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P r e d m I u v a.

0.i vjacej rokou zabávali som sa s tou mišljenkou, čibi nebolo pre

rozvitja cluchovnjeho života roda nášho Slovenskjebo užíločňejšje ba

práve potrebnuo, abi strie sa k nárečú nášmu prihlásili a ho pri viššom

samích seba vzdelávaní, ňje len v živote domácom ale i v obecnom

užívali. Ale tu zaraz, ako táto mišljenka u mňa povstala, vistúpila
i tá v duchu mojom, či mi skutočne máme vlastnuo nárecja, či je to

ňje len rozličnorečja Cesíiui, čo mi Slovenčinou, nárečím Slovenskím

volávame, i vidjac že rozhodnutja otázki prvej od tejto druhej visí,
zabrau som sa do skúmaňja Slovenčini i pretrjasau som ju zo všelkieh

Strán, bo jestliže bi sa to potvrdilo a Slovenčina len rozličnorečím

Ceskírn bola, zbitočnuo bi bolo chcjet Slovenčinu na reč spisovnú

povišiival a to čo vlastnjeho záväzku a života nemá na nohi staveí, ale
zas naproti tomu ked bi Slovenčina naša zvlášno nárečja bola a sa v nej
osobitní život bou zavjazau, život tento pestuvaní, napomáhaní museu

bi i život duchovní kmeňa nášho mocne napomáhal, silňejšje ako

Čeština dosjal pohibuvati jeho rozvitja sa o mnoho vjac ako táto oblah
čuvat. Pristúpili som teda k rozberaíiú Slovenčini i po pilnom skúmaní

poznau som že v skutku je Slovenčina z každjeho pri lom uhladil zvláš-



no nárečja, v ktorom sa silní a svježi život ukríva i len rozviíja potre
buje, a keď som toto poznau i na položeňja kmeňa nášho v celej roďiňe

našej, na zmáhajúce sa jej túžeňja po živote viššom i na inšje okolnosti

dostatoční ohlad vzau, za dobruo a potrebnuo som uznau abi sme sa k

nášmu nárečú, k Slovenčine, prihlásili, ju do našich spisou a do nášho

obecnjeho života pouvádzali a ju za nástroj duchovnjeho života nášho

vivolili. K tomuto práve teraz bou čas najpríhodňejší, bo po dlhom

hliveňí teraz sa k životu prebudzujeme a na jeho krjela chápeme,
teraz teda ked sa život náš opravdiví začína bou tjež čas vivolaňja do

života Slovenčini našej, abi sa ona so životom naším objala a na ďalekú

cestu, ktorá sa pred nami stelje i v ňeprjehladnej ďjalke sa tratí, s ním

sa vídala: jedno druhuo bule napomáhal a kmeň náš sa osvježi i

opravdivo ožije! — Prú ale ešte lež som sa celkom za Slovenčinu

zaujau i s ňou vislúpit pevne si predsebavzau, predložili som vec dobrím

rozmislním prjatelom, takím, ktorí vo vzbudzujúcom sa živote našom

velikí údel majú, kmeňu nášmu z celjeho srdca prajú i sami ešte plní

svježej životnej šili len na život kmeňa nášho mislja, preň robja a pra

cujú, ňje len na našej minulosti oči ovesujú ale v budúcnosti kmeňu

nášmu živet lepší holovja, i keď som od tíchto po dlhom rozmíšlaňí to

heslo dostaň že i oňi to za dobruo uznávajú i oní že k lomu pristupujú
a ožitja svježejšje z toho pre kmeň náš si slubujú, pustiu som mišljen
ku svoju, s ktorou som sa od dávna zaoberau, do behu i teraz ju tu

zjavne vislovujem i ju krajanom a spolukmenovcom svojim srďečňe po
rúčam. — Ku kroku tomuto ma iste velmi pohnuv i príklad bratou na

šich katolíckich, ktorí sa už od dávna k našej Slovenčine prihlásili a

krokom svojim už dávno pravdu tú, že k rozvitú duchovnjeho života

nášho Ceskuo nárečja je ňedostaločnuo, vislovili. Krok náš je len to

hoto dovršeňja a doplňeňja.
Ale ktoruo že nárečja vezmete za spisovnuo, poveďja mnohí,

najme tí, ktorím sa krok náš ňevelmi pozdáva, vet v každej stolici u

vás inakšje hovorja a tak mnoho máte nárečí a ktoruo má pred inším

zadržal prednosti, akože rozhodnete, a čo sa aj k jednemu alebo k



druhjemu nachílite, všecci sa nezjednotíte v jednom ale ostanete rozsi

paní. Len ňeznámost reči našej a velká nedôvera ku kmeňu nášmu a

jeho životu takto hovorí a vírokí už dávno povedanje ale dobre ňepo
súďenje opakuje. Ňje je to pravda, odpovedáme mi, že bi u nás v

každej stolici inšje nárcčja a medzi Slovenskím ludom vjacej nárečí

holo : na celom Slovensku je len jedno skutočnuo nárečja, lež po roz

ličních krajach rozlične popremjeiianuo a pozohibuvanuo. Najčistejšje
a najverňejšje je toto nárečja zadržanuo tam, kde bolo najlepšje
ukrituo, v hlbine Taljer, najvjacej popremeňuvalo tam, kde mali

naň susednje nárečja Slovanskje najvetšje puosobeňja, predca ale jed
nota loholo nárečja dobre sa vidí i znajvjacej forjem Slovenčine vlast

nícb, od inších susednícb Slovanskích nárečí odchodních, i zo slov

ktorje všetkje rozličnorečja prebehujú a všetkje v jedno klbko, v Slo

venčinu , sa spletajú. Ked sa mala teda Slovenčina na spisovnú reč

povíšit, musela sa ona vzjat vo svojej puovodnosti, verností a čistote a

tje formi, ktorje bi tam boli, akích je velmi málo, lebo ňerozvitje
alebo od vernjebo stroja nášho nárečja uchílenje, museli sa podoplňu
vat a ponapravuvat z rozličnorečí Slovenskích a na takíto spuosob vi

plňila a viokrúhlila sa reč naša. Krém toho z rozličnorečí Slovenskích,
ako zo svojich vlastních haluzí, berje Slovenčina, brat bude a muože i

brat má slová, abi sa čím največmi obohatila, k rozmaňitjemu a úplnje
mu sa svojich visloveňú spuosobnou i docela príhodnou stala a života

toho, ktorí sa medzi nami zroáha, opravdivou a dokonalou vislovuva

telkiňou bola. Ked teda medzi nami Slovákmi je len jedno nárečja a

toto v čistote svojej sa za spisovnuo povišuje, je v ňom to, čo je
opravdivo Slovenskuo, vislovenuo a preto Slováci ako takí všecci sú

uspokojení, a následok lohoto, ako pevňe veríme, bude ten že sa

všecci k svojmu vlastnjemu, k vernjernu obrazu svojej reči, prihlása,

prirazja a na jeho upevňeňí, rozšíreňí i zveličeňí všecci svedo
mito pracuvat budú i ruki si všecci k jednemu djelu podajú. Len

stranní a málo vzdelaní budú zaljezat na pobočnje cestički a tí, ktorí

ňevedja poznával znaki času a ňcstoja sami v plnej činnosti za vzdelaňja



ludu nášho i ňenahljadajú do budúcnosti, budú sa Slovenčine protivil,
ale čo sú hlási jednotlivích proti životu národa celjeho? Oni ho ueza

stavja a život sám málo si povšimne hlasou takích! A ňeholo bi ani v

nás vjeri k životu nášmu, kebi sme misleli že sa v jednom a síce v lom

čo je čistuo Slovenskuo nezjednotíme, a ňebolobi v nás iste šili života,
kebi sme sa v lom nezjednotili a všecci v jednu vuolu nespojili. Spo

jíme sa, to všelkje znaki života nášho ukazujú! — Katolícki bratja naši,

odtjahnuc sa od Češtini, ňepovíšili samuo čistuo nárečja Slovenskuo na

reč spisovnú, ale vzali nárečja Češtine najbližšje, čo sa stalo podlá
domislu nášho potrebním behom vecí, lebo krok k samjemu čisljemu
nárečú Slovenskjemu urobení boubi sa velkím odskočením od doteraj

šjeho spisovnjeho vo vážnosti stojacjeho jazika pozdávali, i sami rnu

žja tí, čo prví sa z bratou našich katolíckich k Slovenčine

pochádzali z krajou tich, v ktorích toto nárečja Českjemu najbližšje je
v običaji. Tímto ale mužom patrí zásluha tá že nám most k opravďi

vjemu životu nášmu v jeho vlastnej forme pripravili, a teraz mi pevne

veríme, že oňi sami pri ňom len neostanú, ale ho k tomu cjelu, k

akjemu ho pripravili i užijú, preseň prejdú a s nami si rukí podajúc

spolu s nami vedno na čistuo naše pole, kde sa mladí život Slovenskí

do prvích pukou rozpúšta, prestúpa a tam spolu s nami spojenimí sila

mi pracuvat budú. Smutnje to boli čaši pre nás ked sme boli rozdvo

jení a rozpadnutí a dlhje, predlhje: treba už i nám raz spojeňja a vrúc

neho, oprav livjeho objatja!
Za povinnost som si držau, keď sa mišljenka o Slovenčine a Slo

venskom živote našom v misii mojej prijala, jej i základ položil, na

ktorom bi sa ďalej stavci mohlo. A z tejto pričiní napísau som prí
tomnú grarnmatiku, ktorú Vám, Krajaňja, predkladám s tou vrúcnou

žjadostou, abi ona úžitok očakávaní priňjesla. Bez nej nebolo nám

veci možnej ďalej sa pohibuvat i pripíliu som si v práci svojej. Yistaviu

som grarnmatiku nášho nárečja podlá zásadi hore viššje oznámenej, v

lom ohlaďe jeďiňe možnej a pravďivej. V grammalike je skúmavost

alebo visvetluvaňja ústrojnosti reči našej s jej skutočním viložeňím



spojená; ňje je grammatika prítomná len tak rečená praktická t. j,
nauka reči našej na dakolko bezzákladních, lahko nazbjeraních, me

chanickích pravidjelkach založená, ale sloji ona na vispiluvaňí a vi

svelleňí vnútornjeho stroja a rjadu reči našej, ktorí peknou svojou zlo

žilostou duclia zabáva, a ktorjeho poznaiíja k hlbšjemu reči našej po
znanú privodzuje. Pre to i pozornjeho robím čitatela, abi ňje len sjed
nim alebo hádam s druhím djelom gramraatiki, ako to často bíva, sa

zaoberali, ale ju celú pilňe prešjeu i preskúmali, bo tak len reč našu

základňejšje a úplňejšje poznal muože i celú ústrojnost reči našej
uvidí. A zaiste sa mu i odmení táto práca. Je naša Slovenčina pre
krásne ustrojená, je lahkotvorivá, v tvorivosti rozmanitá a v zvukach

jadrná; je ona verní obraz svježebo, bohato obdaruvanjeho ducha

nášho kmeňa Slovenskjeho. Každí tvor v prírode má svoj hlas osobní,
má i Slovák hlas svoj, verní odtisk duše svojej, a ked sa všetko svojim
hlasom ožíva, nachže sa ozve i rod náš hlasom svojim!

Odstávame teda od Češtini, ako reči našej spisovnej, ale, kra

jaňja, nezabúdajme na túto našu sestru najbližší!! nezabúdajme ju ale

piline sa jej všecci vzdelanejší i na dalej. Moc ona má utešenjeho,
peknjeho a má moc čo mi pre život náš potrebujeme. Ňezabudňime

ňikdi ani na vdačnosí, ktorú sme pracovitjemu a umnjemu Ceskjemu
kmeňu povinní; on nás v hliveňí našom opatruvau a nás k životu viš

šjemu svojimi duchovnimí plodamí pripravuvau, preto vdačnost naša

nach vždi ostane k nemu svježa a vrúcna v srdcach našich. Pominuli

čaši Českej slávi, ale nestratili sa jej skutki! A mi'slíme tjež, že sa

bratja Českí od nás ňeodvráta, ale i na dalej nám blízki a v spojení
duchovnom s nami ostanú. Prešjeu, chvala Bohu, už ten ňešíastní čas

ňeznámosti v rodine našej, ňjet teraz vjac času k odoznávaňú ale len

k bližšjemu poznávanú seba vzájemňe. Preto sme z tohoto ohladu misii

pokojnej.
K tebe už obracjam reč moju, mládež naša Slovenská, nádeja

pekná života nášho! Mladá svježa Slovenčina tebe iste svježej a života

plnej sa najlepšje zahĺbi a tebe iste ona aj najlepšje pristane. Ti si



povolaná vzbudzuvat a krjesit život noví na skalistích Tatrách, tebe
teda i to čo je samo plnuo svježeho života dobre poslúži, a čo hlboko

do duše rodákou sa zaríva na dobrej ti pomoci bude. Ti budeš časom

svojim ochraňuvat pokladi života nášho, ochraňuj že i tento poklad náš

vzácni, abi sa ňestratiu alebo do mjesta tmavjeho ňeupadnuv.
Koňečňe srdečne dakujem všetkím, ktorí mi radou slovnou i píso

mnou a nado všetko príňeskamí slovenskimí grammatikálnimí pri tejto
práci pomáhali j a hlavne dakujem Tebe, statočná duša Slovenská,
Jonáš Bohumil Guot, čo tam pod Kriváňom nad osudom ňašim pilňe
rozmíšlaš i všade kde len muožeš srdečňe a ochotňe bez všetkích ná

rokou rodu nášmu pomaháš, ktorí si ma ustavičňe vetšimí prácami pri
djele tomto podporuvau. Ked bude mat Slovensko mnoho tak starostli

vích, tak vrúcnich sinou, pekňejšje, lepšje mu nastanú čaši, ktorích
mi len zore vidíme, za ktorimí ale, ak vilrváme, iste bude nasleduvat

slnko. Daj len Boh k prácam naším pomoci svojej, lebo s ňou ak sa i

sami pochlapíme vitrváme. /



U T o d.

v

Človek žije na svele a kďekolvek sa pohňe všade je iíím oločení.
Svet záleží z tích najrozličňejších vecí a predmetmi, všelkje tjeto veci
a predmeti na človeka puosobja a to síce zmislamí, ktorími človek je
obdarení. Zvjera má tjež zmisli, ktorími i naň vrážajú predmeti sveta,
ale toto vrážaňja docela sa delí od puosobeňja sveta na človeka. Zvjera
stojí na svete ako očarúvanúo, predmeti bo sem i tam strkajú, vrazeňja
naň je silnuo, ale pri tom všetkom od zvjerata len slabo pocítenuo a

prichádzajú mu všetkje tje predmeti tak ako nám vo sňe, kde sami

ňechtjac a sami uevedjac ako, medzi rozlicňími predmetmisa potáčame a

sem i tam strgáňame, v ktorom stave ňemáme žjadnej vuole. Inakšje je
puosobeňja predmetou svet skladajúcich na človeka. Človek si pevňe
na svele zastaňe a ked zvjera na predmeti tak rečeno len oči vivaluje,
človek slobodňe po ňích pozerá a ňedá sa od ňích sem i tam strkal,
bo má moc a silu sám v sebe ím sa naproti postavil, ktorá z ducha

pochádza; predmetou účinkuvaňja naňho je síce silnuo, ale ňeskízňe
sa ono po človeku tak ako po zvjeraíi, lež do vnutrnosti jeho sa vrije
a človeka hlboko pohína. Tímto hlbokím pohnutím ale predmet zvonku
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clo hlbini človeka sa preňesje,ňje síce v svojej hmotovitostí ale v obraze

svojom, a tento obraz ked v človekovi sa vijaví voláme predstavením,
v ktorom je zavinutá vec vňešná (externus, äusserlich). Ňje je ale dosí
na predstavení tomto samom; ono z človeka zase vonká sa dostáva a
to alebo tak že človek rozličními čjaramí vonkovskí predmet nápodobí,
v ktorej prípadnosti rozličnuo kresleňja (delineatio, Zeichnung) po
vstáva, alebo ho islími zvukamí, ktorje sa mu k predmetu akú takú
podobnost mat zdajú, viráža, skaďjal reč pochodí. Reč teda nič je ňje
inšjeho ako tích najrozličňejších predstavení ludskích predmetmi svpta
v duchu spuosobeních zvukovuo virazeňja. Ňevirážajú sa ale v reči

predmeti len hmotnje, (materialis) lež aj samje pocit! a pomisli ducha,
ktorje žjadnej rovňe na svete hmotnom nemajú, a tjeto s predošlími
spojenje skladajú reč celú. Z toho čo sme pripomenuli rozličnost rečí
ludskích sama od seba viteká, lebo je to istuo že na ducha nekonečne

bohatjeho predmeti sveta a jeho vlastnje pocit! a pomisli rozlične

puosobja a z rozličnej stránki jeho pozornost na seba obracajú, skadjal
potrebno viteká to, že sa na rozliční spuosob duchu predstavujú a práve
preto aj rozličňe z človeka zvukom von vimáhajú. Celkom inakšjo
predstaveňja sveta a polrebňe rozličnuo visloveňje predslaveňja tohoto

je rozličná reč, čo sa ňje len v rozličních celkom slovách, ale aj v

rozličnom ich sklade a v celkom inom stroji reči objavuje. Rozličnjc
reči prináležja rozliČním plemenám ludstva. Jedno zas plemeno muože
sa na vjacej kmenou rozchodil a z tíchto každí bude mat pravda s

inšími rečmí kmenou plemena toho pokrvňe príbuznú reč, ale predca
od ňích odchodnú a svoju zvlášnu. Všetkje tjeto reči vitekli z jedneho
stoku a pochádzajú z toho samjeho názoru (Anschauung, inluitus)
sveta, ale v prjebehu času, po rozličnom premestuvaňí sa kmenou a

koňečnom ich umestuvaňí tak muožu daleko od seba odstúpil, že len

bistrejšjemu a ozbrojenjemu oku ako pokrvnje reči sa ukážu, ňepo
zorlivjemu ale a obecnjemu oku celkom rozličními sa bil zdajú. Velká
táto prjemena má svoj základ v prvotnom ešíe ňerozvilí a v ňeúplnosíi
prastoku. tích rečí a v ustavičnej tvorivej živosii ducha, ktorí pokjal
kmeň íelesňe ňevimre ňikdis rečou docela ňezastaňe a sa ňezatarasí a

táto jeho tvorivost napomáha sa premestúvaňím a koňečním umestuva
ňím kmenou, lebo vždi inšje a inšje alebo aspoň odchodnje predmeti
kmeni otáčajú a duch ňikdi ňestojací novími spruhamí v rozvíjam
svojom popchnutí bíva. A pri všetkom tomto silňe tjež puosobí na kmeň



susedstvo s druhími novími národamí, nemálo na reč susedou svojich
účinkujúce. Takto hla sa stáva, že reči pokrvních národou tak ďaleko
sa od seba odrazja, že ich len ako hovorím bistrejšje a ozbrojeíiejšje
oko ako príbuznje a z jedneho stoku viteklje pozná, čo jasno na
rečach indoeuropejskích vidíme. Veki a veki prestáli, pokjal sa reči

tjcto ako pokrvnje poznali, čo sa stalo len v našich novejších mnoho
skúmavích časoch. Že ale kmeni tjeto rečami svojimi tak ďaleko sa od

seba uchílili, ňezovjeme ich ani vjacej kmenamí ale rozličními náro

damí, ako aj reči ich ňevoláme nárečjami ale rečami a to všetkím

právom. — Čo sa s prvonárodom a s prvostokom reči stalo, muože sa
to samuo prihoďit i s jednim víhonkom toho prvonároda, kmeňa jeho,
alebo z pričiní hore spomenutej lepšje reknúc národa t. j. muože sa

jeden takíto prvonároda víhonok na vjacej haluzí v prjebehu času
rozrást a reč jeho rozličňe rozvit, čo ked sa stane vijavja sa v jednom
nároďe všeljako rozmaňitosti, ktorje, lebo o mnoho bližšje seba stoja
jako rozličnosti prvonároda, v ohlaďe čistom na národ t. j. keď sa

rozpadnutja jeho a každuo odďeleňja z tohoto rozpadnutja pochádzajúce
do povahi berje, zovú sa kmenamí a ich rozmaňitosti rečnje volajú sa

nárečjami. Ako pri kmeňoch prvonároda tak tje samje príčini muožu

aj v jednom nároďe rozvitja rozmaňitosti spuosobit, a tak teda ňcúplnuo
ešte rozvitja najstaršej, obecnej reči národa, ktorá sa po jeho rozchode
ustavičňe doplňuje a ďalej rozvíja; na to rozmaňitost rečí tvorja: roz
ličnuo sa národa sem i tam tahaňja, premestúvaňja, širokuo sa jeho
rozložeňja a susedstvo i obcuvaňja s rozličními inšími národamí. Ale

všetkje tuto doňesenje príčini ňetjahnu za sebou ňevihnutňe potrebňe
rozvitja sa rozličních v nároďe nárečí, lež sú len ich povstaňja napo
máhajúce, bo prvotná ňeúplnost reči často v nároďe ostáva a so slo
vami od cudzích narodou požičaními sa viplňuje, jako príkladi takích
národou skutočňe pred očima máme, potom aňi rozličnuo sa národa

tahaňja a eho premestúvaňja vonkoncom ešte ňemusí rozmaňitost
nárečnú spuosobit, inakšjc bi Turci pri velkej svojej rozsjahlosti a po
mnohom sa premestúvaňí museli mat vjacej nárečí a predca žjadnich
ňemajú ale všaďe rovnakou rečou hovorja, ale aňi širokuo rozložeňja
národa ňemusí v ňom do rozmaňitosti nárečnej preist, inakšjebi Fran
kovja a mnohje druhje národi museli mat len preto, že sú široko rozlo
ženje, nárečja, a predca ich ňemajú lež malje len rozličnorečnosti, a

Reči zas ich majú, trobas aj ňevelikuo mjesto svojim ludstvom zaujímali.
1*



Ktorá teda je lilavňja príčina povstaňja nárečí u národa? Príčina hlavňja

pri ktorej sú hore viššje doňesenje len pomáhajúce, je bohatost, veliká

obdarenost, spružnost a živost ducha národa, ktorí sa s prvotnou rečou

ňespokojuje ale ju vždi ďalej tvorí a pri každej zadanej príležitosti

viplňuje a obohacuje, formi dávne a z prvopočjatku jedni vo svojej

živosti premenuje, všetkím predmetním, i novími svojimi pomislamí a

všeljakim sa hĺbaním hlboko sa zaoberá, ňič pomimo seba nepustí, na

všetko sa uprjami a potom všetko zo seba vidáva a vislovuje. Z tohoto

už lahko vidno, že národ ktorí má mnoho kmenou a tak mnoho nárečí

musí bit bohato duchovňe obdarúvaní a to bohatšje obdarúvaní nad

všetkje inšje národi, ktorje sú alebo celkom úje alebo aspoň uje lak

ako on rozmaňito v kmeňoch rozvitje. Ňje je národ ako národ, a práve
takú rozličnosti, akú medzi jednotlivími luďmí bohato i chudobňe du

chovňe obdaruvaními vidíme, vidíme i pri národoch t. j. jesú národi na

ducha bohatje, citom plnje, umom bislrje, misiou hlbokje, vuolou

mocnje, druhje zas chudobnje, ktorím toto alebo všetko alebo moc z

toho chibí. Kebi bou národ ako národ, tobi mohli i Turci, Mongoli a

hocakí luďja vivjest to, čo vivjedli na pr. Réci,Rimaňja, Germaňja alebo

čo máme vivjest mi Slovaňja, a predca oňi ňič z toho ba ani tomu dačo

rovnjeho ňevivjedli a aňi v budúcnosti, kolko kolvek bi sa aj namáhali,

ňevivedú. — Slovanskí národ previšuje z tohoto ohladu všetkje druhje

národi a je národ v opravdivom zmisle kmenovilí a tak aj národ velmi

bohatím duchom obdarúvaní, živosti i čerstvoti plní, svježi, tvoriví. Na

živost a čerstvotu národa Slovanskjeho ukazuje celí jeho doterajší život,

hoc on bou len počjatkom života naroda tohoto, ale nájme ukazuje na

to jeho ňekoňečňe bohatá, svježa, najrozmaňitejšja národňja poesia,

ktorá je ako more všetkích druhích poesií, do ktorjeho sa poesia

víchodňja, klassická, romantická len ako potuočki vljevajú a tam v

jeden prúd ticho a vážňe ale pri lom velikánski tekúci spájajú, z

ktorjeho večnjeho šumu muože sa vipočúvat harmónia sveta. Táto

poesia sveta, ako ju všetkím právom nazval muozeme, očakáva

pravda ešíe len velkích duchou, ktorí ju vo večňepekních vítvoroch

vistavja, ale už teraz tak reknúc v svojom len prirodzenom stave

je ohromná a svedectvo jasnuo o velikej bohatosti ducha Slovanskjeho

dávajúca.
Ako národ Slovanskí je nad inšje národi kmenovití, tak aj reč

Slovanská je hlavne narečná a muože sa bezpečne pre svoju ňekoňečnú



bohatost, pre svoju rozvitost a rozmaňitost nazval rečou reči. Čo sa po

inších rečach len rozhodením nachodí, to je všetko skopenuo v reči

rečí, v jaziku Slovanskom. Je v Slovančiňe určitost, plnost a lahkotvo

rivost Indickej, bohalost, rozmanitosti a hibkost Réckej, duokladnost

a prísnost Rímskej, dojímavost a lahkost Frankskej, hlbokost Ňemeckej,
sladkosí a spevavost Talianskej reči, tak že sa povedal muože že v ňej
všetko sa objíma a k jednemu celku velkorečnjemu spojuje.-

5") Po tejto
reči velmi bohatej a rozmanitej ako vítvore najvetšom národa nášho z

čašou keď ešte jeho duch bou neuvedomení nazvau sa aj národ náš

Slovanmi t. j. Indmi nad všetko hovorními, slovními, slov a rečí

pluími, spevními**). A druhích rečí mnohjc íje peknje vlastnosti, o

ktorích sme povedali že v reči našej sú spojenje, rozhoďenje sú po

nárečjach našich Slovanskích, lak že uje jedno lebo dve ale všetkje

nárečja vistavujú to, čo inšje reči peknjeho a znameňiljeho majú, a oni

len všetkje robja a skladajú reč rečí. Kdo nevidí v Staroslovenčine

plnost a určitost i lahkotvorivost starjeho Indickjeho jazika? Kdo

ňepozná duokladnost a prísnost Rimskjeho v Rušíme? Kdo nepocíti

dojímavost a lahkost Frančini v Polskom nárečí, a kdo krém toho ňena
kochá sa na jeho malbo s ktorou prirodzenje nájme predmeti utešene

*) Tak o reči našej misleu i náš slávni Bcl, ktorí takto o ňcj rozpráva „Neque

enim (sú jeho vlaslnje slová) si quid ex vero judicare poterimus Hispanicae

gravilate, majestaleque; blandilie et facilitate Gallicae, Anglieae sublimitatc,

efficacilateque; Gennanicae sensus et emphaseos uberlate; lenitate ac svavilate

Italicae; denique Hungaricae nostrae iniperiosa Hla severitalc quidquam conce

dit: ila absolularum est qualilatum si viri ea utantur docti, eloqucntes et ad

soeielatcm naťi cirormatique.“

«») Mnoho sa už naši učení o puovode toholo slova nabádali a vec je prcdca tak

lahká, tak na dlani, lak sa s povahou nášho národa zrovnávajúca, že sa nám

zdá, akobi naši učení len preto všeljaki boli puovod slova tohoto vimíšlali že

je vec docela tak lahká a na prví poklad každjemu do očú bijúca. Zjaden
národ nemá takej reči ako mi, tak bohatej a rozmanitej, žjaden ňje je tak

zhovorčiví, celjcmu svelu otvorení ako náš, v žjadnom sa na slovo tolká

váha ňekladje ako v našom (v pohanstve našom slovo človeka na kameň obráti)

žjaden nemá tolko spevou a nik tolko ňespjcva jako národ naš (slovo znamená

u nás i peseň, Slovo o polku Igorove). Ale obšírňejšje o tom v histórii Slo->

vanskej.



vistavuje? Komu nepadne do očú fozmislnost Ňemecká v bohatosti
Cešíini na odíaženje pomisli, nájme ale v právnickom jej sklade?
Komu sa ňezahĺbi spevavosí a sladkost reči Talianskej v Srbšíiňe a v

Slovinskom nárečí Dalmatinskom? Málo je ešte poznatá Slovenčina
naša Talránska, ale keď sa v plnosti svojej ukáže, každí sa presvedčí,
0 čom do teraz len Slovák vje, o bohatosti, rozmanitosti, hibkosti a
malbe jej, čím najvjacej medzi svojimi sestrami k Réckej sa zbližuje.
Takúto rozmaňitost, malbu a velikú dojemnost má i Maloruskuo nárečja
z tohoto ohladu k našej Slovenčine najvjacej podobnuo. Zdá sana prví
pohlad, že sú toto celkom inšje reči a predca, trebas sa velmi od seba
ďelja, sú si blízke i jedna druhej ruku podáva. A práve toto, že sa

nárečja Slovanskje, majúc skoro každuo z ňích inšú stranu reči rozvitú
rečami bit zdajú a pri tom všetkom blízko jedno druhjeho stojac inšú a
inšú stranu reči ludskej napospol v rozvitosti svojej ukazujú, dáva znal
na duchu Slovanskom velikú bohatost i ňekoňečnú tvorivost a tejto
reči pre nás a pre svet náramnú duoležilosí, Staďjalto ale sa tjež vidí
1 velká víznamnost náročnosti reči Slovanskej, v ktorej sa zdá akobi
hovor ludskí bou prerobení. Reč Slovanskú bez nárečí si misljet ňe
možnuo, ako aňi národ Slovanskí bez kmenou, v klorích sú zas druhje
národi tak rečeno ukritje, a predca pri všetkom tom tvorja oni len
národ jeden. Máme teda slušnú príčinu vážil si našu bohatú, mnoho
víznamnú reč, v ktorej sa čuje a cíti harmónia jazikou ludskích, ale reč
táto je len vo všetkích našich nárečjachvivážená, rozvitá a viokrúhlená.
Jedno nárečja je len jeden zlomok z reči Slovanskej a dakolko nárečí
tjež ňevivažujú reč našu. Pták spjeva jednim hlasom, ktorí mu príroda
predpísala, i je tento jeho hlas bez rozmaňitosti, človek hovorí v roz
ličnom hlase a v rozličních slovách ale čo je ešte tento jeho hovor
proti hovoru ludskjemu? Národ jeden celí ňekoňečňe rozmaňitejšje a

bohatšje sa vislovuje nad jedneho človeka, a čo je ešte národ jeden
ňekmenovití proti mnohokmennjemu národu nášmu, čo je ešte reč jed
neho národa proti náročnosti reči našej ? V sto spuosoboch muožeš

jedno vislovit a všetko bude Slovanskí, storako muožeš ohnút misii

svoje a vislovit ich vždi muožeš úplne, po naskí; kolka tu bohatost,
kolká hlbokost a tvorivost misii Slovanskej! Prelo ňerozluční je duch
Slovanskí od reči našej a to takej akú ju máme, preto aj k reči našej
tak ako je rozvitej a rozmanitej sa priznal, ňje ju kaličií a sebevolno

ošklbávat, ale s ňou na svet vistúpií, vo vítvorach našich duchovních ju



ešte ďalej rozvil a uznaňja jej nadobudnú! a takú ju ako je na počudu
vaňja sveta vistavit máme, i ak život náš dobre rozumjeme i vistavit
musíme!

Píšte kmeni Slovanskje, ktorje máte nárečja eštečistje, ňena
kvasenje, k vijadreňú svojich mišljenok spuosobnje, píšte v nárečjach
svojich, to je požaduvaňja opravďivjeho života nášho. Náš svet, ak už

rozurnje sám seba, pomuože vám,jestli nenachádzate sa pri lepších
vňešních okolnostach, pomuože vám iste vcrjac, že to čo robíte nero
bíte z dajakjeho chvastaňja, alebo vari z dajakjeho zahrávaňja si na
samostatnuo v duchovnom živote staňja, ale že to robíte z vnútrnej
polrebi, úplnjeho sa visloveňja a vičreňja všetkjeho čo vo vás skrituo

je, i abi ste rozmnožili vzňešenost a slávu ducha, ktorjemu zahĺbilo sa
vibrat národ náš za podkladok činnosti svojej. Takto k nám volá život

náš a mi počúvajme hlas jeho.

Medzi spomenutími nárečjami Slovanskími zaujíma nárečja naše
Slovenskuo znameňituo mjesto, ňje len pre hore viššje spomenutjo

peknje vlastnosti, ktorími sa viznačuje, ale aj z mnohích druhích príčin.
Ako kmeň náš je v strjedku medzi druhími kmenami našimi usadení

pod stokrjedlalími Tatrami, dávnim hradom a prvosedaliskamí Slovanou
v Európe, tak aj nárečja náše je v strjedku medzi všetkími druhími

nárečjami Slovanskími i muože sa predstavil ako klbko, z ktorjeho ňitki
na všetkje druhje stráni nášho národa sa roztahujú. Preto nárečja naše je
ku všetkím tak blízko a jako prjechod od jedneho rodu nárečí k dru

hjemu. Čo je v tíchto dvoch radoch nárečí Slovanskích, pounočňozá
padňom a poludňajšovíchodňom, rozhodením, z toho mnoho sa spojením
nachádza v nárečí našom, a práve mnoho z toho, čo každí rad má

osobitnjeho, ukazuje sa v Slovcnčiňe. Dá o tom svedectvo grammatika
naša. Druhje nárečja naše lahko sa naučil, je dobrí spuosob najprú
naučil sa nárečja naše. Stadjalto saviďí velká duoležitost nárečja nášho
i potreba vislaveňja jeho dokonaljeho vo spisach. Ale ňje len z tohoto
ohladu máme písal mi Slováci v našom nárečí lež aj z tích príčin, z

ktorích sme i druhím kmeňom našim radili písat v nárečjach vlastních.
Naša vnútrnost, náš duch plní je pokladou v ňom zloženích, s timíto
musíme von a síce tak ako sú skritje v nás a jako hĺbu ducha nášho :

musíme sa mi úplňe, jadrňe tak ako cítime ako mislíme vislovit a



virazit. Takto nám to puojde zo srdca a z misii pohnutej a puojďe
zase do srdca i zachi'tí sa misii. A sú ešte mnohje inšje pričiní, ktorje
nás k písanú v našej plnej, milohlasnej Slovenčine ponúkajú a ktorje
sú v djelku mojom „Slovenskuo nárečja, alebo potreba písaňja v našom
nárečí“ obšírne viveďenje, na čo upozorňujem čítatelou našich. Medzi
učeními mužmi našimi je teraz na pospol uznanuo, že Sloveňčina Ta

tránska je zvlášno nárečja Slovanskuo. Dobrovskí, najslávnejší do

teraz skusuvatel reči našej Slovanskej, ju za to uznáva a medzi inšje
narečja Slovanskje ako zvlášno narečja kladje. A tak sa aj v skutku
vec má, i kdobi o tom pochibuvau, uechže príde k nám a presvedčí sa
v živote samom o pravde tejto. Grammatika naša to jasne preukáže a

mi na stvrdeňja tejto pravdi predkom daktorje znaki nárečja a nájme
nášho Slovenskjeho uvádzame. Slovenčina naša má svoje vlastnje
zvuki, ktorje chibja druhím nárečjam, má svoje zvlášno siláb predlžu
vaňja a skracuvaňja, svoj zvlášni zvukou sklad, od inších nárečí od
chodnuo skloňeňja rozličních mjen i slovjes, tisíc a tisíc svojich
zvlášnich slov, v inších nárečjach alebo roztrúseních alebo celkom

ňeznámich, má v mnohích slovách svoje vlastnuo pohlavja, svoje vípo
veďe a husto svoj osobní sklad slov, čo ju všetko nárečím zvlášnim robí.
Mnoho času ubehlo, čo sme si hore nebrali nárečja naše a zaňedbávali
tento drahí náš poklad, a boli to čaši pre nás smutnje v ktorích sme

boli odhodení od sveta i od seba samích, i kdo je z nás čo bi na tje
čaši ňepozreu so žjalom? Ale prebudili sme sa k životu, chceme sa
vimuoct z odhodenosti našej i chitáme sa Slovenčini, bo ona je tak
živá tak svježa, ako je živí ako je svježi duch náš za životom pach
tjaci. Preto butí visvetluvatelom srdca i misii našej, Slovenčina naša,

podpaluj nás k životu a mi ta za to vislrojíme a vikrášlime najvrúcnej
šími a dá Boh pekními útvormí misii i ducha nášho, s ktorími sa ani

pred svojimi aňi pred svetom ňezahanbíš. Krajaňja naši dobre ta prímu,
ak sa už, ako veríme, schopili k životu; tohoto života silnuo zbudeňja,
napomožeňja, úplnuo rozvitja spuosobit sme hlavne chceli tebou.

Najčistejsje a najpekňejšjc po Slovenskí hovorí sa vnútri v samích

Tatrách, v strjedku ich najzavreňejšom: v Liptove, Orave, Turci, v hor
nom Trenčíne, v hornej Ňitre, Zvoleňe, Ťekove, Honte, Novohrade a aj
vo velkej čjastke Gemera,k(íe pravda často pomješaná sa užíva, a napo
sledok na dolnej zemi, túto teda chtjac čisto a dobre slovenskí písat,
museli sme vzjat za reč spisovnú. YŇitránskej a v dolnej Trenčjanskej



ponáša sa Slovenčina vjac menej na nárečja Českuo v Morave užívanuo,
v Spiši a v Šariši ponáša sa zas na Polšíinu, z tíchto rozličností Slo
venskích teda aňi jedna v celosíi svojej ňje je súca za reč spisovnú,
bo ňje je aňi jedna celkom pravdivá a puovodná Slovenčina. Ked sa

ale nárečja naše malo na spisovnuo povíšil,muselo sa ono vzjat v svojej
čistote a puovodnosíi a takuo je nárečja hore spomenutím. Ked teda
chceme ako hovorím čisto a dobre Slovenskí písal, treba nám písal
tak, ako sa hovorí v Liptove, Orave, Turci, Zvoleňe atd. Reč táto je k

písaňú v Slovenčine ňevihnutňe potrebná, ale je aj k tomu najpríhod
ňejšja ňje len preto, že má plnje, okrúhle plnovíraznje a mnohoví

znamnje formi ale aj že je medzi Slovákmi najrozšíreňcjšja. Druhou
cestou ak Slovenskí písat chceme íst ňemožno. Docela blúdno a ňe
pravuo bi bolo, kebi sme z vjacej rozličností Slovenskích všeljake
formi poviberaí a do jednej reči splátat chceli, bo bi tak sme ňestvorili
ňič pravdivjeho a skutočnjeho, ale bi sme len mali strakaíinu, ktorá bi

aňi svojich pevních zákonou aňi isljeho rázu (charakter) ňemala, a

toto nado všetko inšje potrebuje reč spisovná. Kebi sme takúto spláta
ňinu potrebovali, otvorili bi sme tjež do korán dvere sebevolnosti, tak

že bi potom každí spisuvatel to, čo sa mu najvjacej pozdáva, si povibe
rau, podlá svojej hlavi sa spravovali, skadjalbi dlhšja motaňina povstala
a nám istolňe škodila. Teraz ale sa to ňestaňe, bo reč pravdivá Sloven
ská sama so sebou všetko donáša, čoho sa držal máme. Na tento teda

spuosob sa v spisovaní našom na rozličnje stráni porozpadal nemnože

nie, a ňeveríme že bi dakdo z našich krájanou inšou cestou ako touto
kráčal a v spisovnej reči si všeljako pomáhal chceu. Túžba naša teraj
šja len tak horí za životom, potrebňe teda sa všecci chilíme toho, v

čom je duch a život náš na najvjac virazení, čo je najslovenskejšje.
Ale v živote potrebujeme aj jednotí a túto jednotu docjahňeme v tom,
čo je pravdivé Slovenskuo. Krém toho Slovenčina, ktorú za spisovnú
reč prijímame,je od všelkích Slovakou za najpravdivejší! reč Slovenskú
uznaná i oblúbená, tak že sa dačo inakšje-hovorjaci Slováci, ked prile
žitost majú, velmi ratíi tejto reči podučja i ju prijímajú. Príčina toholo

je v plnozvučnosti, určitosti, mnohovíznamnosti i milohlasnosíi oprav
divej Slovenčini založená a každí sa krém toho k svojmu aj ňevedomki

tjahňe. Slová a hovoreňja spuosobi i v inších rozličnorečjach Sloven
skích užívanje každí v reči spisovnej slobodňe užíval muože, bo zo

všetkích záleží bohatosí Slovenčini ale forjem držal sa musíme naj-



plnších, najurčitejších a takje máme v Slovcnčiňe hore viššje spome
nutej. Grammatika naša vistaví leda túto opravdivú Slovenčinu s po-
bočním ohladom na inšje rozličnorečja naše: dau bi Boh abi k novjemu
tomuto nastávajúcemu životu Slovenskjemu,k životu svjcžemu v jednote
cestu štastlivo prckljesňila!



Cjtaimnatlka ilovenská.

