlások [j] a [g] tou istou grafémou, hlásku [g] na 

rozdiel od hlásky [j] zapisuje podobne ako Anton Bernolák vo svojich jazykovedných dielach 

pomocou diakritického znamienka umiestneného nad grafému g – teda grafémou ğ (ğarğalu, 

Ciğani, ğamby).  

Použitie diakritiky v kombinácii s grafémou g ako dištinktívneho prvku medzi 

označením hlásky [j] a [g] nachádzame tiež v staršom úze česko-bratského pravopisu, pričom 

jednotliví tvorcovia príručiek sa líšia v použití tvaru diakritického znamienka. Beneš Optát 

navrhuje písanie grafémy g zachytávajúcej hlásku [g] s tzv. vrškem, ktorý má buď podobu 

bodky nad grafémou (ġ), resp. apostrofu (ģ). Ján Blahoslav odporúča používať grafému g 

s bodkou. Vavrinec Benedikt z Nedožier zavádza nad grafému g znak akéhosi mäkčeňa (ğ). 

Gebauer však konštatuje, že snaha o rozlišovanie hlások [j] a [g] v zápise nebola jednotná 

a ani dôsledná, pretože sa v tomto období vyskytovali aj zápisy, v ktorých hláska [g] bola 

zapísaná len pomocou jednoduchej grafémy g. Definitívne zjednotenie písania hlásky [g] 

v českom pravopise nastáva až v 40. rokoch 19. storočia prijatím už spomínanej skladnej 

reformy: „Souhláska g psala se tak dlouho diakritizovanou literou ğ, pokud hláska j literou g 

se označovala (...). Přijetím však pravopisu skladného, který literu í za hlásku í a literu j za 

                                                           
18 ŠTÚR, Ľudovít. Nauka reči slovenskej. Bratislava : Tatrín, 1846, s. 106.  
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hlásku j ustanovil, vzata jest zároveň litera g za hlásku g, a diakritizovaná litera ğ co zbytečná 

z abecedy české jest vypuštěna.“19  

Ako sa na základe analýzy spevníka ukazuje, v tomto prípade Szereday neakceptuje 

mladšie ortografické zmeny v českej a slovenskej jazykovede a naďalej sa pridržiava 

staršieho česko-bratského úzu.20 

 2.3 Grafému j, ktorá zostala nevyužitá na zápis hlásky [j], autor využíva na zápis 

hlásky [í] (v okolj, Pjtal, nepowjm, newjm), a výnimočne aj na zaznamenanie hlásky [i] 

(šjroka, rozsjpal).21  

 Z hľadiska česko-bratského pravopisu, z ktorého K. S. Szereday pravdepodobne 

vychádza, má zápis hlásky [í] opäť veľmi voľné pravidlá. Napríklad Optát navrhuje, aby sa 

v prípade dlhého í nepoužíval „akcent“ (dĺžeň) tak, ako v prípade ostatných dlhých vokálov, 

ale aby sa hláska zapisovala pomocou zložky ij, pretože to lepšie vystihuje zvukovú 

charakteristiku daného vokálu. Blahoslav s Optátovým zdvojením grafém nesúhlasí a na zápis 

hlásky [í] navrhuje viacero nových grafém, ktoré by odrážali pôvod vzniku danej hlásky. 

V prípade, že dlhé í vzniká predĺžením pôvodného krátkeho i, Blahoslav navrhuje použiť 

nielen diakritické znamienko nad grafému i, ale využiť aj „chvostík“, čím by graféma získala 

podobu j, teda akéhosi j s dĺžňom: „Při liteře pak i netoliko to tim štřejškem může i má býti 

zpraveno, ale také může jemu slušně ocásek dolů přidán býti takto: ´j.“22 Ak dlhé í vzniklo 

v češtine monoftongizáciou pôvodnej dvojhlásky ie, Blahoslav odporúča použiť grafému j, 

nad ktorou by sa nachádzal index malého e (podobne, ako sa to stalo pri monoftonigácii [ŭo], 

keď sa [ú] zapisuje ako ů, teda ako u s malým indexom o). Vavrinec Benedikt z Nedožier sa 

zas prikláňa ku graféme j, ktorá by v písanom texte zastupovala fonému [í]. Ako tvrdí 

Gebauer, v dobových tlačiach sa na zápis hlásky [í] paralelne, dokonca v tom istom texte, 

mohli využívať grafémy j, ´j, ej,23 a zložka ij. (1871). Táto ortografická nejednotnosť musela 

logicky vyvolať reakciu v 19. storočí, v období úpravy českého pravopisu. Tomsa začiatkom 

19. storočia navrhuje zaviesť podľa vzoru písania ostatných dlhých vokálov zápis grafémy í, 

no tento návrh sa neujal, a až v 40. rokoch 19. storočia sa graféma í v pozícii hlásky [í] začína 

vyskytovať pravidelnejšie.  

                                                           
19 GEBAUER, Jan. Příspěvky k historii českého pravopisu a výslovnosti staročeské. Praha : Museum Království 

českého, 1871, s. 237. 
20 Nepožívanie grafémy g na označovanie hlásky [g] je logicky spôsobené tým, že Szereday túto grafému ešte 

stále využíva na zápis hlásky [j]. 
21 Problematikou distribúcie hlások [i] a [í] sa budeme zaoberať v osobitných štúdiách.  
22 Citované podľa: GEBAUER, Jan. Příspěvky k historii českého pravopisu a výslovnosti staročeské. Praha : 

Museum Království českého, 1871, s. 208. 
23 Graféma j s horným indexom e. 



 
56 

Aj niektorí predstavitelia dobovej slovenskej jazykovedy, podobne, ako to bolo 

v predchádzajúcich prípadoch pri zápise hlásky [j] pomocou grafémy g, odmietajú aj zápis 

hlásky [í] pomocou grafémy j. Napríklad Ľudovít Štúr na margo takéhoto zapisovania 

uvádza: „... a zase touto písmenou (grafémou j, doplnil P. K.) do tíchto čjas u nás viznačuvaní 

zvuk značme písmenou ‚í‛ ako sme to hore viššje oznámili.“24 Nie je celkom jasné, prečo sa 

Karol S. Szereday napriek tomu, že bol jedným z predstaviteľov spolku Tatrín a zástancom 

spisovnej slovenčiny, nepridŕža Štúrom či Hattalom kodifikovaného pravopisu, ale na 

zachytenie nárečových textov využíva spôsob zápisu niektorých hlások tak, ako to bolo 

typické pre starší zložkový alebo kombinovaný, resp. česko-bratský pravopis. 