Grammatika vistavuje reč v jej rozvitosti a sklade, t. j. ona má viiožil
aká je reč a jakími zákonamí sa ona v sklade svojom rjadi. Grammatika
hladí hlavne na pohnutlivú stránku reči a límto sa delí od slovňíka,
ktorí sa s ňepohnullivou reči stránkou zaoberá, alebo insitní slovmí,
slovník vikladá hmotu (matéria) a grammatika vjacej podobu (formu)
jazika. Pravda, ňje je vec možná docela oddelil podobu od hmoti, bo
hmota musí mat svoju podobu, podoba tjež ňje je bez istej trebas akej
kolvek hmoti, a preto ani grammatika ňemuože sa celkom odíjahnut od

slovňíka a slovník od grammatiki, od'tjal grammatika berje slová a ukazuje
na tíchto mjesto všetkích inších určitosť a prjemenčivú stránku reči a na

opak slovňík ňevistavuje len holú hmotu reči ale pridáva aj podobi v

ktorích sa ona ukazuje a do akích prechádza. Inakšje ani bit ňemuože,
bo načobi boli čistje podobi a načo holá hmota? jedno s druhím sa
musí spojil abi sa videla a poznala reč v celom jej spuosobe. Prelo aj

grammatika tuho je spojená so slovníkom a len k lepšjemu každej
stránki poznaňú i k úplnjemu ich viložeňú sa rozdclujú, ňje preto
akobi skutočňe každá docela s inším sa zaoberala. — Grammatika
naša Slovenská viloží teda formálnu stránku reči našej, ktorú sme k

lepšjemu porozumeňú i pohnutlivú stránku reči nazvali.*)
Reč je ňje ňič inšje ako článkoviluo vidaňja hlasom podlou a

predstaveňí najrozlicňejších. Tjeto zvuki sú slová ktorje grammatika
v ich sklade a počjatočnej určitosti,nato vprejemenčivosti a na ostatok
v ich spojitosti považuvat musí. V prvom stave nachádzajúce sa slová

") Na obšírnom slovníku Slovenskom pracuje druhí krajan náš., ktorí dá Boh o

nedlho na svetlo vitie.



sú ešte len predstaveňja alebo počínajúce sa a odseknutje mišljenki, v

druhom sú na prjechode do ulvoreňja mišljenok, predchádzajúcej
odseknutosti a pritom i s ňou spojenej samostatnosti pozhavenje kde už

do stavu závislosti prešli, v tretom dochádzajú určeňja svojho, vistavc

ňja mišljenki celej, kde sú prvje dva stavi spojenje a doplňenje. Vedia
loholo sa i naša grammatika na tri hlavňje djeli rozpadne, z klorích v

prvom o sklade a puovodnej určitosti slov, v druhom o ich prjemenči
vos'ti a v tretom o ich spojovaní rozprával budeme.

iljd Sví-

Skla d a p u o v o d n á u r č í t o s t s 1 o v.

Najprostejšje čjastki slov sú hláski, ktorje sú základom reči,
zložiíejšje sú článki, ktorje sú ďalšou reči stavbou a tvorivom slov, a

z tíchlo alebo s hláskami alebo s inšími článkami t. j. s porjadňe
zloženími a vislovit sa mohúcimí hláskami spojeních povslávajú samje
slová, ktorje sú už virazenje predstaveňja. Slová tjeto majú už úplní
víznam, ktorí ale podlá toho, čo v sebe obsahuje, muože bit najrozlič
ňejší. Značil množil slová hmoti najrozmaňitejšje alebo pomisli celkom

čistje, šili ustálenje alebo šili v pohibuvaňí a rozličnje medzi pred
metmi a silami vsíahi, podlá klorjeho značeňja oni rozličňe delil a

rozchodil sa budú. — Hláski sú duoležitje čjastki reči, ale samje pre
seba v reči najmeňej víznamnje, predca ale čjastki reči základnje,
článki sú čjastki o mnoho značňejšje, už do víznamnosli slov prccho
ďjace, ktorje, ako sme hore viššje spomenuli, s iními hláskami alebo
článkami spojenje tvorja samje slová. Abi ale slová k svojej víznamnosli

náležitej prišli, musja bit ich článki dobre vislovuvanje, alebo jestli sa

píšu náležíte značenje. Dobruo teda vislovuvaňja a písaňja kljcsňi
cestu slovám k víznamnosli a preto počituvat sa muože k tvoreňú slov
v širšom zmislc. V slovách dobre vislovuvaních alebo písaních je ví
znamnosí dokonaná, ktorá ako sme už spomenuli najrozličňejšja bit
muože. Podlá tohoto samo od seba prichodí nám v ďjele Ivoni gram
maliki našej rozprával: I) O hláskach. II) O článkoch a tvoreňí rečí,
kde tjež 1) o dobrom vislovuvaňí slov a 2) o dobrom písaňí ako k

tvoreňú náležjacich povedal sa musí a III) o určitosti slov, pochádza
júcej z rozličnjeho ich značeňja.



Čjastka IVií
-

O h 1 á s k a c h.

Ako sme povedali, hláski sú základnje čjaslki slov, najmenej
víznamnje ale pri tom ako základnje velmi duoležiije. Hláski sa na

dvoje rozchádzajú a la na tak rečenje samo- a spoluhláski. Običajňe
satén rozďjel medzi nimi klacíje,žesamohláski samje sa vislovit muožu
a spoluhláski bez inších t. j. predchádzajúcich sú ňevislovnje, odkjal
sa i v reči našej volajú, ale toto určeňja je ňje docela pravdivuo, bo
ani somohláski bez istjeho príduchu, ktorí sa k „h“ zbližuje, vislovit sa

ňemuožu, pre ktorú príčinu sa v reči Réckej samohláski na počjatku
alebo osobitňe stojacje vždi alebo tenkím alebo hrubím príduchom
značja. Ale určenja toto, trebas je ňje docela pravdivuo, bije do očú
a preto sa ho aj v grammalikách užíva. Určitejšje apravdivejšje rečeno,
samohláski sú hlas lahšje, čistejšje a tekúcejšjo vislovení, spoluhláski
na proti tomu hlas tvrdšje, otrjasavejšje a hrubšje vislovení, čo každí
lahko rozozná, ked ná príklad „a“ a po ňom „b“ visloví.

Samohláski sú nasledujúce:
a, i, u,

e, o,
1. r

V našej reči ňjet žjadneho „y.“ Tam kde Slováci s Poljakmi hraňičja
na pr. v zadnej Orave počut ešíe visloveňja „y“, ale u inších Slovákon
sa vonkoncom vjacej ňeslícha. Všetkje tjeto samohláski muožu i

zdĺženje bit a takto potom silabu, v ktorej stoja, predlžujú. Ale u Slo
vákovi ňjet tolko dlhích samohlások, kolko na pr. u Čechou. Yelmi
málo príkladmi vímuc, „e“ (é) a dllmo „o“ (ó) v opravdivej Slovenčine
ani ňeprichodí, a kde bi príst malo, tam sa prvuo alebo inšou samohlás
kou lebo dvojhláskou odmeňuje alebo v „je“ a druhuo v „uo“ sa roz
pivšia ; na pr. u Čechou dobré u Slovákmi dobru o u Čechou dobrého,
pekného u Slovákovi dobrjeho, pokuje ho u Čechou m ú zeme u

Slovákovi muožeme, Českí kú ň, Slovenskí kuoň. Nachádzalo sa aj v

starej Češtine toto „uo“, ako na pospol stará Čeština bola o mnoho

bližšja k Slovenčiňe ako terajšja, v dňešnej ale ho vjac ňjet. Je v

tomto „u o“ zvlášna plnost a viokrúhlenost hlasu.
K samohláskam sa zbližujú a sú pou-samohláski v našom nárečí

„l“ a „r“, dakde čisto mjesto samohlások stojacje v ktorej prípadnosti sa za



pravje samohláski považuvat muožu na pr. hlbokí, prskota. Že sú oni
v takíchto prípadnostach čislje samohláski, odňikjal lepšje ňeviďet
ako z nášho narečja, bo sa v ňom práve tak ako samohláski zdĺžií

muožu, a spoluhláski zdĺžeňja ňje sú spuosobnje na pr. vĺča, kĺzat,
b ŕ kat, hŕ kat. Toto ňjet v žjadnom Slovdnskom nárečí, aleje v sta
rodávnej indickej reči, Sanskrite, ktorá ako najstaršja sestra alebo
matka rečí indoeuropejskích najdávnejšje hlási a podobi zachovala.
Čeština v mnohích prípadnostach, kde s a „1“ a „r“ ako samohláski užívajú,
klaďje ešte po nich druhú samohlásku na pr. s lune e, dlauhí na

mjesto čoho Slovenčina sine e a dlhí hovorí.

Dlhje tjeto samohláski vlastne nič sú ňje inšjcho ako dvarazi

opakuvaná tá istá samohláska, tak teda hovoríme mesto ptaaci, p tá c i.

I „u o“ tjež je len zdvojnásobňenuo „o o“, lež ako pre opakuvaňja toho

istjeho hlasu, tak tjež abi sa od razu vislovit mohlo, prvuo „o“ prechádza
do „u“ a tím zokruhluje silabu. Keď sa ale rozličnje samohláski spoja a

jednim hlasom, tak že sa obe počujú, sa vislovja, povstáva dvojhláska
a síce opravdivá, ňeopravďivá keď sa len jedna hláska počuje, do ktorej
obe vtekli. Opravďivje dvojhláski v nárečí našom sú nasledujúce: „no“,
,,j a“,„je“alelenvtedi keď s inšou spohluhláskou predchádzajúcou lebo

vjacej, silabu tvorja, inakšje ňje sú dvojhláski na pr. dvojhláski sú v

slovách: kuol, vuol, puojďem, v i ďj a, prjatel, mljeko,
pject atd, ňje sú dvojhláski v slovách na pr. volám, volakdo,
jahoda, jamka, jaseň atd. kde už do spoluhlások prechoďja a lak
sa aj vislovujú, v horňích ale príkladoch ich visloveňja na samohlásku
zaráža. Ďalšje dvojhláski v nárečí našom sú; a i (aj), au, e i (ej),
e u, i u, o i (oj) ou, u i (uj) ale len na konci slov, bo ich naše na

rečja v samích slovách za dvojhláski ňeuznáva, ale jednu z ňích vždi v

tejto prípadnosti to jest „i“ lebo „u“ na spoluhlásku „j“, „v“ premeňuje i

tak vislovuje. O tom sa dolu ňižje presvedčíme, kde i duoležitost
tohoto obratu v reči našej uvidíme. V prostrjedku slova len tam sa
muožu za dvojhláski považuvat kde na konci prvej polovice spoje
njeho slova stoja, na pr. dvojhláska, pounoc, pouvečer atď.

Opravdivej teda dvojhláski v Slovenčiňe našej sú nasledujúce do hro
madí vzatje:

„uo“ „Ja“ „je“ (v jednej silabe s predchádzajúcou jednou lebo

vjacej spoluhláskami) a i (aj), au, e i (ej), eu, i u, o i (oj), o u, u i

(uj), uu (len na konci slov).



Ňeopravcíivích dvojhlások t. j. takích, kde dve samohláski do

jednej sa stekajú a len ako jedna hláska sa počujú,mi Slováci ňemárne,
vímuc tu i tam v daklorích kútach Slovenska užívanuo ä, v ktorom „ť4

a „a
44 t. j. „ia

44 do jedneho hlasu eekavjeho sa steká na pr. mässo,
ríb ä, hus ä atd, toto ale ako pokútno a krém toho hinúce do reči
našej spisovnej ňenáleží. Rusi majú tjež podobní hlas.

Spoluhláski v Slovenčine sú nasledujúce, ktorje abi sme istí základ
ich sa (íeleňja mali, zaraz podlá stroja, ako sa vihovárajú, usporadu
jeme.

Hrďelnje: h, ch, k, g,
PI n o ústne: ž, š, č, d ž. Medzi tlmilo a jazikovími stojí v

prostrjedku „j.“
J a z i k o vj e: 1, r, n (ň), t (t), d (d), d z, s, z, c.

Pernje: p, f, b, m, v.

Daktorje hláski prechádzajú v istích prípadnostach do inších a

muožu sa hláskami prjcchodními nazval. Takjeto prjechodnje hláski
sú nasledujúce:

Prjechodnje hláski.

Hrcíelnje prechádzajú všetkje a to:
h prechodí do z, ž, na pr. Boh, Bozi, Boží.
ch „ do s, š, na pr. mních, mňísi, mníška,
k „ do c, č, na pr. vlk, vlci, vlčí.

g „ do dz, ď, dž, na pr. striga, stridze, zdrúzgat,
združdat, fungocem, fundžím.

Z jazikovích prechádzajú nasledujúce:

n prechodí do ň na pr. víno, vo vine.
t „ do c, t, č na pr. ligotám sa, ligocem sa, svjetim,

svjeca, svječka, cesta ceste.
d prechodí do dz, tí, dž na pr. hodím, hádzal, hádžem, voda

vode, pradjem, pradza.
s prechodí do š na pr. pustím, púštam.
z „ do ž vozím, zvážam.
c „ do č ovca, ovečka.

„l
44

a„r4í

neprechádzajú do inších mekších sebe rovních, hoc aj daktorí
Slováci tu i tam„l

44
mekkovislovujú,čosa ale len dakde stáva a jako na

pospol platnuo v Slovenskom nárečí sa povedal ňemuože,„r
44 u Čechou



prechádza do prskavjeho „r“, ktorí zvuk ale Slováci docela neznajú.
Pernje do žjadnich inších hlások neprechádzajú-a plnoústne sú tje do

ktorích inšje prechoďja. Príčina toholo prjechodu žjadna ňje je druhá

jako účinkuvaňja tenkjeho ,,i ktorúo ako takuo hrubší zvuk pred sebou
do tenkjeho premenuje, touto prjemenou lepšu víslovnost a dobrohlas
nost napomáha. Hrďelnje spoluhláski lenkuo „i ňemuože dobre vistát,
a preto ich, keď bi sa predeň dostal mali, na tensje mení, ako z prí
kladou hore viššje poznamenaních sa vidí na pr. mních, mňísi, Boh, Boží
atd. Máme pravda mnoho slov, kde sa hrdelnje „h“, „ch , „k , „g ,s„í
spojenje nachoďja, ale toto „í ňikcíe je nje tam korennuo, lež z druhích
samohlások a, e, u, o, y pochocíjace. Toto ostalňje mi už pravda v

reči nemáme, ale bolo dakedi, ako sa i z druhích nárečí Slovanskích
i z nášho vlastnjeho ešte dozvjedame, v ktorom tjež tu i tam, trebas už
len zrjedka, sa vislovuje. K polvrďeňú tohoto muožu slúžit daktorje
príkladi:mi Slováci hovoríme bit, „i ale v slove bit vo víznamc

esse, s e in íije je korennuo lež je z „y a toto zase z „u pochá
dzajúce , o čom nás naša Slovenčina presvedčí, v ktorej ešte mjestamí
but, bula vravíme. Privjedli sme tento príklad len k potvrdenú
toho, že „i“ ňje je všade korennuo, kde sa nadhadzuje. Muože sa ďalej
z tohoto ohladu zrovnal c h i s t s polskím chustka, chichot s latin
skou cachinnus ktoruo je to samuo slovo a vela iních. Máme teda
mnoho slov, kde zaraz po h, ch, k, g, „i nasleduje na pr. h í k a t,
chĺrit, chiba, kívat, rázgi atd, ale nikde tuto ňje je „i koren
nuo lež mjesto inšej samohláski stojí, čo aj Českuo nárečja nám uka

zuje, kďe sa všaďe za timíto hrďelními hláskami „y píše.— S jazikovími
sa„i už račej ako s hrďelními prjatelí, bo sa tje hláski už vjacej s jeho
tenkostou zrovnávajú. Za jazikovími teda muože stát„i aaj volmi často

stáva, a jazikovje teda len do inších prechádzajú keď „i vo visloveňí
vistaňe t. j. keď sa do nich tak rečeno preleje na pr. praďjem,
pradza, vozím, zvážam, pustím, púštam. V ligocem sa
atď.jetjež v„c „i ukrituo. Ale ani tento prjechod v takejto prípadnosíi
všaďe sa ňesláva na pr. nehovoríme obráccní ale obrátení, ňje
svjcc ale svjet, ňje chod z ale choď atd. a ešte u nás o mnoho

redšje je jazikovích prjechod vobičaji, ako v Češtiňe, v ktorej sa
skutočňe obracení, vivešení atď. hovorí, prcdca ale všaďe, kďebi

podlá tak rečenej pravidelnosti tato prjemena sa stat mala, sa ňeuka
zuje na pr. ani Česi ňehovorja p r o p u š c e n i ale p r o p u š t e n í, ňje



svec ale svet, ňjc sez ale sed, ňje choz ale choď, trebas je
u ň ích običajnuo chúze, vi z od vidím atd. Kdo za to reč obviní,
kdo jej to, že ona v rozličních prípadnostach na všeličo ohlad berje
a dobrohlasnost starostlivo si varuje, na zlú stranu viloží? Leda ten

grammalikár, ktorí z dakolko pádou tak rečenje pravidlá reči odta

huje, bu !e predhadzuvat v lakíchto prípadnostach reči že je ňe
pravidelná a ňeduosledná, ale čo po jeho pravidlách, z ktorích si

mnohje sám nastrúhali a reči na silu nastrčil chceu! Reč má pravda
svoje zákoni ale pravidlá grammatikára z dakolku pádou odtjahnutje
ňje sú zákonamí reči, ale len náhladi a často čistje vímisli gram
malika ktorí reč v svojej zákonitosti, v svojej velkej tvorivosti a

rozmanitosti ňepostihnuv. Sto a storazí je reč tvorivejšja, ako
um a domisel jedneho človeka, sto a storazí rozmaňitejšje sa ona
vitvorí akobi ju vitvoriu človek jediní podlá svojich pravidjelok!
Reč tvorí si duch národa celjcho, a čo je proti geniu národa vo

svojich vítvoroch mnohje veki pracujúceho domisel človeka jedneho ?

Sto a sto nepravidelností sa v rečach podlá tích rečam nastrkaních
pravidjelok nachodí a predca všetko má svoje dobrje pričiní! Tak
na pr. v grammatikách Českích stojí že za hrubími spoluhláskami
samohláska hrubá, za mekkími mekká nasleduje, a predca jak mnoho
razí nárečja Českuo ňič na toto pravidlo nedáva ale sa od ňeho
docela odchiluje! To sú už pravda podlá pravidla ňepravidelnosíi,
víminki, mi ale istíme že tam ňič ňjel ňezákonnjeho, lež všetko vo

svojom porjadku. Hrubje samohláski sú iste a, o, u, tenšje je „e“
a najtenšje „i“, spoluhláski tvrdje sú podlá grarnmatík Českích b, p,
m atd a mekkje podlá tích samích grarnmatík c, č, š, ž atd podlá
čoho sa i prvuo a druhuo skloňeňja samostatních slov v Českom
nárečí rozdeluje, či ale, pítame sa, ňeschádzajú sa hrubje samo
hláski s mekkími spoluhláskami a tenkje samohláski s tvrdími spo
luhláskami i vo vípadoch skloňeňí, a či tím samím reč sa z pravidla
ňeposmjeva? Od otec, o ráč, muž akože je genitív množnjeho
počtu v Českom nárečí, či ňje otcu, oráčú, m už ú a dativ či ňjc
otcu m, o ráčú m, m u ž ú m a chlap, dub atd. akže má v loka
líve množnjeho počtu či ňje c h 1 a p í c h, d u b í c h atd. Podlá pra
vidla grammalickjeho bi malo bit v oslalňích chlapoch, duboch
ako v našej Slovenčiňe, v prvích v genitíve olcí, oráčí, muži v

datíve otčim, o ráči m, muži m, ale čo reči do pravidla od gram-
2



matika na chitro urobenjeho?*) Stadjalto sa aj to vidí, že naša

Slovenčina nič ŕíeviňí, keď od otec, oráč, muž zaraz v jednotlivom

počte otca, oráča, muža atd tvorí. Videí tjež podlá predňese
njeho cíalekuo nazadostaňja grammatík našich a nájme našej Slovan

skej za rečou, i bou bi čas abi sme reč našu už hlbšje viskusuvali.

Ňezatracujeme pravidlá, bo oni boli potrebním následkom pozornosti
na reč obrátenej i sú znakamí počínajúceho skusuvanja ducha, ale mali

bi sme reč od ruch t. j. takích, ktorje ňje sú opravďivími jej zákonamí,

odopnút a rozmanitú tvorivost reči našej i opravdivje zákoni, ktorích

sa ona drží, úplňe poznal a viskusuvat. — Z ohladu prjechodu spolu
hlások ešte to musíme poznamenal, že nárečja naše, v ktorom kde

meňej spoluhlások prechodí ak v Českom, vetšú o mnoho má príchil
nost lež toto ako v samohláskach lak aj v spoluhláskach k plnším,

hučňejším a vírazňejším hlasom, mjesto ktorích v Češtine dost husto

tekúcejšje a šleptavejšje sa ukazujú. Narečja naše v tomto ohlaďe stojí

v prostrjedku medzi tlmí nárečjamí, ktorje mnoho a limí ktorje ňevela

spoluhlások meiija, ako ono tjež v prostrjedku sa nachodí z ohladu

dlhích a krátkich samohlások medzi nárečjamí Slovanskími, z ktorích

jedni ako Českuo moc dlhích a inšje ako Polskuo atď žjadnich dlhích

samoshlások nemajú. Tjeto dve krajnosti spojuje naše nárečja Sloven

skuo v peknú ŕozmaňitost.
Čo ešte do daktorích jednotlivích hlások, máme o nich nasledujúce

poznamenal:
V Českích grammatikách stojí že v nárečí Českom vo vlastních

slovách sa„g“nenachodí, čo je aj skutočná pravda, na naše ale nárečja
sa toto celkom vstjahnut nemuože, bo mi máme dost slov, v ktorích sa

opravdivú o „g“ nachádza a tak docela ako laíinskuo lebo récko

vislovuje, na pr. gnávit, ligotal sa, gúl a t, gamba, gunár,
gágor, gl got, mjazga, ogrmáň, galiba atd. I z tohoto ohladu

naše nárečja stojí v prostrjedku medzi narečjamí Slovanskími, bo jedni

majú mjesto „h“ skoro všade „g“, druhje zas mjesto „g“ v druhích

narečjach običajnuo svoje „h“, naše má i to i to, ako mu kde ktoruo

treba.

) Totobi sa len lak visvellil dalo jestližcbi sa prijalo že „c“, ,,š“, ,,ž“ sú dvo

jakje, tvrdje i mekkje, čo v starodávnej reči bezpochibi aj lak bolo, dnes sa

ale nž vjac rozoznal ííedá.



Ako „g“tak Česi ňemajú aňi „dž“,mi ale máme na pr. džavotat,
v r n d ž a t, hádžem atd. Mjesto tohoto je u Čechou „ž“ v običaji. Z j azi
kovíchčesi nemajú tježjjdz“, Slovenčina ale ho často užíva, na pr. hádzal,
pradza, chuodza, mládza, medza ald. V tíchto slovách odmjeňajú Česi

naše „d z“ hláskou „z“, bo hovorja házet, pi íze, chúze atd. Mjesto toho
ale majú Česi z jazikovích „r“, ktorjeho mi nemáme a ho alebo len

prostím „r“ alebo „r“ s dvojhláskou spojením odmjeňame na pr. českí

stolár, m a s á ŕ v hore, slovenskí stolár, m e s j a r, v h o r e, českí
ľ eka, prechod slovenskí rjeka, prjechod atd. I Poljaci majú
ŕ (rz) ktoruo sa nám mekšje zdá bit lež Českuo.

Z perních Česi ňemajú „f“ mi ale i túto hlásku máme, na pr.
f ú kat, fujavica atd.

Ohladom na višespomenutí prjechod a vislovuvaňja hlások sú oni

hrubje a mekkje a medzi timíto v prostrjedku stojacje stredňje.
Hrubje spoluhl á s k i: h, ch, k, g, 1, r, n, t, d, p, f, b, m, v.

Mekkje: ž, š, č, dž, ň, t d.

Stredňje: s, c, z, dz.

Hrubje samohláski: u, o, a.

Mekká: i.

Stredňja: e.

Duoležití je krém toho rozďjel hlások v našej SlovenČiňe na íem
nje a hlasnje z ktorích prvje temňejšje, druhje hlasňejšje zňejú;

Ťemnje Hlasnje
ch, k, h, g,

j 5

t, s, c, ž, dž,
p, f. 1, r, dz, z,

b m v

a, i, u,
e o.

Obojakje t. j. takje, ktorje hňed temňejšje, hňeď hlasňejšje počul
sú ,,n“, „d.“

Duoležilost tohoto rozdjelu nájme v pravopise sa ukáže.
Običajňe kladú sa v grammatikách hláski nasledujúcim po

rjadkom:
a, b, c, č, d, (d) dz, dž, e, f, g, h, ch, i, j, k, 1, m, n, (ň), o, p, r,

s, š, t, (t), u, v, z, ž.

2*



Cjastka llllá

Oddjel l ví

O tvorení slov.
Keď sa hláski spolu zoberú a to tak, že k jednej lebo vjacej spo

luhláskam pristúpi samohláska lebo dvojhláska a takí sklad jednim
dúškom vislovit sa dá na pr. b u - ď e - m e S1 o - v á - c i atd. povstávujú

silabi, klorje v sklade samích slov zovú sa článkami. Lež muože silaba

záležal i len z jednej jedinej samohláski na pr. v slove p o-i-hrá
va t. Silabi sú o mnoho víznamňejšje ako samje hláski, bo oni už jestli
sú korennje na pr. bor, hub, rob, kon, kal atď. roďeňja sa po

chopu samjeho t. j. toho predstaveiíja, ktoruo v slove vijadrit sa má,

označujú alebo aspoň naň pozďaleki ukazujú, trebas človek ešte naj

častejšje v neistote je čo za pochop sa vitvorí. Ale muožu osobitnje

silabi, jestli sami peň slov na pr. krá (1), noc atď. robja, pochopí už

určito vijadruvat, Silabi peň alebo koreň ňetvorjace aj s daktorími

prostími korenními silabamí na pr. du, d e, n i, r i, pi, si atd,

sú pravda bez víznamu a aj bez ukážki naň, predca ale už i tjeto v

spojeňí s pňovími alebo s korenními víznamnost nadobúdajú na pr.

hrá-vat, kďe ostatňja silaba častejšje opakuvaňja hri viznamenáva,
stôl-á r, srd-eč-ko atd. Ako hláski sú koreňe slov, tak silabi

muožemc pňe slov nazval, a práve pre toto sú oni základním tvorivom

pochopou a tím samím slov samích.

Všetkje indoeuropejskje reči, ku ktorím v Asii indická, starodávna

zcndická, afghanská, perská, armenská, v Európe récka, rimská,

galská, germanská, litevská a Slovanská patrí a ktorje sú koruna všel
kích jazikou ludskích ako samje plemená predok celjemu ludstvu v

histórii vedú, majú jednoslabičnje koreňe, čím sa od rečí sernilickích;

židovskej, arabskej, a starodávnej fenickej ďelja, majúcich po dve

silabi v každom koreni. I samá táto vlastnost rečí indoeuropejskích
dáva ím prednost pred rečami semitickími, bo z jednoslabičních korc
ňou velšja bohatost odvodou , vetšja rozmaňitost pochopou virastá a o

moc vetšú určitost pripúšta, jako sa to s koreňamí dvojslabičními za

vreními, rozmaňiljemu rozvitú a určeňú o mnoho meňej prístupními
stal muože. — Všetkje koreňe v rečach našich indoeuropejskích a tak

aj v našej Slovančiňe sú dvojakjeho spuosobu, a síce alebo koreňe tak



rečenje slovesnje (radíces verbales) alebo všemennje (radices prono
minales); z prvích pochádzajú slovesá, samostatnje i prídavnje mená,
z druhích všetkje všemená, puovodnje predložki, mnolije príslovki,
spojki a ínšje čjastočki reči. Dlhá sa o to hádka medzi učeními vjedla,
či samostatnje s prídavními menami od slovjes či slovesá od samostat
ních mjen pochodja, ale aňi jedno ani druhúo isteňja v svojej krajnosti
ňje je pravdívuo, hoc obe dačo do pravdi majú. V oboch líchto iste
ňjach je to pravďivuo, že i samostatnje mená i slovesá od spoločnjeho
koreňa pochodja, ňepravdivuo ale to, že bi alebo slovesá od mjen sa
mostatních alebo mená samostatnje od slovjes pochádzali, lež pochá
dzajú obe z jedneho koreňa a to ako sme už rekli z tak rečeních kore
ňou slovesních, ktorje bi sa práve preto že sa ňje len slovesá ale aj

samostatnje mená v ňích započínajú inakšje volat mali ale už podlá
običaja sa len tak menujú. Tak na pr. od koreňou slovesních č u d,
kup, pln pochodja i samostatnje s prídavními menami i slo
vesá; od čud; čud-o, čud-ák, čud-ní, čud-uvat sa; od

kup: k ú p-a, k u p-e c, p r j e -k u p- n í, k ú p -i t, k u p-č i t,
kup-uvat; od pln: pln-í, plň-i't atď. Ešte i to o koreňach blúdno

domňeňja u daktorích panuje, akobi oni boli museli bez všeíkích urči
tostí t. j. označuvaňja istích pochopou nanajprú v reči o sebe bívat
a potom že bi sa boli prilepúvaňím rozličních čjasločjek slová

pomalí z ňích tvorili, a druhí zase mislja práve na proti, verjac že ko

reňou takích samích o sebe v reči ňikdi ňebolo, a že sú len učeních
vímiselki. J jedno i druhuo domňeňja v svojej krajnosti je ňepravdivuo,
predca ale každuo dačo pravdi má, lež aňi toho aňi druhjeho domňeňja
nasledovňíci vec ako sa má ňerozumejú. Koreňe osobitnje boli len

takje v reči, ktorje sú aj slová t. j. ktorje aj pochop dajakí vijadrujú
napr.

4 kal, plav, plod, plosk, plk atď. ale koreňou osobitníčh,
ktorje určití pochop ešte ňeoznačuvali, v reči aňi nanajprú ňebolo, bo
človek zaraz rečou predmeti, nájme pochopí vijadrit musí, inakšjebi to
čo chceu ňevisloviu a aňi sám túžbu svoju, vislovit sa, ňeuspokojiu aňi
druhím zrozumitelním ňebou. V tom!o teda zmisle koreňou osobitníčh

ňebolo, keď sa ale vezme ohlad len na značeňja, ktoruo s tím lebo
s tím koreňom, s timí lebo s inšimí hláskami sa spojovalo, teda pravda
koreňe t. j. ňje vo forme odseknutích, osobitníčh čjastočjek ale ako

hláskovitje čjastočki ten lebo druhí pochop v sebe zavinujúce boli, a

tjelo víznamnje čjastočki sa s timí lebo š insimí tvorivimí čjastočkamí



spojuvalí a podlá rozličnjeho spojeňja rozličnje podiopi vijadruvali na

pr. tem (ťm) je koreň, od tohoto teraz ak sa s ním rozličnje tvorivje
čjastočki spoja rozličnje slová pochádzajú: ť m - a, t e m - n í, t e m -
ňica, tem-ňjet, s-tm-jevat sa átd. V reči: tm jako tm o

sebe odseknutuo sa nenachádzalo ho je len roďjaci sa pochop, ale holo
vždi len alebo ako tma alebo ako temní, lemuje t akí. lež predca
bolo značeňja s hláskami tem (ťm) vedno zobraními spojenuo i pred
tma i pred temní, temnjet akí. t. j. ono leží v tern (ťm) a pove
domja nasamípní hovorjacich ludí vždi toto s hláskami pripomenutím!
spojenuo značeňja ua ume malo a vždi mu hostinu lebo sdruhími tvo
rivími čjastočkamí spojenjemu v rozličnej určitosti dávalo. Učení liuíja
teda koreňe ňenavimíšlali, ale ich len k poznanú úplnjemu tvorivosti
slov od rozličních tvorivích čjasločjek porozďelúvali, a tak rečeno v

nahote svojej predstavili. Držali sme za potrebnuo toto na rnjeste prí
tomnom predňjest, abi sa značeňja koreuou v reči dokouále vilúštilo.

Čo sa skladu koreňou v reči našej tíka, podlá toho sa oni na dvo

jakje rozdelil muožu, alebo sú čistje samo-lebo spoluhláskovje na pr.
a i, m, n, t, akích len málo bit množe, alebo sú zmješanje
t. j. zo spoluhlások a samohlások lebo dvojhlások zloženje a jednu lebo

vjacej spoluhlások majúce a potom otvorenje t, j. na samohlásku sa

končjace, alebo zavrenje t. j. na spoluhlásku vichadzajúce na pr. va,
vi, bo, bu, po, p u, na, nu, da, d u, uf, (up) um, or, u c h,
uk, vin, vel, ved, vid, par, pich, mor (nťr), maz, ros,
div, d i ch, (ď ch) vrje, pl u, slu, sla, smje, vrán, vrch,
blát, blah, plav, plam, m r z, 1 a s k, lusk, dlh, drob
atď. Korene teda sa rozvrhujú na:

I.
Koreňe čistje samo — lebo spoluhláskevje

II
Koreňe zmješanje

a tjeto

A) s jednou lebo vjacej spoluhláskami
a tjeto zas

a) otvorenje b) zavrenje.
Do grammaliki nárečja ňepatrí vipočituvat všelkje koreňe reči,

lež do grammatiki jazika celjeho, čo sa v grammatike Slovanskej



zrovnávajúcej staí má. Slávni náš Dobrovskí vipočítau korene reči Slo

vanskej vo svojej grammatike nárečja Staroslovanskjeho, kde to vjacej
prislúchalo, a načílau všetkích úhrnkom 1605, ktorí počet ale je iste

prehnaní. Yetší počet staďjal višjeu že Dobrovskí dost často ten istí
koreň v rozličnom sklade ako rozličnje koreňe uvádza na pr. blist a

blesk a inšje.
Ked sa ku koreňom prirazja istje čjastočki, ktorje ím úplní víznam

dajú, stávajú sa celje slová. Čjastočki tjeto dobre sa množil nazvat prí
veskami a že z koreňou, davajúc ím úplní víznam, slová už dokonalje
tvorja, volat ich budeme tvorivími príveskami. Mnohje síce koreňe sú
úž samje slová, dostávajúc zaraz víznamnost úplnú, ale o mnoho vetšja
časí len vtedi, ked sa k ňím tvorivje príveski prirazja, do víznamnosti
slov dochádza. Príveski tjeto sú tjež alebo čistje samo a spoluhlás
kovje, na pr. a, o, i, j, v, m, n, d, c,, alebo zo spoluhlá
sok i samohlások zloženjc na pr. a n, o v, oš, a s, s t, s k, z n,
stvo, ca, na, atd. Samohláski pred príveskami stojacje ako na pr.
an, al, oš, osí ňeprislúchajú vždi k samím príveskam ale sú v naj
vjacej prípadnosíach len pomočuje, ktorími samje príveski ku koreňom
sa pripínajú, na pr, cnosí, milo s í „o“ ňepatrí k príveskám ale len

prívesku samú s t ku koreňu c ť n, m il pripína a teda vlastňe slovo z

tíchto čjastok záleží cn-o-sí, mil-o-sí, čo sa i z časljeho me

ňeňja samohláski pred vlastnou, príveskou stojacej poznáva na pr.
ošust, bo les í i z toho že často tam, kde jej ňetreba, odpadá na

pr. plú-ší (plu-v-ia) ako aj z toho že tam, kde k samej privesíte
náleží a koreň sa na samohlásku končí, silabu predlžuje na pr. p a - a n

(pán). Koncovki vskloňeňjach slov samostalních i prídavních, v stupňu
vaňí tíchto ako aj v skloňuvaňí slovjes ňič šú nje inšje ako takjeto prí
veski tvorivje, pravda zvlášíe vskloňeňí mjen samostatních i prídavních
často už velmi pohubenje. Čo sa puovodu tíchto tvorivích prívesák
tíka, sú oni všetkje od koreňa všemená bo timíto sa pochop spredmet
ňuje, určuje, činnosí zosobňuje a určilo vistavuje. V behu času pravda
stratilo sa povedomja to, že sú oni všemená, bo sa s koreňamí slov tak
rečeno v jedno zljali a pre všeljake príčini dobrohlasnosí, zrazeňja sa
s odporními samo-lebo spoluhláskami sťaňja svoje na konci rozlične

popremjeňali, predca ale od pozornjeho badača, ktorí i druhje príbuznje
reči pilňc prešjeu a zrovnávau, sa jako všemená poznajú. Yiložeňja
tíchto ívorivích prívesák a skusuvaňja, akuo v ktorej všomeno leží, do



grammatiki našej ňepatrí, lež do grammaliki hádavej Slovanskej, v

ktorej sa celá reč naša v svojom stroji viloží a visvetlí. I to ešte pozna
menáme , že často v jednej príveske vjacej všemjen leží spojeních na

pr. v príveskách s kí, s t vo atď.

K lepšjemu porozumenú tvoreňja slov na pospol po predku da
kolko príkladmi dovedjeme a ďalej potom tvoreňja jednollivích článkou
reči obzeral budeme , ktorím spuosobom rožoberúc tak rečeno reč, k

zrozumeňújej mnoho dopomuožcme. Vezmime na pr. koreňe: voj,
ven, val, par, mor (m’r), 1 j e k, rod, rjad, taj, zna,
k o ň, vln, vlád, práv, drjem a vidine na tíchto príkladoch
tvoreňja na pospol v našom slovenskom nárečí:

Od v o j (koreň, peň a slovo) vo j -na, vojen-skí (peň vo-j’n),
voj e n-s t vo (ten istí peň), vo j - ak (peň voj), vo j a č-i t mjesto
vojakit (peň vojak), b oj - o v a t alebo Slovenskí boj-uvat boj
uvau, b oj-uje m (,,j

ť
mjesto „v“ peň boj), bojuv-ávat (peň

bojuv alebo bojov), bojov-ní (peň bojovn), bojovň-ík (peň
bojovn) bojov-ňíc-ki (peň bojovňík) bojov-ňíctvo (peň
bojovňík).

Od ven (koreň slova) veň-jec, v e n č - i t (peň slova vene ;

Nom, veňjec Gen. venc-a), v e n č - e n í (ten istí peň).
Od val (koreň slova) v a I - i s k o (peň val) vál-ov (peň

len istí) valov-isko (peň válov), val-í m sa, val-it sa atď.

v á I - a t sa (peň val).
Od par (koreň slova) par-a (peň par), p a r-n í, par-o v í,

p a r - i t sa atd. (peň par).
Od mor (m’r, koreň i peň aj slovo, mor, moru atd,) mor-ní

(len istí peň), mor-í m sa (len istí peň) mor-ovi (ten istí peň)
m o r o v - a t í (peň morov) m o r o v a t - j e t, m o r o v a t - j c m aíd.

(peň morovat). Tak i hrb, h r b - a t í, h r b - a t -
j e t; s k a 1 - a,

skal-ní, skáln-a tí, skal-nat-j e t; kosí, kos t-n í, kostn
atí, k o s t n a t - j e t - j e m a rnnohje inšje slová. *) Od m o r (m’r)

pochodí aj s - m r -1, s m r t - í m, atď.

Od Ijek (koreň i peň, aj slovo) ljcč-it-im (peň Ijek, v slo
vese „k“ pred „i“ prechádza do „č“) 1 e k - á r (ten istí peň; prvá silaba

*) Dovádzam schválne tjeto formi na j e t lebo sú oni krásna perla našej Slovcn

čini, prentešenjc a volmi malovnje.



tratí svoju dlhost bo druhá dlhá ostáva), lekár-it-im (vikonávat

umeňja lekársko, peň lekár, tak aj sto-lárit od stolár, mes
jarit od mesjar, krčmár i t od krčmár atd.: kolká to bohatosti
a rozmaňitost forjem v našej Slovenčine) 1 e k á r - e ň (ten istí peň)
lekár-stvo (ten istí peň) 1 ekár-ski (tjež ten istí peň) atď.

Od rod (koreň i peň aj slovo) rod-ní (peň rod), rod-í m sa
(ten istí peň) r o d - á k (ten istí peň) r o (í - i n a (tak íjež. Nikde je ňje
toto slovo víznamňejšje ako v našej Slovenčiňe) roďin-ní (peň ro
dín) atď.

Od rjad (koreň i peň aj slovo) rjad-ni (peň rjad) rjaď-im
sa (peň ten samí) rjad-ok, po-rjad-ok (ten samí peň) po
r j a d k - o v í (peň porjaďk) p o r j a d - a í (peň rjad), u s p o r a d u v á t

u v a u, ujem (peň ten istí) atd.
Od taj (koreň slova) t a j — n í (peň taj), tajn-ost (peň lajn)

taj o m - n í (peň tajn s predhoďením „o“ kďe sa hláska „n“ zdvojná
sobňila a prvuo .,n“ na „m“ premeňilo, alebo až je „m“ korennuo, mu

sela bi sa prijat forma taj-omí), tajomn-os t (peň tajomn alebo

tajonn), t a j o m - s t v o (peň tajom alebo tajon) tajomň-ica (peň
tajomn), tajomň-e (peň tajomn) taj-ím (peň taj) atď.

Od z na (koreň slova) zná-mi (peň slova zná) znám-ost
(peň slova znám) znam-eňja (peň slova znám), znám e ň-i t í

(peň slova znamen) z n a m e ň i t - o s t (peň slova znameňil), z n á m -
e n í (oznámení, obznámení peň slova znám) z n a m e n - á m (peň slova
znamen) z n a-k (peň slova zna), znač-í m (peň slova znak s pre
mcňením „k“ pred „i“ na „č“) po-znač-uj e m, u v a u, uvat (peň
slova znač) z n a č - n í (peň slova znač) z n a č - i t o s t (peň slova znač)
z n a - t e 1 (peň slova zna), z n a t e 1 - s t v o (peň slova znatel) z n á -
m, u, t, uzná-vam, u, t, uzna-lí (peň slova zna) atd.

Od kon (koreň slova) koň-jec (peň kon) zákon (tenisti
peň) k o n č - í m (peň kone) -k o n č - i n a (peň kone) k o n č - i t í (peň
kone) končit-ost (peň končit) k o ň c č - n í (peň kone) kone
uvat, u v a u, ujem (peň ten samí) kon č-jar (peň kone s premc
ňením „c“ do „č“), k o n - a í, s k o n - a í, s k o n - á v a t, d o k o n - al í

(peň kon) atď.
Od vln (koreň slova) v In-a (peň vln) viň-i t sa (peň vín),

rozviň -j evat sa (ten samí peň) rozvlň-ení (len samí peň)
v 1 ň - i s t í (ten samí peň) atď.