 2.4 Hláska [ú] a v niektorých prípadoch aj hláska [u] sú zapisované ako ú, no 

v koncových pozíciách je v analyzovaných textoch obvykle zapisovaná zložka au (calau, 

s wodau, śe rozwygagau, sauśedowo, budau). V niekoľkých prípadoch sa v spevníku vyskytla 

aj česká graféma ů, čo je však jednoznačne motivované českým jazykovým charakterom 

úvodných pasáží zbierky – titul a podtitul (Zpjevanky zemplinských slovanů) a češtinou 

použitou v slovníku pri výklade slov, resp. aj pravdepodobnými nepočetnými chybami pri 

zápise niektorých piesňových textov. 

Z hľadiska zápisu hlásky [ú] možno v rámci pôvodného česko-bratského pravopisu 

nájsť zápisy realizované viacerými spôsobmi, jednak ako ú, ale aj ako ů – pričom graféma 

u s indexom o reflektuje monoftongizáciu pôvodnej dvojhlásky [ŭo]. V pozícii začiatočného 

dlhé [ú] sa v česko-bratskom pravopise výnimočne objavuje aj starší zápis au (auroda, 

auřad), no doboví lingvisti už upozorňujú na nesprávnosť takéhoto písania.25  

Na mieste súčasného českého [oŭ] sa v období 16. až 18. storočia používa graféma ú 

alebo zložka au, pričom zápis pomocou zložky ou je výnimočný. Ani 19. storočie spočiatku 

neprináša zjednotenie zápisu, no niektorí jazykovedci, napr. Jungman, navrhujú, aby sa 

v budúcnosti písala graféma ú namiesto pôvodnej zložky au. Šafárik zas navrhuje zmenu 

písania na ou, pretože „Co se dvojhlásky au týče, pouštím rád, že její vyslovnost v češtině, 

aspoň v Čechách, bližší jest slohu ou nežli au (žeby to čisté ou bylo, v pochybnost beru)“.26 

V druhej polovici 19. storočia sa však už viac-menej systematicky začína využívať zápis 

spomínanej dvojhlásky ako ou a nie ako au, často i z dôvodu argumentácie, že v češtine sa 

                                                           
24 ŠTÚR, Ľudovít. Nauka reči slovenskej. Bratislava : Tatrín, 1846, s. 106. 
25 Pozri: GEBAUER, Jan. Příspěvky k historii českého pravopisu a výslovnosti staročeské. Praha : Museum 

Království českého, 1871. 276 s. 
26 Citované podľa GEBAUER, Jan. Příspěvky k historii českého pravopisu a výslovnosti staročeské. Praha : 

Museum Království českého, 1871, s. 234. 
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v cudzích slovách vyskytuje aj dvojhláska au (napr. pausa) a mohlo by dochádzať ku 

komunikačnému šumu. 

Zložka au je typická pre tzv. oficiálnu (biblickú) češtinu, ktorá sa na Slovensku 

používala v mladšom predspisovnom období hlavne v rámci evanjelickej cirkvi a. v. 

a zachytávala výslovnosť českého klesavého diftongu [oŭ]. Zložka au sa ako grafický znak 

vyskytovala aj u katolíckych vzdelancov hlavne v tlačených textoch, no zároveň tu platilo 

pravidlo, že táto zložka by sa mala vyslovovať ako dlhé ú a v slovakizovaných textoch, 

hlavne v tzv. normalizovanom type slovakizovanej češtiny, bola táto zložka viac-menej 

dôsledne nahrádzaná grafémami ú a u.27 V prípade zápisov Karola Szeredayho je otázne, či 

daná zložka len nahrádzala hlásky [ú] a [u], alebo zachytávala stav výskytu českého 

klesavého diftongu [oŭ]. V prospech zástupnej funkcie zložky au namiesto vokálov [ú] a [u] 

by svedčilo to, že klesavý diftong [oŭ] sa v zemplínskom nárečí nevyskytuje, čo si musel 

uvedomovať aj samotný zapisovateľ. Na druhej strane, proti tomu, že zložka au na grafickej 

úrovni len substituuje dlhé vokály, svedčí to, že použitie zložky au je vo väčšine prípadov 

v súlade s výskytom českého diftongu [oŭ], takže v porovnaní s češtinou je využitá 

v adekvátnej pozícii. Zároveň z hľadiska istej jednotiacej ortografickej koncepcie (spomínanej 

tendencii k „norme“), ktorá sa v Szeredayho texte prejavuje (rovnaké spôsoby zapisovania 

hlások [j], [g] a [í] v opozícii k značne rozkolísanému spôsobu zapisovania v česko-bratskom 

pravopise), by bolo dosť prekvapujúce nekoncepčné a dvojaké zapisovanie hlások [ú] a [u] 

dominante ako au, ale aj ako ú.  

Výskyt zložky au v pravopise evanjelického kantora Karola S. Szeredayho tak 

môžeme vnímať ako relikt dobového pravopisu (i hláskoslovia) biblickej češtiny používanej 

ako oficiálny bohoslužobný jazyk evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, a teda aj ako akési 

„počeštenie“ pôvodného nárečového textu. 

2.5 V analyzovaných textoch zbierky Karola S. Szeredayho môžeme popri zápise 

grafém i/j (pričom j zachytáva fonému [í]) zaznamenať aj zápis grafém y/ý.  

Výskyt grafém y/ý je v príkrom rozpore s predchádzajúcou kodifikáciou Ľudovíta 

Štúra. 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.“28 Z toho dôvodu Štúr neodporúča používať grafému y. Szereday teda pri zápise 

grafémy y v textoch svojej zbierky opäť nevychádza zo Štúrovej kodifikácie spisovnej 

                                                           
27 Podrobnejšie pozri napr. KRAJČOVIČ, Rudolf – ŽIGO, Pavol. Dejiny spisovnej slovenčiny. Bratislava : 

Univerzita Komenského, 2002, s. 78 – 90.  
28 ŠTÚR, Ľudovít. Nauka reči slovenskej. Bratislava : Tatrín, 1846, s. 13. 
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slovenčiny, ale pravdepodobne sa necháva inšpirovať buď hodžovsko-hattalovskou úpravou 

spisovnej slovenčiny, v ktorej sa graféma y vplyvom etymologického pravopisu už vyskytuje, 

alebo je ovplyvnený, rovnako ako v prípade písania zložky au, češtinou, resp. staršou 

biblickou češtinou. Výskyt grafém y/ý je v analyzovaných textoch viac-menej pravidelný, 

autor ich obvykle používa po tvrdých alebo obojakých konsonantoch (Zemplinských, bym, 

býwa, balamuty, bjlý, wysoko) v zhode s etymologickým pravopisom. Len v niekoľkých 

prípadoch sa pri zápise grafémy y/ý vyskytujú chyby, ktoré nevychádzajú z etymologického 

pravopisu (napr. priwytagce, śe rozwygagau, papyru), no graféma je tiež zapisovaná po 

tvrdom alebo obojakom konsonante. 

Použitie grafém y/ý pri zápise Szeredayho nárečových textov však neimplikuje aj 

výslovnosť týchto hlások, keďže výslovnosť hlásky [y] je typická pre susedné sotácke, ale nie 

pre zemplínske nárečia. Autor grafémy y/ý teda síce využíva v pravopise, ale 

nepredpokladáme, že by tak naznačoval osobitnú výslovnosť daných hlások. 

Zaujímavosťou pravopisu analyzovaného textu je, že hoci Szereday relatívne 

systematicky vychádza z česko-bratského pravopisu, v prípade zápisu grafém y/ý sa 

v spevníku predsa len vyskytuje pomerne závažná odchýlka od spomínaného systému. Podľa 

úzu česko-bratského pravopisu sa totiž grafémy y/ý zapisovali aj po hláskach c, s, z, resp. ć, ź, 

ś. Doboví jazykovedci totiž argumentovali, že hláska [i] stojaca po týchto hláskach má iný 

zvuk, a tak ju treba i odlišne zapisovať. Gebauer cituje Jana Blahoslava, ktorý, vychádzajúc 

z predchádzajúcej gramatiky Beneša Optáta, sa odvoláva „ke skutečnému znéní těch slabik, 

v nichž prý slyšeti jest hrubé y. Praví o slabice ci, kterou píše cy, že ,zřetedlně jest, že ta 

syllaba vždycky tupě zní, pro litery c vlastní spůsob: a protož (hláska c) druhou literu také 

tupou míti chce, máli všecka syllaba potom tupé vzníti, jako: cyzozemec‛.“29 Podľa tohto 

pravidla by sa grafémy y/ý mali písať aj v spojeniach čy, žy, šy, řy. Gebauer na konci 

kapitoly o písaní hlások i a y (Со se píše místo etymologických samohlásek i, y?) konštatuje: 

„Šetří se tedy etymologického rozdílu mezi i a y přisně, vyjmouc toliko slabiky ci, zi, si a 

spojku i, ve kterých dle předpisů gramatikův a dle praxe písařů usadilo se y m. i vesměs, a 

slabiky ši, kterou gramatikové ſſy psáti dovolují a písaři někteří tak píší.“30  

Ako sme už spomínali, neskoršie úpravy písania grafém i a y v spomínaných pozíciách 

po c, z, s a č, ž, š rozdelili českých jazykovedcov 19. storočia. Dobrovského analogická 

reforma, ktorú predstavil vo svojich gramatikách Ausführliches Lehrgebäude der Böhmischen 

                                                           
29 GEBAUER, Jan. Příspěvky k historii českého pravopisu a výslovnosti staročeské. Praha : Museum Království 

českého, 1871, s. 198. 
30 GEBAUER, Jan. Příspěvky k historii českého pravopisu a výslovnosti staročeské. Praha : Museum Království 

českého, 1871, s. 198. 
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Sprache (1809) a Lehrgebäude der Böhmischen Sprache (1819) spočívala okrem iného aj 

v zmenách v písaní grafém i/j (teda í) a y/ý po afrikátoch a sykavkách. Po s, z odporúča písať 

i/j (teda í) a y/ý podľa morfologickej analógie, napr. N pl. ptáci, kosi, koželuzi ako páni a A 

pl. ptáky, kosy, koželuhy ako pány oproti úzu česko-bratského pravopisu, teda N pl. ptácy, 

kosy, koželuzy, A pl. ptáky, kosy, koželuhy, v A zas psj, kozj, telecj (t. j. psí, kozí, telecí) podľa 

vzoru jarní oproti psý, kozý, telecý v česko-bratskom pravopise. Podľa etymologického 

pravidla by sa mali písať aj slová ako napr. síla, syn, zisk, jazyk.31 Tieto navrhované zmeny 

však neboli jednoznačne prijaté, ako sme už boli naznačili, rozdelili jazykovedcov do dvoch 

skupín nazývaných práve podľa toho, či inklinujú k analogickej reforme a k písaniu i oproti y 

vo vymedzených pozíciách, t. j. jotisti, resp. či sú zástancami pôvodného pravopisu – 

ypsilonisti. 

Szereday v pozíciách, ako ich vymedzuje Dobrovský, píše i/j, a tak, hoci sa v prípade 

väčšiny ortografických javov hlási k staršej pravopisnej „norme“, tu vidno isté ovplyvnenie 

novátorskými myšlienkami. Po hláskach c, s, z autor síce píše grafémy i/j a občas aj y/ý, no 

po č, š, ž takmer výlučne píše len i/j. Výnimky z tohto pravidla, ako napr. zápis scyskal, 

chápeme iba ako ojedinelú chybu. 

Spájací konektor, resp. časticu i Szerady v textoch piesní zapisuje dôsledne podľa 

princípu česko-bratského pravopisu ako y (mug Bože y panna Mariga). Takýto zápis sa 

v období 16. až 18. storočia vyskytoval takmer pravidelne a dokonca i v prípade neskorších 

úprav pravopisu, napr. v Tomsovej gramatike a spočiatku aj u Dobrovského sa odporúča písať 

túto spojku v podobe y a až neskôr sa napriek odporu ypsilonistov stabilizovalo písanie danej 

spojky ako i.  

 2.6 Istý odklon pravopisu analyzovaných textov od česko-bratského pravopisného úzu 

predstavujú aj tvary grafém s a š a spôsob ich zapisovania.  