Od v 1 a d (koreň slova) v 1 á d - a (peň vlád) v 1 á d - n i (ten
samí peň) , v 1 a d - á r (ten samí peň) v 1 a d á r - i t (peň vladár)
v 1 a d á r - e ň j a (len samí peň) v 1 a d á r - o v (ten samí peň) vlád
i k a (peň vlád) v 1 á d - n u t (ten samí peň), vlád-at sa (ten samí

peň) atcí.

Od práv (koreň peň aj slovo) práv-o (peň práv) prav-í
á - u o (ten samí peň) p r a v - i t - i m - i u (ten samí peň Slováci „p“
na ínšií pernú „v“ zameňujú a hovorja vravel) prav-ota (ten samí

peň) pravo t-r i t sa (peň pravot) pravot-jcvat sa (ten samí

peň) p r a v - d a (peň práv) p r a v d - i v í (peň právd) p r a v d i v - o s t

(peň pravdiv) s p r a v o d -1 i v í (peň právd s predho tienim „o“)
s p r a v o d 1 i v - o s t (peň pravodliv) s pravé d-Iní (peň právd)
s p r a - v e d 1 n - o s t (peň spravedln) ospravedlň -u vat sa (peň
spravedln), osp r a v e d 1 ň - c n í (peň spravedln) attí.

Od drjem (koreň slova) drjem-a t (peň drjem) drjem
a ň j a (ten istí peň), d r j e m - a v a t, p o d r e m - u v a t (ten istí peň)
drjem-o š (ten samí peň) d r j e m o š - i t (peň drjemoš) drjeín
o t a (peň drjem) d r j c m o t -1 i v í (peň drjemot) atd.

Z doňesenícli príkladou muože sa spuosob tvorcňja v nárečí na
šom a podlá toho i v inších nárečjach Slovanskícli dobre poznal, lež

spolu muože sa aj stadjalto naramná tvorivost reči Slovanskej vicíjet, v

ktorom ohlade Slovančina nad inšími indoeuropejskími rečami visoko

stojí. Aňi inakšje bi ňebola mohla Slovančina naša do tolkích nárečí
sa rozrást kebi ňemala túto na div velkií tvorivost. Ukazuje to, ako
sme už aj v úvode rekli, na velikú bohalost, pochoplivost a živost Slo

vanskjeho ducha, v čom on medzi inšími národamí sotvá rovňe má.
Lebo čo to za tvorivost v reči Slovanskej, ketí ona najprú od koreňa

samostatnje i prídavnjc mená, a vedno s timíto slovesá odvodzuje, z

natvoreních samostalních i prídavních mjen novje slovesá tvorí, tíchto

pochopí rozmaňito rozširuje, zužuje, zveličuje, zmenšuje a všade všet

kjemu vlastnjc formi dáva?! Abi táto tvorivost ešte lepšje do očú

padla, doňesjeme a podlá seba postavíme ešte dakolko príkladou, pri
ktorích sa aj na druhú reč obozrcme a bohatú tvorivost našej tím zre
telňejšú urobíme. Vezmime na pr. koreň t m, tern. Stadjalto po
chodí tma, tmaví, temní, stmjevat sa, za tme t sa, tern-



ň j e t (on oíemňeu). Akože nám rozdelí Ňeniec tmaví a temní?
finster a dunkel sú dve slová u nás ale to samuo slovo v dvoch

rozličních formách. Akože nám Nemec víloží s t m j e v a 1 o s a, t m e

1 o sa, zatmelo sa, o t e m u e 1 o ? es wurde finster! kolko

tu slov a ako je to neúplne proti nášmu viloženuo! Kchi Nemec chccu

dokonále to vijadrit čo mi vijadrujeme, museuhi asi takto sa vislovit:

es wurde nach u n d nach a 11 m ä 1 i g finster, es wurde
p l ô t z 1 i c h e r finster, es wurde finster, es i s t dunkel
g e w o r d e n! Čo tu pomoci a jako je tá každá pomoc slabá proti nášmu

malovnjemu predstaveňú! Vezmime na pr. koreň len. Z len po
chodí 1 e ň i t sa (lení sa mi), leňoch, 1 c ň i v í a z leňoch zase

leňošil, z leňošil sa, leňošjevat, z 1 c n i v í 1 e ň i v j e t.

Ako nám toto poprekladá Ňemec, menovito tjeto tri ostatňje? Vezmi

me koreň hl k, Z ňeho pochodí blkot, blkotaví, b í k a t
b í k n u t, b 1 č a t, z b 1 č a t a z blkot zas b 1 k o t a í, b 1 k o t á v a t

kdo nám to v inších rečach jednim slovom z jedného koreňa tvorením

preloží ? Kdo nám podobňe preloží z plesk pochoJjacc pleskot,
p 1 e s k o t a t, p lesk n ú t, pljeskat, popleskávat, p o p 1 e -
skúvat, vipleskuvat, pleštit, viplcš t j e vat, viplještaí,
kdo sadat, sadnú t, sedet, sedat, sedával, sedávavat,
sedkal a inšje bez počtu? A kebi sme ešte všctkje tvoreňja inších
nárečí Slovauskích poprivádzali, kolkuo bi sa nám pred očima vistrelo
bohatstvo! Nevjeme ešte oceňit reč našu, a mnoho nachodí sa medzi
nami ešte takích, ba muožc sa rject, že to obecnuo domňeňja ešte u nás

panuje, že nárečnost reči našej je planá a čim skuor vikoreňit sa majú
ca, ale tím všetkou musí sa do prostá povedal že ňeznajú reč našu.
Prídu čaši i úplnjeho poznaňja tejto a povedje sa čas ten za ruku s du
chom láski a dobroli, ktorou dícha svet Slovanskí.

Videli sme hore viššje v dakolko príkladoch tvoreňja napospol z

tak rečeních koreňou slovesních, z ktorích ako sme už hore viššje
pripomenuli jedna čjastka reči, a to slovesá, samostatnje a prídavnje
mená a z tíchto zase moc príslovjek sa tvorí. Druhá čjastka reči po
chádza z koreňou všemenních,bo z ňích velmi mnoho príslovjek, všet
kje korennje predložki, spojki a inšje čjastočki reči sa odvodja. Že sme
ale príkladi z jedneho tvoreňja uvedli, uvedjeme tjež aj z druhjcho,
t. j. tvoreňja z koreňou všemenních na pospol.



Korene všemennje, Všemená, Príslovkí, Predložki, Spojki, Víkrikŕííki.
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v Staroslovenčine) s k a d j a 1 (zo)
Príkladi tjeto nám posfačja, ktorje zretelňe ukazujú, ako z kore

ňou všemenních najprú samje všemená, potom aj druhje čjastki reči sa

stávajú. Príveski tvorivje sú najvjacej zas inšje všemená a často prí
veski nič sú ňje inšjeho ako všemená skloňuvanje na pr. sem, tam,
kam, inam, inohdá, tadjal, staďjal atcí. Obšírňejšje tejto
veci rozvíjaňja sem ňeprislúcha. Čudno sa hádam daktorjemu zazdá,
ako príslovki, predložki, spojki a víkrikňíki zo všcmjcn povstal muožu,
ale keď človek dlhšje o veci premíšla uvidí, že tu nič ňjet ňeohičajnjeho
a nútenjeho lež je všetko v svojom porjadku, čoho ale víkladom sa mi

na mjeste tomto zabával nemnoženie.
Čo sa tvoreňja zloženích slov tíka, muožu sa oni v bohatotvornej

reči našej na všeljaki spuosob skladal, a to muožu sa slová z koreňou



slovesních odvodenje skladal jedno s druhím a tak tjež aj slová z ko
reňou všemenních pochádzajúce, a muožu sa okrem toho skladal slová

pochodu z obojakích koreňom Je síce už najvetšja cjaslka slov, ktorá
sa za prostje slová drží, zložená, ako sa o tom každí lahko presvedčí,
kdo pilňejšje na tvoreňja slov, ako sme hore viššje viložili sa ozre, ho
k najvjacej slovám a síce k samostatním, prídavním, počtom, slovesám,
všemenám a mnohím príslovkám prikladajú sa príveski a v najstaršej
reči istotne ku všetkím sa prikladali, ale že už u nás povedomja tohoto

zložeňja sa stratilo, držíme slová len s príveskou zloženje za prostje, a

to tím skorej že sa lakimílo slovami vjadruje pochop prostí, puovodní
hez všelkjeho opisuvaňja, v slovách ale ktorje mi za zloženje držíme,
ukazuje sa už pochop vjacej opisujúci a z puovodnjeho všcljako ohnutí;
nepadne nám na misel v slovách chrobák, mesjar, dobrí,
dohrá, ten, i n š í, mu oj, robím, robíš, d ň es, krásňe atcí.

hladat slová zloženje a sú predca takje, ho už povedomja spojeňja ko
reňou a pňou s príveskami sa u nás dávno stratilo a príveski ako slová
o sebe už tjež dávno bit prestali, ale v slovách na pr. h el o červení,
k r u t o h 1 a v í, zimozeleň, tento, prechádzam, nadávam
atd. zložeňja zaraz poznáme, bo obe čjaslki zložeňja sú ešte dosjal ako
slová o sebe užívanje a pochop z ňích vitvorení je alebo zložení alebo
len živejšje opisujúci, uŕčitejší a z puovodnjeho ohnutí. O tyoreňí
prvom, ktoruo aj ako skladaňja považuvat sa musí, už hore viššje sme

obšírňejšje hovorili, tuto teda nám nasleduje pohovoril o tvoreňí dru
hom, v ktorom sa dve o sebe slojacje a svoj vlastní víznam majúce
slová vedno spojujú. — Povedali sme že toto spojeňja mjesto mat
muože medzi slovami z koreňou slovesních pochádzajúcimi a tjež aj
medzi tlmí z koreňou všemenních odvedeními, slovom medzi oboma o

sebe a aj v spojeňí j o dnich s druhími. Nanajprú obzreme spojuvaňja
prvuo: .

Samostatnjeho slova so samostatním: stole t j a, vlnobitja,
h r o m o h i t j a, kosodrevina, r i b o 1 o v e c, z e m e p 1 a z atd.

Samostatnjeho slova s prídavním a naopak prídavnjeho s prídav
ním: zimozeleň, bohumilí, b r u c h o p a s n í, ž 11 o p i s k,
helochvost, v i s o h n á t, holohlaví, sladko hlas n í, cu
dzozemec, o s t r o v t i p n í, d oh r ovolní,starodávni, ra
dodaj ní, krátkozrakí, krutohlaví, velkomiselní,
blahoslavení, 1 a h k o m i s e 1 n í atd.



Samostalnjeho slova s koreňom slovesním a naopak, prídavnjeho
so slovami: noci ah, pivovar, meclojcd, domolub, ňe
znaboh, trasorítka, močhub a, vi drigroš, dobrorečit,
blahoslavil, prostopašit. Tjeto oslatňje muožu aj tak považu
vanje bit ako spojeňja príslovjek so slovesami, čo je pravdi
vejšie.

Príslovjek z koreňou slovcsních pochádzajúcich s inšími slovami
z lieh samích koreňou: hor enos, darmoliach (áč) h o r e d r ž a n í,
vo vízname príslovjek: kolkorazí, velarazí, kolkol, hore
znački akí.

Spojeňja slov z koreňou všemenních pochádzajúcich.
Yšemena so všemenom: tento, ten samí, kdosi, čosi.

Všemeno „si“ neužíva sa síce u nás už ako samostalnuo, ale v Staro
slovenčiňe stáva ono docela o sebe.

Príslovki so všemenarní, všemená so spojkami a naopak; tamten,
henten, nijakí, dajakí, ňikdo, ňj e kto r í, (daktorí) kdože,
čože, 1 e daj akí, ledakdo, hockdo, dakdo akí.

Príslovki s príslovkami, so spojkami, predložkami a naopak: tam
tadľjal, h e uhor e, semtam, dakde, hockďe, ledajako,
pozďe, potom, odsjal, s t a ď j a 1, odinul, odňikjal atď.

Spojki so spojkami, predložki s predložkami: ažbi, jestliže,
1 e d a b i, popod, ponad, poza akí.

Skladaňja slov z obojakích koreňou pochádzajúcich.
Tuto je užívanuo spojeňja všemjen so samostatnimí, prídavními,

slovesami, príslovjek so samostatními, s prídavními, so slovesami a lak
rovňe aj predložjek so samostatními, prídavními, slovesami a príslov
kami a tento ostatňí skladaňja spuosob je na slová najbohatší.

Yšemena so samostatním: samouk, i nove r ec, sebevol
nost, samoláska; s prídavními: samo sp asi t e 1 n í, samo
d ruli á, s eh e voln í, so slovesom: samopašit atd.

Príslovki so samostatními: ň e v e r a, nerozum, s

prídavními: ňebohí, ňerozumní, so slovesami ň e n á viď e í atd.
Predložki so samostatními; otok, okolja, ohlávok,

obočja, odpovecí, úraz, tihrnok, úrad, úvetrja, pokoj,
povetrja, podvod, podlážka, podkova, predmestja,
prorok, prechádzka a mnoho inších.



Predlož k i s prídavní m i: bezbožní, bezpeční, po
božní, nárožní, obšírni, zastarali, zalúbení, počerní,
obstaní í, náhlu ch í atd.

Predložia so slovesami: spovedal, ošatil, udrjeí,
utopil, vkročil, v í n s í, v i 1 o ž i í, p o p o v c d a í, p o š i n li í,
porazil, nasolil, zapchal, zohnal, zobral, obul, obra
li í, obesil, odpísal, odstavil, podkopal, nadbeh
nú!, rozkázal, zabráňií a mnoho inších. Jeslliže predložka
samohláskou sa končjaca s počjatočnon samohláskou v slove idem sa

stretne, povstanú zmeni a síce ked sa predložka končí samohláskami

a, e, o, u síjahnu sa dve dotíkajúce sa samohláski vedno a

povstane dvojhláska na pr. na j (í e m (naidem) prejdem, d u o j d e m,
u j dem atd. jestli sa ale predložka samohláskou „i“ končí, síečú v

dlhú samohlásku na pr. v í tí e m (viitíem), prídem atd. Tak aj ví
muc mjesto víjmuc, prímem mjesto prijmem. ,

Predložki s príslovkami: okolo, naozaj, náročki,
n a j v j a c, n a s p e t, naopak, nahlas,' naschvál, nájme,
pospolu, p o z aj tri, pomalí, u k r i j o m k i, u k r a d o m k i, v u o -
k o 1, zaraz, zdola, zrovná, zároveň atd.

Slová s tak rečeními ňerozlučiíelními predložkami spojenje
vlastňe bi sa mali do tvoreňja prvjeho počituvat, bo tje predložki o

sebe ňestávajú.
Považujúc skladaňja slov z koreňou slovesních, všemenních a

obojakích pochádzajúcich , nájdeme že inší v skladaňí slov z koreňou
slovesních odvotleních a inší pri slovách zo všemenních koreňou a

obojakích pochádzajúcich panuje zákon, bo v tíchto s malími vímin
kamí pri zložeňí všcmjen so samostatními a prídavními a v dakolko
inších slovách, kde zbeh istích hlások dajakje prjemeni robí na pr.
vuokol (mjesto vôkol) slová v zložeňí tak docela ostávajú ako stoja
o sebe, čo každí príklad toho skladaňja lahko poislí na pr. t en-to =
tento, t a m - t e n = tamten, ň i - k d o = ň i k d o, hoc-kde =
hockdc, po-pod — popod, po-vetrja= povelrja, o
šaíit — o š a í i t atd. v druhích ale slovách t, j. v tích, ktorje z kore
ňou slovesních pochod ja, ked sa skladajú, s malími víminkamí pri prvom
slove v sklade prjemena sa sláva, na pr. žltí a p i s k = žl topisk,
dom a lub — domolub, vi s o kí a hnát = visohnát, zem a

plaz = zemeplaz atd. Skadjal pochodí tato prjemena, čo je ona



a jako sa má vzjat? Prjemena pochodí bez všetkej pochibi sladjal, že

zo dvoch slov má sa jedno slovo zložil, a že slovo ostatňje je hlavňje,
ktoruo pochop viráža a spredmetňuje, prvuo teda len vjac ako slovo

prídavnuo sa považuje, musí sa toto po hlavnom slove držat a tomuto

akmožnuo, ahi spojeňja povstalo, primerením sa urobil. K vuoli teda
tomuto spojenú prjemena sa slat musí a slovo prvuo sláva sa druhjemu
primerením tak že v spojení ako slovo zvlášno bit prestáva a spojujúc
sa do pňa alebo práve do koreňa vstupuje. Dve slová sú dva pochopí
alebo aspoň rozličnosti jedneho, keď ale dva pochopí majú vedno sa

zljat musja i slová v jeden pochop sa zljevajúce zo svojej samostatnosti

popustil alebo račej musí sa bočňje hlavňjemu poddal. Stadjalto po
chodí zmena slova prvjeho v sklade. Zmena táto ňje je jednaká ale je
rozličná na pr. v i d r i g r o š, z e m e p 1 a z, b e 1 o c h v o s t, rukopis
atcí. Dobrovskí vo svojej grammatike staroslovenskjeho nárečja visvet

luje zmenu túto, ale neúplňe a dajednu chibňe. Hovorí on že k takje
muto spojeňú sú najpríhodňejšje príslovki a prídavnje mená ňijakjebo
pohlavja, v čom on v daklorích prípadnostach pravdu má na pr. v slo
vách staroslovenskích blagovestiti, blagosloviti, vsedrži
tel, vsegubitel atď. ale v mnohích istotňe chibí na pr. v slovách
staroslovenskích malodušnyj, šestokrilatatyj, šestodňev,
osmoglasnik, bo kde že sú najprú príslovki alebo slová ňijakjeho
pohlavja šesto, os m o akí. a ako sa polom muože ňijakuo s mužskňn

alebo ženskím spojil a v jedno slovo zljat? Akobi sme mi podlá tohoto
mohli hovoril belochvost, žl t opis k, keď bi belo, žlto prí
davnuo ňijakjeho pohlavja bit malo? chvost a pisk sú mužskjeho
pohlavja a i ptáci tak rečení sú pohlavja mužskjeho, i akobi sa mužskje
slová so slovami ňijakjeho pohlavja spojuvat mohli? Kebisme to učili,
bolo bi naše učeňja práve takuo ako to čo v Ceskích grammalikách
nachádzame, že sa so slovami mužskími v prvom páďe množnjeho počtu
krátkeho vípadu ženskuo prídavnuo meno spojuje napi*, pekné duby,
vysoké stromy (peknje dubi, visokje stromi) atď. čo ale je velkí
blúd. Podlá toho bi sme mohli aj pekná dub a vysoká strom
povedal, lež takuoto praviďjelko mohou ustrúhat človek jednotliví, ale
reč ňikdi takejto ňezákonnosti a ňerozumnosíi sá ňedopustí. Keď ale

aj na formu pripojeních slov a menovite tu doveďeních hladíme, i tak

belo, žlto aňi ako utvorcnuo prídavnuo meno aňi ako príslovka ňe
obstojí, bo utvorenuo prídavnuo meno je bjelo, žltuo a príslovka



b j e 1 o a predca v spojení márne belochvost, ž 11 o p i s k , č e r n o -
b i 1 atď. Nebijeme leda na jedno s Dobrovskím, abi pri takomto spo
jeňí vždi alebo slovo ňijakjeho pohlavja alebo príslovka stála, ale v

najvacej prípadnostach stojí koreň alebo peň prídavnjeho mena jako i v

inších spojeňjach koreň lebo peň slova sa spojuje, a menovite v prive
ďeních príkladoch stoja v spojeňí pňe prídavních m jen b j e 1 i, žltí,
č jer n i: bel, žlt, čerň, a medzi ňe a priloženje slová vsádza sa

spojujúca samohláska „o“, ktorá rozličnje slová v jeden pochop zle
tuje. Takto sa len spojeňja slov dobre viloží i podlá forrni i podlá po
chopu, a tak sa dobre zrozumje. V daktorích ale takíchto spojeňjach
skutočňe sa alebo slovo ňijakjeho pohlavja alebo príslovka nachodí, na

pr. v staroslovanskích slovách hla g oslovi t i, vsegubitel, vse
držitel, kde v prvom je príslovka a v druhích prídavnuo ňijakjeho
pohlavja, ktoruo spojeňja preto v tejto forma sa stal rnuože, že ich
slovesá tak k sebe privinút v stave sú a skutočňe aj priviňujú. Tak i v

našich spojeňjach: b 1 a h o s 1 á v i t, p r o s t o p a š i t, všemohúci atď.
čo ešte dolu ňižje vjacej príkladmi poistíme. — Samoslatnje slová, keď

stoja v prvej čjastkc zložeňja, hovorí Dobrovskí že prijímajú „o“, v čom

pravdu má, a podlá nášho visvetluvaňja spojeňja predchádzajúceho do
cela sa v prijatí sarnohláski „o“ ako spojujúcej s predchádzajúcimi,
vímuc kde slová prvje od slovjes visja, zrovnávajú, a tak teda zimo
zeleň, medojed, dom o lub, rukopis, ribolovec atď. Pri
tíchlo dvoch a im podobních v tom ešte chibí Dobrovskí, že misií akobi

prvje ich polovice , ktorje celkom utvorenje na „a“ vichoďja, toto „a“

odhadzovali, skaďjal to zavjerat sa musí že on misleu, že slová docela

hotovje v tíchlo príkladoch sa spojujú, čo ale celkom ňje je pravda.
Ako inde tak aj tu slovo do pňa lebo koreňa vstupuje, a bude teda

spojeňja na tento spuosob: ruk-o-pis = rukopis, rib-o
1 o v e c = ribolovec. Rukopis a ribolovec je jedno slovo a

aj jeden pochop, v takomto ale ženskuo s mužskím sa spojil ňemuože
ale musí sám koreň lebo peň do spojeňja prísl, z koreňou ale v prí
kladoch priveďeních: ruk a r i b ňje len ženskje slová ale aj inšjeho
pohlavja sa odvodil dajú: ruk-ruč-ň í k, ruk- a t í; rib - rib -
ník, rib-ár atď. Takuoto samuo spojeňja má mjesto aj v mnohích
slovách , v klorích prvá spojeňja čjastka je pochop slovesní na pr. tra
sorítka Cpták) vrtohlav atď. lež ďelja sa daktorje takjeto slová od inších
tím že inšú spojku ako „o“ medzi slová spójenje vsádzajú, a to najčas-
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tejšje „i“ na pr. kazisvet, v i dri groš atcí. Ňje sťi to naskrze

rozkazujúce spuosobi, ako bi si var dakdo misleú.

Spojuvaiija toto, kde sa dajaká samohláska medzi slová spojenje
vsádza, rátame do prvjeho radu spojeních slov. Druhí rad spojeních
slov záleží v tom, že sa slovo priložením prosto ku koreňu lebo pňu

druhjeho slova bez všetkej spojki samohláski pripína na pr. velriba,
svatvečer, noci ah (u Slovákou ženskjeho pohlavja, čo nám je no

vím duokazom za naše hore viššje privedením isteňja o pohlaví v spo
jeních slovách) ň eznab oh, močhuba atií. Spojeňja toto muože sa

nazval najtuhšje, bo slovo k slovu bezprostredňe priljeha. Že je naj
šilňejšje, v reči sa dobre cíti a um ňevelmi bistrí lebo pozorliví v mno

hích takíchto slovách aňi na to ňepríde, že bi boli spojenje.
Tretí rad spojeních slov povstáva stadjal, že slová tak a v tom

spuosobe sa spoja, jako v reči spojenej jedno druhuo tjahňe t. j. tak

ako jedno od druhjeho visí alebo ako jedno pri druhom stáva na pr.
z cm e p la z (v Českom zeméplaz) okamžeňja (vlastňe oka mihnutja,
ale v spojeňí je druhuo skrátením) spoluučedlňík, bohumilí,
bohabojní, horedržaní atd. Sem prináležja i hore viššje spome

nutje slová: blahoslavil, dobrorečit, pros topašit, vše
mohúci atd. Y tomto spojeňí tjahňe jedno slovo druhuo a tak ako ho

tjahňe bez všetkej prjemeni je s ňím spojením, na pr. zem e p la z

zeme-genitiv visí od plaz, v bohumilí bohu dativ visí od milí
atd. a v tomto spuosobe sa s ňím spojuje. To samuo je i v inších ta
kíchto slovách na pr. b ohaboj ní, horedržaní, dobrorečit atd.

Bát sa žjada genitív a tento aj slovoprídavnuo hojní so zadržaním

víznamom i tjahnutím slovesa pri sebe má. — Spojeňja toto je naj

slabšje, bo sa slová v tom spuosobe ako sú spojenje, jestli obe sa v tej
forme užívajú, rozobral a jako osobuje podlá seba postavil muožu.

Už hore viššje sme povedali, že v slovách z koreňou všemenních

pochádzajúcich, jestli do spojeňja prichádzajú, s malimí víminkamí

žjadna prjemena sa ňestáva, ale lak ako o sebe stoja sa skladajú a

novuo slovo tvorja. Prikladá sa teda slovo prvuo k druhjemu tak, ako

sa ono v svojom koreňi alebo pňi nachodí a žjadna spojka medzi slová

spojeňja sa ňevsádza. Spojeňja tohoto spuosobu rátali sme do druhjeho
radu a povedali sme o ňom že je ono najsilňejšje. To samuo rject mu

síme aj o tomto spojeňí slov z koreňou všemenních pochádzajúcich. Je

loto spojeňja tak silnuo , se často um len bistrejší a pozorlivejší v slo-



vách takto spojeních dve slová vipáči na pr. ňikdo, d a k d o, dak
torí, henten, kdosi, ledakdo, dakde, pozďe, odsjal,
stadjal atď. Ešte aj tá povstáva otázka, prečo sa v tomto spojení
žjadna prjemena ňestáva, čo sa stadjal visvelluje, že slová prvje odrazu
v koreni lebo v pni k druhím sa prikladajú anajvetšja ich čjastka čislje
prostje vstahi označujúca j e ňesklonná.

Dosjal rozprávali sme o tvorení slov na pospol a teraz keď sme
ho už všeobecňe v nárečí našom Slovenskom poznali, nastáva nám ho

poznal v jednotlivích článkach reči a vo zvlášnich ich formách a takto

povstávaňja rozmaňilích a ohibnulích pochopmi vo všetkích tích rečí
článkach, ktorje tvoreňja novích takíchto forjem pripúštajú. Puojďeme
tuto po jednotlivích čjastkach a začneme so slovami samostatnimí.

Hore viššje sme už pripomenuli že moc koreňmi alebo pňou slov
sú už samje slová, nemajúce na konci žjadnej tvorivej príveski ktorá v

prjebehu času odpadla, bo vec tak sa vzjat má, že všetkje slová tvori
vimí príveskami na konci opatrenje boli. Takjeto slová bez tvorivích

prívesák na konci sú na pr. boj, krk, pot, rod, súd, štrk, noc,
moc a inšje. Moc koreňou záležjac z čistích spoluhlások vkladá
medzi ňe samohlásku a na tento spuosob povstávajú z ňích slová na

pr. od koreňou hn, mr, zr, s n (hnát, mrel, zrjet, sňívat) atď.

vkladaňím samohlások tvofja sa slová: hon, mor, zor (pozor) s en
atď. Tjeto samohlaski že vlastne, prísňe ňenáležja ku koreňu slova sú
velmi pohiblivje a premenčivje, a preto i v slovách z jedneho koreňa
pochádzajúcich'do inších samohlások často prechoďja na pr. plot
(pletjem, puovodňe plt) tok (tečjem), v o d, návod (veďjem) rok
(rekňem v Českom nárečí sa i ika užíva) atď. Velmi mílňe daktorje
grammatiki učja že takjeto slová sú od slovjes odvoďenje, račej bi učil
mali že i tjeto slová zároveň slovesám od koreňou sa odvodzujú. Moc
slov ženskích už tjež žjadnej príveski tvorivej ňemá, bo docela pood
padali, medzitím neplatí to o všetkích lieh, ktorje sa ju už mat ňezdajú,
lebo vo mnohích takích zadržala sa, len že velmi ňepatrná. Sem náležja
ženskje slová so spoluhláskou na konci, ktorá sa zrnekčuje, jestli že
táto istá spoluhláska v koreňi je tvrdá na pr. kosí (kostnatjem), lež
(lihám Českí Ihám), r e č (koreň „rk“ samohláskou viplňení rekňem
atď) a inšje v ktorích je ukritá tvorivá príveska alebo z dávnej príveski
jedna čjastka ,,i

ft ktorá zmekčeňja spoluhlások puosobí. Misljet sa muo

že, že tímto podobnje sú tjež ho s t, dlaň, miš, kŕč atď. hoc to aj
3-”'



preukázal saňemuože. Docela odpadnutá príveska je v slovách ženskích
na pr. noc, moc, atd. Tak aspoň sa rject muože zo stanoviska jazi
ka Slovanskjeho,trebas aj tu, ked inšje jaziki indoeuropejske na pomoc

vezmeme, sa zdá že príveska spomenutá koncovje spoluhláski na mek

kje popremjeňala, Zrovnajme latinskuo no c-s, récko vvx-g, ňe
meckuo Nacht a Macht ktorje slová že sú s predošlimí jedno, je
istuo.

Tvorivje príveski samoslalních slov sú, ako sme už hore viššje spo
menuli, alebo čistje samo-lebo spoluhláskovje, alebo z oboch zmje
šanje. K samohláskovím patrja i dvojhláskovje.

Tvorivá príveska „a“: sluha, bača, brada, p e ta, kosa,
dúha atd. Muzškích je málo na „a“ sa končjacich. Tvorivá príveska
„a“ v ženskích aspoň daktorích zdá sa bit docela inšjeho koreňa ako v

mužskích a musela bit v dajedních ,,ia“ bo sa daktorje z premenčivích
spoluhlások pred ňou na mekkje premeňujú a sice „d“ v „dz“,„t“ v „c“
„s“ v „š“, „ch“ v „š“ na pr. p r a d z a (od prad), c h u o d z a (chod), p 1 á c a

(od plat), s v j e c a (od svet), n o š a (od nos, nosím), d u š a (od duch) atd.

Príveska a (staruo „ja“ u daktorích Slovákou „ä“) na pr.
žrjeba, páňa, jahňa, kura, prasa, vĺča, káča atd. V tíchto

slovách zdrobňenje životnje označujúcich druhá polovica priveski a

to „t“ v nominatíve odpadla, v ínších ale pádoch sa ešte ukazuje. Ze

ale koncovka je vlastňe „ja“ premenčivje do mekkích prechodja na

pr. háda (odhad) páňa (od pán) vĺča (od vlk) atd,

Príveska e: pole, ňebe, líce atd.

„i“: paňi. Sem prináležja i tje, ktorje či sú mužskjeho či žen

skjeho pohlavja na mekkú vichoďja na pr. oheň (v sanskriíe agni)
ražeň, hrst, pest, reč, žlč, miš, stráž atd.

„o“: dedo, gelp, ch mul o, čelo, pero, právo, zlato,
leto, ucho atd. Mužskích ňjet vela na „o“ sa končjacich, ale slová
tohoto spuosobu dodržali lepšje nad inšje svoje staruo tvoreňja.

V prípomenutích daktorích sú, ako sme rekli, dvojhláski ukritje,
jesú ale slová, kde sa ešte dvojhláski v príveskach docela vicíja.

p r í v e s k a j a (je): u h 1 j a, z b o ž j a, p e r j a, p i t j a, š t e s t j a

(uhlje, zbožje, perje, piíje, štestje) atd.

aj: rataj (od rat, orat), pobehaj (samostatnuo), kročaj,
o biča j, šl apa j, kolaj, 1 i š a j atd.

príveska á v: rukáv atd.



e v: h ú ž e v, m r k e v, cirkev atď

o v: tetrov, ostrov atď.

Čislje spoluhláske
príves k a j: predaj, nápoj atď. I hoj (od bi, bijem)

sem patrí hoc sa aj ako koreň, z ktorjeho mnoho slov virástlo, po

važuje.
' „v"

4
: stav, odev, obuv atď.

„n“; staň ald.

.,ň": daň atď.

„1* : r í 1, s tu o 1 atd.

„r“; dar atď.

„ď“: p ja ď ald.

„t“; cit atd.

„t“; s mri, vlasí atď.

„s“: vlas ald.

„cstrie atď.

,,c
iť

; spáč atď.

,.lť‘: stuoh, luh atď.

„ch‘
;

: duch, s m j e c h, b r a c h (vok. b r a c h u dakde uží-

vaním) atď.

.,k
4*: zrak, prak ald.

Že sa najvjac koreňou na spoluhlásku končí, príveski spoluhlás
kovje, abi sa mohli k ním pripojil , na pomoc si berú rozličnje samo

hláski a takto sa s koreňamí spojujú. Samohláski Ijeto stoja lebo pred
lebo za spoluhláskou, alebo na oboch mjeslach.

príveska ej a; nádeja, leja atď. Medzitím tjeto slová sa
rnuožu aj za takje pokladal, kďe je príveska len „a“ jestli že „j“ v nich
sa ukazujúce ku koreňu (naďjat, Ijat) pripočítame.

v a: pošva, dratva atď.
a v a: víšava, ž i hlava, Ljetava atd.
o v á; š e v c o v á, s 1 á d k o v á atď.

i v a: s 1 i v a atď.

vo: pivo, slovo atď.
ivo: kladivo, d oji vo, pečivo ald.
ah; jaslí* a b atď.
ba: s v a t b a (svadba) služba, d r u ž b a atď.
ába; korába atď.



iba: g a 1 i b a atd.
oba: chudoba, žaloba atd.
im: otčim atd.

ma: mama, kučma atd.
mo: písmo, pásmo atd.
ma: (za starodávna mja) sem a atd.

an: meštan, krajan, pijan atd.
áň: hlaváň, kriváň, hrbáŕi atd.
e ň: väzeň, plameň, kameň, v i h e ň, č e r e š e ň atd

ena: kačena, šva dien a atd.
eno: koleno, vreteno, poleno atd.

in: ho spodín atd.
í n: čeladín, Maňín atd.

i n a: malina, dolina, brezina, dubina atcí.

iná: striná, gazdiná, švegriná atd.

iňa: pastorkiňa, jaskiňa atd.
oň: slivoň, hl toň, jabloň atd.

ú n: behúň, kap ú n a td.

na: panna atd.
ň a: v i h ň a, p r á č ň a, s t u d ň a, s u k ň a at d.

no: okno, súkno, brvno atd.
S inšimí príveskami sa príveska táto tjež spojuje a slová tvorí,

árňa: struhárňa, drvárňa atd.

jer ň a: sušjerňa, mučjerňa atd.
o v n a: k r á 1 o v n a, sladovňa atd.

anka: krajanka atd.

enka: Slovenka atd.
ú n k a: p e s t ú n k a atd.

al; šibal atd.
á 1: pukál, sikál atd.
ala: žížala atd

el: manžel, c l i t e 1, chrjašíel, dri šiel atd.

e la: košela, kvíčela ald.
i 1: Ť e s n o š i 1 atd.
i 1 a: m o h i 1 a atd.
o 1: chochol, m o z o 1, kostol atd.
ola: stodola atcí.



u la: s trak u la, šteklila atd.
la; berla, metla, m h 1 a atd.
1 e: husle, mu, p.
1 o; peklo, sedlo, maslo atd.

S druhimí príveskami sa íjež ako aj predošlá spojuje.

a d I o : d i v a d 1 o , zrkadlo, prestieradlo alď.

i d 1 o ; kadidlo, pravidlo, m o t o v i d 1 o atd. V tíchto a

v prcdošlích sa „d“ u Slovakou aj často vipúšta.
j a r; m e s j a r, k o ii j a r atd.
ár; stolár, m u r á r, krč m ár, k o m ár, g u n á r atd.
e r: hú s e r , káčer, cle ver, mater atd.

jer: ta ň j er, p a s t j e r atd.
e r a : sekera, kučera at d.

e r o: ježe r o, i v e r o atd.
or: b ach or, piskor, tchor, víchor, vjetor atd.
o r a; s í k o r a, bačkora atd.
ú r: m e c h ú r, kocúr, M a z ú r atd
u r a: m a š u r a, atd.
r a : sestra, iskra atd.
ro; jadro, vedro, rebro atd.

ad: ovad atd.
ad: mokra d, čela d atd.
e d : h á v c d atd.
o d a: sloboda, lahoda, jahoda atd.
u d: želud atd.
d a: krivda, pravda, os tu d a atd.
do: stádo atd.
d z; m o s a d z atd.
d za: lohadza.
a t: i no v a t, p e č a t atd,
a t a: lopata atd.
e t: v e c h e t, ú e c h e í atd.
e t o : klepeto atd.
i t o : k o r i t o , kopilo atd.
o t: hrmot, praskot, život atd

ota; robota, čistota, nahota atd.



ú t; kohút, žrút atd
u t: labu t atd
la: podstata, p r e d s t a t a, k u c h t a atd
lo: žito, silo atd.
a z : v í t a z, kňaz, r e t a z atd

jaz: peňjaz atd.
o z; lomoz atd.
u z: haluz atd.
ú z: motúz atd.

S inšimí príveskami sa tjež spojuje,
z e ti: prjazeň atd.
i z e ň: b e 1 i z e ň, p r o l i v i z e ň atcí.

e ž: mládež, krádež atd.
o ž : rohož i o ž a; r o h o ž a.

už: kaluž i u ž a: kaluža atd.
a s: k a m a s, trkvas, m a m 1 a s , M a r a s,
u s: k o 1 k u s atd
ú s: h o 1 ú s atd.

Spojená s inšími príveskami,
seň; peseň, pljeseň atd.
ost; m la d osí, r ad osi atd
o s t a: prednosta atd.
u s t; o š u s t atd.
u s í: c e 1 u s t atd.

ústa: kapusta atd

est: bolest atd.
i s t: kor i s t atd
stvo: ludstvo, pohanstvo, opilstvo atd,

sko: Slovensko, Pol sko, vojsko atd.
i s k o: ohnisko, m e s i s k o, c h 1 a p i s k o atd

iste: s t r ň i š t e, s m e t i š í e atd.
e š: lemeš, kokeš atd.
i Š: tovariš atd.
í s : m e k í š atd
o š: m a z n o š , r á k o š atd
š a; duša atd



uša: oskoruša (skoruša).
a c : m e s j a c.

e c: otec, ujec, vdovec, chlapec, strapec atd.

j e c: k o ň j e c, h r ň J e c atd.
i c: kra j i c atd.

ica: svetlica, palica, kačica atcí.

c a: sudca, vodca, tvorca atd.

c e: srdce, líce, drevce atd.
c o: (vaj co, vreco) atd.
a č: trubač, m r h a č, h á d a č atd.

á č: o r á č, dráč, ž r á č atd.

i č: dedič, h o j i č atd.
o č : vrkoč atd.
ú č: kotúč atd.
č a; kurča, dvojča atd.
čí: v í b e r čí atd.
oh: tvaroh, batoh, brloh,
u h: p s t r u h.

oh a: ostroha, mátoha atd.

uha: vlačuha atd.

ach; valach atd.
e c h: s m j e c h atd.
echa: varecha,
ich; kalich atd.
och: leňoch.
o c h a: macocha, r a c o c h a.

ú c h: p e c ú c h, 1 o p ú c h , p a 1 ú c h.

ucha: pazucha.
cha: mrcha.
ak: vojak a á k, jak: pták, chrobák, sedljak atd.

e k: človek atd.
i k; j a z i k, slávik,
í k: stehlík, rebrík
ika: motika, osika, vladika.
o k: svedok, predok, potomok,
ka: ďjevka, slivka, hruška,
ko: klbko, decko alď.



V spojení s druhími.
k i ň a: Ň cm kina, prjatelkiňa atd.

o g: mozog.
ga: striga, mjazga atd.

Zvlašne formi pri samostatních sú zvetšujúce a zmenšujúce slová,
na ktorje ak v samostatních tak i v prídavních menách naša Slovenčina

je velmi bohatá. Prcdmeti sú i malje i velkje i stredňje; na všetko má

naša Slovenčina svoje zvlášne vírazi. Dajú sa ale predmeti v obrazo
tvornosti tak zvetšit i zmenšil, že tje predmeti tak zvetšenje a zmen

šenje v skutku nenachádzame, ale reč zvetšuje ich i zmenšuje na pred
rečení spuosob, bo ona je vítvor ducha, ktorí slobodu užíva a predsta
veňja svoje na rozliční spuosob zmjeňat muože. Slová zvetšenje vija
drujú zveličení pochop a tímto viznačení predmet, lež že predmeti
velkje običajňe i pevnje ale častorazí aj surovje a ňeokresanje sú,

vijadrujú slová zvetšenje običajňe i silu ale rnocrazí aj ňeokresanost,
divosi a mravnú zhubenost. Ako pochopí velkos'li a ňeokresanosti sú

vedno spojenje, preukazuje na pr. slovo hrubí ktoruo u Slovakou v

zrnisle velkosíi u Čechou ale v zmisle surovosti sa berje. Vo velkosti

je i mnohost, bo vo velkom predmete je ten samí predmet vjacej razí

opakovaní alebo vjacej inších predmetou stredňjemu podobních spoje
ním, preto aj slová hromadu a velkost viznamenávajúce majú v mnohích

jcdnakje príveski. Zmenšujúce slová vijadrujú zmenšenost pochopu a

tímto viznamenanjeho predmetu, že ale malje predmeti práve pre svoju
maličkostí aj ňežnje (niedlich) bívajú a jako malje aj ňepalrnje, chatr

nje, ňeduoležitje sú, viznamenávajú slová zmenšenje aj ňežnosí, ale

častorazí aj ňepatrnost, chatrnost predmetou. Príveski v zvelšeních aj
v zmenšeních slovách sú na prvom stupni prostje, ked ale pochop ešte

ďalej sa roztahuje lebo stahuje, bívajú príveski zloženje, ktorje zvet

šeňja alebo zmenšeňja opakujú. Nárečja naše Slovenskuo o moc je bo

hatšje na zmenšujúce ako na zvetšujúce slová, a to tak že v zmenše
ních sú i rozmaňitejšje formi a aj v Slovenčine vjacej ako zvetšujúce

prípúštajú stupňou. Pozoru hodnuo i to, že pri zvetšujúcich v daktorích
formách slová od koreňa mužskjeho alebo ženskjeho pohlavja do ňija
kjeho prechádzajú,ňje var preto že na koncovku ňijakjeho vichoďja, bo

takbi i zmenšenje mužskje slová na takú koncovku vichoďjace ňija
kjeho pohlavja bit museli, čo sa ale ňcstáva, lež prelo že pochopom
tímto zveličením vlastňe len na hmote (matéria) pribíva a hmota jako



neživá od koreňa je ňijakjeho pohlavja, potom ale aj z tej príčini že
slová lak zveličenje ňje len velkost ale i ňeokresanost, surovosti vi

znamenávajú a tak v opovržlivom zrnisle sa berú, predmeti ale ňeživje
sú vlastne ňijakjeho pohlavja a len ňevlastňe reč ím pohlavja dáva, sú

leda len číra hmota a hmota čistá je v potupe. Z tejto teda príčini reč

chtjac potupu vijadrit, dáva ím ňijakuo pohlavja, ktoruo vlastňe hmote

prislúcha. Zmenšenje mužskje na tak rečenú koncovku ňijakjeho po

hlavja vchádzajúce majú víznam laskaňja a preto zadržujú svoje po
hlavja. Zrovnajme; chlapisko, djevčisko a Janko, apuško,
deduško atrí. Formi zvelšeních, hromadních a zmenšeních sú v

Slovenčiňe následujúce:
Zvelšeních áň: hlaváň, dlhá ň, skupáň, hrbáň ald.