 Hláska [s] mávala v rámci daného dobového pravopisu dvojaký (niekedy až trojaký) 

spôsob zápisu. Beneš Optát a rovnako i Ján Blahoslav a Vavrinec Benedikt z Nedožier 

navrhujú, aby sa na začiatku a uprostred slov na zaznačenie hlásky [s] používala graféma 

novogotického slučkového s (teda ſ) a na konci slov by sa malo používať oblúčikové s (teda 

s). V prípade výskytu zdvojeného [ss] sa zas mala používať kombinácia oboch grafém ſs 

(maſso). Pri zápise hlásky [š] sa na začiatku alebo v strede slova mala používať zložka dvoch 

novogotických slučkových s (ſſ) (ſſat) a na konci slova buď kombinácia ſs (deſs), alebo 

graféma s diakritickým znamienkom š (weš). Zdvojené [šš] sa zapisovalo kombináciou 

                                                           
31 Podrobnejšie pozri: GEBAUER, Jan. Příspěvky k historii českého pravopisu a výslovnosti staročeské. Praha : 

Museum Království českého, 1871, s. 126 – 127. 
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oblúčikového s a dvoch slučkových s (teda sſſ).32 V neskoršej úprave českého pravopisu bolo 

používanie dvoch odlišných typov grafém na zaznamenanie hlásky [s] síce ponechané, ale 

zároveň presne vymedzené v závislosti od typu použitého písma – pri použití švabachu 

(novogotikého písma) je dodržaný predchádzajúci rozdiel v použití odlišných tvarov grafém (ſ 

aj s) na základe ich pozície v slove, v „latinke“ (v modernom latinskom kurzívnom písme) 

mal byť používaný len jeden typ grafémy – oblúčikové s. To isté platilo i pri zápise hlásky [š], 

pričom graféma si zachovala pôvodnú zložkovú podobu v švabachovom písme, no v „latinke“ 

už bola zapisovaná len s diakritickým znamienkom.  

 Karol S. Szereday na zápis hlásky [s] používa vo všetkých pozíciách „novú“ podobu 

zápisu, teda ako oblúčikové s. V prípade zápisu hlásky [š] autor používa písanie grafémy 

pomocou diakritického znamienka, a to dvoma spôsobmi, buď s mäkčeňom nad grafémou s 

(teda ako š), alebo s apostrofom nad grafémou (teda ako ś). Výskyt dvoch grafém je v súlade 

s hláskoslovnou situáciou v zemplínskych nárečiach, kde sa vo fonologickej opozícii 

vyskytujú dve hlásky – tzv. tvrdé [š] a mäkké [ś].  

 Z historického hľadiska sa zápis tzv. strednej hlásky [s]33 pomocou grafémy ś 

čiastočne vyskytoval aj v česko-bratskom pravopise, no v jednotlivých pokusoch o opis tohto 

pravopisu v období 16. až 18. storočia doboví jazykovedci viac-menej tvrdia, že namiesto 

grafémy ś sa už má používať len graféma s, resp. ſ.  

Szereday sa z hľadiska tvaru grafémy ś (spôsobu jej zápisu, teda použitím 

apostrofného diakritického znamienka) možno nechal čiastočne inšpirovať pôvodným česko-

bratským pravopisom, no hláska [ś], ktorú autor takto zapisuje, nie je totožná s pôvodnou 

staročeskou, tzv. strednou, hláskou. V tomto prípade ide jednoznačne východoslovenské 

mäkké [ś].34 

 2.7 Hláska [z] je v zbierke zapisovaná identickým spôsobom ako v súčasnosti, a nie 

spôsobom ako to bolo typické v novogotickom písme, teda ako З.  

V prípade zachytávania rozdielov medzi hláskami [ž] a [ź] je Karol S. Szereday 

v pravopise svojho spevníka, síce menej systematický ako pri zápise opozície [š] – [ś], no 

                                                           
32 Podrobnejšie pozri: GEBAUER, Jan. Příspěvky k historii českého pravopisu a výslovnosti staročeské. Praha : 

Museum Království českého, 1871,  s. 218. 
33 Postavenie staročeských stredných sykaviek bolo po hláske [i], pričom na zaznamenanie týchto hlások mohla 

byť využitá jednoduchá graféma, zložka alebo diakritické znamienko v podobe čiarky či bodky nad grafémou. 
34 Mäkké hlásky [ś] a [ź] sú, okrem dolného Zemplína, typické pre celý zemplínsky nárečový areál a stoja na 

mieste pôvodných hlások [s] a [z] v pozícii pred [i], [ě], [e] a pôvodným mäkkým jerom (ь). Pôvodné hlásky [s] 

a [z] sa tak v danej nárečovej skupine realizujú ako śeno, ośem, śerco, veśeľe, meśac, źima, źem, voźic, vźac. 

Hlásky [ś] a [ź] sa môžu vyskytovať aj v spoluhláskových skupinách śľ, śm, śň, śv, śp, śč, śtr, źľ, źň, źm, źdž 

(śľiŭka, śmerc, śvet, śpivac, iśče, śtreda, źľe, vźac, droźdže a pod.).  
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predsa len čiastočne zachytil distribúciu týchto dvoch typov hlások pomocou modifikovaných 

grafém ž a ź. 

 2.8 Hláska [č] by sa mala podľa pôvodného česko-bratského pravopisu zapisovať 

niekoľkými spôsobmi, najčastejšie a tradične kombináciu zložky a diakritického znamienka 

cž, ale aj ako č predovšetkým pri verzálkach.  

 Szereday však systematicky využíva modernejšiu podobu zápisu hlásky [č] pomocou 

diakritického znamienka nad grafémou, teda ako č. Zvláštnosťou však je sporadické využitie 

zložky cz na zápis hlásky [c] v imperatívnom tvare slovesa ísť (Icz odemne falečnjku; icz 

z dvora, icze za noho), popri zriedkavejšom tvare s grafémou c (ta y ga povjm: ic!), resp. sa 

pri zápise hlásky [c] objavujú aj štyri výskyty zápisu hlásky pomocou staršieho úzu v podobe 

tz (nechce tze fragirka, Tretze nebožatko, Hned tzi skape, Už gá mogo dzetzi drobne). 

 2.9 Palatála [ň] je v analyzovaných textoch obvykle zapísaná pomocou grafémy ň – 

teda pomocou grafémy n s mäkčeňom (parobčeňa, kameň, oraňa) rovnako, ako to bolo 

odporúčané aj v česko-bratskom pravopisnom úze. Beneš Optát totiž tvrdí: „Nad consonantes 

słuší znamenati apices, totižto vršky obšírné krátké: kdež těch nad nimi není, tu každá litera 

bez toho vršku v svém přirozeném zvuku (rozuměj dle latiny) zní. Ale kdežkoli nad kterou ten 

vršek stojí, tu jest té litery neb hrubší, neb tenší, i břinčavější znění. Neb vrškové změnění 

přirozeného (rozuměj latinského) zvnuku nad každou literou vyznamenávají.“35  

Szereday vo výnimočných prípadoch mäkkosť hlásky [ň] zaznačuje pomocou 

mäkčeňa aj vtedy, ak za ňou nasleduje vokál e alebo i (z kešeňi, chodzeňe, Krásňe, kolo ňeho, 

Ňit). Používanie mäkčeňa pred i je však v rozpore so zásadami česko-bratského pravopisu, 

hoci označovanie mäkkosti pred e by mohlo signalizovať istý vzťah k českému spôsobu 

zaznamenávania mäkkosti pred týmto vokálom, hoci v prípade českého pravopisu sa 

diakritické znamienko presúva nad grafému vokálu (ě). Výskyt zápisu grafémy ň v tzv. slabej 

pozícii je však taký zriedkavý, že ho skôr považujeme za chybu než za autorov zámer. 

 2.10 Hláska [ď] je zapisovaná opäť pomocou grafémy d s diakritickým znamienkom 

(teda ako ď), no jej výskyt je z dôvodu existencie východoslovenskej asibilácie zriedkavý. 

Rovnaké konštatovanie platí i pre hlásku [ť]. 

 2.11 V textoch nachádzame iba sporadický výskyt zápisu hlásky [ľ] pomocou grafémy 

l s diakritickým znamienkom (teda ako ľ). Ak sa takýto zápis v analyzovaných textoch 

realizuje, môžeme ho nájsť zachytený v slabej, ale aj v silnej pozícii výskytu danej hlásky 

                                                           
35 Citované podľa GEBAUER, Jan. Příspěvky k historii českého pravopisu a výslovnosti staročeské. Praha : 

Museum Království českého, 1871,  s. 212. 

 



 
62 

(sľubowal, Walaľe, Ľem, maľara, Weľo, Ľubili śe, maľučka). V Szeredayho zbierke je však 

častejší zápis hlásky [ľ] bez diakritiky aj v prípade, že v danom nárečí jej výslovnosť 

predpokladáme (lubowal, Lem, gedličku, Welkému, lubic, malučička). Domnievame sa, že 

absencia zápisu mäkkého ľ môže byť na jednej strane spôsobená českým vplyvom, ale aj 

„váhaním“ pri akceptovaní mäkkého ľ v slovenských kodifikačných príručkách.  

Česko-bratský pravopis grafémou ľ nedisponuje a hoci doboví jazykovedci pripúšťajú 

v hovorovej češtine existenciu dvoch výslovnostných podôb hlásky [l] – mäkkú „tenkú“ 

a tvrdú „hrubú“,36 odporúčajú používať len jednu tvrdú podobu, ktorá by sa v písomnej forme 

mala zapisovať grafémou ł. Pravopisná úprava z polovice 19. storočia tiež odporúča písanie 

len jedného l, ktoré má tvrdú výslovnosť.  

 Čiastočná absencia mäkkého ľ v pravopise môže vychádzať aj zo spomínaných 

„váhaní“, teda rozporov medzi kodifikáciou Ľ. Štúra a jej neskoršou Hodžovsko-Hattalovskou 

úpravou.  

 Štúr tvrdí, že hláska [ľ] by sa, z hľadiska svojej exkluzivity a tendencie ustupovať 

zo slovenskej výslovnosti, nemala nachádzať v slovenskom hláskoslovnom systéme: 

„Mekkuo „l“ je len u daktorích Slovákou v običaji, preto ako aj z tej príčini že pomali z 

visloveňja Slovenskjeho vistáva, lepšje buďe keď sa ňebuďe okreme značiť.“37 Z týchto 

dôvodov Štúr hláske [ľ] zodpovedajúcu grafému do slovenského pravopisného systému ani 

nezaradil. Naopak, Martin Hattala síce vo svojej Mluvnici jazyka slovenského z vývinového 

hľadiska upozorňuje na to, že pri písaní (pri prechode z česko-bratského pravopisu k novšej 

pravopisnej norme) často dochádzalo k zanedbávaniu rozdielov medzi tvrdým a mäkkým l, no 

v delení konsonantov hlásku [ľ] uvádza ako pevnú súčasť systému a dokonca prízvukuje, že 

existencia hlásky [ľ] okrem iných rozdielov odlišuje slovenčinu od češtiny.38  

 Nazdávame sa, že práve takýto „prechod“ v nedôslednom zapisovaní grafémy 

mäkké ľ sa odzrkadľuje aj v analyzovanej zbierke Szeredayho ľudových textov. 

V globále však možno tvrdiť, že Szereday pri grafickom zaznamenávaní opozície 

mäkkosť – tvrdosť využíva jednoduchší, diakritický pravopis oproti komplikovanejšiemu 

zložkovému alebo kombinovanému spôsobu využívanému v česko-bratskom pravopise. Tento 

modernejší trend môžeme na jednej strane pripísať zmenám v pravopise češtiny, o ktorých 

sme už písali a ktoré Szereday ako evanjelický učiteľ mohol poznať. Modernejší trend 

v použitom pravopise však môže vychádzať aj z kodifikačných úprav slovenského jazyka. 

                                                           
36 Pozri: GEBAUER, Jan. Příspěvky k historii českého pravopisu a výslovnosti staročeské. Praha : Museum 

Království českého, 1871. 276 s. 
37 ŠTÚR, Ľudovít. Nauka reči slovenskej. Bratislava : Tatrín, 1846, s. 107. 
38 HATTALA, Martin. Krátka mluvnica slovenská. Bratislava : Tiskem Schmidovym, 1852. 65 s. 
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Napríklad Ľudovít Štúr v nadväznosti na Antona Bernoláka vo svojej Náuke reči slovenskej 

upozorňuje na to, že mäkké hlásky je potrebné označovať pomocou diakritického znamienka 

(mäkčeňa): „Medzitím Rimskje písmeni ňevistačujú pre naše všetkje zvuki, bo Rimaňja 

ňemali tích mekkích hlasou, ktorje mi v našej reči máme, nasledovňe ňemali aňi pre ňe 

znakou. V tíchto prípadnosťach musíme si teda, keď ňechceme novje písmeni do písma nášho 

uvjesť, čo urobiť aňi ňemuožeme aňí ňechceme, pomáhať tak že znáčki nad písmeni u 

Rimanou ňeobičajnje načjarame, ich tak od inších písmen odďelíme i že ím osobitní zvuk 

patrí tím na známosť dáme. S timíto znáčkamí sa mi tím lahšje zaobísť muožeme, že písmeni 

tje, ktorje sa ňimi poznačiť majú, sú len mekko vislovenje hrubje zvuki, písmen teda novích 

ňje je tak velmi treba ako račej znakou, bo ňje sú tje mekkje písmeni celkom druhje hlasi ale 

hlasi medzi sebou jednakje, len odchodňe od ňích t. j. mekko vislovenje. Že ale tjeto mekkje 

písmeni predca svoj osobitní hlas majú, musí sa okreme ich visloveňja značiť, a to sa staňe 

čjarkamí poukolečkovimí na vrchu, budú sa teda písať písmeni mekkje nasledujúcim 

spuosobom: ž, š, č, ď, dž, ň, ť, na pr. v slovách žjak, šjator, číhať, ďjel, ďžavot, ňebe, ťarcha 

atď.“39 Karol S. Szereday tak môže pri koncepcii svojho spevníka paralelne vychádzať 

z dvoch úprav zjednodušujúcich pravopis.  