Z v e t š e n í c h a hromadních i n a: c h I a p i n a, dubina,
b o r i n a akí.

Zvelšeních a hromadních i s k o, s k o, ovisko: chla
pisko, d u b i s k o, v o j a č i s k o (v potupnom zrnisle), djevčisko
(potupňe), uhlisko, mesisko, smetisko, Polsko, Sloven
sko, vojsko, b oj ovisko atd.

Hromadních i š t e; - s t r ň i š t e , s m e t i š t e , zbore
ň i š t e atd.

Hromadních sivo; panstvo, ludstvo, ptáctvo (,,s
4-

pre

„c“ vipadlo) sedljactvo („s“ tjež pre „c“ vipadlo) atd.

Hromadních ja: vŕbičja, kameňja, malinja, cháb
z cí a, lista, b u o r a (v ostatňích troch sa „j“ pre prvú dlhú stratila)

per j a (ví-bičje, kameňje, buore) atd.

Hromadili c h a č: sedlač, ž o hra č (ženskjeho pohlavja,
potupňe v pochope slabosti, chatrnosti).

Z m e n š u j ú c i c h v 1 vom s t u p ň i pri ž i v í c h o s o b n í c h a

ň e o s o b n í c h a (vlastňe „aí“ ale sa „t“ stratilo) c h I á p a, žj e ň a,
húsa, káča atd. Daktorí Slováci vislovujú v tíchto prípadoch „a”
na konci ako „ä

4;

, ale je to velrni čjasločnuo.
Zmenšujúcich v 2ho 111 s tup ň i ko; chlapčjatko, pá

ňatko, žjeňatko, húsatko, kurjatko, p r a s j a t k o , t e -

Ij atko ald. („al“ ňeprináleží k príveske aňi je ňje príveska ako Do

brovskí a za ňím inší učja, ale patrí ku pňu slova).

Zmenšujúcich v Ivom stupňi v rozličnom od predošljeho vízname

č a: chlapča, ďj e v č a , s í k o r č a, orlíča atd.



Znrenš vijúcich v 2hom stupni z predošlej formi po
vstávaj ií c ich k o

:
d j e v č a t k o, s í k o r č j a t k o. Rozdjel vo

vízname medzi predošlimi a timíto na pr. medzi c h l á p a a chlapča
je len, že c h 1 á p a je stvora, ktorá uz má bit chlap a prcdca je len

drobnuškuo, chlapča aleje stvoreňja na chlapa dorastajúce.
Zmenšujúcich v ivom stupni vo vízname od prc

d oslích rozdjel nich e c, i c a, c e: chlapec, zvonec,
dube c, vdovica, t e 1 i c a, djevčica, dreve e, slove e atd.

Z m e n š u j ú c ich v 2hom j u p j z tejto formi pochá
dzajúcich e k, o k, k a, k o (nevlastne ček, éčka, ičko, éčko, íčko)

chlapček (chlapčok) zvonček, dubček, t e 1 i č k a , d j c v -
čička, lastovička, kolečko, srd éčko, slovíčko atd.

Zmenšujúcich v 3h>m s t ú p h i z predošlej formi po
chádzajúcich ale len v mužskí ch o k (nevlastne či čo k):
chlapčíčok ale tje rjedko prichodja.

Zmenšujúcich v Ivom stupni, vo vízname o d pre
do š 1 í c h r o z 1 i č n í c h i k, o k , k a, k o: chlapík, prútik, čer
tík, ptáčik, ptáčok, holúbok, kamjenok, miska, ribka,
babka, mamka, drevko, vretjenko atd.

Zrne n š u j ú c i c h v 2hom stupni od tejto formi pochá
dzajúcich ok, ka, k o (nevlastne iček, čok, éčka, ička, éčko)
c h 1 a p í č e k, p r ú t i č o k i p r ú t i č e k, p t á č i č e k, k a m e n č e k,
m {sečka, ribička, babička, mamička, kolečko, vretje
ŕí e čko atd.

Z m é n š u j ú c i c h u r a: (í e t u r a , m a š u r a.

Zmenšujúcich a laskavích ko, ka, ká: apko, Jan
k o, m a m k a, (u Slovákou sa hovorí manka s premenením „m” do „n“)
tetka, s t r i n k á, vrecko, líčko, jabĺčko atd.

Z m e n š u j ú c i c h a v e 1 m i laskavích e n k o, i n k o, e n k a,
i n k a , i e n k a (elenka) i e n k o (uljenko) : a p e n k o , latinke,
kačenka, maminka, kukuljenka, djevelenka, mamu-
Ijenka, srduljenko atd.

Iná forma z m e n š u j ú c i c h a v e 1 m i laskavích uško,
uška, úško, a ešte od t í ch t o láskavejších, ŕiežitcjších,
z ň ich pochádzajúcich enko, enka: apuško, deduško,
apušenko, dedušenko, mamušenka, sestrušenka atd.



Kolka tu bohatost a rozmaňitost v našom nárečí! Bohatost ale táto

vo zvetšujúcich a najme pri zmenšujúcich ukazuje uje len na velkú
tvorivost reči, ale aj na inšú vlastností ducha národa Slovanskjeho, lež

ňjet tu mjesto obšírňejšje o tom prehovoril.
Ako sa prídavnje mená tvorja, videli sme už v dakolko príkladoch,

ked sme o tvoreňí slov z koreňoví slovesních hovorili. Je naša reč
Slovanská a menovite i naše nárečja Slovenskuo na prídavnje mená

všeljakeho spuosohu velmi bohatuo, bo uje len z koreňou slovesních
sa oní odvjest dajú ale nemáš žjadneho samostatnjeho mena, z kto

rjeho bi sa prídavnuo spravil nedalo, skadjal ako každí lahko uvidí

velká sila prídavních mjen povstal musí. Vezmime ktorjekolvek sa

mostatnje mená a zo všelkích utvoríme prídavnje, z mnohích ňje len

jedno ale vjacej na pr. jeleň, jelení, j e 1 e n a c í, pán, pánov,
panskí, dub, duboví, noc, n o č ň í, b o l e s t, b o 1 e s t n í, j e d,
j e d o v i t í, jedovatí, p t á k, p t á č i, p t á č a c í, k r á 1, k r á 1 o v,
královskí, kremeň, kre menní, kremeni s tí, pjesok,
p j e s o ční, p j eso č nat í, pjeskovilí, pjeskovistí, kuoň,
koňací, koňskí, matka, matkin, hvjezda, hvjezdni,
hvjezdnatí atd.

Ňeurčitích prídavních mjen t. j. takích, ktorjebi so všemenom j,
ja, j o (je) spojenje ňeboli a ktorím prídavnje mená ukazúvací, určú
vací zmisel dostávajú, mi Slováci krém prídavních mjen od osuob od
veďeních nemáme, ale všetkje u nás krém prípomenutích sú určilje
vímuc vari len dlžen a rád rada, rado z ktorích prvuo predca,
trebas sa v nominatíve tak užíva, svojho osobnjeho skloňeňja nemá ale
v inších pádoch sa celkom podlá určitích prídavních mjen skloňuje a

druhuo všade ňeskloňcnuo ostáva. Nárečja Ceskuo má moc takíchto
ňeurčitích prídavních mjen, ktorje aj v dakolko pádoch svoje osobilnuo

skloňeňja majú, v inších ale docela podlá určitích sa skloňujú. Takjeto
ňeurčitje sú v nárečí Českom, na pr. zdráv, zdrava, zdravo,
živ, živa, živo, m i 1 o s t i v, milostivá, milostivo, š t a -
ste n, štastna, štastno, vesel, veselá, veselo atd. Za

starodávna i mi Slováci museli sme mat takjeto ňeurčitje prídavnje
mená, teraz ale všetkje krém spomenutích tvoríme pomocou horespo
menuljeho všemena j, ja, j o (je) na ten spuosob, že ono s ukonče
ňím ňeurčitjeho prídavnjeho mena vedno steká, a to v mužskom pohlaví
docela zostáva, v ženskom v tích, ktorje na tvrdú spoluhlásku víchodja,



sa vitracuje ale prelo koncovku dlhou robí, pri tích naproti tomu,

ktorje na mekšú spoluhlásku sa končja, celkom ostáva, a v nijakom

pohlaví pri tvrdích spoluhláskach „jo“ s premeňeňím ale ,,j“ do prí
buznjeho „v“ (u), akuo premeňeňja velmi často prichodí, a pri mekších

..je“ s koncovkou sa spojuje. Tvoreňja toto je v Slovenčine velmi za
varuvanuo a naozaj krásno. Y druhej prípadnosti t. j. v prídavních me

nách vichádzajúcich na mekšú spoluhlásku pred všemenom určujúcim,
naŕečja Českuo má ustavične len „í“ na pr. letní, mužskuo letní,
ženskuo letní ňijakuo Gen, letňího, letní, letní ho Dat. let
i'iímu, letní, letňímu atd. u nás ale je mjesto tohoto velká roz
maňitost a dobrozvučnost, na pr. letní, let n j a, 1 e t ň j e, Gen. 1 e t -
ň j eh o, letnej, letu jeho, Dat. letňjemu, letnej, letnje
mu akí. K viobrazenú horespomenutjeho tvoreňja prídavních mjen v

našom Slovenskom nárečí donášame nasledujúce príkladi.
Tvorivá určujúca príveska:
„j“ (v mužskích), („j“) „a“ (v ženskích) ,.jo“ (uo) (v nijakích) pri

menách na tvrdú spoluhlásku pred ňou vichádzajúcich.

zdrav; zdraví, m. zdravá ž. zdravuo ň.

chud: chudí m. chudá ž. chuduo ň.

pln: plní m. plná ž. plnuo ň.

mal: malí m. malá ž. maluo ň.

star: starí m. stará ž. staruo*) atd.

,.j“ (v mužskích) ,,ja“ (v ženskích) ,.je“ (v nijakích) pri menách na

mekšú spoluhlásku pred tvorivou touto príveskou vichádzajúcich:

letní m. letňja ž. 1 e tuje ň.

kňježací kňježacja kuježacje
kozí kozia kozjekozja kozje
višší viššja viššje
orličí orličja orličje
Boží Božja Božje atd.

*) Zvuk uo, ktorí sme už hore viššje za dvojhlásku uznali, je velmi okrúhli silní

a milohlasní. Je to ten zvuk, ktorí je v mitohlasnej Taliančine v slovách na pr.
nuova, nuoto (plavaiíja) nuora (nevesta) suono (hlas) t uo n o (hrom,
zvuk) a v mnohích inších, Ňemajú ho všecci Slováci, ale je čo prjat, abi ho

všecci, v ktorom vlueňja sa reči pekne vistupuje, vislovuvat sa naučili.



Neurcitje prrídavnje mená t. j. bez tvorivjeho j , ja, j o , (je)
stojacje vichádzajú v našom nareci na o v, ova, o vo a in, i na,
i n o a tvorja sa len od mjen osobi viznainenávajiícich:

ov, ova, ovo:
Peter; Petrov, Petrova, Petrovo,
pán: pánov, pánova, pánovo,
král: králov, králova, královo,
Hospodin; Hospodinov, Hospodinova, Hospodinovo,
otec: otcov, otcova, otcovo,
stolár: stolárov, stolárova, stolárovo atd.

in, i na, ino:
céra: cérin, cérina, cérino,
matka: matkin, matkina, matkino,
Miloslava: Miloslavin, Miloslavina, Miloslavirio,
pani; paňin, paňina, paňino,
gazdiná: gazdinin, gazdinina, gazdinino atd.

Tvorivuo všemeno j, j a, j o (je)’ 5') je len najobecňejšja pri
veska prídavních mjen, stoja ale pred touto prívesnou velmi husto i

inšje ešte, ako z príkladou hore viššjc dovedeních a aj z lieh, ktorje
sme v reči a tvorení napospol dovedli, poznal možnuo. Dakde stáva

ono bezprostredne s koreňom lebo pňom slov spojenuo, ako vidno aj
z hore viššje doňeseních príkladou: zdraví, chudí, plní, malí,
na vjacej mjestach ale je ono ešte s druhímí príveskami spojenuo. K

preukázaňú bohatej a rozmaňitej tvorivosti reči našej v prídavních
menách privádzame tuto ešte daktorje príveski, ktorje pred tvorivím
všemenom j, ja, j o (uo) j e stávajú.

kn—i, k—h3j k—[-no,

tenkí, tenká, tenkno,
Íažkí, tažká, tažkuo atií.

ok-hí, ok-4-á, ok-f-uo:

hlbokí, hlboká, hlbokuo,
visokí, visoká, visokuo atd

') Obšírňejšje o (omlo všemeňe som rozprávau v článku mojom „O rozboru jména
prídavného“ vitlacenom v 4(om zv. Tatranki djela drutijeho od r. 1842. Kdo

jeho víznam a znaeeúja úplne poznal si žjada, nech sa obráti k článku spome
nutjemu.



„k
Cí

je tuto hlavííje; ku „k“ pristúpil muožu ešte inšje samohláski;

„e“, ,.i“ na pr. ďalekí, v e 1 i k í. Y tíchto a podobních pristáva prvá

príveska bezprostredne ku koreňu slova.

sk-f-í, sk-há, sk-Huo:

nebeskí, nebeská, ňebeskuo,
ženskí, ženská, ženskuo,ženská, ženskuo,
pohanskí, pohanská, pohanskuo,
kňazskí, kňazská, kňazskuo,
mňíski, mňíska, mňísko,mníška, mňísko,
božskí, božská, bozskuo,
tureckí, turecká, tureckuo atď.

Pred „s“ v príveske „sk“ ostalňja spoluhláska z koreňa alebo zo

pňa slova vipadá, keď bi ona alebo „s
u alebo „š” bit mala ako z prí

kladou mňíski a meskí (vlastne mestskí) visvitá, bo dve sipjace v tomto

zbehu dobre sa vislovit ňedajú. Ak predchádza „c“, vipadá samo „s“
z príveski, na pr. katolícki, ňemeckí. Keď ,,č

c

’
a „s“ sa zbehnú,

prechádzajú obe do jedncho zvukn ,,c‘
: na pr.: Levočskí = Le

vockí, Kaločs kí = Kalockí atď. Ako v inších tak aj v tíchto

jestli je pred príveskou stojacja silaba alebo sama sebou, alebo dvoj
hláskou dlhá, príveski koncovka sa skracuje: mňíski, mníška,
mňísko atď. bo Slovenčina dve dlhje pri sebe ňetrpí. Pridávajú sa

príveski s k ŕ, s k á, s ku o najvjacej osobním, redšje ňeosobním živím

a najredsje vecam bezživolníin, ktorje običajňe inšje príveski prijímajú.

ov-f-sk-t-í, ov-hsk-f-á, ov-hsk-t-uo :

otcovskí, otcovská, otcovskuo,
královskí, kralovská, královskuo atď.

Táto prívesku len v tích stojí, ktorje majú prídavnje mená na „ov
K

a tjeto majú len mená osobuje:

1—)—í 1—1—á, 1—I—uo :

ospalí, ospalá, ospaluo.
zvädli, zvadlá, zvadluo atd.

K „í“ pristupujú tjež rozličnje samohláski: ,,el
í
veselí, spozďilí atď



r-H, r-t-a, r-f-uo:

ostrí, ostrá, ostruo atd.

n-hf, n-t-á, n-f-uo;

skalní, skalná, skalnuo,
krásni, krásna, krásno,
zrutní, zrulná, zrutnuo atd. S „n“ spojujú sa

polom všeljake samohláski a i inšje príveski: en červení a v takíclilo

sa „n“ často u nás zdvojnásobiíuj e: s k 1 e ň e n n í, d r e v e n n í, s 1 a -
menní atď. in: jediní; o v -f- n í: duchovní, bojovní, žar
tovní; 1 -i- ní: s p r a v e d 1 n í; t e d l-+-ní: p o c h o p i t e d 1 n í, v i ď i -
t e d 1 n í atd.

t-hí, t-t-á, l-f-uo:

hustí, hustá, hustuo,
tlstí, tlstá, llstuo atď. S „t“ sa spojujú

t jež všeljake samohláski; a t: hlavatí, vlasatí; i t: mesití,
pleci tí; u t: mrzutí atď. Spojujú sa s „t“ aj druhje ešte príveski:
s, o v, n na pr. kremeň istí, b a h ň i s t í, kvetislí, nasali stí,
jedovatí, pracovití, p a n o v i t í, skalnatí, z n a m e ň i t í atď.

c-Hí (c i) cja (ca) cje (ce):

sláci stáča sláce atď. S „c“ spojujú sa

samohláski a dvojhláski; a c: stojací, sloj a cja, stojac je,
j e d á ci, j e d ác a, j ed á c e; úc: treskúci, treskúca, tres
kúce, horúci, horúca, horúce, p a d ú c i, padúca, pä
tí úc e atď; jac: vrjaci, vrjaca, vrjace atď. Ťclací, ka
čací, h a ď a c í, k ň j e ž a c í, husací atď. sem ňepatrja bo v lícbto a

podobních „c“ ku pni slova samostalnjeho patrí, ktorí je tela t, ka
čal, hada t atď. Y grammalikách Českích sa lolo ,,l“ mílňe docela
za prírastok berje. Y tíchto slovách ňjet žjadnej druhej príveski ako

určujúceho všemena j, ja, je.

m-f-í, m+á, m-t-uo:

kolmí, kolmá, kolmuo,
tolmí, tolmá, tolmuo atd. S „m“ spojuje

sa v našom nárečí iba „o“: lakomí, p o v e d o m í atď.
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v-hi, v-f-á, v-t-uo :

mŕtvi, mrtvá, mrtvuo, niúitva. mŕtvo

trjezvi, trjezva, trjezvo atd. spojuje sa vjacej
samohlások i novje príveski: „av

Ä na pr. belaví, krvaví, šte
kaví; „ov

! na pr. duboví, jeloví, boroví; „i v“ na pr.
ohňíví, leniví, zúriví atd.; 1-f-av na pr. chitlaví, pi
c h 1 a v í, s m r a d 1 a v í, pršlaví; 1-t-iv: strašliví, pametliví,
hňevliví, štekliví atd.

Sladjalto, krém hore viššje už doňeseních, vidí sa velká tvorivosť
reči našej v prídavních menách a velká v tvorjacich príveskach rozma
nitost. Z tejto bohatosti reči našej na prídavnje mená pochodí to, že mi
v najvjaccj prípadnostach, kde druhje reči samostatnno slovo so sa
mostatnou kladú, prídavnje so samostatními užívame; mi nevravíme na

pr. statok pána (vímuc jedneho isljeho) rozkaz otca, vuola
matki, duba drevo, dom radi, milost Boha, ovce mlje
ko, hlas neba atd, ale pánov statok, otcov rozkaz,
matkina vuola, d u b o v u o d r e v o, r a d ň í d o m, B o ž j a m i -
losí, ovčje mljeko, hlas nebeskí atd. ba Slováci práve vra

vja i toho pánov statok, pravda chibňe.
Ku zvlášnim formám prídavních mjen prislúchajú zvelšujúce a

zmenšujúce lohoto radu slová. Zvetšujú sa prídavnje mená aleho ohlad
ňe v zrovnávaňí, alebo bezohladňe, neberúc žjadne inšje predmeti lej
podstati alebo vlastnosti do zrovnaňja. Prvuo zvetšuvaňja voláme stu
pimvaňím, druhuo len úhrnkom zvetšuvaním, bo hoc bi aj prídavnuo
meno rozličnje formi jednu z druhej rozvitje malo, v každej ono predca
stojí, čo do víznamu, o sebe a ňeberje ohlad na druhje slová tej pod
slali, lebo vlastnosti. Samo od seba sa rozumje, že ostatúje zvetšenja
je o moc dokonalejšje a vjacej ako prvuo malovnejšje. Formi zrovná

vajúceho zvetšenja sú nasledujúce :

ejší (ší) (na konci slova) naj, na (na počjatku) i

pekní: pekňejší, najpekňejší, nanajpekňejší.
jedovatí: jedovatejší, najjedovatejší, nanajjedovatejší.
spravodliví: spravodlivejší, najspravedlivejsí, nanajspravedlivejší
múdri: múdrejší, najmúdrejší, nanaj múdrejší,
mladí: mladší, najmladší, nanajmladší.
hrubí: hrnbš'', najhrubší, nanajhrubší.



Tvorivá príveska e j š í, š í sa k ňeurčiljemu prídavnjemu menu,
kloruo v tejto prípadnosli je peň slova stupňuvanjeho, privesuje na pr.
pekn (peken) pekňejší, j edovat, j e d o vatejší, spravo
dliv, spravodlivejší, mlad, mladší, hrub, hrubší atd. vímuc

slová, ktorích tvorivá príveska pred určujúcim všemenom í, ja, uo Cjo)

je—je k, ek, i k, ok, bo v tíchto sa tvorivá stupňujúca príveska hňed
na koreň slova pripína, tvorivje leda príveski k, e k, i k, o k doccla

vipádajú na pr. tenkí, íenší, najtenší, mekkí, mekší, naj
mekší, ďalekí, ďalší, n aj ďalší, velikí, vetší (vlasňe velší
s premenou do „d“ a potom „t“ vetší) naj vetší, vis o kí, višší,
naj vi š š í („š“ si predchádzajúce „s“ spodobňuje) hlbokí, hlbší,
najhlbší atd. Tvorivje prídavních mjen príveski k, ek, i k, okňe
prichoďja tu do slupňuvaňja pre dobrozvučnost, lebo bi ňepríležitno
reči a nám ňemiluo bolo počúval: mekčejší, veličejší, viso
č e j š í, hlbočejší. Prcdca sa ale i v našom nárečí a i v Českom, v

oboch ale zrjedka, lež hustejšje v reči Staroslovenskej a Ruskej ejší
na ňeurčituo prídavnuo meno i v tíchto príkladoch pripnutuo nachodí, v

Slaroslovenskej ale ako aj v Ruštiňe „e“ na „a“ sa zmeňí čím slovo istú

plnohlasnost a víraznost nadobúda, na pr. glubočajšij, dalečaj
šij, š i r o č a j š i j atd. v Češtine ale ako v našom nárečí len „e“ ostáva:

tenčejší, prudčejší atď. V Slovenčíňe sú takjeto slová na pr.
trpkí, trpkejší, naj trpkejší, horkí, horkej š i, naj horkej š í;
toto tak stupňuvanuo pre rozdjcl* od horší (pejor). Naše sa tím ďelí
od Staroslovenskjeho, Ruskjeho a Čcskjeho že „k“ na „č“ v druhom

stupňi, vímuc y daktorích krajoch, sa ňemeňí. Príveska š í a ňje ejší
pripína sa aj k druhím ešte a običajňe k tím čo vo forme ňeurčitích
alebo vo pňi slova na d, h, ch vichoďja na pr.

mladí, mladší, najmladší,
bledí, bledší, najbledší,
chudí, chudší, najchudší,
drahí, drahší, najdrahší,
tuhí, tuhší, najtuhší,
tichí, tichší, najtichší,
suchí, suchší, najsuchší.

Jesú ešte aj druhje prídavnje mená, ktorje iba prívesku „ší” majú
na pr.
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starí, starší, najstarší,
slabí, slabší, najslabší,
bjeli, belší, najbelší,
zdraví, zdravší, najzdravší,
bohatí, bohatší, najbohatší,

Daktorje majú obe formi:

milí, milší, najmilší, i

milejší, najmilejší,
krásni, krajší, (i krašší) najkrajší,

krásiíejší, najkrásňejší atd.
Hláski daktorje pred tvorivimí príveskami sa meňja a to „n“ a „t“

prechodja pred ej š í do „ň“ a „t“, bo plná príveska je vlastne i e i š í,
prvuo teda „i

;í do menuvaních spoluhlások vteká a ich zmekčuje, „s“ a

„z“ sa nasledujúcemu „š“ vjacej spodobňujú a tamto do „š“ toto do „ž“

prechodí: pekní, pekňejší, jedovatí, jedovatejší, visokí,
v i š š í, úzki, užší atd, Príveskí ej š í a ší nie sú ňje inšje ako vše

mená, čo ale rozvíjal sem nepatrí. Na tretí a najvišší stupeň prídavnuo
meno povišujúca príveska naj a na je ta samá, v prvej forme ešte

pretjahnutá. Podlá svojho koreňa je táto príveska zo všemena povstala
predložka. Forma nanajvišší, nanajkrajší je len v Slovenciňe

užívaná, velmi malovná.

Daktorje prídavnje mená tvorja z druhích slov svoje stupňa, ňje
zo svojich koreňou lebo pňou. Sem prínáležja:

lepší, najlepší,
horší, najhorší,
menší, najmenší a jako príslovka užívaním

vjacej, naj vjacej.
Ako prvje stupňe tímlo teraz slúža dobrí, zlí, malí, mnoho,

od ňích ale ako vidno dalšje stupňe ňepochodja. Prvje ich stupňe sú:

pri lepší, lepí (vlastňe pekní u Srbou a Horvatou dosjal v tomto ví
zname užívaním slovo) pri horší, horí (u nás už ňeobičajnuo ale v

slovách horkosti, horkí v Českom hore ako koreň sa nachádzajúce),
pri menší, mnij (u nás už vihinuluo ale v Staroslovenčiňe zadržaním)

pri vjacej, val, vet (ved) skaďjal vetší, vetšina.*) Bezohladnuo

*) Kdo bi o tomto obšírňejšje si čítat žjadau, ííech nazre do článku muojho v Ta

. tranke, «ž hore viššje spomenutjeho.



zvelšuvaňja v prídavních menách ňje je docela tak hohatuo ako v sa

mostatních, majúc len málo tvorivích rozličních prívesák; alí, atá,
a t no, i z n í, i zná, iznuo, ale oslatňja príveska aj zmenšuvat muože,
bo zmenšuvaňja nič je ňje inšje, iba zvelšenuo drobňeňja. Formi teda

zvetšeňja prídavních mjen sú:

a t í, atá, aluo:

okatí, okatá, okatuo,
vlasatí, vlasatá, vlasaluo,
fúzatí, fúzatá, fuzatuo,
bruchatí, bruchatá, bruchaluo,
skalnatí, skalnatá, skalnatuo atď.

Okatí je človek velkích očú, vlasatí dlhích vlasou atď. I v

zmisie hromadnom takjeto slová sa berú na pr. hornatí kraj, v kto
rom sú mnohje horí, hvjezdnaluo ň ehe, hvjezdamí ňesčítaními

posjato. Ale moc prídavních mjen spríveskou a tí ňje su aňi zvetšujúce
ani hromadnje, na pr. bohatí, strakatí, gulatí, kostrbatí atd.
Forma druhá zvetšujúcich je:

izní, izná, iznuo:

veličizní, veličizná, veličiznuo,
širočizní, širočizná, širočiznuo,
visočizní, visočizná, visočiznuo atď. Príveska

táto je, ako sme hore viššje povedali, tjež aj pre zmenšeňja a síce v

prídavnom mene drob izní, drob izná, drob iznuo. Príčina úkazu
toholo v reči našej je tá, že zmenšuvaňja je len zvetšuvaňja naopak,
ako to aj sama reč ukazuje, vikladajúc na pr, drob izní inšimí slo
vami velmi drobní, malučkí bárs malí. Pochop d r obuj eh o,
maljeho sa zvetšuje hoc aj sám predmet na vňešnej velkosti uj
mu trpí.

Muožu prídavnje mená v našom nárečí ešte zvetšuvat, jestli sa

Ivorja od toho samjeho samoslatnjeho mena, pri ktorom stoja, čo ale
len v prekárkach a v prezívaňí običajne mjesto má na pr. šelma
šelmovská, cigán cigánski, darobák darobácki atď. Na

zmenšenje prídavnje mená je naša Slovenčina bohatšja ako na zvelše
nje. Formi zmenšujúce sa nasledujúce:



V prvom stupni; ičkí, ičká, ičkuo,
učki, učká, u c ku o,

uškí, ušká, uškuo,
inkí, inká, inkuo,
unkí, unká, unkuo:

maličkí, maličká, maličkuo,
lahučkí, lahučká, lahučkuo,
tichučkí, tichučká, tichučkuo,
drobnuškí, drobnušká, drohnuškuo,
sladuškí, sladušká, sladuškuo,
bjeluškí, hjclušká, hjeluškuo,
malinkí, malinká, malinkuo,
hjelunkí, bjelunká, hjelunkuo.

Y druhom stupni: ičičkí, ičičká, ičičkuo,
uštičká, ušíičkuo,
ilinká, ilinkuo,
ulinká, ul inkuo:

uštičkí,
ilinkí,
ulinkí,

maličičkí, maličičká, maličičkuo,
drobnušličkí, drobnuštičká, drobnuštičkuo,
sladuštičkí, sladuštičká, sladuštičkuo,
bjeluštičkí, bjeluštičká, bjeluštičkuo,
malilinkí, malilinká, malilinkuo,
bjeluliukí, bjelulinká, bjelulinkuo.

V príveskách druhjeho stupňa je prvá čjastka príveski prvjeho
stupňa len opakovaná. V drob u uší ičkí sa tenká „k“ na druhú ten
kú „t

í meňí. Samohláski „i'
4

a „u“ ňepatrja k samím príveskám, ale len

príveski s koreňamí alebo s pňami spojujú, ako aj inde, kde k samjemu
koreňu alebo pňu ňepatrja.

Tvoreňja slovjes v nárečí našom a napospol v reči Slovanskej je
uzloyatuo, ako aj ich povaha v Slovančiňe pre velkú rozmaňilost naj
tažšjc sa dá pochopit. Čo do tvoreňja hlavňích forjem slovjes v jaziku
našom, Dobrovskí ho dobre zrozumeu a dobre viložiu, v jednotlivích
ale fqrmách ňestáu ešte na pevnom mjeste a preto často zablúdim Pri



tvorení hlavňích forjem, že ako rečeno Dobrovskí tn na docela dobrom
základe stojí, puojďerae zn íiím ako za vodcom a na základe od neho
vibádanom rozvijeme rozličnosť tvoreňja slovjes našich. Základ, na
ktorí sa Dobrovskí postavili a nad ktorí mi pravdivejší neznáme, v tvo
rení rozličních forjem slovesních je rozličnuo sa spojuvaňja prívesák s

koreňamí alebo pňami slov. Slovesá, ako sme už aj hore viššje ukázali,
majú zároveň druhím článkom reči svoje tvorivje príveski, ktorje na
koreň alebo peň slov podlá vipočítaňja Dobrovskjeho na šestorakí

spuosob sa pripínajú a stadjalto povstáva šestoraká forma slovjes Slo
vanskích a aj Slovenskích. Rozlicnost v šestorakejlejlo forme záleží
v tom, že prípinki, ktorje príveski s koreňamí alebo pňami slov spojujú,
rozličnje sú, čo uje len vňješok alebo formu slovjes rozmaňito preme
ňuje ale aj rozliční víznam ím dáva. Prípinki menuvanjc sú alebo čislje
samohláski alebo dvojhláski a tjež aj spoluhláski, samje lebo so samo
hláskami spojenje. Takjeto máme dve v našej reči. Zdá sa síce že aj

vjacej v našich slovesách je spoluhlások prípinkovích, ale ňižje pre
ukážeme že ňj e t vjac krém tíchto dvoch, spoluhláski druhje, ktorje k

samjemu koreňu alebo pňu ňepatrja ale sa len pre viplňeňja do slo
vjes vstrkajú, ňemajú ňič s vlastními prípinkamí. Tjeto pripínajúce
hláski, podlá ktorích rozličnosti aj, ako rečenuo, víznam slovjes sa

meňí, a vedia toho aj formi slovjes rozličnje zaraz dolu ňižje vistaví
me. Započňeme od slovjes víznamu trvaňja okamžitjeho, krátkeho, od

seknuljeho, Irebas aj dlhšjcho predca vclmi ňepredJžeňjeho a puojde
me k slovesám dlhší alebo práve vefmi dlhí čas viznamenávajúcim.

Forma prvá slovjes je tá, kde sa príveski slovesnje bezprostredne
bez ptnhoci všetkej prípinki na koreň slova pripínajú, ktoruo tvoreňja
je najprostejšje a preto sa aj forma táto za prvú počituje, na pr. d a-í,
da-u, d á-m, ču-t, ču-v, ma-t, má-m, tjcc-t, pjec-t a t L

Forma táto sa podlá ukončeňja koreňou samo lebo spoluhláskou na

dvoje rozchodí. Prvje tri doňesenje príkladi patrja k prvjemu, druhje
tri k druhjemu spuosobu tejto formi.

Forma druhá má medzi príveskami a koreňom lebo pňom slov

prípinku „n u“ na pr. vad-nú-t, v ad-n u-v, sed-nú-t, sed
mi-v, dúch-nu-t, d ú c Íl- n u - v atd. Takáto forma je i v Latin
čiňe i v Réčíiňe, na pr. s ternu e r e, ô'eízvvíu novšje ô'eixco atd.
Forma táto je v mnohích slovesách s prvou spojená a preto sa aj za
druhú po pravde ráta na pr. v slovesách ťa-1 , t a-u v prítomnom



tne-m, (Česki-lnu), pja-t, p a-u, pňe-m atď. prichádzajúce v

slovách zloženích na pr. rozpjat, pripjat atď.

Tretja forma k spojeňú prívesák s koreňom alebo pňom slov užíva
samohláski „i“ a je táto forma čistá na pr. hoň-it, h o ň-i-u, hoň
í - m, r o b - i -1, r o b - i - n, r o b - í - m, v o z - i -1, v o z - i * u, v o z -
í-m atd.

Štvrtá forma má za prtpinku dvojhlásku ,Je“ je ale už v Sloven
čiňe v mnohích slovesách pooškjeraná. K nej palrja na pr. mdl-je-t,
mdl-je-m, tl-je-t, tl-je-m, hrb a t-j c-1, hrbaí-je-m atď.

Pjata forma vsádza medzi príveski a korene lebo pňe slov samo

hlásku „a“ lebo dvojhlásku „ja“ a je običajňe, hoc aj ňje všade, forma
čistá: vol-a-t, vol-a-u, vol-á-m, sed-a-t, sed-a-u, scd
á-m, pad-a-t, pad-a-u, pad-á-m, vrac-a-t, vrac-a-u,
vrac-ja-m atd

Šjesta forma má medzí príveskami a koreňamí lebo pňami slov

prípinku u v a: m í 1 - u v a -1, m i l - n v a -u, p o 1 - u va -1, p o I - u v a - u,
gazd-uva-t, gazd-nva-n atd. Sem patrí aj forma ava alebo áva
(aava) i z predošlej zrobená ú v a (mrva): sed-áva-1, scd-áva-u,
sed-áva-m, vol-áva-t, vol-áva-u, vol-áva-m, pol-úva-t,
pol-úva-u, pol-úva-m atd. — Že formi tjeto sú nám pre dobruo

zrozumeňja našich slovjes duoležilje a mnoho od nich sa nachodí

uchíleňí, musíme ich dolu ňižje ešte obšírňejšje rozobral.

Prípinki teda v slovesách sú podlá nášho vipbčítanja nasledujúce:
nu, je, i, a (ja) uva (ova). Otázka je akjeho su puovodu a jakje
ho víznamu tjeto prípinki? Samohláski nemajú bezpochibi žjadneho
ďalšjeho samoslatnjeho víznamu, ale v silabách zloženích zdajú sa bit

všemená, menovite v n u a ova ukritje, ktorje pochop tím vjacej
spredmetňujú, v trváňi usekujú, alebo predlžujú. Dobrovskí síce drží

„n“ v „nu“ čisto za dobrozvučnuo a Poljak Cegielskí v dnokladnom

svojom článku o slovese polskom, v polskom časopise Orendovniku
na r. 1842 vitlačenom „v“ čisto za vsadenú spoluhlásku medzi samo

hláski pre ulahčeňje visloveňja, nám sa ale ani jedno aňi druhuo prav
ďivím bit ňezdá. Zo samohlások sa v prípinkach nachodja len čistje a

puovodňje samohláski: a, i, u, zmješaních a odvodeních „e“ a „o“ tam

ňjet hoc bi sa aj v mnohích slovesách na pr. videu, s eden atď.

inakšje viďelo. Dvojhláska „je“ bola vlastne puovodňe „ja“ a len v

zmekčeňí „a“ na „e“ poprechádzalo. I toto je duokaz za čistotu a



najyetšú puovodnost zmjeňeních troch samohlások. Inšjo viplňujúce
samohláski v našich slovesách sú tjeto: „ď

4
, „j” na pr. bu-d-em,

i-ď-em, sto-j-ím, bo-j-ím sa atd, Korene prvích sú „biť
4
, „i"

a druhích dvoch sta, ba, ktorje sa ale s prípinkou bezprostredne
nespojujú lež len po viplňeňí ich spoluhláskami naznačením!. I v Ré

ckej a v Latinskej reči nachádzajú sa takjelo doplňujúce spoluhláski,
na pr. v Réčíiňe t: tvtctm, u Iccupcnno, v Latinskej „n”; s tern o,
s i no atd. I v tíchlo rečach ako i v našej viplňujúce tjeto spoluhláski
v dokonále minulích časoch sa ňeukazujú, v našej na pr. stáu som,
bán som sa, šjeu som, bou som atd. Spoluhláska „k" v zmeň
šeních slovesách v našej Slovenčiňe običajná na pr. bežal, bežkal,
lapkal (zr. Českuo tápal) má inší víznam a ňemuože sa doplňujúcou
nazval, preto ona aj v inších časoch tak ostáva.

Yistavjac formi slovjes našich v jednom prjehlaďe, oddáme sa

teraz do každej z ňích o sebe a vivedjeme každú, obšírňejšje.
K prvej forme pričítali sme tjc slovesá, ktorje príveski slovesnje

krém všetkej pomoci prípinki na koreň slova pripínajú a rozdelili sme

ju na dvoje podlá toho, ako sa koreňe na samo lebo spoluhlásku skon

čujú. Z povalu rozlično ukončeních líchto koreňou lahko každi uhádňe,
že tvoreňja čašou a spuosobou (modi) v prvích musí bit ňenúíeňejšje v

druhích naproti tažšjc, núteňejšje ho sa samohláski so spoluhláskami, a

lakje sú príveski slovesnje, lahšje spoja ako spoluhláski so spoluhlás
kami, kde často pre ňemožnost spojeňja jcdnich s druhími zmení vše-

Ijake sa stal musja. Ostaňme pri čase prítomnom, menosloví a tak

rečenom ňeurčitom spuosobe a vistavme v líchto slová obojakjeho za

končeňja. Príveski prívedeních sú u nás v Slovenčiňe; „m“, „u“, „í.
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Koreňe na pr. d a, pi, bi, ču, d u, sto majú:

dá-m, d a-u, d a-1:

pi-j-em, pi-u, pi-t,
bi-j-em, bi-u, bi-t,
ču-j-em, ču-v, ču-t,
du-j-ern, du-v, du-t,
sto-j-ím, slá-v, stá-t.

Koreňe spoluhláskou ukončenje, na pr, ved, klad, b’r, ď r,
vez, moh, t e k, majú:



veď-j-em, vjed-ouv vjes-t,
klací-J-em, klád-ou, klás-t,
ber-j-em, bra-u, bra-t,
ďer-j-em, dra-u, dra-t,
vez-j-em, vjez-ou, vjez-t (vjest)
muož-em, moh-ou, muoc-t (muozt)

teč-j-em, tjek-ou, tjcc-t.

Z doňeseních príkladou patmi jo rozďjel medzi slovami dvojako
sa ukončujúcimi. Prvjo ktorích korene na samohlásku vichodja, vímuc

v najvjacej takíchlo slovách čas prítomní, sa bezprostredne s príves
kami spojujú, v druhích na proti tomu, vímuc neurčití tak rečení spuo
soh, samohláski pomočuje sa ukazujú a v neurčitom v najvjacej sem

patrjacich slovách puovodnje svoje spoluhláski, že sa s príveskou dobre

zňjest ňemuožu, na inšje premenujú.
Medzi slovami na samohlásku v koreni sa končjacimí ňjet mnoho

takích, ktorje bi všade bezprostredne príveski slovesnje na koreň pripí
nali. Takje sú na pr. d á m, z n á m, z d á m sa, m á m a daktorje inšje.