2.12 Diakritickým znamienkom je v texte označovaná aj kvantita vokálov40 [á], [é], 

[ú], [ó]. Hláska [í], ako sme už uvádzali môže byť zaznamenaná dvoma spôsobmi, ako j alebo 

ako ý.  

 Zápis kvantity vokálu pomocou dĺžňa možno v našom jazykovom kontexte 

dokladovať už v rámci Husovho diakritického pravopisu, keď sa kvantita hlásky označovala 

čiarou (gracilis virgula). Podobné názory na zapisovanie kvantity sa objavujú i v jazykových 

príručkách česko-bratského pravopisu, napr. Beneš Optát uvádza: „Nad vocalemi sluší 

znamenati accenty, to jest čárky tenké na stranu tažené. Kdež koli ten accent nad kterú stojí, 

tu jest toho hłasu, neb toho zvuku, dłauhé vostřejší znění: kdež pak toho accentu nad kterau 

není, tu jest toho hłasu krátké i mdlejší znění.“41 Na základe tohto pravidla a jemu podobných 

pravidiel boli, okrem hlásky [í], zapisované všetky ostatné dlhé vokály (teda ako á, é, ó, (ý), 

ú/ů). Taký istý spôsob, samozrejme, s opravou písania hlásky [í], prijala aj česká pravopisná 

úprava z polovice 19. storočia. Rovnako aj v slovenskej jazykovede písanie „akcentu“ nad 

                                                           
39 ŠTÚR, Ľudovít. Nauka reči slovenskej. Bratislava : Tatrín, 1846, s. 107. 
40 Výskyt dlhých vokálov vo východoslovenskom nárečovom texte je dosť neobvyklý, no týmto problémom sa 

budeme zaoberať v osobitnej štúdii. 
41 Citované podľa GEBAUER, Jan. Příspěvky k historii českého pravopisu a výslovnosti staročeské. Praha : 

Museum Království českého, 1871,  s. 207 – 208.  
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grafémou v prípade dlhého vokálu kodifikuje v 18. storočí Anton Bernolák a neskoršie v 19. 

storočí Ľudovít Štúr i ďalší upravovatelia jeho pravopisu.  

 2.13 Osobitosťou česko-bratského pravopisu, o ktorom uvažujeme vo vzťahu k zápisu 

analyzovaného textu Zpjevanky zemplinských slovanů v okolj Michalovském, je aj sporadický 

výskyt zdvojených konsonantov, predovšetkým ff.  

V ranom období využívanie česko-bratského pravopisu je z hľadiska písania hlásky [f] 

pri prevzatých slovách zachovaný zápis pôvodné ph (Raphael, philozophi), no v neskoršom 

období, ako to uvádza František Bohumil Tomsa vo svojej Českej mluvnici, sa graféma f 

zdvojovala (dauffati, zauffati).42  

Podobnú tendenciu možno zaznamenať aj v Szeredayho zápisoch, predovšetkým 

v prípade prevzatých slov (Officjre, Za offeru), v domácich alebo zdomácnených slovách však 

dôsledne písal len jednu grafému f (dzifče, fragjročku, furmani, fartušček). 

Výnimočne sa v zápise objavujú zdvojené konsonantické skupiny nn (Na wranným 

konjčku, krásná Panna), resp. dd (Mne oddagu, Oddam śe). Tento jav je dosť prekvapujúci, 

keďže v nárečovej lokalite, odkiaľ by mali zozbierané texty pochádzať, ako aj v Szeredayho 

rodisku, sa zdvojenie konsonantov nevyskytuje.  

 2.14 Veľké písmená sa v analyzovanom texte dôsledne vyskytujú na začiatku verša, 

resp. na začiatku vety, ak sa začína uprostred verša. Veľké písmeno je použité aj pri vlastných 

menách osôb a miestnych názvoch (Mariga, Haničko, Sečowec, Tarnawy), prípadne i pri 

prídavných menách odvodených od týchto proprií (Mağurowu dzifku, z Krasnovského poľa). 

Rovnako pravidelne sa veľké písmeno vyskytuje v slove Boh (pán Buh). Nesystematické je 

písanie veľkých písmen použité pri niektorých substantívach (Pana, Matky, Pup, Rozmarigu, 

Šuhag, Mac), ale aj (šuhag, pán, rozmarigu, mac). 

 V česko-bratskom pravopise sa verzálky písavali pri vlastných menách v prípade tzv. 

litterae notabiliores (slov vyjadrujúcich svetskú úctu Král, Kníže, Auředník, Pán) alebo 

nomina sacra (slov vyjadrujúcich náboženskú úctu). Majuskula sa objavovala tiež na začiatku 

novej vety po bodke, resp. sa kládla na začiatok každého verša. V neskoršom období, pod 

vplyvom nemčiny, sa veľké písmená začali využívať pri všetkých substantívach. Presné, 

normatívne vymedzenie používania veľkých písmen v českom pravopise je postulované 

v polovici 19. storočia, pričom najvýraznejšie zmeny sa realizovali v prípade písania 

prídavných mien odvodených od proprií.  

                                                           
42 Pozri: GEBAUER, Jan. Příspěvky k historii českého pravopisu a výslovnosti staročeské. Praha : Museum 

Království českého, 1871, s. 238. 
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 Nejednotnosť písania veľkých písmen v analyzovanej Szeredayho zbierke do istej 

miery odráža rozkolísaný stav používania verzáliek, ktorý existoval v období vzniku textu 

v Čechách i na Slovensku.  

 2.15 Z hľadiska používania interpunkčných znamienok sa v texte spievaniek využíva 

predovšetkým bodka, otáznik a výkričník, pričom ich „postavenie“ je v súlade so stavom 

kodifikovaným v súčasnom slovenskom pravopise. Odlišné a nejednotné je však používanie 

čiarky, ktorá sa v texte vyskytuje v obmedzenej miere:  

a. vymedzuje oslovenie (Ej Janjčku, gaky ty!),  

b. oddeľuje slová, ktoré sa v texte refrénovite opakujú (Keby ga ce lubila, lubila // 

Kregše bym ci kupila, kupila), 

c. dosť nesystematicky rozdeľuje podraďovacie súvetia (Že ty mne zanechaš syrotu, 

nedbagú), 

d rozdeľuje priraďovacie – najčastejšie asyndetické – súvetia (Lagau mé, bigau me 

Šuhagko nedag mé).  