Najvetšja čjaslka slov sámohláskamí v koreňoch ukončeních v prítom
nom čase má alebo spoluhláski so samohláskami alebo samje samo

hláski viplňujúcc; spoluhláski so samohláskami na pr. sto-j í-m,
ču-je-m, ku-je-m, ži-je-m, alebo samje samohláski na pr.
vej-e-m, le j-e-m, praj-e-m ktorích koreň slovesní je vja,
1 j a, prj a. Keď sa v prítomnom čase tímto príveska pridáva, „a“ kon
covuo sa na „e

í meňí a korennej hláske sa „e“ predhadzuje. Že ale v

tíchto slovách mjcslo puovodnej samohláski „a“ druhá sa do koreňa

dostáva, stáva sa toto „a“ v „e
íť

prcmeňenuo samohláskou pomocnou.
Z koreňou tíchto slov vidno, že tu „j“ ňj e je ako v prvích viplňujúcim. V

slovách kde sa koreňe na spoluhlásku končja vetšjc ako pri prvích, čo
sme už povedali, zmeni sa stávajú, bo v ňích, vímuc ňeurčití, v prítom
nom i v menosloví viplňujúce spolu i samohláski sa ukazujú a v ňeur
čitorn i v prítomnom mnohje koncovje spoluhláski pre ňemožnost spo
jeňja sa s príveskami na inšje sa premeňujú, na pr. veď-j-em,
vjes-t, plet-j-em, pljes-t, vjed-ou, pljet-ou atď. Vi

plňujúce hláski sú tu „j
í

„e
{

„o.
íť

Ňje takích mnoho v našej Slovenči
ňe, ktorje bi sem patrili a viplňujúcc „j“ v prítomnom čase ňemali. V

m nože m od koreňa m oh, je „u“ rovňe viplňujúca hláska. Y slove-



sách b r au, dra u, linau a inších podobních je ,,a
i;

íjež len hláska

viplňujúca, bo slmor sa muože vzjat za koreň b’r, ď r, hon ako

b r a, dra, h na ktorje samohláski v rozličnícb tvoreňjach často vi

padajú. Z tejto pričiní mohli bi sa račej slovesá tjeto, bo v nich „a“ je
vlastne prípinka, ku pjatej forme počituvat. Dobrovskí berje za ich

koreň slovesní bra, dra atd. a preto ich ráta k forme prvej. Čo sa

prjemeni koncoviek spoluhlások tiká, stáva sa ona v prítomnom čase a

aj v neurčitom tak rečenom spuosobe, v mcnosloví naproti ňjet prje
meni žjadnej, bo tam pod ochranou hrubjeho „u" a samohlások pred
ňím stojacích, običajňe tjež hrubích, koncovje spoluhláski koreňou v

svojej puovodnosti sa zadržal mohli. Prjemena sama v neurčitom spuo
sobe stáva sa na ten spuosob, že jazikovje spoluhláski „d" a „t

4,

pred

príveskou „t
ťí v neurčitom spuosobe stojacou vislovit sa nedajúce na

„s“ sa rneňja, čoho aj v inších rečach, v réckej na pr. a latinskej

príkladi máme: p 1 au der e, plaustrum, namjeslo pl au d t rum
TC6LOTEOV, 7isi<jO'i/V, nám]esto 71EL&-TEOV, ETCEtiJ-&i]v atd. „z“ potom

tjež ako „s“ v ňeurčitom vislovuvat sa počuje a hrdelnno k do „c
4” a

„h“ do „z“ ktoruo sa ešte príveske „t“ vjacej pripodobňuje a na „c“

naráža, sa rneňja, na pr. koreňe slovesnje pek a moli majú v neur

čitom spuosobe p j e c t, a m noc t (muozt). V prítomnom čase sa „d"

a „t“ pred mekkím „j“ na „ď“ a „t
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a „k”, „h” u Slovakou na „č” a „ž
4,

rneňí na pr. pracíjem od koreňa prad, p lei jem od koreňa piet
a tak tjež veďjem, kladjem atd. koreňe slovesnje pek a m oh

majú v prítomnom pečjem a m nože m. Tak tjež vlečjem, llč
jem, t e čj e m atd; — Čo do predlžuvaňja siláb korenních pri dakto

rích slovesách v menosloví a v ňeurčitom spuosobe, podlá nášho dom

ňeňja pochodí ono stadjal a v tích slovesách mjesto má, kde sa víznam

stáva trvácejší, predĺžeňejší, na pr, vjedou, kládou, vjezou,
ň j e s o u, v j e s t, k lás t, vjezt, ň jest atií. Na potvrdeňja'tohoto
muožeme privjest aj druhje slová, v ktorích rozličná forma, kratšja i

dlhšja, je v užívaňí a z ktorích kratšja pri vízname trvaňja chitro ube

hujúceho alebo krátkeho , dlhšja na proti pri vízname trvaňja predĺže

njeho sa kladje na pr. povedal chitro, p o v j e d a t pomalí, p o 1 u -

v a t jeden raz, polúvat vjacej, mnoho razí atd. Kde je víznam

trvaňja odseknutjeho, chitro prebehujúceho, tam sú slovesá do l ve
i

formi patrjace i v menosloví i v ňeurčitom krátke a jeslli sa trvaňja má

zdĺžit, prechádzajú do inšej formi, na pr. p i u, b i u, čuv, b r au,



dr.au v predĺženích pijan, b í j au, č ú v a u, (načúvali) b jer au

(zobjerau) J j e r a u (zdjerau) atd. Stáu je i v tejto forme dlhuo,
bo má víznam trvaňja dlhšjeho. Vlastne i ono prechádza do inšej formi,
bo s t á u je s t a a u. Y Srbskom je i v skutku v tejto forme s t a j a o

(stáu). Víznam trvaňja odseknutjeho má s t au (zaslau, postau, lež
víznam dlhší má postáli).

Daktorjc slovesá sem do tejto formi patrjace v rozličních tvore

ňjach rozmaňito sa meňja. Takje sú bit, (but) í t (íst)jest. Koreň
bit (but) je b u a mi Slováci dosjal ešte puovodňe hovoríme but.
Menoslovja i neurčití je od tohoto koreňa bou (buu), but (bit), lež

prítomní čas má od inšjeho koreňa a to od a s (es) som atd. V budú
com čase má b u viplňujúcu hlásku „d" b u d e m. Koreň od í t (íst)
je i. Od tohoto koreňa je prítomní čas a neurčití spuosob í t (íst)
i Jem, menoslovja ale išjeu, š jen je podlá isteňja našich doteraj
ších nčeních Slovanskích bádačou jazika od koreňa š e (šed). Učení

Poljak Cegielski zajedno kladje koreň tento s koreňom chod. Mňe
bi za zdalo že koreň je id, bo v ňeurčitom u Slovákou í s t sa užíva a

viplňujúca spoluhláska ňezvikla v tejto Ivej forme do ňeurčitjeho vcho

dit, v menosloví potom je tjež uje len š j e u ale aj išjeu užívanuo.
Ked bi toto stálo, muselo bi sa „š” vzjat ako prjechod „d“ do „s“, ktorí

je običajní a zmekčeňja jeho pred „j“ na „š.“ Koreň od jest je e d,
spoluhláska leda „d“ patrí podstatne ku koreňu, ona ale v prítomnom v

dakolko osobách vipadá: j e m , j e š , j e , j e m e, jete, v tretej ale
osobe množnjeho počtu ako i v menosloví a aj v ňeurčitom spuosobe,
v tomto pravda premeňená, ostáva: j e d j a, j e d o u, j e s t. Pre toto

vipadnutja spoluhláski „d“ daktorí Slováci vislovujú v prítomnom čase

jjem, t. j. „j“ tak silňe ako zdvojnásobňenuo. Hnát má v prítomnom
čase žeňj cm. V slovese tomto v prítomnom čase pred tenšou samo
hláskou predchoJí „h“ do „ž"*

4
, pred hlbšou ostáva: hoňím atJ.

K forme druhej pričítali sine všelkje tje slovesá, ktorje príveski
ku koreňu lebo pňu slov pomocou prípinki n u prirážajú. Prípinka táto

ňje je len viplňujúca, ale sa ona tuhšje so slovom zrastá a aj víznamu
v mnohích slovesách zvlášni obrat dáva. Ako za prjechod od prvej for
mi k druhej muožu sa považuvat tje slovesá, ktorje prípinku n u (n)
len v prítomnom čase vsádzajú, v menosloví ale a v ňeurčitom bez ňej
ostávajú. Sem patrja na pr. žňem, s taň e m, rekňem atd. ktorje
v menosloví a v ňeurčitom majú: ž a u, ž a t, s t a u, s t a t, r j e k o U,



r j e c t. Prezrime už saimio Ivoreňja, vezmite na pr. korene mi, vi,
duch, chvat, vad, p a d, klorje mat budú:

v prít. menosl. ňeurčilom.

mi-ň-jem, mi-nu-v, mi-nú-t,
vi-ň-jem, vi-nu-v, vi-nú-t,
dúch-rň-em, dúch-nu-v, dúch-nu-t,
clivat-ň-em, chvat-nu-v, chvat-nú-t,
vad-ň-em, vad-nu-v, vad-nú-t,
pad-ň-em, pad-nu-v, pad-nú-í.

Pri tíchlo slovesách zaraz to do očú padá, že prípinka n u v prí
tomnom čase v celosli svojej sa nezadržala, a to prelo že hlbokuo ,,u

c'

medzi „n“ a plnohlasním „m“ na konci je ňcpríhodnuo, odtjal vipadá a

druhej samohláske „e“ ktorá je k visloveňú koncovki slovesa vonkon
com potrebná, mjesto popúšía. Y menosloví a v ňeurčilom sa ona čisto

zadržala, stáva sa ale a u Slovákou velrni zhusta že v menosloví práve
tak ako aj u Čechou vipadá a na jej mjesto k spojenú príveski s kore

ňom lebo pňom „o“ ako po hrubích spoluhláskach prichádza, na pr.
Slováci vravja mjesto d ú c h n u v, c h v a t n u v, v a d n u v, d ú -
c h o u, chválou (schvatou) v a d o u akí., čo všade sa tam stat muo

že, kde sa koreň lebo peň slovesa spoluhláskou ukončuje. Slováci íjež
dakedi v menosloví prívesku „u“ s predchádzajúcim „u“ ako jej podob
ním do vedná stahujú, hovorj ac mjesto m i n u v , v i n u v, m i n ú, v i -

nú, čo ale ako rjedko a čjaštočnuo a pritom formu hubjace v reči

spisovnej užíval sa ňemá.

Daktorje z tíchto slovjes, klorje v menosloví n u vistrkujú a v

koreňi lebo v pňi na „d“ sa končja, obchocíja sa aj v ňeurčilom spuo
sobe bez tejto prípinki, čo ale u Slovákou len velmi rjedko sa stáva, u

inších Slovanou ale zhusta sa prihadzuje. Takuoto sloveso je u nás

Slovákou kradňem, ktoruo v ňeurčilom ňj e len kra d núl ale aj

kras t má.
Z ohladu predĺženja siláb to sa poznamenal musí, že sa v prítom

nom tje predlžujú, ktorje prípinku n u ku koreňu na samohlásku sa

končjacemu prirážajú na pr. hiňjem, vi ň jem, miň jem akí. tje

naproti, ktorje ju ku koreňom na spoluhlásku vichádzajúcim priberajú,

majúc vjacej hmoti a sú krátke na pr. v a d ň e m, k v i t ň e m akí.



Do tretej formi položili sme Ije slovesá ktorje prípinku „i“ k svoj
mu utvorenú potrebujú. Táto forma je, ako sme už aj hore viššje spo

menuli, najčistejšja a naj zavaruvaňcjšj a. Tvoreňja jej je nasledujúce:

Menosl. Neurčití:

rob-i-u, rob-i-t,
plod-i-u, plod-i-t,
chit-i-u, chit-i-t,
kaz-i-u, kaz-i-t,
štep-i-u, štep-i-t.

Prít.

rob: rob-í-m,
plod: plocí-í-m,
chit; chií-í-m,
kaz: kaz-í-m,
štep: štep-í-m,

Kde sa korene lebo pne slovjes na samohlásku skoncujú, tam sa

ešte jedno „i“ k pohodlňejšjemu visloveúú na koreň prilepuje na pr.
h o - j - í m , h o - j - i u, h o - j - i t, b r o - j - í m , b r o - j - i u, b r o -
j -it atd. Dlhá silaba v prítomnom čase slúži len k viznamenaňú a

viznačeňú prítomnosti.
K štvrtej forme rátali sme Ije slová, ktorje za prípinku majú „je“

ktorá ale v mnohích sem patrjacich slovesách ujmu trpí, Tvoreňja
líchto je nasledujúce:

Neurčili ;Prit. Menoslovja.

zr-je-m
šer-je-m,
hliv-je-m,
koslnat-je-m,
šediv-je-in,

zr-je-t,
šer-je-t (sa)

hliv-je-t,
kostnat-je-t,
šediv-je-t.

zr :

šer:
hliv:
kostnat:
šediv:

zr-e-u,
šer-e-u,
hliv-e-u,
kostnaí-e-u,
šediv-e-u,

í v líchto slovesách v menosloví „j
íť

vipadá a to z tej pričiní že je
zmisel slova tam už viplňení, a že v tej istej silabe je dvojhláska „eu.“
Sú ale slovesá v tejto forme, ktorje ňje len v menosloví ale aj imíe z

prípinki „je“ jednu lebo druhú čjastku vistrkajú. Sem palrja na pr.

Prít. Menosl. Ňeurčilití.

misl: misl-í-m, misl-e-u, misl-je-t,
misl-e-t.

kip: kip-í-m, kip-e-u, kip-je-t,
kip-e-t.



Prít. Menosl. Ňeurčitití.
sed; seď-í-m, sed-e-u, sed-je-t,

secí-e-t.
vid: viď-í-m, vuí-e-u, viď-je-t,

vid-e-t.
vis: vis—í—m, vis-e-u, vis-je-t,

vis-c-t.
Pri líclilo a ím podobních slovesách v prílomnom čase vipada „e“

a na to injesto ako aj pre zmisel sa „j“ dĺži, v mcnosloví naproti vipadá

„j
ft a v neurčitom sú obe formi kratšja i dlhšja v užívaní. Koreň c h’c

(choc) ma chcem, c h c e u , c h c e t i c h c j e t a tak aj s t r; strení,
streu, stret i strjet a zároveň tímto i inšje. Ňje je ale tento rozdjel len

vo forme, lež aj vo zmisle, bo u Slovákou formi dlhšje majú víznam

trvaňja dlhšjeho, formi naproti kralšje trvaňja menšjeho. Spoluhláski,
ktorje sa zmekčujú, v tíchlo slovesách ako „d

14
, „n“. „t“ pred prípinkou

„jé“ hoc sa ona aj celá ňezachová, sa mekčja: vidím, videu,
k o s t n a t j e m, k o s t n a t e u atd. Sloveso v e d j e t a z ňeho a z pred
ložki po zložením povedal, povjedat, ktoruo ale vímuc prí
tomnjeho času do pjatej formi prechodí, v prítomnom čase vihadzuje

„d“, a tak teda je vjem, povjem mesto vedjem, povedjem.
K pjatej forme povedali sme že prislúchajú tje slovesá ktorje

medzi príveski a koreňe lebo pňe slov majú vsadenú samohlásku „a“
alebo aj dvojhlásku „ja.“ K tejto samej forme muožu sa ale krém me

nuvaních počítal aj tje slovesá, ktorje majú víznam častotliví a tomuto

k vuoli tvorja formi dlhšje pomocou „a“ pred ktoruo sa pre lepšje vi

sloveňja „j“ alebo „v“ dostáva. Najprú pretrasjeme prujšje a potom

prejdeme k častotlivím slovesám, Tvoreňja prujších ide na tento

spuosoh:

Prít. Menosl. Ňeurčití.

vol; vol-á-m, vol-a-u, vol-a-t,
had: bad-á-m, bad-a-u, bad-a-í,
kár: kár-a-m, kár-a-u, kár-a-t (prekáral)
zisk; získ-a-m, získ-a-u, získ-a-t,
vít: vít-a-m, vít-a-u, vít-a-t.

Moc sem patrjacich slovjes ňemá v prítomnom prípinku „a“ ale
druhú na jej mjeslo, a to preto že sa mekká v prítomnom sa ukazujúca



s dlhím „á“, ktoruo lu pre viznačeňja prítomnjeho času stojí, nijak v

našom nárečí zňjest ňemuože. Daktorje z tíchto slovjes si aj tak po

máhajú, že po mekkích dlhuo „a“ v „ja" rozpúštajú, kde sa už polom
mekká s nasledujúcim „j“ dobre znáša. Príkladi spomenutích slo

vjes sú:

huk: huč-í-m, huč-a-u, huč-a-t,
krik: krič-í-m, krič-a-u, krič-a-t,
maz: maž-e-m, maz-a-u, maz-a-t,
rez: rež-e-m, rez-a-u, rez-a-t,
kas: kaš-e-m, kas-a-u, kas-a-í.

Daktorje z tíchto slovjes, majúc dlhú silabu koreňmi, dlhuo „a“

alebo dvojhlásku i pre tu príčinu v koncovke predĺžením „a“ mat ňe
muožu, ale mjesto neho berú druhú prípinku:

vjaz: vjaž-e-m, vjaz-a-u, vjaz-a-t,
kús: kúš-e-m, kús-a-u, kús-a-'t,
pás: páš-e-m, pás-a-u, pás-a-t atd.

Krátko „a“ bi tjeto slovesá tak dobre v prítomnom mat mohli ako

ho aj v menosloví a v neurčitom majú, medzitím mekkje kde muožu

vihibujú sa hrubím samohláskam, trebas sa to za žjaden zákon v našom

nárečí držat ňemuože. Ale pri vipúštaňí lohoto „a“ V prítomnom sa

dozaista i víznam do ohladu berje, ktorí je pravda v tíchto slovesách

dlhšjeho trvaňja ale ňje je častotliví. Kacíenáhle častolliví víznam v

tíchto slovesách sa ukazuje, vistupuje i „a“ s ňím a to vo forme puo

vodňej a v nárečí užívanej, na pr. držím, zdŕžam, kričím, s k r í -
kam, hučím, húkam, pášem, opasujem, opásavám atd.

Vo slovesách zdŕžam, stáčam, lúča m ako v časlotli vích v našom

nárečí ohičajňe bíva zdĺžeňja sa na koreňmi silabu pretahuje a tak po
tom za mekkími krátko „a“ v koncovke štát muože. Y slovesách skrí
kam, húkam tvrdá pňa koncová spoluhláska k pohodlňejšjemu sa

spojeňú s „a“ naspet prichodí, v daktorích zase slovesách, -ako sme už

aj hore viššje spomenuli, dlhuo „a“ na „ja“ sa rozpúšta abi mekká
dobre obstál mohla, na pr. vr a c-j a-m. Vracám je pre ucho slo
venskuo urážlivuo. Často sa i to sláva, že koncovje spoluhláski kore
ňou lebo pňou slovesních ktorje ňezdajú sa mekkje v prítomnom čase

prípinku, íenšú samohlásku „e“ alebo dvojhlásku „je“ majú na pr.



or-je-m, kop-e-m, rúb-e-m, žobr-e-m atď. v menosloví
ale a v neurčitom majú prípinku hrubuo „a“: or-a-u, or-a-í,
kop-a-u, kop-a-t, rúb-a-u, rúb - a-1, žobr-a-u,
žobr-a-t. K takímto slovám a k tejto forme bi sme mi počí
tali tjež slovesá brat, drat, prat a ím podobnje, ktorje Dobrov
skí k prvej forme prirátali, mi ale a s vetším právom do tejto formi

umestujeme, bo je očividne ich koreň b’r (ber) ď r (der) p’r (per) a

„a“ je len prípinka. Y prítomnom čase majú tjeto slovesá: berj e m,
tí e r j em, perjem ateí. Ňech ňikdo ňeklatíje ich vedno so slovesami

dám, známa tímto podobními, bo tíchto koreň je skuločňe cla, zná,
v tích ale koreň je inší. Otázka teraz povstáva, prečo tje viššje uve

ďenje slovesá v prítomnom za prípinku tenšú samohlásku majú, v dru
hích ale hrubú? Dvojako sa to muože visvetluvat a to alebo pre ví

znam alebo pre mekkje koreňou alebo pňou koncovje samohláski ktorje
sa nám už teraz pravda mekkími bit ňezdajú, puovodňe ale v tíchto

slovách mekkími bit mohli. Druhuo toto domňeňja je pravďivejšje a

potvrdzujú ho ňje len druhje príkladi z nášho ale aj z Českjeho ná

rečja. Z nášho nárečja potvrdzujú ho tje ílová, ktorje v tejto forme v

prítomnom dvojakuo ukončeňja majú, z ktorích v jednom je prípinka

„e“ s prechádzajúcou mekkou, v druhom prípinka „a“ s predchádzajú
cou tvrdou, na pr. šeptám a šepcem, hukotárn a hukocem,
ligotám sa ligocem sa, steňjem a stenám, kutám a

kucem atd. I Českuo nárečja podopjera druhuo domňeňja a to ako

podobnimí slovesami tak aj timí ktorje v koreňi na „r
-í sa končjac v

prítomnom dvojako sa písat muožu: bereš i ber e s, bere i ber e

kde v ostalňej prípadnosíi „r
í

je mekkuo. Z toho sa zavjerat dá, že v

slovách hore viššje uvetíenfch; orjem, kopem, rúbem, žob
rem, a v inších tímto podobních koncovje spoluhľáski koreňou a pňou
mekkími alebo dvojakími, mekkími a tyrdími, boli a mekkosí v prítom
nom , tvrdost v menosloví a v ňeurčitom zadržali, bo v skutku spolu
hláski tjeto a aj inšje tjež mekkje bit muožu, ako to i zo Starosloven

čini i z terajšej Ruštini a Polštini visvitá. Y Staroslovenčine a Ruštiňe

značja sa kecí sú mekkje mekkím jer ketí sú tvrdje tvrdím jer,
z ktorích prvuo nič je ňje inšje ako „i

-t čo do spoluhlások aj rečou

zmekčit sa mohúcich vsjakňe, pri inších samou rečou ňemohúcich sa

zmekčit vonku ostáva, druhuo zas je odpadnutuo alebo „o“ alebo „a1

" a

tak v prvej prípadnosíi je spoluhláska mekká , v druhej tvrdá. V Pol
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štiňe sa značja mekkje spoluhláski čjarkou C ’) ktorá znamenajúc „i“
z premenčivích mekkje robí a pri ňepremenčivích v predĺžení slova jako
„i“ sa ukazuje: telo polskí cialo (vlastňe čalo), veňjec polskí
vianek (vlastňe v’anek), rob i t polskí robič. I v našej Slovenčiňe

sú spoluhláski v takíchto silabách mekkje na pr. vjac, p j a t i, robja
atď.ňepovažujeme ich ale za mekkje bo ich s tvrdími na jeden spuosob
vislovujeme. Tak i v Češíiňe sú mekkje na pr. v d o m e (vlastňe dom

je) kope (vlastňe kopje) atd. ale sa tu „m“ a „p“ za mekkje ňeberú,
bo ich na mekkí spuosob vihovárat ňepočujeme.

K forme tejto pjatej pričítali sme aj tje slovesá, ktorje častotliví
víznam nadobúdajú a pomocou prípinki „a“, ktorjemu sa pre lepšje vi

sloveňja „j“ alebo „v“ predkladá, s príveskami svojimi sa spojujú,
Tvorja sa tjelo častotlivje slovesá z koreňou alebo pňou všetkích štír

predchádzajúcich forjem nasledujúcim spuosobom:
Od prvej. Koreňe prvej formi končja sa, ako sme pri pretrja

saňí tejto formi povedali, na samo lebo spoluhlásku. Ku koreňom

prvjeho spuosobu patrja na pr. bi, pi, da, ču, du, z ktorích na
ten spuosob častotlivje sa tvorja že sa ku koreňom na samohlásku „i“
sa končjacim „a“ s predkladkom „j“ ako prípinka s príveskami ich vja
žucja pripojuje, ku koreňom naproti na inšú ako „i“ samohlásku vy

chádzajúcim prípinka „va“ t. j. „a“ s predkladkom „v“ ktorí k dobrjemu
visloveňú slúži, pristáva, a tak teda bude: „bi“ bí-ja-m, pi-pí
ja-m, da dá-va-m, ču č ú - v a - m (načúvam) du d ú - v a - m

atd. Všetkje ale koreňe na „i“ vichodjace nemajú prípinki „ja“, lež

daktorje majú aj „va“ a to tje, v ktorích za starodávna tolo „i“ ako „y“
sa vislovuvalo a v Češtiňe až po dňes sa tak píše, na pr. kri krí
va-m (skrívam, Českí skrývám) mi mí-va-m (umívam Českí

umývam). Tohoto príčina je tá že „y“ povstalo z „u“ (b u t Slovenskí,
Českí byt, p 1 uje m Slovenskí, Českí plývám) ktoruo „u“ ako aj

„i“ nasledujúcu spoluhlásku prípinki si pripodobňuje. Jest!i sa koreň
uje na samohlásku ale na spoluhlásku končí, vtedi sa čistuo „a“ ako

prípinka vkladá na pr. z koreňou pek, t e k, klad budú častotlivje
pjek-a-m, tje k-a-m (pretekám) na-klad-á-m. Dakedi si

prípinka „a“ koreňmi samohlásku v takíchto slovesách po sebe rovná,
na pr. z koreňou ňes, vez, budú častotlivje znáš-a-m, zváž
a-m. Tjeto dve slovesá a inšje ím podobnje, ktorje i do tretej formi

prechodja, muožu sa aj za častotlivje z koreňou tretej formi pochádza-



júce považuvaí. — Jestli koreň len zo samích spoluhlások záleží, vsá
dza sa medzi spoluhláski koreňa visloveňja ulahčujúce „je“ na pr. z
koreňou br, d r, budú častotlivje z b j éram, z d j e r a m. Dakedi ale
vkladá sa, v Slovenčiňe pravda zrjedka, len čistuo uhlahčujúce „i“ na

pr. od ňeobičajnjeho žbem (žžem, žžau, zažau atd) odvodzuje sa čas
totlivuo z až í ham, od zvem, zvau akí. ožívam atd.

Od druhej. Slovesá tejto formi stávajú sa častotlivími jestli
prípinku „nu“ vihocíja a inšú na jej mjesto položja, a to za koreňamí na
samohlásku vichodjacimí „a“ s predkladkom „j“ za „i“, „v“ za hrubím

„í“ t. j. starodávnim „y“, a za koreňamí na spoluhlásku sa končjacimí
čistuo „a“ na pr. od koreňou slovjes viňjem, kiňjem po vihoďeňí

„n“ a prilepeních samohlások teda od mi, vi, k i budú častotlivje slo
vesá: mí-ja-m ví-j a - m (zvíjam) kí - va-m. Od koreňou slovjes
t i s k ň e m, t r h ň e m, p a d ň e m, v a d ň e m, k r a d ň e m, po .vihocíeňí

„n“ a priloženej samohláski, teda od tis k, trh, p ad, v a d, k rad
budú naproti tomu častotlivje slovesá tisk-á-m (slísk-a-m) trh
á-m, i trhám (stŕham sa) p a d-á-m i pádam (spádam) vad
á-m (uvádam), krád-a-m (ukrádam sa). Korenná silaba s malirní
víminkamí sa všade predlžuje. Sú v tejto forme- krém toho zvlášne ešte

častotlivje slovesá, v ktorích „nu“ alebo račej „n“ sa ňevihadzuje, lež

ostáva, a tak sa považuje akobi k samjemu koreňu patrilo. Žebi ale
tímto po pripojeňí „a“ vislovuvaňja tažkuo a dakde aj ňemožnuo sa

stalo, predhadzuje sa k ulahčeňú vislovuvaňja pred „n“ „í,“ Takjeto
častotlivje slovesá odvodzujú sa najvjacej od slovjes jednosilabičních,
od vjacejsilabičních redšje. Sem patrja na pr. pňem, pat, čňem,
čat (začal) tňem, ta t, žňem, žal (zažňem, zažal) tkňem,
t k n ú t, m k ň e m, m k n ú t (zamkňem, zamknúí) s c h ň e m, s c h n ú t
a vjacejsilabičnje hasňem, hasnú t, miňjem, minút atd. z

ktorích koreňou s prípinkou „n“ spojeních po prirazeňí častotlivjeho
„a“ budú nasledujúce častotlivje slovesá (postavíme ich hňed aj s pred
ložkami) : napínal, začínal, roztĺnaí, zažínal, pohínal sa, zamkínal,
uschínal, zhasínal, pomíňal sa. Silaba korenná ako običajňe sa pre
dlžuje. Takjeto slovesá malovnje sú naozajsná okrasa nášho nárečja.

Od trel e j. Častotlivje slovesá z koreňou treíej formi sa tvorja
pomocou prípinki „a“ alebo „ja.“ Ylastňe tvorivá prípinka častotlivích

je dlhuo „a“, že ale častotlivosl vlastne koreňu slova jako prímetu
(praedicat) a ňje prípinke alebo privesíte , ktorá ako dolu ňižje videí
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súmerne značí osobu alebo podstavňík, patrí, zdlžuje sa korenná
bilaba a dlhuo „a“ rozpúšta sa v „ja“, ktorú dvojhlásku ked taká pred
chádza, ktorá sa zmekčit muože, „j“ sa tratí a zjavuje sa mekká, ked
ale tvrdá pred ňou stojí a korenná silaba dlhou sa stáva, „j“žjadnu pa-
Irnú prjemenu nerobí. Podlá tohoto budú teda častotlivje z koreňou

tretej formi, na pr. trat (tratím) chod (chodím) v o z (vozím) n o s

(nosím) zlat (zlátim) rob (robím) hlob (hlobím) púst (pustím)
mast (mastím) skoč (skočím) nasledujúce: (položíme ich hňed s

predložkami) : slrác-a-m, prechádz-a-m,zváž-a-m, znáš
a-m,pozlác-a-m,poráb-a-m, zahláb-a-m, púst - a - m,
namášt-a-m, skáč-e-m skácau. Y púštam, namášíam a

pri inších podobních mekkuo „t“ predchádzajúce „s“ si pripodobňuje a

takto sa mekčí na „š.“ V skáčem av daktorích druhích po mekkom

„č“ a inších mekkŕch spoluhláskach je „e“ običajnuo, ktoruo bezpo
chibi z „ja“ (ä) povstalo. Inde sa „a“ čisto zadržalo, na pr. máčam
(močím) stáčam (točím) atd. Ch i t (chitím) má chitám.

O d štvrtej, Prípinka častotlivích v tejto forme je tá istá, ktorá

aj v predošlích t, j. „a“, ktoruo je ako sme už rekli v častotlivích dlhuo.
Jestli ono dlhost svoju zadržuje, korenná silaba je krátka, jestli ale
táto se dĺži, ono sa kráti. Že príčina mekkosti kape, slovesá vo štvrtej
forme dostávajúc pred tam timí mekkimí prípinkamí koncovú spolu
hlásku mekkú, majú teraz zase tú samú spoluhlásku tvrdú, a tak z ko
reňou štvrtej formi: sed (sedím) vi d (vidím) vis (visím) h or (ho
rím) m i s 1 (mislírn) budú častotlivje: sed-á-m,víd-a-m,odvis
á-m, pohár-a-m, premíšl-a-m. Y premíšlam že „1“ je mekkuo

(polskí mišl) a predchádzajúce „s“ sa sňím teraz tuhšje ako v mislírn
spojuje, ponáša sa vjacej na mekkuo „1“ i zmekčuje sa docela. P o -
vj e m preto že má vlástňe koreň ako sme hore viššje spomenuli ve d,
má častotlivuo povedám alebo povjedam. Tje slovesá, ktorje
prípinku „je“ v prítomnom čase vždi zadŕžajú, prirážajú známku čas
totlivosti „a“ s predložením „v“ pre zbeh samohlások k tejto prípinke,
na pr. mdlje, belje, čer ňj e atd. majú častotlivje : omdljevam,
obeljevam, očerňjevam atd.

Z pjatej formi ktorje ešte ňje sú častotlivje robja sa alebo

podlá tejto alebo podlá nasledujúcej šjestej častotlivími. O šjestej dolu

ňižjc povjeme a tuto len privedjeme daktorje z tejto formi na prjécho
e do častotlivích.



Z takíchto slovjes sme už daktorje hore viššje pripomenuli. Sem

patrja na pr. držím, hučím, blčím, kričím, berjem, der
j e m atd,, ktorje v menoslov! a v ňeurčitom podlá pjatej formi, ku kto

rej prislúchajú, majú: držau, držat, hučau, hučal, hlčau,
blčal, krič au, kričal, b r au, brat, drau, drat a v časlo
tlívích mat budú; z d r ž a m, z d ŕ ž a u, z d ŕ ž a t, húkam, h ú k a u,
húkat, híkam (zbíkam) b í k au, bíkat, kríkam (skríkam) krí
kau, kríkat, bjeram (objeram) bjerau, bjerat, djeram
(zdjeram) djerau, djerat. V tíchto slovesách je častotlivá dĺžka v

korennej silabe a preto je prípinka „a“, na ktorej bi sa vlastňe častotli
vost naznačil mala, krátka. Častotlivje tjeto slovesá v pjatej forme ro
bja prjechod do formi šjestej, v ktorej sa už samje čislje častotlivje
slovesá, hoc bi sa aj daktorje na oko takje bil nezdali, nachádzajú.

Forme šjestej sme osvojili slovesá, ktorje medzi príveskami
a koreňamí lebo pňami slov majú prípinku uva alebo ava na pr.

Prít. Menosl. Neurčití.

pol: pol-uje-m, pol-uva-u, . pol-uva-í,
hot: hot-uje-m, hot-uva-u, hol-uva-í,
vol: vol-áva-m, vol-áva-u, vol-áva-t,
sed; sed-áva-m, sed-áva-u, sed-áva-1,
or: or-áva-m, or-áva-u, or-áva-1.

Prípinka táto vlastňe ňič je ňje inšje ako zdvojnásobňenuo „a“ a lak
táto forma je len opakuvaňja predošlej, čím víznam časlolliví ešte vja
cej šili nadobíva. Medzi dvojakuo „a“ vkladá sa pre pohodlňejšje vislo

veňja spoluhláska „v“, ktorá ako stadjalto vidno pre ňič inšje tu ňestojí.
— Prípinka uva je len premeňená prípinka ava kde prujšje „a“ v

rnenosloví a v ňeurčitom v nárečí Českom na „o“ v prítomnom ale a v

náreči Slovenskom vo všetkích troch do „u“ prechodí. Spomenutí učení

Poljak Cegielski k visvetleňú tohoto „o“ (a nášho u) v článku svojom o

tvoreňí slovjes istí, že tjeto častotlivje slová pochodja z mjen samo

statních, čo samohlásku „o“ na konci prijali, a polom že sa tvorja z

takíchto forjem častotlivje slovesá, čo ale je proti spuosobu tvoreňja
častotlivích vo všetkích inších slovesách. Na čo ces tjeto okrutki cho
dil a ňeprirodzením spuosobom formu túto visvetluvat chcjet? Či má

ona sama sa od všetkích inších odchiluvat ? Mi visvetleňja toto doccla



za pravuo nedržíme ale formu spomenutú zároveň inším častotlivím k

šjestej forme patrjacim visyetlujeme. Ako v inších častotlivích slove
sách tejto formi, tak i tuto sa nachodí zdvojnásobňenuo „a“ k virazeňú
alebo dlhjeho trvaňja alebo častejšjeho opakuvaňja. Reč má svoje ví
behi a zábehi. Kdo vje, prečo práve v tíchto slovesách „a“ na „u“ sa

mení?! Vari preto že slovesá s prípinkou uva ňeviznamenávajú vlas
tnú častotlivost, častotlivost po pretrhávaní vjacejráznom skutku slo
vesom viznamenanjeho, ale častotlivost v jednom tahu, ktorá je trvan
livosti. K rozoznanú tejto trvanlivosti alebo ňevlastnej od vlastnej čas
totlivosti reč vari tjeto rozličnosti narobila. Prujšje„a“ v prípinke ava
sa aj inakšje meňí a to na „e“ alebo vlastňe že je dlhuo,rozpúšta sa na

„je , tuto ale ňje pre víznam slovjes lež pre predchádzajúce spolu
hláski mekkje, na pr. korene: chod, um (rozum) slad, rob, nos,
ňemajú častotlivje slovesá: chodávam, rozumávam, sladá
vam, atď. ale choďjevam, rozumjevam, sladjevam, r o -
b j e v am, n o s j e v a m. Prípinka je j e va ktorá je len premeňená prí
pinka á v a. Nech ňikdo ňemislí že v tíchto slovesách ostatňje spolu
hláski korennje sa len od mekkej dvojhláskí ,.je zmekčili, lež naopak
sa stalo. Už hore viššje sme povedali že spoluhláski aj tje, ktorje
vlastňe v reči zmekčit sa ňedajú a ktorích zmekčeňja mi ňepočujeme,v
reči puovodňe hňed tvrdje hňed mekkje boli, čo dobre z ruskjeho tvr
djeho a mekjeho jer visvitá. Že v spomenutích slovesách koncovje ko
reňa spoluhláski z prvú v reči mekkími boli, ukazujú prípinki tíchto
koreňou v inších formách slovjes, bo tam majú chodím, umjem,
sladím, r o b í m,, n o s í m, a ňje c h o d á m, urnám atď. Príveska
uva je v prítomnom ako sme videli uje. Prechádza tu „v“ do ,,j čo
sa často v našich nárečiach Slovanskích stáva. Mi Slováci hovoríme
vraj, praj od slovesa vr a vi t, pravií, mi vravíme krajčír a

Poljaci kravjec od slova krájat atď. Po „j sa zmekčuje „a
t na

„e a takto teda bude prítomní; p o 1 u j e m, g a z d u j e m atď. Casto
tlivost spomenutích slovjes muože sa ešte zvetšit prídavním „a ktoruo
kolko kolvekrazí sa pridá, tolko razí aj „v pre pohodlňejšje vislo
veňja sa k ňemu priplichti napr. volávat,vol-áva-va-t i vol
áva-va-va-t atď. P o lú v a t, s tr e č kúvat je to samuo len že sa
tu „u zdvojnásobňuje a preto predlžuje. Ale muože táto častotlivá
forma i na predošlí spuosob ešte vjacej sčastotlivjet a tak bude p o -
1 u v á v a t atď.



Pne daktorích slovjes do tretej formi palrjacich premenujú kon
covje spoluhláski, ked do tejto formi prechoďja, na mekšje: „k“ do „c“
„č“, „ch“ do „s“ „š“, „d“ do „d“, „dz“, „t“ do „t“ „c“, „n“ do „ň“ na
pr. skok, Ijek, duch, súch, hromád, vod, súd, ist, sot,
sklon majú (položíme ich hňed aj s predložkami) p r e s k a c u j e m,
vil j e čujem, zadus ujem, visu š u j em, zhromažďujem, od
vod z u j e m, o d s u d z u j e m, u j i s t u j e m, v i s o c u j e m, skloňu
jem. Je v úžitku i preskakujem, ňje len preskacujem. Ako v najvjacej
pádoch lak aj tu reč sa na dobrozvučnost obzerá.

Až dosjal zaňepraznuvali sme sa so vňešnou formou slovesa, majúc
len to na pozore ako rozličnje slovesá povstávajú i ako sa podlá svojej
vňešnej formi jedni od druhích delja, teraz ale už vezmeme hore i ví
znam slovjes, podlá ktorjeho tjež všeljako sa tvorja a rozmaňitje prje
tvori na seba berú. Vo vízname slovjes berje sa na rozličnje okolnosti
oko, a to na namerenost činnosti ktorá sa slovesám dáva. Na kolko je
rozličná namerenost a puovod jej, alebo rozličná poloha prímetu k

podstavňíku, ktorje sa oba v slovese spájajú, budú slovesá rozďjelňe a

aj rozlične trebas ňje všade utvorenje. Sem prislúchajú slovesá inam
n am e r en j e (tak rečenje activa) odinúl namerenje (passiva)
na seba ohraňičenje (neulra) k sebe namerenje (reílexíva)
a vzájomnje (reciproca) *). Namerenost v slovesách je potom na

všeljaki spuosob s ich podstavňíkamí spojená, ktorí spuosob je alebo

istí, skutoční, alebo možní, alebo ňevihnutňe potrební. Prví sa vijadruje
spuosobom tak rečením ukazujúcim (modus indicativus), druhí tak re
čením spojujúcim, žjadajúcim, vírninkovím, (modus conjunctivus, opta
tivus, conditionalis) a tretjemu bi sa hádam z čjastki privlastňit mohou

spuosob tak rečení rozkazujúci, ktorí ale vetším právom za stredňí

*) Užívame tjeto mená pre dokonalejší víklad pochopu tíchto slov a tak pre usnad

ňeňje zrozumeňja jeho. Bívalje mená sú i tmavje i ňeurčitje i ňepravdivje. Kje

je lahko rozumet, čo sú to za slovesá, tje slovesá trpnje? Je ich sila čo sa sem

rátali, a v ňích ňjet aiii len zbla z trpeňja. Volám sa, pišemsa atd, sú tak

rečenje slovesá trpnje a predca pochopí tíchto slov žjadno trpeňja ňevizname

návajú. Takuo tmavuo meno je i sloveso neohojí. Jesú potom tjeto názvi
i ňeurčitje, chibnje, bo slovesá na pr. chodím, bežím, hodím atd. volajú
sa slovesami ňeobojími a tak aňi činními aňi trpnímí a kdo že tímto slove
sám alebo račej ich podstavňíkorn činnost odopre? Preto vivolili sme inšje
mená pre tjeto slovesá a budeme ich všade , kde len bude treba, v grammatike
našej tak užívat.



medzi oba predošlje spuosobi sa položí. Spuosob tak rečení ňeurčití

ňje je žjaden spuosob a preto sme ho aňi ňespomenuli. Y každej name

renosti je ale istá činnost zavrená, a činnost každá v prjebehu alebo v

prjetoku sa ukazuje a len tak je naozajsnou činnostou, činnost ale ide
z budúcnosti prítomnostou do predošlosti alebo inšimí slovami stáva sa

v čase , preto sa na slovách rozdjeli času ukazujú, a to prítomnjeho,
minuljeho a budúceho. Každá potom činnost musí mat svoje žrjedlo z

ktorjeho vichodí, a toto žrjedlo v slovesách sú osobi v nich nanajme
viznačenje ktorje sú podstaviííkamí slovjes. Osobi muožu bit trojakje,
prvá, druhá, tretja, muožu bit potom jedna alebo ich vjac, skadjal jed
notliví a množní počet povstáva, a osobi zas muožu bit toho lebo inšje
ho pohlavja. Na všetko toto berje ohlad narečja naše. Teraz už prizri
me sa tvorenú slovjes, ked tjeto tu vičílanje určitosti a okolnosti pri
berajú a s ňimí sa spojujú.