Spomínané pozície, v ktorých sa v texte čiarka nachádza, však nie sú dôsledne 

dodržiavané.  

 Sporadicky sa v texte objavujú aj úvodzovky, ktorými autor vyznačuje priamu reč 

obsiahnutú v piesni („Ach co plačeš, co narjkáš moga fragjročka? / Weź hustečku žaljrowau 

poucjrag očka / „Naco by som ucjrala eśče plakac budu), hoci ani tento systém zápisu nie je 

pravidelný. 

 Z osobitných znakov Szereday využíva spojenie lomky a dvojbodky (://:), ktorými 

naznačuje opakovanie slova či refrénu v piesni. 

 

Záver 

 Podobu pravopisu, ktorú vo svojej zbierke ľudových piesní Zpjevanky zemplinských 

slovanů v okolj Michalovském používa Karol S. Szereday, môžeme v porovnaní so štyrmi 

„typmi“ pravopisu (česko-bratským z obdobia 16. až 18. storočia, jeho neskoršou analogickou 

reformou z prvej polovice 19. storočia, Štúrovou kodifikáciou zachytenou v diele Nauka reči 

slovenskej a jej Hodžovsko-Hattalovskou úpravou podľa Hattalovej Krátkej mluvnice 

slovenskej) zjednodušene znázorniť v nasledujúcej tabuľke:  

 

 

 



 
66 

hláska česko-

bratský 

pravopis 

reforma 

analogická 

Štúrova 

kodifikácia 

Hodžovsko-

Hattalovska 

úprava 

Pravopis 

v Szeredayho 

texte 

[v] w v v v w/v 

[j] g/y/j j j j g 

[g] ğ g g g ğ 

[u-] v- u- u- u- u- 

[í] ij/j í í í j 

[á] á á á á a/á 

[é] á á (é) é e/é 

[ó] ó ó (ó) ó o/ó 

[ú] ú/ů ú/ů ú ú u/ú/(ů) 

[ou] au ou - (ú) - (ú) au 

[s] ſ/s/ſs ſ/s s s s 

[š] ſſ/ſs/sſſ ſſ/š š š š/ś 

[z] З z z z z 

[ž] ˇЗ ž ž ž ž/ź 

[c] c c c c c/(cz)/(tz) 

[č] cž č č č č 

[ň] ň ň ň ň ň 

[ď] ď ď ď ď (ď) 

[ť] ť ť ť ť (ť) 

[ľ] - - - ľ l/(ľ) 

[f] ph/f ff/f f f f/(ff) 

y/ý y/ý y/ý - y/ý y/ý 

 

 Ako sme už na začiatku štúdie predznamenali, Szereday sa v niektorých prípadoch 

ešte stále pridržiava staršieho česko-bratského pravopisného úzu, no zároveň vo väčšine 

prípadov už akceptuje modernejšie (české i slovenské) ortografické úpravy, ktoré viedli 

k zjednodušeniu pravopisného systému. 

 Podobnú pravopisnú situáciu, ktorá na jednej strane reflektuje starší úzus, ale aj novšie 

normy, môžeme zaznamenať aj v Kollárových zbierkach národných spievaniek. Napríklad 

v diele Národnié zpiewanky čili Pjsně světské Slowáků w Uhrách z roku 1834 (zbierka teda 
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vyšla skôr než vznikol Szeredayho rukopis) sa rovnako, ako v Szeredayho zbierke, objavuje 

zápis hlásky [v] v podobe grafémy w, hláska [j] je zapisovaná ako g, resp. y, hláska [g] je 

zaznamenaná ako ğ a vokál [í] je zapisovaný ako j.  

Pre porovnanie Kollárovho a Szeredayho pravopisu ponúkame dva tematicky podobné 

texty: 

 

Ján Kollár (1834, s.10) 

Ey ženy, ženy, 

Porate že mi 

Wet gá mrcha muža mám: 

Ai w noci nespj, 

v Na druhé myslj, 

Co že mu gá ro bit mám? 

„Cho ty do pola, 

Natrhag zelia 

iršakowého korenia: 

Ke to okusj 

Zmok ho wziat musj 

A ty budeš slobodná. 

 

Karol S. Szereday (1896, text 78) 

Sauśedzi mladj, dagce mi rady 

Starého ga muža mám 

Co so starým robic mám? 

Idz medzi duby nazbjrag huby 

A starému kusac dag 

Hned tzi skape gag gag gag! 

 

Teoreticky môžeme uvažovať o tom, že Szereday sa pri zápise zemplínskych 

ľudových piesní do istej miery mohol inšpirovať aj etablovanejšou a tlačou vydanou zbierkou 

Jána Kollára, no zároveň možno tvrdiť, že Szeredayho pravopis, tak ako Martin Hattala 

charakterizoval jazykovú situáciu obdobia polovice 19. storočia, odráža a zachytáva prechod 

od staršej podoby jazyka k novej.  

 



 
68 

Zoznam použitej literatúry  

 

Literatúra 

DROPPOVÁ, Ľubica. Spevné príležitosti v dedinskom prostredí. In Studia Academica 

Slovaka. 20. Prednášky XXVII. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Mistrík, 

J. (ed.). Bratislava : Vydavateľstvo ALFA, 1991, s. 23 – 31.  

DROPPOVÁ, Ľubica. Funkcie a témy slovenských ľudových piesní. In Studia Academica 

Slovaka. 24. Prednášky XXXI. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Mlacek, 

J. (ed.). Bratislava : STIMUL – Centrum informatiky a vzdelávania FF UK, 1995, s. 44 

– 52.  

Elektronická encyklopédia. Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom. Dostupné 

na: https://www.ludovakultura.sk/encyklopedia/ 

GEBAUER, Jan. Příspěvky k historii českého pravopisu a výslovnosti staročeské. Praha : 

Museum Království českého, 1871. 276 s. 

HATTALA, Martin. Krátka mluvnica slovenská. Bratislava : Tiskem Schmidovym, 1852. 65 

s. 

HODŽA, M. Michal. „Něpi Pálenku“ to ge „nězabi.“ Banská Bystrica : Tiskom Filippa 

Macholda, 1845. 32 s.  