Čo do namerenosti slovjes., rozlične sú podlá jej puovodu a spuo
sobu v nárečí našom slovesá utvorenje. Inamnamerenje a mnohje na
seba ohraňičenje slovesá nič vjac ku sebe neberú ako to, čo k utvore
nú hocakjeho prostjeho slova prislúcha ale odinul a k sebe namerenje
ako aj vzájomnje a mnohje na seba ohraňičenje slovesá prijímajú k

úplnjemu utvorenú v nárečí našom čjastočku s a, ktorá je 4lí pád alebo
akkusativ všemena seba. Pridaním tejto čjastočki k slovesám inam
namerením namerenost, ktorá inam obrátená bola, sa obráti na pod
stavňík slovesa a má svoj puovod, jestli je sloveso odinul namerenuo,
imíe, jestli ale je ku sebe namerenuo alebo vzájomnuo v podstavňíku
samjeho slovesa. Že v slovesách na seba ohraňičeních činnost z okresu

podstavňíka ňevistupuje a inam ňeprechodí, všemeno „sa“ trebas sa ím

aj pridáva, žjadnej zmeni aňi v puovode aňi v obrate namerenosti uro
bil ňemuože. Predňesjeme tuto dakolko príkladou zo vsetkích slovjes.

Slovesá inamnamerenje: volám , bijem, vozím, mijem, ví
tam, ctím, ukazujem, lúbim, kinožírn atd.

Odinul namerenje: volám sa, vídam sa, držím sa (za toho
lebo toho) karhám sa, pestujem sa, píšem sa, akí. Ale Slovenčina
naša ňerada a len zrjedka tíchto odinul namereních slov užíva, prečo,
to dolu ňižje doložíme.

N a s e b a ohraňičenje: spím, kvitňem, horím, vískam, kričím,
mdljem atd. s čjastočkou sa: bojím sa, ligotám sa, hanbím sa,
okúňam sa atd.



Ksebe ňamerenje: bijem sa, hádžem sa, šklbem sa, mijem
sa, Iječim, perjem sa, češem sa atď.

V z á j o m n j e: hádam sa, vadím sa, hoňím sa, boskávam sa atď.

Z daktorích slovjes inamnamereních muožu sa i nasebaohraňi

čenje slovesá spravil, jestli sa ím pridá čjastočka sa: chovám sa, no
sím sa, utopím sa, prechodím sa, vrátim sa. Odíjalto ale videí, že reč
naša čjastočku „sa“ na tvoreňja rozličních slovjes potrebuje, práve ale

preto povstáva medzi timíto rozličnimí slovesami ňeurčitosí a zmješa
nost a preto reč naša ňerada a len zrjedka užíva slovesá odinulname

renje a naseba ohraňičenje , tjeto ostatňje vtedi ketí povstávaju čjas
točkou „sa“ zo slovjes inamnamereních, bo v líchto slovesách ako často
i v slovesách k sebe namereních povstáva pochibnosí z ohladu puovo
du namereňja, ktoruo sa v ňích obsahuje. Tak na pr. pri slovesách:
chovám sa, Iječim sa, volám sa, karhám sa, a mnohích inších podob
ních pochibnost povstáva, kde berje počjatok činnost timíto slovesami
virazená či vo mne a či v inších? A preto práve reč naša mjesto tíchto

forjem, keď činnost odinúl prichádza, rada užíva formi inamnamerenje
a tak hovorí v tejto prípadnosti najvjacej : chovajú ho, Iječa ho, volajú,
karhajú ho, atd.

Z mnohích nasebaohraňičeních slovjes muožu sa inamnamerenje
slovesá spravil, keď sa im dajaká predložka predhodí na pr. zo slovjes:
hanbil sa, smjat sa, hneval sa, svjeíií, kričal, posmje
vat sa atď. budú inamnamerenje nasledujúce: zahanbil (dakoho)

vismjaí, nahňevaí (dakoho) osvjeíií (krajinu) prekričal (huk vodi) vi

smjevaí (daromních luďí). Mjesto 4jeho pádu všemena s e b a t. j. mje
sto sa majú daktorje slovesá pripojení 3b pád t. j. si na pr. lahnut
si, sadnuí si, síažuvaí si, viskacuvat si, dvoril si,
hvízdal si atď.

Spuosob v akom podstavuík k namerenosíi slovesa stojí, muože

bil, ako sme už aj hore viššje povedali, trojakí a síce istí lebo sku

toční, možní a na ostatok potrební. Tento ostatní sa v rečach a aj v našej
Slovenčine osobitním spuosobom ňevijadruje, lež reč si pridaním roz
líčních slovjes ako musí sa, ňevihnutňe potrebnuo vo vípo
veďach potrebu viznamenávajúcich pomáha, druhje ale dva spuosobi
skutoční a možní viznačujú sa tak rečením ukazujúcim a spojujúcim
spuosobom , ktorí sa aj inakšje v rečach žjadajúcim alebo víminkovím



menuje. Rozkazujúci spuosob stojí v prostrjedku medzi limíto dvoma

spuosobamí. Obozrime ich tvoreňja.
Ukazujúci spuosob je običajná forma slova. Ňemá on žjadneho

osobitnjeho tvoreňja, ako mislíme preto, že običajní skutoční stav vj
znamenáva na pr. sekám, sekau som, budem sekal atcí.

Spojujúci alebo račej prajúci spuosob má svoje osobitnuo tvore

ňja a síce k menoslovú slovesa, od ktorjeho sa tvorí, pridávajú sa dva

čaši pomocnjeho slovesa bit, a to neurčití a prítomní alebo len neur
čití bi som (bieli), čím sloveso prajúci víznam dostáva, na pr. cho
diu bi som, volau bi som (chodili bich, volau bich) atd. Spuo
sob tento viznamenáva len žjadosí a práve preto ňje skutočnost ale
len možnosl uskutočneňja.

Rozkazujúci spuosob má za známku vo všetkích Slovanskích ná

rečjach a aj v našom samohlásku i. D obrovskí v svojej gramma
tike Staroslovenskjeho nárečja učí, že sa rozkazujúci spuosob od prí
tomnjeho času ukazujúceho spuosobu tvorí, ale všetko toto učeňja, kde
sa jeden spuosob od druhjeho alebo jeden základní čas od druhjeho
základnjeho času tvorí, je blúdno a chibnuo. Spuosob ako aj všetkje
základnje čaši ňetvorja sa jeden od druhjeho ale od koreňa alebo pňa
slovesa, a tak sa tvorí aj rozkazujúci spuosob a to tím porjadkom že
sa známka „i“ alebo prosto ku koreňu lebo pňu slova alebo k prípin
kám, kde to zmisel slovesa a.dobrozvučnost žjada, pridáva, alebo kde
sa rozkazujúci i bez známki „i“ od všetkích inších spuosobou a čašou
dobre rozdeluje, docela viňeháva. Prví spuosob je v običaji v slovesách
v prvej forme prvjeho radu, a v slovesách vo štvrtej forme na pr.
da-i = daj, ču-i = čuj, ma-i = maj, sto (sta, stal) — stoj,
bo (ba, bál sa) = boj sa atď., kcíe koncovka „i“ do spoluhláski
uďjera, vo štvrtej forme na pr. od m dl, (mdljem), m’r (rnrjem) z’r
(zrjem) c h’c (choc) str budú rozkazujúce: mdli, mri, zri,
chci, stri. Daktorje a to vjacsilabičnje slovesá v tejto forme pre
ubehnuíja dvojzmiselnosíi predhadzujú tomuto „i“ samohlásku „e“,
budú teda od takích rozkazujúce, na pr. od šer (šerjem) hl i v (hli
vjem) šediv (šedivjem) šer e j, hl i vej, šedivej. Slovesá prvje
ho radu prvej formi s korennou samohláskou „i“ ňeberú už žjadneho
druhjeho, majúc ho i tak, na pr. p i, bi, kri, vi sú už i rozkazujúce.
Druhí spuosob t. j. kde sa známka „i“ k prípinkám slovesním priráža
je na mjeste v slovesách druhej, pjalej a šjeslej formi, na pr. od vad



(vadňem), pad (padnem), kra d (kradňem) po pripojeňí prípinki a

známki rozkazujúceho „i“ budú rozkazujúce: vadňi,padňi, krad
ni, kde sa ale rozkazujúce slovjes tejto formi i bez koncovjeho „i“
dobre vislovit muožu, „i“ sa tratí a šlak svoj len v zmekčeňí „n“ osla

vuje na pr. v rozkazujúcich hiň, viň, miň (premiň) atd. Y pjatej na

pr. od sed (sedám), vol (volám), pad (padám) po pripojeňí prí
pinki a známki „i“ budú rozkazujúce : s e d aj, v o 1 aj, p a d a j. Y šjes
lej forme na ten samí spuosob tvorí sa rozkazujúci; od sed (sedávam)
vol (volávam), p o 1 (polúvam) je rozkazujúci: sedávaj, volávaj,
polúvaj. Slovesá ale tejto formi, ktorje ňje častotlivost po vjacej
ražnom pretrhnutí ale častotlivost v jednom tahu viznamenávajú, ne
berú celú prípinku do rozkazujúceho ale z ňej polovicu odsekujú a

na ostalú známku rozkazujúceho „i“ prirážajú, na pr. od pol (polujem)
m i 1 (milujem), rad (radujem sa) budú rozkazujúce; p o 1 uj, miluj,
raduj sa atcí. Stáva sa to na ten samí spuosob ako v pjatej forme a

to preto že tu ňemá mat sloveso víznam vlastňe častotliví ale len dlhšje
trváci. — Známka rozkazujúceho „i" von vistáva v slovesách druhjeho
radu v prvej forme na pr. vez, ňes, potom v slovesách vo forme

tretej, na pr. rob , voz a aj v tích v štvrtej forme, ktorje z ohladu

prítomnjeho do tretej, na pr. vis, kip, potom v tích v pjatej forme,
ktorje v tom samom čase do tej samej preskacujú, na pr. huč, krič
ako aj v takích čo v prítomnom čase mjesto hrubjeho „a“ mekšje „e“
prijímajú na pr. kop, or, rúb atd. bo sa tjeto i tak už dost od inších

spuosobou a čašou delja. Od pek (pečjem), tek (tečjem) atd. budú

rozkazujúce: peč, teč. Známki „i“ síce tu ňjel, ale sa predcajej
puosobeňja jako v tíchto tak aj v inších z toho vidí, že sa predchádza
júca hrubá spoluhláska pre ňu zmekčuje. Zmekčujú sa aj inšje hrubje
spoluhláski v tejto prípadnosti, mekšje ale ako na pr. „s“, „z“ sa ňe
meňja. Zároveň tímto slovesám aňi slovesá formi tretej „i“ ňeukazujú
na pr, od hor (horím), pen (peňím), rob (robím) sú rozkazujúce:
hoň, peň, rob. Tak i v slovesách zo štvrtej a pjatej v prítomnom
čase do tretej preskacujúcich: od vi d (vidím), sed (sedím), kip
(kipím), huk (hučím), krik (kričím) sú rozkazujúce: vid, sed,
kip, huč, krič. Misl (mislím) má predca misii. Bez „i“ majú i

tje rozkazujúce, ktorje v pjatej v prítomnom čase mjesto „a“ majú
prípinku „e“ od rúb (rúbem), pás (pášem), vjaz (vjažem) or (orjem)
budú rozkazujúce rúb, páš, vjaž, or atd. Tje slovesá ktorje v



pjatej forme v prítomnom čase dvojakú prípinku mávajú, na pr. k u t á m

a kucem, šeptám a š e p c e m majú dvojakje rozkazujúce alebo
ako tje tam hore doňesenje: ku c, šepci („i“ je v tomto slovese len

pre lahšje visloveňja) alebo podlá pjatej: k utaj, šeptaj. Sloveso

štvrtej formi vjem (vecí) a z neho a z predložki po zloženuo po
vjem majú v rozkazujúcich pre rozdjel od vecí je m (vecí) vedz,
povedz. — Medzi tím sú mnohje vo forme tretej, ktorje „i“ pre
možnost alebo pre vetšú pohodlnost visloveňja prijímajú, na pr. „i“ stojí
v rozkazujúcich: posilni, polepši, polahči, visvetli, modli sa, ňehlázňi
sa atcí. V pjatej je tjež spi pre možnost visloveňja. Tvoreňja spuoso
bou je vo všetkích slovesách či sú oni inam lebo k sebe namerenje
atcí., rovnakuo.

Sloveso podlá namerenosti je najširšje určenuo, ale kecí len čisto
na túto určitost slovesa hladíme, ňič vjac nepoznávame ako čistí puo
vod a zmer (die Richlung) namerenosti, bližšje už sloveso poznávame,
ked aj spuosob, v akom prímet slovesa k jeho podslavňíku stojí, k na
merenosti jeho pripojíme, bo tu sa nám ukáže ako nadrečení prímet k

podslavňíku pristáva, či naozaj je medzi nimi skutoční i istí, tuhí zväzok
a či sú oba len ňeisto, lahko, pod istimí víminkamí spojenjc. Lepšje
ešte určí sa sloveso, kecí spojeňja prímetu s podstavňíkom jeho aj na
čas sa pretjahňe, ktorí je hlavňe trojakí: prítomní, minulí a budúci.
Tohoto tvoreňja teraz v ňárečí našom prezreme.

S vela osobitnimí formami čašou ňemuožeme sa mi Slovaňja na

pospol, ako aj inšje terajšje Europejskje národi, pochválil. Nachádzajú
sa pravda v rozličních nárečjach Slovanskích dost mnohje osobilnje
časí, predca ale ked aj všetkje vedno zoberjeme, rečam starím a me
novite Rcckej sa v tomto ohlacíe ňevirovnáme, ktorá má čaši v reči
najvjacej vivinutje. Medzitím ňepočitujeme toto za chibu v reči, bo to

s rozvitím sa dalším misií tak stat sa muselo. Reči starje berú do hlav
ňích čašou i malje ich úlomki a aj inšje bočňje okolnosti na pr. vetšú
lebo menšú silu namerenosti v slovesách obsjahnutej, prudší lebo tichší

jej prjebeh, u nás ale tjeto okolnosti od formi časovej slovesa sa od

delujú a osobitňe vo zvlášnich slovách kladú preto, že misel naša vi
brúseňejšja v bočňích tích chladoch vjacej pochopou zbadala a preto
ich aj jeden od druhjeho odcíelila a tak aj vislovila, reči ale starje všet
kje okolnosti čo sa pri čase ukazuvali s ňím spojili a tak potrebne



mnoho osobitních forjem čašou natvorili. Ako všade tak aj v reČach u

starích prevláda názor (intuitío, Anschaiumg), u nás naproti misel a

tak poznávaňja a rozoznávaňja. Trebas reč naša Slovanská na zvlášne
formi čašou, ako sme povedali, tak ako reči starje a menovito Récka ňje
je bohatá, predca ale je ona v tvorení čašou hlboká a o vela vjac ako

inšje reči europejskje názorňejšja. Hlbokost Slovančiniz tohoto ohladu

je na pochopeňja tažká a preto mi dosjal ani Slovanskuo sloveso a tvo

reňja čašou jeho dokonále viskusuvanuo a visvetlenuo ňemáme. Slávni
náš Dobrovskí síce mnoho z tohoto ohladu urobiu, predca nám ale po
vahu (die Beschaffenheit) slovesa nášho a jako sa tvorí náležíte ňevi
svetliu. Že sa tvoreňja čašou v slovese Slovanskom tak akobi sa bolo
malo ňezrozumelo, stalo sa preto, že podstatní rozdjel slovjes Slovan

skích, od ktorjeho hlavne rozličnuo sa tvoreňja čašou visí, dokonále
sa ňeviznačiu a ňeurčiu. Rozdjel podstatní Slovanskích slovjes je de

leňja sa ich na dokonalje a ňedokonalje, z ktorích prvje ňje len skutok
chitro prebehujúci, okamžití, a druhje trváci, ako naši gramrnatici učja,
viznamenávajú, ale prvje aj vuolu alebo namerenost pevňe zavrenú,
ukončenú, druhje naproti vuolu alebo namerenost ešte ňje docela
usedlú viznačujú. Ňje je teda tento rozdjel, ako sa običajňe misií, len
času sa tikajúci, ale tíka sa on aj spuosobu, v akom sa prímet slovesa
k podstavňíku jeho nachodí. Y dokonalích je tento spuosob plní istoti,
v ňedokonalích ňje docela istí. O prvích t. j. dokonalích učja naši

gramrnatici a menovito aj Dobrovskí že vlastňe, trebas aj zdajú sa maí

formu prítomních čašou, v tejto forme len budúce čaši majú na pr.
zrobím, chvatňem a že si prítomnje čaši, ked ich potrebujú, od
ňedokonalích požičjavajú na pr. zrobím, robím, chvatňem,
chválam, s čím sa mi ale ňezrovnávame a ňje len ňedokonalím ale

aj dokonalím po dalšom ich považuvaňí prítomnje čaši pripisujeme. Prí
tomnosť muože bit dvojaká,jedna odseknutá, najchitrejšje prebehujúca,
vlastňe len punkt času, druhá rozšírená a roztjahnutá, aspoň v misii

ludskej lak predstavená. Ňeznáme reči, ktorábi tento tenunkí rozdjel
prítomnosti bola lapila a ho slovesami viznačila, ale reč naša Slovanská
to urobila a virazila ho dokonalimí a ňedokonalimí slovesami. Prvích
čaši prítomnje, či už sú len slovesá prostje alebo s predložkami zlo

ženje , vijadrujú tú odseknutú prítomnosti, ten punkt chitro prebehujúci
na pr. h o cí í m, dám, s e k ň e m, v i r a z í m, p r e k i p í m, druhích
na proti čaši prítomnje vijadrujú tú prítomnosť trvácu, pretjahnutú na



pr. chodím, vidím, sedám, tahám, prevracjam atď. Že

ňje len druhje ale aj prvje sú prítomnje čaši, ukazuje úžitok reči na pr.
keď položím jeden prítomní čas z ňedokonalích, klaďjem a vždi položit
muožem, jestli čin s činom ňedokonalím slovesom viznamenaním sa

spojuje, aj dokonaluo sloveso, čobi sa iste stat nemohlo, kebi, ako sa v

grammatikách doterajších učí, dokonalje slovesá len budúce čaši mali,
bo akože bi sa budúci čas s prítomním tak, abí čin dokonalím slove
som vijadreňí a na prítomní čas ňedokonaljeho sa vstahujúci sa vizna

menau, spojil mohou? To je ňemožnuo, lebo je odpor misleííja a takíto

odpor reč ňikdi neurobí. Yípoveďe ale pripomenutje vždi v Slovenčine

prichoďja, na pr. p o dám a idem, vistrihňem a šijem, schva
tňem a hádžem, c hit í m a volám atď, Dokonalje teda tjeto
slovesá majú aj prítomnje čaši, ako z príkladmi doňeseních vidno. Že

ale oni ňje len čin chitro prebehujúci a okamžití, ako sme rekli, ale aj
vuolu dovŕšenú a ukončenú viznamenávajú a čas budúci práve je takí,
ktorí určeňja sa a ukončeňja vuole lebo akejkolvek namerenosti vija
druje, preto slovesá tjeto dokonalje v tej samej forme, v akej prítomnje,
sú aj budúce čaši a za to na pr. schvatňem, zrobím, náhňe
vám sa atd. aj na budúci čas sa pretahuje. Na ten spuosob muože sa
o ňích rject, že nemajú okremnej formi pre čas budúci. Inakšje sa vec
má s ňedokonalimí slovesami. Že tjeto, ako sme povedali, čin trváci a
vuolu alebo namerenost ešte ňje docela usedlú značja, treba ím, abi sa
ona lepšje zavŕšila a čin vo svojej trvácnosti viznamenau, osobitní bu

dúci čas akí aj skutočňe majú. Preto teda budú mat ňedokonalje slove
sá na pr. chodím, vískam, orjem atď. čas budúci: budem cho
dil, budem vis kal, budem oral atď. Na tento spuosob mislí
me je hlavňja íažkosí Slovanskjeho slovesa visvetlená a tje mnohje
praviďjelka, jakje tjeto lebo inšje slovesá budúce čaši a prečo majú,
ako ňepotrebnje na stranu odloženje. Že ale medzi dokonalimí a ňe
dokonalimí slovesami zvonku žjadneho rozďjelu ňjeto a obojakjeho
spuosobu slovesá rozlíčňe svoje čaši tvorja , preto v slovňíkacb našich
Slovanskích je vec ňevihnulňe potrebná, abi sa dokonále poznačilo,
ktorje slovesá sú dokonalje a ktorje ňedokonalje. Daktorje ňedoko
nalje slovesá, ktorje viznamenávajú činnost v jednom tabu bez opaku
vaňja vikonávanú, zbližujú sa tím k dokonalím, že račej majú završenje
budúce čaši ako ňezavršenje, trváce na pr. ňesjem, vez jem atď.

majú skuor poňesjem, p o v e zjem ako buďem ňjest, budem



vjezt, kopem zas orjem atd. majú pravidelne i trváce budúce
čaši: budem k o p a t, budem o r a t atd.

Prevládajúc túto tažkost, teraz už muožeme k tvorenú čašou jed
notlivích pristúpil. Čas je hlavne trojakí: prítomní, minulí a budúci, každí
ale muože mat bočňje prjemeni a ohladi a preto muože bit na jeden
čas vjacej forjem. Ideme k všetkím trom spuosobom,

Y ukazujúcom spuosobe máme mi Slováci, ako už hore viššje sme

rekli, dvojakí prítomní čas, ktorí ale nemá rozličnej formi. Jeho tvore
hja ukázali sme tam, kde sme o tvorení slovesa hovorili.

Minulí čas má u nás vjacej forjem, bo vijadruje rozličnje odmení
minulosti. Prostí minulí čas sa tvorí jestli sa vezme menoslov]a slovesa,
ktorjeho tvoreňja hore sme ukázali, a pridá sa k nemu prítomní čas
slovesa pomocnjeho som. Pomocnuo toto sloveso pridáva k menoslo
vú spojku a podstavňík a tratí víznam prítomnjeho času. Ylastňe prí
tomní čas ňje je žjadni inší ako ten, ktorí aňi je ňje minulí ani budúci
a preto v rečach aňí zvlášňe vibitej formi nemá, pre tú príčinu sa i

som lahko s minutím spojuje. Spojka je ukritá v hláske „s“,ktorá čistú

stávajúcnost (das Sein), prímet najobecňejší, vijadruje a je ako sa vidí

ňje grammatická ale skutočná spojka a podstavník leží ako aj inde ukrití
v hláske „m“ o čom dolu ňižje obšírňejšje povjem. — Bude teda prostí
minulí v slovesách: videu som, chodiu som, ligotau som sa
atd. Inšimí slovami vijadrenuo je toto: ja som ten ktorí bou
v i d j a c i. Prostá táto minulosí je z ohladu podstavňíka bližšja, muože
bií ale minulosí i oddjaleňejšja, dovršeňejšja a táto sa tjež zvlášňe v
reči našej vijadruje. K prostjemu minuljemu pridá sa menoslovja z po
mocnjeho slovesa, bou, a bude teda dávno minulí: bou som videu,
bou som chodiu, bou som sa ligotau atd. Ešte aj na inší

spuosob vijadrujú Slováci dávnu minulosí, a to tak, ked sloveso do

minuljeho času v častotlivosti postavja: chodjevau som, vídau
vídavau som, ligotávau som sa atd. Ale toto k častotlivím
náleží. Budúci čas je u nás tjež dvojakjeho spuosobu. Jeden sa zrov
náva s prílomním a o tom sme už hovorili, druhí ale má osobitnú formu
a táto z toho záleží, ked sa čas budúci pomocnjeho a ňeurčítí slovesa,
z ktorjeho sa budúci tvorí, vezme na pr. budem chodit, budem
sa ligot a t atd. Mjesto pomocnjeho slovesa budem užíva sa u
Slovákou i inšje ešte k tvoreňú budúceho, a to síce idem, ktoruo
sa tak práve ako budem s ňeurčitím spojuje na pr. idem robit,



i tí e m sjaí, idem kosií. Na tento istí spuosob sa aj u Francúzou
budúci čas tvorí. Tvoreňja ňeurčitjeho sme pri tvorení slovesa videli.
Dokonale završenjeho budúceho času mi Slováci nemáme. Poljaci ho

majú a aj starí Česi ho mávali na pr. až zapomanul budu tebe.
Žjadajúci spuosob má dva čaši: prítomní a minulí. Prítomní sa

tvorí kecí sa vezme menoslovja a pridajú sa z pomocnjeho slovesa bi
som, na pr. c h o d i ú b i s o m, videu bi som, 1 i g o t a u bi som
sa atd. Ňeurčití bi tvorí vlastňe spuosob žjadajúci. Tento čas ňič je
ňje inšje ako ňeurčití minulí pomocnjeho slovesa. Muože bit prítomní
žjadajúci i s bi c h tvorení, ale toto je dost zrjedka u Slovákou.

Minulí čas tak sa tvorí, jestli sa k tomuto všetkjemu pridá ešte

menoslovja pomocnjeho slovesa. Bude teda: bou bi som chodili
(alebo bou bich chodili) bou bi som videu, bou bi som
sa ligotá u. Budúceho čašu u nás žjadajúci spuosob ňemá, bo sa

žjadost prítomnosti na budúcnost vsíahuje a tak nám vlastňe budúceho
času aňi ňetreba.

Rozkazujúci spuosob má len čas prítomní, ktorjeho tvoreňja
sme už hore viššje obšírňe videli. Predošlosti sa rozkázat ňemuože, a

preto aňi ňemáme času predošljeho v rozkazujúcom. Ma pravda reč
Récka minulje čaši v tomto spuosobe, ale sa timí len úplnuo završeňja
rozkazu vijadruje. A na čas budúci sa prítomní rozkazujúceho vsíahuje,
preto ho aňi v osobitnej forme ňemáme.

Sloveso viznačuje namerenost činnosti, táto ale musí od dakoho
vichádzat alebo na dakoho sa vsíahuvaí, a toto sú osobi v slovese.
Osoba muože bit prvá, druhá, treíja, muože ich bit vjac. Y prvej prí
padnosti bude počet jednotliví, v druhej množní. Osobi dalej muožu
bit mužskjeho, ženskjeho alebo ňijakjeho pohlavja. Ako koreň slovesa

je prímet, tak je osoba podstavňík a tak sloveso je vždi utajená celá
vípoved, ako sme to už aj hore viššje videli. Spojku predstavuje hláska

podstavňík s prímetom alebo koncovku s koreňom spojujúca. Dakedi

jej aj ňjet, ked sa koncovki s koreňom bezprostredňe spojujú, v ktorej
prípadnosíi sa k slovesu primislí, bo je spojka, ako sme hore viššje po
znali, len najobecnejší prímet stávajúcnosíi. Znarneňja prvej osobi je
„m.“ Hláska táto je všemeno v rečach idoeuropejskích a všade zname
ná „ja.“ Y koreňi je toto všemeno ma ako v Sanskrite, ale už i tam
ako aj v reči cigánskej (íjež indoeuropejskej) stenčilo sa na mi (mi
značí u ciganou „ja“) a takto ho i v reči Réckej nachádzame ôtdcafu,



euu atd. Vímuc nominatív a vokatív, reči indoeuropejskje z tohoto
všemena tvorja pádi osobi prvej ((«ou, s/lcoi, mei, mihi, rneiner,niir,
mňa mňe atd.). U nás sa všade v slovesách „m“ zachovalo,-ale v ná
rečí Českom husto poodpadúvalo (vezú č. vezjem sl. pijí č. pijem sl.
stúni č. stenám sl. atd.) a stadjal vidjet že naše sloveso má puovod
ňejšje a i určitejšje formi ako Českuo. V prítomnom čase a v prvom i

druhom skloňeňí i v budúcich časoch Latinská reč všemeno toto stra
tila ale ho v ňedominulích (in imperfectis) a aj v inších časoch poza
dŕžala (amabam, amaveram, légam, audiam atd.). V nemeckej reči do
cela na konci Vipadlo, ale za to reč táto musela predhodil všemeno
osobnuo (ich gehe, ich sehe atcí.). V nárečí Slovenskom ako hovoríme
sa zadržalo, lež i tu koncovú samohlásku stratilo.

Znameňja osobi druhej je „s“ (u nás už „š“). Hláska táto je vše
meno osobnuo a značí menovite druhú osobu (récko cn '). Z prvú bolo
toto všemeno tu, alebo tva (zrovnaj latinskuo tu, ňcmeckuo d u

naše ti) ale sa časom v jednotnom počte v slovesách na „s“ a u nás na

„š“ popremjeňalo, v množnom ale sa pri korennej spoluhláske zadržalo.
Tak teda bude Sanskr. vaha-si, Reck. e%e-OL alebo s%si-e, Lat.

vehi-s, St. Slov. veze-ši, Slov. vezješ atd.
. Tretja osoba sa u nás celkom ňeznačí. Znameňja jej „t“ = vše

menu ten, taj od padlo, ako ňepotrebnuo, bo osoba, ktorá je aňi prvá
aňi druhá, je tretja. V reči réckej v slovesách na ,tu je znameňja osobi

tretej oi (pochádzajúce z „ti“), v latinskej, v ňemeckej, v Starosloven
skom a v nárečí Ruskom znameňja osobi tretej ešte tjež ostalo, a to
ako „t“: a m a t, 1 i e b t, 1 ú b i t.

Množní počet v prvej a druhej osobe má tje samje všemená ako

jednotní a síce „m“, „t.“ Za starodávna bolo u nás tjež bezpochibi ako

aj v inších daktorích rečach indoeuropejskích pri tíchto všemenách
ešte jedno všemeno „s“, ktoruo je premeňenuo, ako sme hore viššje
videli, všemeno druhej osobi. Zloženuo s prvimí robí množnost: m-h
s = ja -f- ti = m i t -+- s = ti -t- ti = v i. A tak je v Latinskej reči

da-tis, ama-tis at;í. Druhá táto príveska u nás odpadla, spojujúca
ale samohláska ostala, a tak u nás množní počet je v prvej osobe m e

v druhej t e; voláme, voláte atcí. V minulích časoch, v žjadajúcom
spuosobe i v prítomnom, kde sa osobi na pomocnom slovese značja,
znak množnjeho v menosloví je „i“: vi J e 1-i atd. Príveska táto je
tjež všemeno.
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Treíja osobajako i v jednotnom počte je u nás íježbez označeilja.
Ale dlhá na konci stojacja samohláska alebo dvojhláska na pr. dajú,
vidja ukazuje, že z nej dačo odpadlo. Odpadnuíja príveski ukazujú
nám inšje reči indoeuropejskje: Sanskrita, Latinčina a z čjaštki i Nem

čina. V Sanskriíeje tretja osoba anti, v Latinčine „nl“ v Nemčine

„n“, na pr. b o d h a n t i (vedja), s c i u n t, w i s s e n. Že ale tjelo prí
veski odpadli, koncová silaba zdĺžila sa. V Staroslovenskom a Ruskom
nárečí ostala ešte jedna z predňeseních prívesák, a to „t“ napr. lajut,
gonjat, ždut atd. Príveski tjeto sú všemená tretej osobi. Jednu z

ňích „t“ = ten, taj sme už spomenuli, druhá „n“ je u nás tjež
známo všemeno v „on“ a aj v Českom „an“; n -f-1 — on -f- on = o ň i.

Toto je tvoreňja osuob v nárečí našom, kloruo sme preto obšírňejšje
dovedli, abi sa utajení stroj skloňeňja slovjes tím lepšje poznal a ro
zumjet mohou.

Pohlavja sa len v minulích časoch avžjadajúcom spuosobe i v

prítomnom označuje. Sláva sa to na menosloví. Mužskuo pohlavja nemá

žjadneho znaku, za to ho ale má ženskuo a aj ňijakuo, ženskuo samo

hláskou „a“, ňijakuo samohláskou „o“; videu, videla, videlo.
Množní počet ňemá označuvaňja pohlavja, ale on sám vstahuje sa na

každuo. Ani netreba abi množní počet pohlavja značili, bo v množnosti
sú običajňe všeljake pohlavja pomješanje.

Krém tuto vipočítaních spuosobou a čašou preberjeme ešte da

ktorje víhonki zo slovesa, trebas oni k nemu sainjeinu prísne neprislú
chajú, ale na bok od slovesa odstupujú. Sem patrí lak rečení ňeurčití
a všetkje menoslovja.

Ňeurčití tak rečení spuosob nepatrí k pochopu (der Begriíf, con

ceptus) slovesa a prelo sa aj docela chibňe spuosobom volá. Mi sme
ho pri slovesách uvedli, ale len preto abi sme tvoreňja slovjes tím

určiíejšje predstavili. K pochopu slovesa ňeurčití preto ňepatrí, že on
sam o sebe ňemá moci vípovedetvornej a moc táto je hlavňí znak slo

vesa, ktorím sa ono podstalňe od inších čjastok reči delí. Hockedi a

hoc kde stojí ňeurčití, tam ešte vždi, ak vípoved povstal má , musí sa

pridal sloveso , ktoruo má moc skutočnú spojujúcu na pr. chodil je
dobre, ptáci znajú Ijetaí, Slováci majú pr a cúval atd.
Moc skutočná spojujúca alebo vípovedetvorná je tu v slovesách, že ale
ňeurčití túto moc ňemá alebo inšimí slovami vsíah príme tu k podstav
ňíku neoznačuje, ňje je aňi spuosob, ale je len samostatnuo slovo slo-



vesnuo a preto sa mu v reči Réckej aj článok prikladá a docela jako
samostatnuo slovo užíva.

Ani menoslovja, alebo tak rečenje particípia a gerundia (zástup
ňíki ňeurčitjeho, skadjal vraj aj meno dostali, quod vicem gerant infi
nilivi) ňepatrja k slovesu a to pre tú samú príčinu ako ňeurčitje, bo

nemajú zároveň tímto moc vípovedetvornú. Menoslovja značením svo

jím sú najvjac alebo saraostatnje alebo prídavnje mená slovesnje.
Tvoreňja ňeurčitjeho sme už hore viššje obozreli, tuto nám ešte

ostáva tvoreňja menosloví pretrjasat.
Menoslovja su u nás rozličnje. Vichádzajú na ac, úc, ací a,

e, úci, a, e, u, lí, á, u o, ní, n á, nuo, tí, tá, t u o.

Menoslovja na a c, ú c sa tvorja, jestli sa koncovki tjeto ku ko
reňom lebo pňom slovjes, ak ňemajú prípinki čisto ku koreňu, ak majú
k prípinke slovesa prirazja. Slovesá všelkích forjem majú koncovku
ú c, vímuc tretú formu, ktorej slovesa koncovku a c berú. Krém tíchto

majú ešte daktorje slovesá z iních forjem koncovku ac, ktorje spo
meňjeme. Y prvej jestli sa koreň končí na samohlásku medzi koreň a

koncovku k pohodlňejšjemu visloveňú vkláda sa „j“ na pr. dajúc,
čuj úc, jestli sa končí na spoluhlásku, koncovka čisto k ňemu sa pri
razí: ň e sú c, hrizúc, tekúc, tečúc atcí. Slovesá, ktorje z

tejto formi v prítomnom do tretej preskacujú, majú a c na pr.
stojac (stojím) bojac sa (bojím) atd. V druhej že táto forma má

prípinku a síce n u, priráža sa k ňej koncovka: vädnúc, sadnúc,
dúchnuc atd. Jedno „u“ v tíchto pre zbehnutja sa dvoch vipadá. K

slovesám tretej formi prikladá sa, jako sme rekli, koncovka „ac“ a to že

tjeto slovesá prípinku majú k tejto: hoňjac, robjac, vidjac.
Koncovka „ac“ pridáva sa aj k tím slovesám zo štvrtej a pjatej formi,
ktorje v prítomnom do tretej prechodja, t. j. ktorje v tomto čase majú

prípinku „j“ na pr. m i s I j a c, vitíjac, s e d j a c, k r i č j a c, h u č j a c

atd. K prípinke sa priráža koncovka menoslovná aj vo štvrtej, pjatej
a šjeslej forme a to ako sme rekli úc: vo štvrtej; hl i vej ú c, šedi
vejúc; v pjatej: sedajúc, padajúc; v šjestej: sedávajúc,
volávajúc atd. Pre pohodlňejšje visloveňja v pjatej a šjestej, ako

inde tak aj tu sa vkladá „j.“ Vo štvrtej sa druhá čjastka prípinki „je“
teda „e“ predkladá pred „j“ rovňe z doloženej príčini. V pjatej forme
t

j
e ktorje v prítomnom majú „e“ mjesto „a“ v menosloví majú len úc:

kopúc, hrabúc, orúc atd. Daktorje slovesá vo štvrtej berú kon-
6*



covku „ac“ na pr. chtjac, i smjac (smjem) pre rozďjel od sme
júc. Yjem má veďjac. V slovesách v šjestej forme trvácich ale

ňje vlastne častotlivích pridáva sa koncovka „úc“ k prvej čjaslke prí
pinki: pol u j ú c, g’ a z d u j ú c. Keď silaba pred príveskou tohoto pre
stupnjeho menoslovja je dlhá, na seba schvacnje dĺžku príveski na pr,
hádžuc, mnohje ale dlhje silabi popúštajú svoju dĺžku príveske me

noslovja na pr. mdl-jet, m dl ej ú c, pást, pasúc atď, Predca ale
v daktorích práve v tejto jedinej prípadnosíi v Slovenčiňe stoja dve

dlhje jedna za druhou, na pr. vábjac, vrátjac atď. Menoslovja toto
muože sa vstjahnut na všetkje osohi, na oba pocti a na všetkje pohla
vja, t. j. vlastne neoznačuje prísne vec vezmúc aňi jednu osohu, ani

jeden počet aňi jedno pohlavja a to preto , lebo nemajúc moci vipove
ďetvornej vždi s druhím slovesom štát musí, ktoruo i osobu i počet a

v minulích aj pohlavja označuje, a keď v prítomnom lebo budúcom

stojí, označeňja pohlavja samostatním slovám alebo všemenám prepúšta.
Dvarazi tú samú vec v tej istej vípoveďi označuvat je zbitočnuo, a preto
nárečja rozvažito určeňja osuob, počtou a aj pohlaví z tohoto meno

slovja zotrelo, bo za starodávna sa na určitú osobu, počet a pohlavja
vstahuvat mohlo. Abi menoslovja toto zvrchuvanú prítomnost vizna

menávalo, tjež sa istil ňemuože, bo spojuje sa i s prílomnjeho i s mi

nuljeho i s budúceho času slovesom, ale viznamenáva len spolučasnosí
(die Gleichzeitigkeit) a spolučasnost je vstažná prítomnost na pr.
choďiu plačúc t, j. plakau vtedi keď chodili, plakaňja teda bolo pri
choďeňí, alebo druhimí slovami plakaňja bolo choďeňú prítomnuo.
Peknuo a umnuo je nárečja naše! Slová: choďjački, idúcki, pískajúčki
atď., ktorje daktorí za slovenskje gerundia držja a čo sa priložením
čjastočki „kť‘ k tímtó menoslovjam a premeňeňím ostatňej hláski „c“
na „č“ tvorja, ňje sú menoslovja ale príslovki z líchto menosloví na

tvorenje. Jestli sa k tímto menoslovjam pridajú koncovki prídavních
slov, stanú sa dokonalje prídavnje mená. Tjeto koncovki su „i“ „a“ „e“
alebo „o.“ Budú teda z menosloví dajúc, ňesúc, vädnúc, vi
ďjac, hlivejúc, plačúc, gazd u j ú c , v o 1 á v a j ú c prídavnje
slová: dajúci, a, e (o) ň e súci, a, e, (o) vädnúci, a,
e (o) viďjaci, a, e (o) hl i vejúci, a, e, (o) plačúci,
a, e, (o) pískajúci a, e, (o) gazdujúci, a, e (o) vo
lávajúci a, e (o). Že podstatná silaba vždi v tíchto prídavních
menách je dlhá a dve dlhje v Slovenčiňe ňíkdi vedia seba štát nemnožil,



koncovki tíchto prídavních mjen vždi sú krátke a ostatnja hláska súc
mekká „t“, v nijakom pohlaví máva običajňe „e“, u daktorích ale Slo
vakou i „o.“ Tvorivá príveska „úc“ prelo je dlhá, že je v nej vlastne

„n“ ukriluo. Je to tá sama príveska, ktorá je v Latinčine ant, ent
(amans, amantis, docens, docent is) v Réčíiňe ovt (tvjitom
tvttto v t oa, d'eiô'ojp ôuSovrog akí.) v Polštiňe onc (volajonc, ko

chajonc akí.). Nárečja naše zhusla užíva nadrečeních menosloví: išjeu
šuhaj hore vrškom, vrškom pískajúci akí. národňja pesefi Slovákom

Ako sa menoslovja na „u“ tvorja, sme už hore viššje pri tvoreííí
slovesa videli. Toto povstalo z hrubjeRo „1“, ktoruo sa v daktorích

nárečjach Slovanskích, ako \ Ruskom, Polskom, Českom, Horvátskom
tak zadržalo, v Maloruskom ale a v Slovenskom pre svoju tvrdost do

„u“ a v Srbskom do „o“ poprechádzalo. Učení Poljak Cegielski istí že

je „u“ v tíchto menoslovjach staršje ako „1“ a tak že bi tamto do tohoto
bolo poprechádzalo, čo bit muože, mi ale zvlášnimí duokazmí ujistit
ňevjeme. Je toto opravdivuo menoslovja, v spojeňí ale s pomocním
slovesom som dostáva moc slovesnú vípovedetvornú. Ako menoslovja
viznamenáva plnost a završenost pochopou , a preto sa i v minulích
časoch užíva. Povaha jeho menoslovná poznal sa muože z mjen, v

ktorích sa ešte ako takuo zadržalo na pr. Pospíšil, Dúchal, Doležal atd.

ktorje mená uje sú minulje čaši, čo bi bou nerozum v reči, ale meno

slovja, znamenajúce plnost a završenost pochopu. Pospíšil leda uje
toho znamená čo pospíchal ale toho čo je k pospjechaňú, čo dobre

pospechat zná atd. Dúchal toho čo je k dúchaňú atd. Slováci teda
dobre timíto menoslovamí prekárajú, chtjac označil človeka ktorí po
chop menoslovja v sebe v plnej mjere má, na sebe nosí atd., ako na pr.
ostrovtipní spisuvatel Kocúrkova advokáta čo len zamotával vedeu
nazvau Zamotalo m atd. Z tíchto menosloví na „u“ O inších dakto
rích nárečjach Slovanskích na „I“) tvorí sa ešíe prídavnuo meno na
1 í, á, u o, ktoruo ale dosí zrjedka v Slovenčine prichodí. V tom prí
davnom mene vracja sa „u“ do „I” a koncovki prídavních „í“, „a“, „uo“
sa mu prirážajú. Takjeto prídavnje mená tvorja sa ale len od meno

sloví, ktorích slovesá sú vsebezavrenje; pri druhích menoslovjach
úje sú v úžitku. Tak teda budú od menosloví spal (spau) k vití (kvi
tou) horel (horeu) vstal (vstaň), umrel (umreu) nasledujúce prí
davnje mená: ospalí, á, uo, vikvitlí, á, uo, ohorelí, á, uo,
ostali, á, u o, umreli, á, u o atd.