KARPINSKÝ, Peter. Historicko-jazyková analýza rukopisného spevníka Karola S. Seradaiho. 

In Jazyk je zázračný organizmus... Metamorfózy jazyka a jazykovedy: zborník 

príspevkov venovaných prof. PhDr. Ivorovi Ripkovi, DrSc., emer. prof. PU, pri 

príležitosti jeho životného jubilea. Imrichová, M. (ed.). Prešov : Filozofická fakulta 

Prešovskej univerzity v Prešove, 2013, s. 248 – 262.  

KOLLÁR, Ján. Národnié zpiewanky, čili pjsně swětské slowáků w Uhrách gak pospolitého 

lidu tak i wyššjch stawů sebrané od mnohých, w pořádek uwedené, wyswětlenjmi 

opatřené a wydané. I. Budín : Král. Universická tiskárna, 1834. 454 s. 

KRAJČOVIČ, Rudolf – ŽIGO, Pavol. Dejiny spisovnej slovenčiny. Bratislava : Univerzita 

Komenského, 2002. 249 s. 

SEDLÁČEK, Miloslav. K vývoji českého pravopisu. Část 1. In Naše řeč. 1993, roč. 76, č. 2, 

s. 57 – 71.  

ŠTÚR, Ľudovít. Nauka reči slovenskej. Bratislava : Tatrín, 1846. 216 s. 

 

 

Ukážky z analyzovaného textu  

 

26. 

Ked som išol okolo Wás 

Zapachnul mi Citron doraz 

Ej okolo okolo až me śerco bolelo 

Že gá muśel maširowac 

Že mi ce nedagú wźác 

 

No ked mi gu wźac nedáce 

Na wrata gu pribic dagce 

Ej na wrata na wrata, bi to dzivka preklata 

Neh už ostane komu chce 

Mogo śerco gu nechce. 

 

A ked mi gu wźac nedace 

Dobre že gu zachuvagce 
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Mam gá ostrú šabličku zotnem gá geg hlawičku 

Potom sebe gu trimagce 

A mne z wojny nečekagce. 

A ked mi gu wźac nedace 

Wymalowac mi gu dagce 

Na strjberným tanjru na čerweným papyru 

Ga śe z wogny nenawracjm 

Ked Haňičku utracjm. 

 

27. 

Choc som gá chudobná 

Lem či gá ślebodná 

Chodzu po ślebodze 

Gak rybka wo wodze. 

 

28. 

Naša chyža z Cjsowého drewa 

Netakých nám Wečerkašow treba 

Lem nám takých Wečerkášow treba 

Co prineśu po falace drewa. 

 

29. 

Čarne očka mogo 

Na polo śiwýma 

Čom śe nezdawace 

So šuhagowyma? 

 

30. 

Pokregtočka šesc werchy 

Wčera wečar i z krty 

Kertys mi gu darowal 

Bym mu dzifče lubowal 

 

31. 

Chodzi do nás chodzi 

Weliká parada 

Orechowo lisce 

Za kalap zaklada 

Wyruc ty šuhagu 

Totu orešinu 

Mám gá u zahradze 

Drobnú rozmarigu. 

 

32. 

Škoda Bože škoda mogho parobčeňa 

Mladým śe oženil, umarla mi žena. 

Už śe gá oženil, už ga śe pocešil. 

Už gá swug forğowjk na klince zaweśil 

Forğowjk na klince, ostrohy pod ciwku 

A to wšicko pre tu Mağurowu dzifku. 



 
70 

Už ga śe oženil, až na weky Amen 

Gak bym do Dunaga trucil śiwý kameň. 

 

33. 

Ej milý mug Janko zamilowal inšu 

A mne už zochabil fragiročku perwšu. 

 

34. 

Meśaček na nebi hwizdy kolo ňeho 

Mug milý na lúkach kone kolo ňeho 

A gá sama stogu wyźjram zorničku 

Či skoro pugdú pasc za nim galowičku. 

 

35. 

Šuhagičko šuhag, bywag u nás bywag 

Bywag až do rana dušo milowana 

Ej Bože mug Bože, mug preluby Bože 

Šak už śe mug fragir, pre mne ženic može. 

 

36. 

Bula cma z wečara a nado dnom gasno 

Ňit mogho miloho coška mi ho zašlo 

Zašla mi ho zašla woda Latorička 

Kdože mi pobočka mogo bjlé ljčka? 

 

37.  

Milá moga milá werna śi mi bula 

Ked ga koňe zaspal, ty mne zobudzila 

Ked gá koňe zaspal w źeleným hagjčku 

Tak śi mne zohnala: stan hore Janičku! 

 

38. 

Milá moga milá. Źima by ce bila 

Od gary, oraňa Až do Winobraňa. 

Pobige ce pán Buh Wera že ce stresce 

Za moge lubeňe I za mogo ścesce. 

 

39. 

Pošol mug milenky tam daleko dolu 

Ani nepowedzel, kedy pridze domu 

Ej pošol on pošol, dolu na komendu 

Obecal mi prinesc na wenčok lewendu 

Lewendu obecal, a rozmarin ňeśe 

Kdze že gu nazbjral? po tim cemným leśe. 

 

40. 

Nebulo, nebudze 

Na śwece maľara 

Co by kragšu srobil 

Gak Hreščowa Mara 
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Śiwe bystre Očka 

A Ljčka čerwené 

Twar okruhla milá 

Gamby osladzené 

Usta usmjwawé 

A bjlé nožičky 

Wera w Pozdišovcoch 

Ňit kragšej ženičky. 

 

41. 

Ej Janjčku, gaky ty! gaky ty! 

Máš ty pjrko z rokyty z rokyty 

Keby ga ce lubila, lubila 

Kragše bym ci kupila, kupila. 

 

42. 

Ej gaký som gá teraz bjdný 

Že weśelosci nemám nikdy 

Strjbla zlata a co treba śického mam dosci 

Lem že som neścasný člowek neścasný w lubosci. 

Ej staram śe ga lebo mam zač. 

Kotru som milowal nemam wgac 

Swogu milú mne uprjmnú co som tak milowal 

Za geden rok, tri meśace zo śerca lubowal 

Ej naposledy holubička 

Bočkawal bym twogo ljčka 

Twogo ljčka y ğambočky na stokrat bočkawam 

Ścesce zdarwe ci winčugem na Boha nechawam. 

    Vilhemina Urbem.  

 

43. 

Šuhagu, šuhagu zahadam ci hádku 

Newadzag konička na našu záhrádku 

Bo naša záhradka z drobnučkého pruca 

Ne pre takého gá šuhagjčka súca. 

    Jul Urban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