Ostávajú nám ešte prídavnje mená;na n í, n á, nuo, tí, tá, t u o.

Hnecí jedna hnecí druhá koncovka sa ku koreňom lebo pňom slovesním

priráža. Pridávajú sa tjeto koncovki alebo prosto ku koreňom lebo

pňom slovjes, alebo len k ich prípinke. Prvuo je v slovesách v prvej,
z čjastki i v druhej forme, druhuo v slovesách v ostatňích formách.
Jestli sa v prvej koreň na spoluhlásku končí, vhadzuje sa aj tam prí
pinka „e“, pri čom hrdelná „k“ na mekšú sa meňí; ň e s, p e k, vlek,
majú ňesení, pečení, vlečení. Práve táto samá prípinka je aj v

tretej mjesto „i“, ho Slovenčiňe zbeh dvoch siláh s „í“ velmi sa protiví.
Rob, hon, voz majú: robení, hoňení, vození. Pre rozcíjel
od zatratení (der Verlorne) je zatracení (der Yerdammte). Tak i

rodzení aleje aj rodení. Inšje ale spoluhláski ako v Čestiňe sa tu
u nás ňemeňja, bo Slovenčina len vždi račej má hruhšje a silňejšje
spoluhláski ako mekkje. Vo štvrtej lebo koncovka ní, tí je dlhá, z prí
pinki ..je“, „j“ odskakuje: omdlení, z h r b a t e n í a v tích slovesách,
klorje majú v menosloví a v ňeurčitom prípinku „a“, ukazuje sa táto i

v tíchto prídavních: rozkričaní, namazaní, zavjazaní. V pjatej v šjestej
a v druhej prirážajú sa tjeto koncovki k ňepremeňením a celkovitím

prípinkám: volaní, vracaní, z g a z d u v a n í, m i 1 u v a n í, volá
vaní, zdúchnu tí, r o z prasknú tí atd. V druhej sa ale často,
ako sme rekli, koncovki tjeto čisto na koreň prikladajú a to pri tích

slovesách, ktorje vipúštajú prípinku „nu“ v menosloví a v ňeurčitom:
v i t a t í, rozpjatí, zažatí atcí. Dakedi ale aj takjeto zadržajú prí
pinku „nu“: vipnutí. Tjeto prídavnje mená slovesnje, ked daktorje
vinieme, ktorje sa v zmisle nasehaohraňíčeních užívajú, majú víznam
odinul namereních a preto sa aj s pomocním slovesom som
berú k vijadreňú víznamu odinul namerenjeho. Príveska tí, tá, tuo
običajňe sa pridáva k tím, ktorje bezprostredňe ku koreňu prívesku
berú na pr. b i t í, u b i t í, napití, v i t a t í, v i s j a t i, z o ž a t í potom

aj običajňe k tím ktorje ju k prípinke „nu“ privesujú na pr. zvädnutí
vikvitnutí, rozprasknutí, zafúknutí, omladnutí atd.

Dakde sa ešte reč medzi príveskami „ní“ a „tí“ kláti, obe pri jednom
slovese užívajúc, na pr. omdletí a omdlení, v i sp a tí a vis
paní atd.

Toto je čo sme o tvoreňí slovjes a o povstávajúcich z ňích menách

povedal mali. Máme ešte slovesá osohních víznamou ako na pr. začí

navje (initiativa) o mlada t, starjet, sadal (rozdjelno od sedat)



hrbatjet, kostnatjet, blednú t atd. tjeto ale nemajú forjem o

sebe, lež len společnje formí majú s druhirní. O častotlivích sme už
hore viššje hovorili. Má ešte Slovenčina slovesá osobní víznam majúce
a to slovesá zmenšenje, ktorje umenšeňja činu slovesom viznamena

njcho alebo zňežňeňja (die Zärtlichkeit) pochopu slovesa viznačujú a

sú najme v reči detinskej v ohičaji. Tjeto na tolko majú osobnú formu
že zmenšujúce „k“ pred prípinku slovesa vkladajú, na pr. bežkat,
1 e žlta t, sed kat, tapkat akí. Neosobnje slovesá ňemajú zvláš

nej formi.

So slovesami dokončili sme tvoreňja z koreňou slovesních, z kto
rícb ako hore viššje sme povedali samostatnje, prídavnje mená a slo
vesá pochodja. Inšje čjastki reči pochodja z koreňou všemenních. Z

obojakjeho spuosobu koreňou povstávajú príslovki a o počtoch teraz
vjac ňemuože sa islit z kloríchbi koreňou povstávali, Tjeto teda stoja
v prostrjedku medzi oboma koreňamí.

Žrjedlo počtou alebo slov počtovích je najtemňejšje. Ak považu
jeme pochopí, ktorje počti vijadrujú, sú oni iste ku všemenám najbližsje
a o mnohích počtoch sa aj v skutku dokázal muože že zo všemjen po
chodja, druhje zas sa z koreňou slovesních pochodil zdajú. V dakto
rích puovod z tíchto koreňou do očú bije ako na pr. v latinskom s e
cundus čo iste od toho samjebo koreňa slovesnjeho pochodí z kto

rjeho sa aj sequor odvodzuje, v inších ale sa takíto puovod velmi
ukríva. Do grammatiki našej ňcpalrí toto pretrjasat, lež račej víklad
samích počtou a ich rozličních , osohních forjem. Že sme o počtoch a

ich sa tvoreňí ešte ňikde ňič ňepodolkli, vipočítame najprú všetkje zá

kladnje počti a potom počti zo základních tvorenje prejdeme. Zakladnje
počti sú v Slovenčiňe:

jeden, a, o,
dva, dve,
tri,
štiri,
pet,
šest,
sedem,
osem,



devet,
desat,
sto,
tisíc.

Z tíchto základních poctou tvorja sa cíalšje pocti základnje a to

kde sú jednorki a cíesjatki tam pridávaním, a kde sú rovnje desjatki,
tam rozmnožením, ako to vidno z nasledujúceho. Dalšje pocti od

desatsú;

jedenást, sto jeden,
dvanást, sto dva,
trinást, sto desat atď.

štrnást, dve sto,
pelnást, tri sto,
šesnast, štiri sto,
sedemnásti, pet sto,
osemnást, šest sto,
devetnást, sedem sto,
dvacat, osem sto,

jeden a dvacat, , devet sto.

dva a dvacat, Vise tisíc sú nasledujúce:
tri a dvacat atd. tisíc a jeden,
tricat, tisíc a dva,

stiricat, mení, tisíc a desat atd.

peďesjat, dve tisíc,
šesďesjat, tri tisíc,
seďemdesjat, štiri tisíc,
osemdesjat, pet tisíc,
devedesjat. šest tisíc,

Vise sto sú nasledujúce: sedem tisíc,
osem tisíc,
devet tisíc atd.
milión atd.

Príveski v prostích základních počtoch sú rozličnje. V jeden
je príveska en, ktorá u daktorích Slovakou v plnšje on sa meňí, v

štiri je príveska r i (iri) v p e t „t“ a tak iv devet av desat, a



v sedem a osem je príveska „m.“ Y počtoch základních zloženiek

panuje rozliční zákon, a síce skladaúja jednorjek s desjatkamí, kde sa

počti ňje rovno desjatkovje viznačujií, musí sa vzjal ako prídávaňja, v

rovních ale desjalkovích brat sa musí za rozmnožuvaňja. A tak teda

jede nás t, dva nás t, tri nás t je j e d e n h-d e s at, dva +
des a t, tri š desat atd. Ten samí zákon panuje i inde kde sa jed
norki s desjatkamí skladajú a počti úerovno desjatkovje viznačujú na

pr. j e d c n a d vacat, dva a d v a c a í, tri a t r i c a t atd. V poč
toch j e d e ná s í, dva nás t, tri nás t nás t nič je ňje inšje ako

predložka na s desat spojená, kde ale v sklade „d“ vipadlo „s“ a

„í“ sa stjahlo a na to mjesto „a“, predložki „na“, pre vipadnuíja „a“ z

počtu desat medzi „s“ a „t“ stojacjeho ,sa zdĺžilo. Že visvetlenja naše

je pravdívuo , dokazuje nárečja Staroslovenskuo a aj terajšja Ruština,
z ktorích v prvom sú všetkje čjastki zložeňja ešte docela zachovanje,
v druhom ostatňja čjastka len málo preinakšená. V Staroslovenčine
sú spomenutje počti nasledujúce: j e ď i n o na d es j a t, dva nad e
s j a t, t r i n a d e s j a t atd. a v Ruštine ; o d i n n a d c a t, d v e n a d c a t,
tri n ad c a t atd. V zloženiek počtoch rovnodcsjatkovích ňje je zákon

pridával ale rozmnožoval, a tak teda dvacaíje dva X tíesaí,
trical je tri X desaí, š t i r i c a í je š ti r i X desaí. V zložeňí
tíchto počtou sa „d“ a „s“ počtu iíesaí v „c“ pretvoruje a „e“ vipadá,
lež v počtoch vise š t i r i c a l: pedesjat, šescíesjat atd. ňeprc
meňenuo ostáva. Sto a lisíc v zložeňí sa ňemeňí aňi ňeskloňuje a

síce ňeskloňuje sa preto že skladaňím dvoch počtou jeden sa sláva;
za to bi sa i docela spolu písal malo.

Z tíchto základních počtou povstávajú inšje odvodenje a síce počti
rad, rozmaňitosí v jednoíe a zmnožeňja istej kolkosíi alebo znásob

ňeňja viznačujúcc. Počti rad viznamenávajúce sú tjeto :

cíevjati,
desjati,
jedenásti,
dvanásti,
trinásti atd.

dvacjati,
dvacjati prví a jedenadvacjati,
dvacjati druhí a dva a dvacjati atd,

prví,

druhí,
treli,
štvrtí,
pjati,
šjesti,
sjedmi,
vuosmi,



tricjati,
štiricjali.
pedesjali,
šesdesjati,
sedemdesjati,
osemdesjali,
cíevedesjati,
stí prví a stoprví,
stí druhí a stodruhí,
slodesjati,
dve stí,
tri stí,

*

štiristí, šlirstí,
petislí,
šeslistí,
sedmistí,

vosmistí,
devetstí,
tisíci,
tisíci prví,
tisíci druhí,
dvetisíci,
trilisíci,
štirtisíci, štiritísíci,
pettisíci,
šosttisíci,
sedemtisíci,
osemtisíci,
devettisíci,
desattisíci,
dvacattisíci,
stotisíci atd.

Príveski v tíchlo počtoch sú „tí“ a „i.“ V tretí a štvrtí je prí
veska „tí“, v ostatňích všelkích je „í.“ Prví pochodí od prú (prv),
druhí od druh (socius). Jednorki a aj desjatki sa po stí kladú a

oni prívesku počtu porjadkovjeho dostávajú, ho sú teraz ako počet ur
čujúce hlavňje, na proti tomu kecí sa sto'tini určit majú, jednorki pred
chodja a stolini prívesku počtou porjadkovích prijímajú. To samuo je i

pri tisíc, lež počti tisícovje od počtou stotini označujúcich tak sa

delja, že ked jednorki alebo aj desjatki na tisíc nasledujú, oha počti,
že skutočňe sa nespojujú, príveski majú. V petistí, šestistí,
sedmistí atď. sa pre spojeňja medzi počti „i“ vhadzuje, ho hi ňc
príjcmňe vislovuvat holo : šeststí, seď e m stí atď. Mohou bi síce
dakdo povedal, že sa toto „í“ aj ako príveska počtu porjadkovjeho vzjat
muože, v ktorej prípadnosti bi dva počti porjadkovje vedia seba stáli
ale toto spojeňja je proti zákonu reči. Docela blúdňe je čo Českje
grammatiki učja, že hi š e stí, sedmi atď. bou genitív: prečo ňj e

dalív lebo daktorí druhí pád pítame sa? Ani jeden pád tu mjesta nemá;
akí že tu má víznam a vstali genitív?

Počti rozmaňitost v jednote vislovujúce majú dve formi a sú

tjeto:



dvoje,
troje,
štvoro,
petoro,
šestoro,
sedmoro,
osmoro,
devetoro,
desatoro,
jedenásloro, t

dvacatoro,
tisícero.

jednakí,
dvojakí,
trojakí,
štvorakí,
petórakí,
šestorakí,
sedinorakí,
osmorakí,
devetorakí,
desatorakí,
jcdenástorakí,
dvacatorakí,
storakí,
tisícorakí atď.

Príveska v dvoje a troje je ,.jc" v oslalňícli je „ro‘
; s predloženou

spojujúcou samohláskou „o“ = o r o. Pocti s timíto koncovkami sa
len v nijakom pohlaví užívajú. Yšetkje pocti základnje nedostávajú tejto
príveski, na pr. v Slovenčine nikde sa nehovorí s t or o. Z formi tejto
jednej poctou rozmaňitost v jednote ukazujúcich tvorí sa ešte i forma
druhá príveskou akí, alebo račej kí s predstavenou spojujúcou sa
mohláskou „a“: dvoje, dvojakí, troje, trojakí, štvoro,
štvorakí, petoro, petôrakí atd. Koncová samohláska prvej
formi pri spojení s inšou ešte príveskou odpadá a druhá sa medzi prí
veski t. j. „a“ kladje.

Počti zmnožeúja istej kolkosíi alebo znásobňeňja víznačujúce sú

tjeto

deveínásobní,
desatnásobní,
dvanástnásobní,
dvacatnásobní,
pedesjatnásobní,
stonásobní,

dvojnásobní,
trojnásobní,
štvornásobní

petnásobní,
šestnásobní,
sedemnásobní,
osemnásobní, tisícnásobní atd.

Príveska"tíchto počlou je násobní. Spojuje sa ona s počtami
základnimí, ale v počtoch dvojnásobní, trojnásobní, š t v o r -



násobní spojuje sa s prvou formou poctou rozmanitosti v jednote uka

zujúcich. N á s o b i t v reči našej viznamenáva množil.

Z poctou povstávajú i úplnje samoSlatnje mená, ktorje sa ako

pocti základnje na prídavnje vjac premenil nedajú. Tvorja sa na roz
liční spuosob:

príveskou á k: tur á k (od tor, vtor čo znamená druhí), peták,
sedmák ald.

príveskou ok: utorok (od vtor), štvrtok, pjatok, de
sjatok ald.

príveskou ňik; desjatňik, dvacjatňik.
príveskou ka: dvojka, trojka, štvorka, p j a t k a , pet

ka, sedmorka, osmorka, desjatka atd.

príveskou zmenšujúcou a č k a, i č k a: t r o j a č k a, štvrtáčka
(o zimnici i o mjere) sedmička, osmička.

príveskou i c a: Trojica (svätá) d v a n á s í n i c a, š e s n á s t -
ň i c a, d v a cj a t ň i c a atd.

príveskou in a: sedmina, osmina, devina, ď e siná átd.
Počti s touto koncovkou viznamenávajú aj zlomki alebo úlomki poč
tou, na pr. tretina, sedmina ald. Inšje zlomenje počti tvorja sa
skladaním poctou základních s porjadkovími alebo s počtami samostaf

nimí, na pr. pou druha, tretá, p j at a, p o u sjedmcj, tri
š t v r t k i, tri sedmini,pet osmín atd. Druha, tretá, pjata
a tímto podobnje sú genilívi ňeurčilích prídavních mjen. Kcbi sme

určilje užívali, rckli bi sme: pou d r u h j eh o, treíjeho, štvr
tjcho atd.

Skladaňja počtou so samostatnimí a prídavnimí stáva sa na roz
liční spuosob. Počti sa berú alebo základnje alebo porjadkovje alebo
rozmauitost v jednote víznamenávajúce, podlá pochopu akí sa vijadrit
má. Dva spuosobi zložeňja z hore vipočítaních sú vSlovenčiňe možnjc,
Češi majú aj tretí, podlá ktorjeho slová ako od seba visja a sa poža
dujú sa skladajú, mi ho ale nemáme. U nás sa pripojujú počti k inšírn
slovám alebo spojujúcou samohláskou, alebo samje počti, lebo pne
počtou pripojujú sa k slovám bez všetkjeho spostredkuvaňja samohlá
sku Príkladi spojeňja v našej Slovenčine sú prvjeho spuosobu: prvo
ročňí, druhoročňí, trelo roční atd., druhjeho spuosobu;
d v a r o č ň í, t r i r q č ň í, š t i r r o č ň í, p e t r o č ň í, dvojhlaví,
t r o j n o h a, š t v o r hrán n í atd.



Všemená sú alebo korennje silabi alebo pomocou druhích všemjen
utvorenje. Rozličnje čjastočki, ktorje sa ím ešte vise toho pridávajú,
všeljako ich zmisel meňja. Všemená korennje sú nasledujúce: ja
(vlastne len a) ti (tva) on (vlastne len n) mi, v i („t“ sa zdá odpadnu
tím) sám (sva) „č“ (čo) „i“, „j“, „k“, „t.“ Tjeto všemená skladajú sa

jedno s druhím alebo s inširní už ostarelimí všemenamí, skadjal povstá
vajú všemená utvorenje.

Príveska „j“: mu oj, tvoj, svoj, kí, c í a inde na konci.
Príves k a „k“: akí, takí, i n akí (druhí stupeň inakší vjacej

v običaji) kdokolvek, čokolvek, oslatňje dve majú aj inšje
zloženje príveski.

Príveska „n“: ten, iní, žjaden (že jeden, žebi len jeden
bou — wäre doch einer da t, j. ňikdo, žjaden uje tu).

Príveska „si“ (starodávno všemeno): kdosi, čosi, akísi,
k t o r í s i atd.

Príveska „š“ (to samuo staruo všemeno): ň á š , váš.
Príveska „t“: k t o (kdo), tento atd. Príveska z dvoch vše

mj en zložená ň e c (n -f- c) : n a š i ň e c, v a š i ň e c.

Príveska 1 i k (zrovnaj vari polskuo ličba = počet, 1 i č i t

= počtuvat): k o 1 i k í, t o 1 i k í (kolkí, tolkí). Oslatňje „k“ často vipadá
a pristupujú ešte inšje príveski „v“, „k“: kdokolvek, čokolvek,
a k í k o 1 v e k.

Predkladajú a prilepujú sa k tvoreňú všemjen rozličnje ešte čja
stočki. Predkladá sa hen: hen ten, tam: tam ten, da: dakdo, da

ktorí, dajakí atd. leda: ledajakí, ledakdo, hoc: hocakí, hockdo,
hocktorí, ňje: ňjekdo, ňjektorí, ňječo, ňi; ňikdo, ňijakí, ňič (ňičo —
nicht etwas alebo račej nicht was). Obe tjeto ejastočki zapjerajú, ale

jedna zapjeráňím istí, bo každuo zapjeraňja je aj isteňja a druhá von
koncom zapjera. Ňjekdo znamená vlastňe ňje kdo = nicht wer t. j.
ňjekdo inší. — Ňikdo znamená zas ňikdo = nicht einmal wer, nicht
eimnal einer.

or: ktorí.

Prilepuje sa čjastočka že; kdože, čože atd.
Sám je dvojakuo, Jestli je ňeurčituo je sám, a, o, jcstli

určituo samí á u o. Toto je i vo zmisle nad tamto určitejšje.
Všelkje opravdivje predložki, ako sme už aj hore viššje povedali,

pochádzajú z koreňou všemenních a vijadrujú tjež, jestli že pilňejšje



ich pozorujeme, vsíahi všemennje. Podlá formi koreňou patrja oni ku

koreňom alebo čistím, alebo zmješaním a tak sa jako aj inšje koreňe
na dvoje rozchádzajú. K prvjemu suosobu patrja predložki: „o“, „u“,
„v“ (vo) „z“ (zo) „s“ (so) „k“ (ko, ku) k drubjemu: vi-pa-po, na,
do, za, o b - o d, vz - bez (bezo) pri, pre, p r a - p r o -, pod
(podo), nad (nado), r o z (rozo), c e s, k r e m, k r o z , p r e d, p r e s,
proti (vlastne prot zr. récko noog'). — Sú ale tjež predložki, ktorje
na vidomoči z koreňou slovesních pochodja, na pr. medzi (vlastňc

medz, med zr. latinskuo médium a horvalskuo i srbskuo medj)
pomimo (pochádzajúce od mi ktorí koreň je v slovesách mi-nút
m í - j a m ( p o m í j a m ) m í - ň a m (pomíňam sa atď.), okolo (zlože
niu) z predložki ,,o“ a kolo), konca (od koňjec), vise, ňiže (od
koreňou slovesních vis a ňiz). Predložka dl a sa u Slovákou čistá

ňeužíva, ale len v spojeňí s inšimí a síce: v e a po, vedia, podlá.
— Tak sa spojujú aj inšje predložki jedna s druhou, čím víznam ich

určitejší a názornejší sa stáva, na pr, poza, zpoza, ponad, po
pod, z p o p o d, p o v i š e, p o ň i ž e. Tu dve i tri predložki do..ví
znamu jedneho sa spojujú. — Medzi hore dovedenimí predložkami sú

vi, pa, oh, vz, p r a, pro,roz tak rečenje ňerozlučnje predložki
t. j. tje sa o sebe ňikdi ňeužívajú ale len vždi v spojeňí s inšimí slo
vami. Mjesto predložki roz Slováci užívajú aj raz, na pr. rázdelje,
čo je len staršja tej samej predložki forma. Tak i p a je staršje, po
novšje. Ostatňje predložki krém sjedmich vipočitaních i o sebe stávajú
i so slovami rozličnimí sa spojujú a v jeden pochop s ňimí zljevajú,
Príkladi takjehoto spojeňja sme už hore viššje privedli.

Spojki zároveň predložkám z koreňou všemenních pochodja a aj

vstahi všemennje viznamenávajú. Jedni sú prostje, druhje zloženje. K

proslím patrja: i, a, bi, bo (le) či, že, no k zložením: až, aj,
ale, ašak, a ň i, hoc, hocaj, v e t, kebi, len, lež, leda,
lebo, čiže, jestli, čajsi, teda, tjež, tak, ako, síce, sta,

Yšekje tuto predňesenjc spojki sú všemennjcho koreňa iba spojki
jestli prvá polovica je slovesná. Krém toho spojka vraj (vraví) je
slovesnjeho puovodu. —

Prísloviu z obojakích koreňou, všemenních i slovesních, pochodja
a rozličním spuosobom sa tvorja. Prostích príslovjek ňjet mnoho, naj
vjacej ich je spojeních ako sa dolu ňižje ukáže.

K prostím príslovkám pripočítal sa muožu vari len: ba, ňi, ňe,



tu, tam, sem, hen, kí m, raz, hej, áno, až, už, asi, von,
po n, leda, preč, snací, ešte, var (vari) skoro, h ň e d. I

z tíchto sú síce daktorje už zloženje, mi to ale už, že čjastočki tuho k

sebe prirástli a vjac sa jedna od druhej oddelil nedajú, necítime a preto
ich len za prostje-vidávame. Takjeto prísloviu sú na pr. hen, preč
(pre Čo = trans id t. j. ďaleko, dalej od nás),lež oni sajako rečenuo v

grammalikách dalej ňerozberajú. Tvorja sa prísloviu, čo sme už aj
hore viššje poznamenali, na všeljaki spuosob, berúc prostje rozličnje
k sebe čjastočki alebo skladajúc sa jedna s druhou a konečne odvá

dzajú sa tjež zo slovesních koreňou alebo pňou.
Privesením čjastočki ká: semká, dnuká, vonká, horeká

atd. Tjeto ukončeňja sú pravje akkusatívi, koncovka ale „m“ odpadla
a na to mjesto sa ostatňja silaba zdĺžila. Tak i dňeská mjesto dňeskám.
Docela zle vipúštajú daktorí Slováci predňje „d", bo tak podstatná hlá
ska, zo slova vipadá.

Privesením čjastočki k i: ukradomki, pokrijomki, stojački,
idúcki, kolenački, horeznački atd. Yšetkje tjeto koncovki sú opravdivje
skrátenje inšlrumentáli množnjeho počtu.

Privesením čjastočki ko, ku: kolko, tolko (u Srbou
m a 1 k o u Kusou ň e m n o ž k o ) vonku, trošku, trošičku. Prvje dve
množu sa považuvat aj za odvedenjc od pílou t o 1 i k, kolík, skrá
teňje kolk, tolk.

Privesením zloženej čjastočki kolvek: kedikolvek,
kadekolvek, kamkolvek atd.

Privesením čjastočki ak, a č: jednak, ináč atd.
Privesením čjastočki čo: ňič (mjesto ňičo).
P r i v e s c ň í m čjastočki a 1, u 1: kaďjal, tadjal, skaďjal, sla

djal, dokjal, posjal, dosjal, odinul atd. Zdajú sa bit tjeto ukončeňja
starje Ablatívi a to premeňeňím starjeho „d,“ na „1“, ktorích pravda už
ňj e t v reči našej, v rečach ale indoeuropejskích dakedi bívali a v

Sanskrite i teraz sa nachodja.
P r i v e s e ň í m č j a s t o č k i to; tuto, tamto, tadeto atd.
Privesením čjastočki di, d e: kedi, ledi, kde, pozde (po

s-de), kade, tade, inde, indi, všade, vždi, dakde, inakade atd. Tjeto prí
sloviu ňičňje sú inšjc, ako lokalívi od všemenních koreňou k, t, in,
ves, ako zas sem, tam, hen, i n a m, k í m Accusatívi od kore
ňou všemenních s, t, h, in, k. Spravodliví pád a to síce lokatív



je ešte všemena sto (naše čo Srbskuo š t o) s predhodenou samo

hláskou „e“ pre lepšje visloveňja. Slovne tento lokatív viznamenáva
v tomto.

Priveseňím čjastočki si: kamsi, tamsi, čajsi, kedisi, kdesi
I asi sem prináleží.

Privesením čjastočki mje, mer, mi: kolmje, tolmje,
temer, takmer, velmi. Prvje dve muožu sa síce považuvat ako odvode

nje od všemjen kolmí, tolmí, medzitím tento spuosob visvetleňja
je pravdivejší.

Priveseňím čjastočki m o a om: pomimo, darmo (korene

slovesnje), úkradkom. Toto oslatňje je praví inštrumentál a aj drubje
sa zdajú bit to samuo len že s prehodenou koncovkou.

Priveseňím čjastočki v a: ledvá, sotvá. Tjeto ukončeňja
sú opravdivje dvojnje počti, a preto i prislovki dačo ňeistjeho vizna

menávajú. Čo je ňeistuo, to sa na dvojakú stranu kňíše, preto i mnohje
reči pochibnost slovom od dva pochádzajúcim vijadrujú, na pr, latin
ská d u b i u s, d u b i t o od d u o , ňemecka zweifeln, Zweifel od

zwei a i medzi našimi nárečjami Srbskuo dvojití (pochibuvat) od
dva. Pre tuto príčinu koncovka dvojnjeho v nadrečeních prípadno
síach ňeistotu viznamenáva.

Priveseňím čjastočki raz t v or j a sa počtovje pri
ši o v k i: dvarazi, trirazi, velarazí, kolkoráz, tolkoráz i tolkorazí atd.
Sem patrí i teraz mjesto tenraz. Ďalej tvorja sa prislovki predkla
daňím alebo samích príslovák alebo inších čjastočjek reči.

Predkladá sa hoc: hockedi, hockde, hockaďe, ň j e, ňi:
ňjekedi, ňjekde, ňikedi, ňikde, d a; dakedi, dakde (dade) vola: vola

kedi, volakde, vôňa (vlastňe oňa): voňahdi (mjesto vonakdi) in a:

inakedi, inakade, a s aspoň atd.
Predkladaňím predložjek rozličním čjastkamreči sa vela príslovák

tvorí na pr. predložki „o“, okolo, ozaj, „v“ vedno (mjesto vjedno)
vlaňi (hovorí sa i prostí lokál laň j e), vnútri, vuokol po podlá, pozadku,
popredku, pozajtrá (po za jutra) pozajtrašku, potom, pokažduo, porád,
pozďe, pokjal, pomalí, polahki, potajmo, pokrijomki atd. na, načim,

najme, naozaj, náročki, napred, nazad, naposledi, naspet, narubi, na

opak, nahlas, naschvál, napravo, nalavo, naveki; v oslatňích troch sa

običajňe odtíeluje, do, dokjal, dosjal, dopoli, docela, dokonca, doza

jisla (dozaista), dost, (do sto = srbskjemu što = potjal) donaha, do-



čistá, „z“, zajtrá (za jutra) zvonka, zclnuká, zdola, zhora, zhola, zrazu,
zrovná, zrjedka, zdaleka, zblíza, znovu atd. za, zarána, zas, zároveň,
zaiste, zaživa atd. „s

í
, spameti, spolu, pospolu, oh, obzvlášte, od,

odhnil, odrazu, bez, bezpochibi, pri, pritom, pre, prečo, preto,
pred, predca (predsa) predvčerom, medzi, medzitím. Rozličnje
pádi mjen samoslatm'ch bez všetkej predložki užívajú sa často docela
ako prísloviu, ktorí spuosob hovoreňja je ostatok z prvej starodávnej
rečí na pr. doma, včera (večera) sú genitívi, veru (teraz bi sme pove
dali na veru), trošku, ráno sa akkusalívi, dolu, dole, hore sú lokalívi,
celkom, celki, kolom, predkom, zadkom, úhrnkom, vrchom, spodkom
sú instrumentáli atd. I slovesá daktorje slúža za prísloviu, na pr. há

dam, tuším atd. Príslovka ňjet zložená je z príslovki ň e a tretej
osobi slovesa som t. j. „je“ s koncovkou tretej osobi, všemenom „t“,
spojenjeho, do hromadí teda stjahnutuo ňjet (mjesto ňcjet).

Vetšja čjastka dosjal privedeních príslovák pochádzala z koreňou
všemenních, menšja z koreňou slovesních. Medzitím i z tíchto, ako
sme už aj hore viššje povedali, pochodja príslovki a to vo velkej hoj
nosti, bo zo všetkích puou, ktorje formu prídavních mjen berú, tvorja
sa v našej reči aj príslovki. Tje príslovki koreňou slovesních ktorje
sme dosjal privedli ňemali svojej vlastnej a zvlášnej formi, bo boli
hlavňe pádi alebo s predložkami spojenje alebo saraostatnje, tjeto ale
čo teraz privedjerne a ktorje sú od puovodu z koreňou slovesních,
majú svoju zvlášnu a určitú formu. Táto forma v Slovenčine je pri
tíchto príslovkách običajňe „o“, ktoruo sa na peň slov i formu prídav
ních mjen berúcich prilepuje, len v daktorích málo je „e“ alebo „i.“
O sa pridáva ku pňom lebo koreňom slov na jakúkolvek spoluhlásku
vichádzajúcich, na pr. mnoho, málo, dlho, často, dávno, jasno, vidno,
snadno, blízko, daleko, široko, živo, ticho, bledo, strmo atd. „e“ obi

čajňe sa prilepuje ku pňom spoluhláskou „n“ sa ukončujúcim, na pr.
pekňe, krásňe, utešeňe, údatňe, silňe, švárňe, bjedňe, vážňe, slávňe,
ohavňe, lahkomislňe, štastňe, rozumňe atcí. a k daktorím inším na pr,
múdre, dobre, zle. Jestli že pen prídavnjeho mena vichodí na sk,
pridáva sa „i“ na pr, chlapskí, mužskí, hovedskí, Slovanskí, katolícki.
Slováci ale običajňe tjeto príslovki užívajú s predložkou po: po chlap
skí, po Slovenskí atd. Príslovki spomenutje od pňou prídavních mjen
tvorenje muožu sa práve tak ako i prídavnje mená stupňuvat. Tvorjaca
príveska pri tomto stupňuvaňí je: e j š j e (šje) (na konci slova), naj,
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na (na počjatku). Príveski tjelo sa podlá tích samích zákonou na peň

prilepujú ako aj v prídavních. Najvjacej užívaná príveska je ejšje
meňej š j e a táto v tích istích prípadnostach, v klorích sme ju i v prí
davních pozoruvali, na pr. príveska ejšje:
piln: pilňejšje, najpilňejšje, uanajpilňejšje.
znameňit: znameňitejšje, najznameňitejšje, nanajznamení tej šje.

spravodliv: spravodlivejšje, najspravodlivejšje, nanajspravodlivejšje alcí.

Príveska ejšje prikladá sa ku pňom slov, príveska šje k samím

koreňom. Že pňe slov sň už spoluhláskami ohičajňe rozhojňenje, pri
stáva k ňím príveska so samohláskou sa začínajúca, naopak ku koreňom

ohičajňe len jednou spoluhláskou sa končjacim priráža sa príveska so

spoluhláskou na predku. Podlá tohoto príveska š j e pristupuje na pr.
ku koreňom :

íen: tenšje, najtenšje, nanajtenšje,
mek: mekšje, najmekšje, nanajmekšje,
vis: viššje, najviššje, nanajviššje,
hlb: hlbšje, najhlhšje, nanajhlbšje,
dráh: drahšje, najdrahšje, nanajdrahšje,
tich: tichšje, najtichšje, nanajtichšje,
siah: slabšje, najslabšje, nanajslabšje,
mil: milšje, najmilšje, nanajmilšje,
kras: má krajšje, naj krajšje, nanajkrajšje,
krasn ale krásňejšje atd.

Daktorje príslovki ňetvorja zo svojich koreňou alebo pňou viššje

stupňe ale z inších. Takje sň

lepšje, najlepšje,
horšje, najhoršje,
vjacej, najvjacej,
meňej, najmeňej.

Toto sme už pri prídavních menách visvetlili a koreňe, z ktorích
sa tjeto viššje stupňe tvorja, ukázali.

V príveskách daktorích príslovák celkom sa tratí „š“ a „je“ pre
lepšje visloveňja sa prehadzuje. V dvoch ostatňích príkladoch sa tak

stáva a i v tíchto ešte:



dal: ďalej,
rád: radšej,

naj ďalej,
najradšej,
najračej)
najskorej,
najprvej.

(račej,
skôr: skorej,
prú: prvej,

V daktorích príveska druhjeho stupňa docela odpadá a na to mje
sto sa potom predchádzajúca silaba dlži, na pr. skoro, skuor, najskuor,
pru: prú, najprú.

Príslovka večmi, naj večmi má zvlášnu od inších docela od
chodnú prívesku. Je to tá sama ktorá i vo v e Im i. Y Sanskrite a aj v

Latinskej reči je táto príveska tretjeho stupňa, na pr. v Sanskrite

punyatama (najčistejší) balavattama (najsilňejší), v Latinčiňe

optimu s, p e ss hnus atd.
Yíkrikňíki su alebo prostje zvuki, alebo aj zloženje. I slová roz

ličních čjastok reči slúža za víkrikňíki.

Prostje na pr. oo, aj aj, ej ej, ha, ho, hej, hi, heš heš, hla, hm, la,
kač kač, kšo kšo, se se, šic, jaj jaj, ach, och, cic, čit, pst, alebo i zlo
ženje, na pr. aha, haha, hlahla, hurá, hatta, hajs, hopsasa, lala, nate,
nože, tuto, tuto atď.

I daktorje čjastki reči slúža za víkrikňíki: beda, prebeda, bedaš
ku prchedašku, veru, horesa, ideš, no vidíš, bodaj (bohdaj), bistu pra
bohu! atď.

Odďjel 2hí
-

O v i s 1 o v u v a ň í slov.
Videli sme v predošlom odďjele, ako sa sklad reči tvorí, ako

slová, prirastaňím rozmaňitích čjastočjek k inším povstávajú a jedno
s druhím sa spojujú, lež tím ešte čo sme dosjal vipočítali tvoreňja slov

ňje je ukončenuo. Sú síce už čjastočki k čjastočkam poprikladanje, lež
zmisel slova, ktorí z ňích Vilúpit sa má, je ešte len tak rečeno v porode
a preto ešte treba tvoreňja dovršit a slovu k zroďeňú dopomuoct. K

tomuto ale sa vihladáva, abi čjastočki s čjastočkamí v jeden tuhí celok
sa spojili, v tomto tuhom celku sa vijavili a všetkje hláski tak ako sú

puovodňe určenje a do slova vtjahnutje sa ukázali, čo sa staňe dobrírn
slov visloveňím. Slov teda visloveňja patrí podstatne k tvoreňú a je
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jeho dovršeňja. Ono slovám dáva život a privodí ich k svojmu určenú,
lebo len slovo dobre vislovenuo muože vijadrií ten pomisel, ktorí je
doňho vložení atak ono dopomuože slovu k opravdivej bitnosti. Slovo
zle vislovenuo určeňja svojho alebo celkom ňedocjahňe alebo na ceste
k postati svojej zablúdi a dotjal na pravú cestu ňenadabí kím sa mu

kolvek dobrím a náležitím visloveňím ňespomuože. Tak na pr. nech
dakdo visloví v Slovenčine c h am p a mjeslo hanba, kampa mjesto
gamba, tumper mjesto ďumbjer ňik ho ňezrozumje, alebo ked

povje paňí mjesto páňi, chorí mjeslo ho r i každí dačo inšjeho,
lež ten chce čo hovorí, rozumel bude. Ale k čomu že je reč, jestli ňje
k hovoru? Reč, ktorá z hovoreňja víde, voláme už mŕtvu a v skutku
tá sa už zo života odobrala. Ak dajakje písma v nej ostali, to sú jej
náhrobki.

Slová záležja zo siláb a silabi z hlások, slová ale ňje sú len silabi
a hláski ale sú aj celok. Pri vislovuvaňí teda na všetko troje pozor mat
musíme. Yislovuvaňja všetkjeho tohoto učil a rozkladal, ktorje orgáni
úst a j ako sa pri vislovuvaňí tej lebo inšej hláski potrebujú semňepatrí,
nám tu len to viložit prichodí čo sa našej Slovenčini tíka. Z hlások
obzrime najprú samohláski, potom dvojhláski a na ostatok spoluhlásku

Parnetihodnuo že naša Slovenčina, jako sme už aj hore viššje pri-
dlhjeho „é“ a „ó“ nemá, ale kcíebi dlhuo „é“ prichodilo tam

jagalo neho ukazuje sa alebo „ja“ alebo „je“ a kdebi dlhuo „ó“ príst
mjesto neho stojí „uo.“ Ňetreba to ale tak rozumel, akobi za

bolo dlhuo „é“ a „ó“ bívalo a len ňeskuor sa mjesto ňích „ja“,
a „uo“ podostávalo , ale Slovenskí spuosob je iste starší, puovod-

ňejší, tamten novší, vilrelejší a pohubeňejší, čo sa i zo starích pokrv
nich jazikou dokázal muože a i z toho visvitá že samohláski „e“ a „o“
ňje sú puovodnje ale len z druhích povstalje. Dlhuo „e“ je v Sloven
čiňe len v slove céra a békaa dlhuo „ó“ len v cudzom slove trón,
chór. Toto ostatňje ako. sme povedali sa viplňuje dvojhláskou „uo.“
Jesto síce slová v ktorích mjesto dlhjeho „o“ prichodí „ú“ na pr. dú-
stojní, dúležíti, vúbe c, tjeto ale slová v tomto spuosobe u Slo
vákmi sa len z Češtini udomácňili i ak sa budú obecňe vihováraí

duostojní, duoležití, vuobec Slovák proti tomu ňič mat ňe
rauože. Kdo tedi Slovenskí chce dobre vislovuvat, ňech ňikdi „é“ a „ó“
krém doňeseních slov ňevihovára. — Inšje samohláski „a“, „i“, „u“ i

dlhje v Slovenčiňe často prichocíja. K polovičatím samohláskam musja



sa v Slovenčiňe rátat aj „1“ a „r“ vo všetkích tích prípadnásíach kde sa
ňimí uplná silaba tvorí na pr, vlk, prst. Tjeto hláski muožu v Slo
venčiňe aj dlhje bit na pr. klzat sa, bŕk a t, v ktorích prípacínostach
ich aj ako dlhje vislovit treba. Dvojhlások je v Slovenčiňe dost a pilní
pozor na ich vísloveňja dat treba. Nepravdivích dvojhlások v našom
nárečí ňjet, preto sa aňi „y“ u nás vonkoncom vislovuvat ňemá. Mjesli
síce počut ešte „ä“, ale je to len na málo mjestach a aj tam kde je,
pomalí kape. Uši Slovenskje na čistozvučnost naučenje ňelúba zvukou
ňečistích, a preto sa aňi v čistej Slovenčiňe tento zvuk ňemá vislovu
vat. O opravdivích dvojhláskach musíme to poznamenal že obe v ňích
sa nachádzajúce hláski vislovit sa musja atak no, ja, je v slovách
na pr. vuola, množ e m, vidja, kljat, djeía,mljeko celkom
a značňe sa musja vihovárat. Inšje dvojhláski a i (aj) au, e i (ej)
e u, iu, o i (oj) o u, u i (uj) u u prichodja len na konci slov a ňe
majú vonkoncom bit vislovenje ako dve samohláski t. j. jedna od

druhej osobitne , ale musja sa vislovit za jedno a na dúšek, inakšje bí

dvojhláski bit prestali, na pr. kraj, vídau, skorej, sede u, ro
bili, kroj, Bohou, kupuj, miním nemajú sa vislovit kra-i,
v í - d a - u, s k o r e - i, s e d e - u, r o b i - u, k r o - i, B o h o - u,
kup u-i, m in u-u, ale tak ako je hore rečenuo. Y proslrjedku
slova ňje su oni dvojhláski, na pr. običajní, kupujme, pek
ňejší, bo tam druhá čjastka bívalej dvojhláski do cela spoluhláskou
sa stáva, iba tam ešte muožu sa za takje považuvat kde sa nachodja na
konci prvej polovice spojenjeho slova a spojeňja ešte sa dobre poznat
dáva na pr. pounoc, pouvečer, ňje ale džauot, vrauet, lež

džavot, vravel
.Pri spoluhláskach hlavňe pozornost obratít treba na mekkje.

Oproti mekkím stoja hrubje, medzi timíto v prostredku nachodja sa

stredňje v nasledujúcom porjadku:
Hrubje: h, ch, k, g, 1, r, n, t, d a všetkje pernje,
Stredňje: z, s, c, dz, c, dz,
Mekkje: ž, š, č, d, dž, t, c, tí, dž.

Mekkje hláski musja sa vo svojom visloveňí dokonále od stredňích
a hrubích rozoznal. Hrubje majú vísloveňja tvrduo , stredňje sipjace a

a mekkje plnuo a tekúce. Vidno stadjalto že mekkje sú docela odchod

nje hláski od hrubích. Mekkuo „1“ len u daktorích a málo Slovakou je
v običaji a už aj tam pomalí zakopáva, odkjal ako aj prelo že je zvuk



pre svoju velkú rozíeklosl ňepríjemní a cleíínskí v čistej Slovenčiňe

lepšje kecí sa viňehá.

Hláski, ktorje jedna k druhej prirástli a jednim dúškom sa vislo

vujú, voláme silabou. Že sklad reči našej a na pospol rečí indoeuro

pejskích je jednosilabiční t. j. korene v ňích a príveski z jednej silabi

záležja a tjeto ostatňje čo aj z vjacej sa skladajú, predca sa najedno
tlivje a to víznamnje silabi, ktorje na inších mjestach i osobitňe sa

kladú, rozložil dajú, preto v reči našej víznamnje čjastkí, čjastki tje,
ktorích bláski jedna k druhej prirástli, so silabamí na jedno vichodja
t, j. silabi sú článki reči už aj víznamnje, hoc ešte aj ňje dovršenjeho
víznamu. Z tohoto ale viíeká pri vislovuvaňí siláb v reči našej ten vše
obecní zákon, abi čjastki tje slov, ktorích hláski jedna s druhou sa
zrástli a ktorje teda i duchovní svazok t. j. víznamu medzi sebou majú
i zvonku t. j. hlasom ako k sebe náležjace sa vijavili, na dúšek teda
alebo ako silabi sa vislovili. Na tento teda spuosob slová: slávni,
rjadni, víška, djalka, pravda, b e Im o, hláska, žrjelo,
konskí, chlapskí, š 1 e p t a t, t a p k a t, hrával, b í j a í, p o -
vstávat, ostalo atd. vislovií sa majú takto: sláv-n i, rjad-ni,
víš-ka, djalka, prav-da, bel-mo, hlás-ka, žrje-lo,
kon-skí, chlap-skí, šlep-taí, íap-kaí, brá-vaí, bí-jaí,
po-vstá-vaí, o-sta-lo atd. Y tomto vislovuvaňí to čo opravdi
vo k sebe patrí sa tak aj von vipúšía. Z tohoto aj to vidno ako vážna

je známosí tvoreňja sa reči pre dobruo vislovuvaňja. Od spome
nutjeho ale všeobecnjeho v podstaíe jazika základ majúceho zákona
je velmi moc úchilák a to preto že silabi, abi rozraaňitosí pochopou
utvorili, všeljake samo i spoluhláski prijímajú a že tjeto k tvorenú po
chopou potrebujú a tak na ich pomoc sa opjerajú, traíja oni svoj pre
došlí tuhí zväzok, rozpadajú sa a na ten spuosob s pomocnimí hláskami
sa zväzujú a inšje silabi tvorja. Rozpadnuíja toto i pre lepšje a poho
dlňejšje vislovuvaňja sa stáva. Ako sa v tíchto prípadnoslach vislovu

vaňja rjadií i ako silabi vo visloveňí oddeluvaí majú, na to sú potreb
nje pravidlá, asi nasledujúce :

1) Že sa silaba na samohláske zastavuje, slovo, v ktorom spolu
hláska medzi dvoma samohláskami sa nachodí tak sa vihovára, že spo-

*) Mohou bi pravda ňjekdo povedal že tak i d z i d ž sú silabi, ale tuje hláska
len jedna v ňedostatku vlastnjeho znaku dvoma písmenami viznačcná.



luhláska k nasledujúcej samohláske sa potrhňe na pr. slovo, paňi,
húsa, milí, akovislovií sa má slo-vo, p a-ňi, hú-sa, mi-lí,
a-ko, tak i hŕ-ba, v ŕ-b a, čl-nom, Vl-ka atd. Sem ňepatrja
slová ktorje sa so samohláskou začínajú a kde predložka spoluhláskou
ukončená predhodená stojí, tje prislúchajú pod zákon všeobecní, na

pr, nadíst, obísl atd. vislovit samá: na d-í s t, o b-í s t ňje ale ob
o-zrjeí, lež o-bo-zrjeí bo tu druhá samohláska k predložke
náleží. Jestli ale povedomja spojeňja v obecnej známosti sa stratí,
spoluhláska predložia sa i k nasledujúcej samohláske potrhuje, na pr.
každí Slovák vislovuje ro-zum a ňje, r o z-um atd.

2) Pre tu príčinu ako v prvej prípadnosti dve vedia seba stojacje
samohláski k rozličním silabám patrja, na pr. vi-u-čií, vi-u-ka
zu-vaí atd. Takuoto visloveňja i všeobecní zákon vihladáva.

3) Jestli za samohláskou, sem aj ,,1“ i „r“ potahujúc, vjac spolu
hlások sa zhŕkňe, rozdeleňja siláb sa tak stáva jako to pohodlnuo
visloveňja a v reči običajní sklad hlások so sebou donáša. Obecnuo

pravidlo hovorí: rozdelená silabaňech sa začína tak ako saiinšje slová

vtej samej reči začínavajú na pr. ochladil, ohňiví, spravodliví,
milostiví, vraž e dl n í atJ. vislovit sa majú: o-chla-dil (chlá
dok) o-hňí-ví (hňilí) spra-vo-dli-ví (dljeí) mi-lo-sti-ví
(stínal) v r a - ž e - d l - n í (dlhí) atd.

Zo siláb povstávajú slová. Y slovách silabi už jedna na druhú
mocňe puosobja a vzájernním tímto puosobeňím visloveňja slova roz
ličňe premenujú a ohibujú. Musíme teda teraz vislovuvaňja slov ako
celkou zo siláb povstávajúcich, v ktorích celkoch tjeto t. j. silabi mocňe

vzájemňe na seba účinkujú, v Slovenčiňe našej prezeral Ked hláski,
ktorje sa jedna k druhej dostali, dobre sa znášajú, vislovujú sa všetkje
úplňe, na pr. hrmotní, chrchlaví, delinskí atd. To samuo

stáva sa vtedi, ked takje hláski sa stretnú, ktorje si síce dačo vo vislo
veňí prekážajú, prcdca ale visloveňja svoje ňemožňím alebo aspoň
velmi ňepohodlním ňerobja, na pr. otcovskí, mladší, bohatší,
detskí, Božskí, mužskí atd, Y daktorích slovách v takíchto

prípadnoslach reč si alebo zljatim hlások ňevelmi sa trpjacich alebo

premeňeňím jednej pomáha, na pr. ňikdo vjac ňevislovuje radšej ale

račej, ňikdo predsa ale predca, ňikdo. v e t š m i ale v e č m i.

Ak je visloveňja velmi ňepohodlnuo, jedna z hlások sa vo víslo
veňí vipušía, na pr. mjesto vlastní, štastní, prázdni, žalostní



atcí. vihovára sa v la sní, š t a s n í, prázni, žalosní atcí. a zákon
nost reči preto nič ňetrpí, bo naposledok samostatnjemu slovu určujú
cej príveski, ktorá je v troch hore viššje dovetleních príkladoch „t“ v

prídavnom meňe svoju určujúcu prívesku i tak majúcemu ňehars treba.

Mjesti sa ale vislovuje i štastní, vlastní atd.
Jestli že sa na ostatok takje spoluhláski zbehnú, ktorje visloveňja

úplnuo všetkích ňemožnuo robja, daktorje sa alebo odhadzujú alebo
sa do inších premenujú na pr. ňemožnuo je vislovit odrazu mestskí,
mňíšski, katolícski, ňemecskí, Levočskí, kaločskí atd.

preto sa vislovuje m es kí, mňíski (tak i Českí mjesto Česskí), ka
tolícki, nemeckí, Levockí, kalockí atd.

Čo sa predĺžeňja a skracuvaňja v našej Slovenčine tiká i tu silabi

jedna na druhú mocne puosobja. Y čistej Slovenčine nikde dve dlhje
silabi jedna sa druhou ňeprichodja a čo bi aj jedna podlá povahi svojej
mala bít dlhá, skrácasa, ked predchádzajúca je dlhá. Dvojhláska sa

tjež za dlhú považuje. Na tento spuosob bude v Slovenčine: v j až u ,

hĺbu, lížu, hádžu, Ijeta, brka, krásni, krásneho, páňi,
tije t a *) pjati atd. a ňje vjažú, hĺb ú, líž ú, hádž ú, 1 j e t á ,

brká, krásni, krásneho, pánja, cíjetja, pjati atcí. a zas

ňje: máj ú, dá j ú, voláňja, ale majú, dajú,**) volaňja. Je
toto zákon podstatní v Slovenčiňe našej. Ňemá ona ani tolko dlhích
siláb ako Čeština, kde sa dve i tri dlhje silabi vedia seba dobre znášajú
na pr. hrává, c h o div á v á, ani samje krátke ako Polština na pr,
dobrego pana, huczy rzeka huczy ale stojí medzi timíto a
a druhimí narečjami Slovanskimí z tohoto ohladu v prostrjedku. Aňi

ňje Slovák v sebe zavrení Čech, ale aňi ňje ňeposední Poljak, lež má i
dost prísnosti kde treba, i živosti kde treba. Živá rozmaňitost je jeho
životom.

Prízvuk alebo vivíšeňja hlasom istej slova silabi v našej Sloven
čine a v tích nárečjach Slovanskích, ktorje predlžujú silabi, je alebo
velmi slabí alebo žjaden, naproti v tích nárečjach Slovanskích ktorje
nemajú dlhích siláb , na pr, v Polskom a najme v Ruskom nárečí velmi
tuhí. Že v našom nárečí a v inších dlhje silabi majúcich prízvuk ďen-

") 1 tento príklad sem patrí. V Ruštine je tí i t j a a bolobi tak aj v Slovenčiňe,
kebi prvá dlhá ňcbola.

* Ä) Tjeto nrikladi sem tjež palrja. Dhost korcnnej silabi pretahuje na seba silaba
koncová, ako sa to velarazí v Slovenčiňe sláva.



glavje alebo docela kape, príčina je tá, že dlhje silabi uďereňja blasu
na seba preíahujú, čím inšje silabi v hlase slabnú, na pr. daj ú, ma

líček, chrobák akí. Kde dlhje silabi neprekážajú, vistupuje prí
zvuk aj lo ňje tak mocňe na prvej silabe na pr. dolina, Slovan,
ligotal sa akí, vihovárajú sa dolina, Slovan, ligotal sa atcí.

Jestli že predložki predchodja, strhujú oni prízvuk na seba na pr. na
doliňe, poznal ptáka po perí a človeka po reči, viho
vára sa nä doliňe, poznal ptáka pôperí a člove a pô
reči atd.

Oddjel 3 ÍL

O písaňí slov alebo o pravopise
Pravopis nič je ňje inšje ako ustálením alebo z prjebehu časovjeho

do prjestoru preňesenuo visloveňja, t. j. pravopis má íjež vislovií reč
ale ňje v čase lež v prjestore. Podlá tohoto pravcíivjeho pochopu pra
vopisu on na žjadnom inšom základe stál ňemuože, len na základe vi

sloveňja. Pravopisi zo staríeh čašou pochádzajúce, pravopisi tak reče
nje etimologickje, ňemajú Ijež žjaden inší základ ako visloveňja. Uka

zujú oni a sú nanajlepšimí svedkami ako sa reč za starodávna alebo v
tom čase, ketí sa do písma dostala, vislovuvala a že staruo vislovuvaňja
bližšje bolo ku prvotnjemu skladu reči sú oni puovodnjeho alebo

staršjeho skladu reči pametňíkamí. Pre tú pričinil teda že pravopis na
ňičom inšom ako na vislovuvaňí sa ňezakládá, i mi pravopis náš na
tomto základe vistavíme. Y predchádzajúcom oddeleňí vistavili sme vi

slovuvaňja v reči našej, v tomto teda bucíemc sa len podlá ňeho rjadií
a naň odvolával. —

Kde sa samohláski vo visloveňí lahajú, tam sa dlhá čjarka nad ňe

položil musí, na pr. pán, dobrú. To samuo sa stal musí aj s „1“ a

„r“, ked tjeto mjesto samohlások stoja na pr. vĺča, kŕdel. V Slo

venčiňe, krém dakolko hore viššje menuvaních slov, ňikde dlhuo „e“
a „o“ sa ňevislovuje , a preto aňi dlhá čjarka ňech sa ňikdi nad ňimí

ňekladje.
Dvojhláski musja sa tak úplňe, ako ich počul, i vislovuvaí, musí sa

teda písal u o, ja, j e, aj, au, ej, e u, i u, oj, o u, uj, u u na pr.
muožem, vidja, ď j e í a, kraj, vzau, lej, videu, robiu, boj,
s e kou, kupuj, mi n u u akí. Dajakuo skráíeňja tu mjesto mat



ňemuože, bo bi to bolo na ujmu dobrjemu visloveňú. Že Slovenčina

dvojhláski za dlhje považuje a oni skutočňe aj dlhje sú a dve dlhje v

čistej Slovenčine ňikdi jedna za druhou ňestoja , malibi sa v tích slo
vách, kcíe dvojhláska alebo dlhá samohláska v jednej silabe stojí a za
ňou zas v druhej silabe dvojhláska prichodil má, ostatňje ňje ako dvoj
hláski písal, bo skutočňe aj ich visloveňja je od druhích dvojhlások
trochu odchodnuo, na pr. ňemalobi sa písal vjazau, krá č au,
hrjau, mišljenkou, rjekou, prácou ale vjazav, kračav,
hrjav, mišljenkov, rjekov, práčov lež i pre jednostajnost s

druhimí i pre to abi spoluhláska „v“ na konci zljemu visloveňú príčinu
ňezavdala a s „f“ sa ňemjetla, lepšje bude ked len pri prvšom ostaňe
me. Reč k le muože i sama takjemuto zbehu dvoch dvojhlások sa vi
hĺba na pr. ňehovorí rnrjeu (ňeurčití mrjeí) ňje zaprjeu (ňeurčití
zaprjet) ale mreu, z a pre u atd. Ylastňe i dvojhláski ja, je, aj,
ej, oj, u j .malibi sa písat: ia, ie, ai, ei, oi, u i, a tak teda
malobi štát mjesto, viclja, djeta, kraj, lej, boj, kupuj:
vidia, diéta, kra i, lei, boi, k upni, lež i tu abi visloveňja
bolo vernuo a sa mjesto dvojhláski dve samohláski ňečítali lepšje bude

prvjeho sa držal, —- Y prostrjcdku slov netreba písat dvojhláski bo
tam sa tak ňevislovujú a vislovií ňemuožu, ňje teda s 1 o u o, v r au e t,
miluuaí, ale slovo, vravel, miluvaí. Medzitím v zloženom
slove , a vlastňe na koňci prvej čjastki dvojhláska sa vislovuje a tak
teda ňech sa aj píše, na pr. pounoc atd. Nepravdivej dvojhláski „y“
v našom ňáreči ňjet, bo ňikde iba na hraňicach v Tatrách pri Polsku

ňepočuje sa zvuk „u“, a tak teda dvojhláska tato v našom nárečí von
koncom sa písal ňemá. Druhú ňepravdivú dvojhlásku „ä

í: tu i tam ešle
síce slíchaí a vetším právom ako „y“ bi sme ju písal mohli, že ale kam

djal vjac kape a len čjastočná je, lepšje bude, ked sa v písaní docela
viňehá.

Pre tú príčinu že sme už laíinskje písmeni na písaňja našej reči
vzali, píšme teda ňimí i tje sarnje zvuki, ktorje ňimí Rimaňja viznaču
vali, ňehajme tedi písmeňe „g“ jej Rimskí zvuk hrubí, hrdelní, a ten
zvuk, ktorí sme ňou dosjal viznačuvali píšme písmenou „j“ ako Rimaňja,
a zase touto písmenou do líchto čjas u nás viznačuvaní zvuk značme

písmenou „í" ako sme to hore viššje oznámili, Medzitím Rimskje pís
meni ňevistačujú pre naše všetkje zvuki, bo Rimaňja ňemali tích mek
kích hlasou, ktorje mi v našej reči máme, nasledovne ňemali aňi pre



ňe znakou. V tíchto prípadnoslach musíme si teda, ked ňechceme novje
písmeni do písma nášho nvjest, čo urobil ani nemnoženie aňí ňechceme,
pomáhal tak že znáčki nad písmeni u Uhnanou ňeobičajnje načjarame,
ich tak od inších písmen oddelíme i že ím osobitní zvuk patrí tím na
známosí dáme. S timíto znáčkamí sa mi tím lahšje zaohíst muožeme,
že písmeni tje, ktorje sa nimi poznačil majú, sú len mekko vislovenje
hrubje zvuki, písmen teda novích uje je tak velmi treba ako račej zna

kou, bo ňje sú tje mekkje písmeni celkom druhje hlási ale hlási medzi
sebou jednakje, len odchodné od ňích t. j. mekko vislovenje. Že ale

tjeto mekkje písmeni predca svoj osobitní hlas majú, musí sa okreme
ich visloveňja značií, a to sa stane čjarkamí poukolečkovimí na vrchu,
hudú sa teda písal písmeni mekkje nasledujúcim spuosobom; ž, š, č, d,
d ž, ň, t, na pr. v slovách ž j a k, š j a t o r, číhal, d j e 1, džavot,
ň ehe, í archa atd. Medzi mekkimí sú i zloženje písmeni, ktorje
zvuki dva vedno stečenje viznačujú a tak sa i písat musja. Z tíchto
zvukou sme už hore postavili „dž“ a druhí takí zvuk je „dz“, na pr. v

slove medza, sadza atd. Mekkuo „1“ je len u daktorích Slovákou
v običaji, preto ako aj z tej príčini že pomalí z visloveňja Slovenskjeho
vistáva, lepšje bude ked sa ňebucíe okreme značil*). —

*) Daktorí naši mužja chceju abi sa pre zmenšcôja čjarok v istích prípadnostach
mekkje zvuki neznačili, a to v lakích, kcíe sa tjeto zvuki ustavične mekko vi

slovujú na pr. „d,,n“, „t“, pred „e“ ňemalobi sa podlá nich zmekčujúcou
čjarkou značit, koncovki n j e, n j a, ňeurčitje na „t“, samostatnje slová na.
s t bi tjež bez ňích mali sa písat attí., v čom sa mi ale pre vážňc príčini s nimi
ňezrovnávame a síce 1) tjeto zvuki sú mekkje,-čo do hlasu od hrubích odchod

nje, majú teda ako sú uchu tak i oku mekkje bit, a ked bi sa čjarkou zmekču
júcou neznačili, oku bi boli hrubje z čoho bi už odpor povstávau 2) ked bi sa
v daktorích prípadnostach tjeto zmekčujúce čjarki viňehávali, mohli bi sa vi
ňehávat aj v druhích, že tu ale tak všeobecne mjesta sa určit nedajú, kde bi sa
víňehávat mali, daďe bi ostali a dade bi sa viňehávali, z čoho bi len ňeduo
slednost povstala. 3) Ňič ňevidíme čo bi bolo v čjarkach odpornjeho a oku prí
kreho. Každuo písmo malo svoje čjarki a daktoruo až vela, prečo bi naše tjež
čjarki, ked sú treba, i vo vetšom počte mat nemohlo? 4) Ňje je aňi to pravda,
abi na pr. „d“ ,,n“ ,,t“ vo všetkích prípadnostach pred „e“ bolo mekkuo, ňje
je mekkuo na pr. v slovách ten, teraz, tedi, temer, tedáž, krásne
(veci) vážne, gazdinej, švegerinej, strinej, ujčinej, matkinej,
matkine (statki), sestrine (deti) a mnohje inšje, museli bi sa teda už zas
víminkí od pravidla porobit. A preto naše domňeňja je abi sa mekkje vo všet
kích prípadnostach značili a takpochibnoslo ňích, ako sa vislovujú, ňepovstávala.



Silabi, ktorje osobitňe sa vislovujú, musja sa aj osobitňe písal, a
zas silabi, ktorje jedno slovo robja, píšu sa vedno. Stáva sa v našom

nárečí, že silabi a slová celkom osobilnje v istích prípadnostach s in
šimívjedno slovo sa spojujú, prečo aj vedno sa písat musja, na pr.
písat sa má: vedná (zložením z predložki „v“ a jedno, kde ale

„j“ ako predstávka vipadá), p r e č o, p r e t o, u ň h o, preňho, doň
ho, zaňho atd. (ostatňje príkladi sú genitívi od on, ň eh o po skrá
teňí ňho. Toto skráteňja sa len tak stat muože že samohláska na

predku sa ku všemenu pripojuje, ktorá sa s predložkami k ňemu pri
ráža). Pre tú príčinu že písmo je visloveňja reči v prjestore, velarazí
bíva že to čo reč vo vedňe vislovuje na prjestore sa vedno písat ňe
muože, za To sa musí podelil, docela ale potrebnno je abi sa takuoto

podeleňja držalo dobrjeho visloveňja t. j. slová musja sa pretrhnú! tam,
kde sa vo visloveňí tích samích slov delja silabi jedna od druhej. Roz

deleňja leda takuoto stat sa musí podlá zákona a pravidjel hore viššje
privedeních ako sa článki slova dobre vislovujú. Pri rozdeleňí písom
nom maj teda pozor na sklad slova a koreň od prívesák lebo predlo
žjek, ked sa tjeto čjastki aj ako rozličnje silabi vislovujú, oddeluj na pr.
slávni, víška, pravda, belmo, chlapskí, šleptat, hrá
val, povstávat, rozdel takto: sláv-ni, víš-ka, prav-da,
bel-mo, chlap-skí,šlep-tat,hrá-vaí, po-vstá-vat atd.
Že ale visloveňja vždi s timíto osobitnimí tvornimí čjastkamí pre hore
viššje viloženje príčini sa ňeznáša, krém tohoto zákona zachoval sa

musja nasledujúce pravidlá:

1) Spoluhlásku medzi dvoma samohláskami pri rozdeleňí slova

pripíš vždi k zadňej samohláske, na pr, doma, hore, ráno, ve
čer, krása, jaro, leto rozdel: do-ma, ho-re, rá-no, ve
čer, krá-sa, ja-ro, le-to. Ked mjesto samohláski stojí„1“a„rí ,
to samuo sa v takích slovách urobil musí na pr. kŕdel, plní, hŕkat,
vlna, rozdelil sa má: kŕ-del, pl-ní, hŕ-kat, vl-na atd.

Inakšje sa ale rozdelujú slová, ktorje sa od samohláski začínajú a kto
rím sa predložka spoluhláskou ukončená predkladá. Jestli je toto spo
jeňja obecnjemu povedomú známo, rozdelí sa v tejto prípadnosti slovo
na lom mjeste podlá všeobecnjeho zákona na pr. p r e dís t, rozorat
atd. rozdelí sa; p r e d-í s t, roz-o-rat a ňje pre-díst, ro-zo
ra t. Na inší ale spuosob sa takje slová rozdelja, ak spojeňjá v pove-



domí obecnom zhrnulo, na pr. ňerozdeluj roz-um, ale ro-zum
ako sa vislovuje.

2) Slová, v ktorích dve samohláskí jedna vedia druhej stoja, pri
roztĺeleňí píš tak, abi sa tje dve samohláskí k rozličním silabám dostali
na pr. nauka, viorat, jednookí, rozďel: na-u-ka, vi-o
r a t, jed-no-o-kí atd.

3) Ked sa za samohláskou, sem aj „l
í i „r“ počítajúc, vjacej spo

luhlások nakopí, rozdel v písme silabi tak ako to običajní sklad v

slovách tej reči a pohodlnuo visloveňja žjada, alebo podlá obecnjeho
pravidla oddelenje silabi musja sa tak začínal, ako sa običajňe slová v

tej samej reči začínavajú na pr. treskot, daromní, zurval,
misljet, O s t ratice, prísni atd. rozdel: tre-skot (skočím)
da-ro-mní (mňe, mních. Predcaale tento sklad mn z počjatku slov
u Slovákou porjedku sa nachodí, aňi nehovorja Slováci mňenja ale
si pomáhajú s predložkou do: d o mňe uja, aňi ňje mnjee ako v

Staroslovenčiňe ale meňej atd. a preto lepšje bude rozdelil podlá
všeobecnjeho zákona: da-rom-ní, zur-val (sklad r v z počjatku
slov tažkí, preto si Slováci aj pomáhajú hovorjac mjesto Českjeho
rvat, revat atd.) mi-sljet (sljecíit), O-stra-ti-ce (strapatí,
strach, strážni) pri-sni (sňívat sa) atcí.

V písaňí slov ako celku treba sa prísňe držat dobrjeho, puovod
njeho, ňeskrútenjeho visloveňja, Jednotlivje slová často na konci
inakšje sa vislovujú ako bi sa podlá prvotnjeho svojho skladu vislovu
vat mali, čo sa preto stáva, že daktorje hlasuje na konci na prosto ňe
muožu bit vislovenje, za to ale v písaňí ňemáme sa držat vinútenjeho
visloveňja ale takjeho akuobi podlá skladu reči bit malo, Ňepočut na
pr. na konci hlasních h, ž, z , b, lež mjesto ňích na ňe sa ponášajúce
temnje ch, š, s, p, na pr. slíchame slová Boh, muž, už, lež,
voz, dub vislovuvat B o ch, m u š, uš, leš, vo s, dup, že ale

prvotní sklad je v tíchto slovách: Boh, muž, už, lež, voz, dub
a tento sklad sa aj v ňevinútenom vislovuvaňí: Boha, Bohou, mu
ža, už on, lež abi, mužmi, voza, vozni, duba, dubina
atd. poznáva, treba tjeto a tím podobnje slová tak písat ako to dobruo
visloveňja so sebou donáša. Ňje len na konci ale aj v prostrjedku slov
sa to samuo stáva, že sa hlasnje s temnimí stretnúc tje tam svoju hlas
nost tratja a jako temnje pred temnimí sa počujú, že ale aj ta ich hlas
nos't je len ukritá, tak ich písat pride, ako je ich prvotní sklad a dobruo



visloveňja, na pr. tažkí, úzki, mladší, tuhší, nuožka ňje
taškí, úski, mlatší, tuchší, nuoška ale tak ako je hore

viššje písanuo, bo to je ich prvotní sklad a aj dobruo visloveňja na pr.
tažoba, úzu č kí, mladí, tuhí, nožička atd. Pre vivaruvaňja
sa teda dvojakjeho písaňja, písat sa majú tjelo a ím podobnje slová

podlá dobrjeho vislovuvaňja alebo ich prvotnjeho skladu. I s predlož
kami to samuo sa stáva že sa ich hláski hlasuje pred temnimí stemňujú
a temnje pred hlasnimí zhlasňujú na pr. slíchame v reči: bes pána,
nat stodolou, pret karom, pot chižou a g ránu, g letu,
g orechom, z Bohom, z ostatňím, cez horu atd. lež že sú
tu hlasnje len stemňenje a temnje puosobeňím hlasních zhlasňenje
pre odslraňeňja dvojakjeho písaňja písat sa majú tak ako to písat podlá
dobrjeho vislovuvaňja alebo prvotnjeho skladu prichodí, doňesenje teda

príkladi písat sa budú: bez pána, nad stodolou, pred karom,
pod chižou, k ránu, kletu, k orechom, s Bohom, s

otatnimí, ces horu atd. bo sa vislovuje: bez Boha, nad
ostrovom, pred domom, pod mostom, k samjemu, k

pánovi, k Cigáňovi, k čertovi, k tetke, s pánom, so
mnou, s tebou, ces chotár atd. Ak sa ale predložia so slovami
do vedná zrastajú a v pospolitom povedomí už celkom len ako jedno
slovo platja, píšu sa tjeto slová tak ako sa vislovujú. To platí o pred
dložkách na hláski svoje ňepatrních „s“ a „z“, bo inšje predložki v

spojeňí lahko sa rozoznávajú; ňech sa teda píšu slová tjeto celkom

podlá visloveňja na pr. zväzok, z rás t, spálil, stemňjet t. j.
pred hlasnimí hlasno, pred temnimí temno. I tak tjeto predložki často
sa vzájemňe odmeňujú.

Ako v tíchto príkladoch tak i inde dobrjeho visloveňja pri písme sa
držat treba. Často sa zhŕknu v slovách hláski ktorje sa ňebars znášajú
a jedna druhej pri vislovuvaňí zavadzá. Jestli vislovuvaňja ňje je velmi

ňepohodlnuo a hláski sa vislovujú, treba ich tjež celkom vipísat na pr.
otcovskí, Božskí, mužskí, vzjat, vstúpil atd. Dakedi v

takíchto prípadnostach reč si pomáha tak, že hláski ňebars sa znáša

júce alebo do vedná zljeva, alebo daktorú premeňuje. Že tu aňi len
mak hlas vo vislovuvaňí na hláski prvotnje ňenaráža, majú sa tjeto
slová písat tak ako sa vislovujú, na pr. račej, pre d c a, večmi,
dva c a t, tricat a ňje radšej, predsa, vetšmi, dvadsat,
tridsat atd. Ked sa takje hláski stretnú, ktorích vislovuvaňja je velmi



ňepohodlnuo a preto vo vislovuvaňí daktorá hlaska viskakuje a takou
viskočenou hláskom slovo sa ňevištrbí, muožu sa takje slová aj tak

písat podlá visloveňja na pr. muože sa písat: vlasní, zvlášni, prá
z n i atií. Dakde ale sa i tjeto hláski vislovujú a preto dobre urobí aj
ten kdo ich: vlastní, zvláštni, prázdni písat bude. Stáva sa
ale aj to že takje spoluhláski vedno sa zídu, ktorích uplnuo visloveňja je
vonkoncom ňemožnuo a prelo sa daktorje vo visloveňí a tak aj vpísaní
vipustit musja, na pr. písat sa bude: m e s k í, m ň í s k i, katolícki,
nemeckí, Levockí, p os lu chá c t v o, šesnásti atď. a ňje
mestskí, m ň i š s k i, k a t o 1 í c s k í, ň e m e c s k i, Levočskí,
poslucháčstvo, šestnásti atd. Tak robja i Češí, píšuc Českí
mjesto Češskí, katolícki mjesto katolícski atd. Ostatňe tu
mnoho na zvik prichodí.

Z ohladu predlžuvaňja siláb je ten zákon podstatní v Slovenčiňe,
že dve dlhje nikde jedna za druhou nenasledujú a tak sa ani písat ne
množil. Dvojhláska sa za dlhú berje. Podlá toho sa teda písat musí:
vjažu, vráža sa, rjadni, rjadneho, šjesti, bjedam,
krásam, dajú, volaňja a ňje vjažú, vrázá sa, rjadni,
rjadnjeho, šjesti, bjedám, krásám, dájú, voláňja atd.

Prízvuk, bo je ňepatrní, sa aňi v Čestiňe aňi v Slovenčiňe ňeznačí.
Čo do písaňja cudzích slov v reči našej, tje sa písat majú, ak už v

našej reči zdomácňeli, docela podlá zákonou nášho pravopisu, ak ňje
píšu sa podlá zákonou pravopisu reči tej, skadjal prichodja na pr. podlá
nášho pravopisu písat sa budú slová: si m bol, silaba, katolík,
kripta, majster, cíjabol, atd. podlá pravopisu materinskích rečí
na pr. departement, daguerotype, Caesar, Alexander
atd. Ostatňe lu dačo pevnjeho tažko sa dá určit.

Čjastka
O určitosti slov.

Slovo celkom utvorením dostáva úplnuo značenja a teraz sa už
posúdil muože čo v sebe obsahuje a do ktorjeho radu slov patrí. Do

končjac už tvoreňja slov, muožeme teraz ich značeňja vistavit a ich

podlá toho do rozličnjeho radu rozhodil. Podlá značeňja teda rozpa
dajú sa slová rozličňe a to: ak viznamenávajú podstatu, vec, predmet,



činnosí stojacu sú oni tak rečenje samostatnje slová, vsíahujúce sa hlavne
na prjestor, na pr. s kala, dom, čest, dušaatd. Yšetkje ale tjeto
slová majú v sebe rozdjeli, vlastnosti, jestli že tjeto v ňích nkritje roz
djeli a vlastnosti sa rozvijú , slovom viznačja, budú tjeto slová tak re
čenje prídavnje mená, na pr. bjeli, pjesočnatí, vis okí, ň í z kí,
velkí, ňesmrtelní akí. Že tjeto rozdjeli sa v podstatách vzá

jemňe prenikajú, a každí zase rozdjel je alebo bit muože osobitnou

podstatou, preto z každjeho saraostatnjeho bit muože prídavnuo a z

každjeho prídavnjeho muože bit samostalnuo, čo sa v našej Slovenčine

aj v skutku stáva, jako sme to aj pri tvoreňí spomenuli, na pr. z hore

privedeních prídavních budú samostatnje: b j e 1 o k, p j e s o k, v í š k a,
nížina, velkost,ňesmrtelnost akí. Ak sa priplichtí podstata
k podstate a vstahuvaňja toto osobitnimí slovami sa viznačuje, sú tjeto
slová počti, a že podstatu predstavujú a podstata rozdjeli v sebe obsa

huje, užívajú sa základnje počti prjam ako samostatnje, prjam ako prí
davnje mená na pr, jeden, dva, tri, des a t atď.

Ked toto pridávaňja a tak vstahuvaňja podstati k podstate vístaňe
a podstati bez vlastních názvisk druhimí slovami sa viznačujú, budú

tjeto slová všemená, preto tak volanje že všetkje akjekolvek mená

predstavuvat a viznačuvat muožu. Nemá sa ale misljet akobi oni len
na mjesto inších mjen boli a sami žjadnej samostatnosti ňemali, lež

považuvat sa majú za slová samostatnje ako sa aj v reči užívajú na pr.
ja, ti, on, ten akí. Preto i prjezvisko námestki je ňepravdivuo
ale račej užívat sa muože vše meno, podlá grammatík Sanskritskích.

Ked sa všemeno, t. j. podstata s prímetom spojí, povstáva stadjal
sloveso a tento vstali prímetu na podstatu predstavuje sa v slovese v

prjebehu t. j. v čase, preto aj v slovesách čas sa viznačuje, podstata
ale ňje je len na pokoji ale aj činná, a jako činná s časom sa vecíje, a

tento prjebeh časoví sloveso v svojich časoch predstavuje. Prímet v

slovese je koreň slovesní, podstata osobnuo všemeno, a spojka je sa
mohláska dve tjeto čjastki spojujúca. Medzilím ňje je potrebnuo abi sa
vždi táto spojka medzi nimi nacho !ila. Pre toto spojeňja prímetu s

podstatou sloveso samuo tvorí vípoved, na pr. vidím (ja=m, som—i,
vid=vi(íjaci), robím, chodím akí. Ak určeňja času v slove ostá

va, inšje ale znaki slovesa miznú a slovo len prímet podstati ktorá ňje
je v ňom označená viznamenáva, povstáva menoslove (participiura) na

pr. vidjac, chotíjac, vedúci, a, e, ospalí, hoňení, ubití



atď. Sem sa muože rátal aj neurčití, lebo on zároveň menoslovám

nemá sám moci vípoveďetvornej.
Činnost zase slovesom viznačuvaná má sama v sebe všeljake roz

cíjeli, je určená časom, prjestorom a inšimí vstahmí. Slová ktorje stjelo

vstahi a rozďjeli viznačujú sú prísloviu, na pr. ďaleko, yč.e
fra,

z im n o , teplo atd.

Podstati či sú hmoti lebo ííje majú alebo misií sa že majú rozličnje
rozmeri a mjestnosti. Abi sa tjeto rozmeri a mjestnosti viznačili, sú

na to osobítnje slová a to predložki, na pr. do, po, v, na atd.

Slová abi vípoveď utvorili a sem tam len ííeboli rozhoďenjc musja
bit spojenje, a toto spojeňja stáva sa spojkami, ktorje okrem spojuva
ňja slov žjadno druhuo povolanja nemajú a preto sú článki reči tak
rečeno najprázňejšje, na pr. ak, tak, alii, vet atď.

Podlá toholo, počilujúc samostatnje, prídaynje a počtovje slová k

menám, biuíe sedem článkou reči: mená, vše m en á, sloViesá,
m e n o s 1 o v á, p r í s 1 o v k i, p r e d .1 o ž k i, s p o j k i. Yíkrikíúki čistje,
jeslli k druhím článkom reči ňepatrja, sú bez určitejšjeho víznamu a

najvjac len čistuo nasleduvaňja zvukou prirodzeních.
Vistavjac takto reč podlá značeňja slov y jej článkach, nastáva nám

o každom rade slov, kolkorako ešte každí rozlične určení bit muože,
rozprával a tak rozmaňitost určitosti každjeho radu slov viložit.

Podlá pomislu rozsjahlosti sú samostatnje slová alebo všeobecnje,
alebo zvlášne, alebo jednotlivje, všeobecnje ked všetkím osobám lebo

predmetom istjeho radu, zvlášne keď len istjemu odďjelu, jednotlivje
keď len jednotlivím osobám lebo predmetom toho radu patrja, na pr.
všeobecnuo človek, vrch, zylášno Slovan, T a t r i, jednotlivuo
S u var o v, Kriváň atď. Ale všeobecnost a zvlášnost podlá roz
ličních vstahou sa mení, všeobecnost muože preíst do zvlášnosíi a

zvlášnost do všeobecnosti, na pr. z predošlích zvlášnich budú vše
obecnje : Slovan, Ňemec, Talri, zvlášne Čech, Slovák, Sas, Bávorčan,
Beskidi (Tatri v Trenčíne na hranici k Sljezku), Ž j are (vrchi
Talránske medzi Turcom a Nitrou) atď.

Podlá pomislu velkosti sú samostatnje slová alebo zveličenje
alebo zmenšenje, a že predmeli velkje običajňe i pevnje ale práve pre
svoju velkost aj velarazí ňeokrúchanje sú , a predmeti zase malje obi

čajňe i ňežnje bívajú, lež tjež pre svoju imaličkost sú aj chatrnje a

chĺmradnje, viznamenávajú slová zveličenje ňje len velkost ale aj
8



pevnosti, a potom aj surovost a ňeokrúchanost, zmenšenje zas ňje len
maličkost ale aj ňežnost a k tomu velarazí aj chatrnost a podlost, ktorú
i zveličenje slová dakedi viznačujú, pre tú príčinu že zveličením hmoti
ím pribíva a hmota jako hmota bez ducha a znakou jeho je v potupe.
Vidine príkladi. Slová zveličenje na pr. chlapisko, dubisko uží

vajú sa vo zmisle ozornosti, šili, v o j a č i s k o, ď j e v č i s k o, t e 1 i s k o

vo zmisle ňeokrúchanosti, mravnej zhubenosti, slová zas zmenšenje na

pr. h ú s a t k o , k u r j a t k o, d j e v č a t k o , holúbok, mamička,
srduljenko vo zmisle láskavosti, nežnosti, chlapík, chlápa,
mužík vo zmisle potupnom. K zveličením slovám patrja aj hromadnje,
bo hromadeňja ňič je ňje inšje ako zveličuvaňja alebo rozširuvaňja
predmetu na pr. panstvo, ludstvo, kameňja, strnisko atcí.

Všetkje všeobecnje, zvlášne, zveličenje a hromadnje mená vija
drnjú alebo zvetšeňja predmetu alebo predmetou hŕbu ale toho samje
ho spuosobu, a sú teda podlá víznamu množní, podlá fonni jednotní
počet, jesú ale predmeti aj rozličnjeho spuosobu a kcd reč takje pred
meti viznačit chce, užíva i podlá formi množnjeho počtu, na pr. lipa
kvitne naj nes k or š j e je podlá formi jednotní podlá víznamu
množní počet, tu sa ale vlastne rozumejú lipi jedneho spuosobu, lipi
majú rozliční kvet je podlá formi množní počet a rozumejú sa

lipi spuosobu rozličnjeho. Nárečja naše krém jednotnjeho a množ

njeho počtu má i dvojní počet, ale len v daktorích slovách na pr. oči,
uši, prse. Za starodávna bívau on ako v samostatních tak aj v prí
davních, počtoch, všemenách a slovesách ako dosjal v dajednich ná

rcčjach Slovanskích pospolní. Dvojní počet pochádza z bistrjeho pozo
ruvaňja sveta a prírodi, kde dvojka zhusta jedno skladá, na pr. muž a

žena, duch a telo človeka, že ale dvojní počet je už sám množní a

množní svoju osobitnú formu má, vihinuv dvojní v reči a na množní

prešjeu a len v daktorích slovách, ktorje dvojastost údou na človeku

viznamenávajú, ostau.
Každuo samostatnuo a podlá ňeho aj prídavnuo meno, a tak aj

počli a všemená pre tú príčinu, že predmeti majú rozličnje mjeslnosti
a rozmeri, muožu do všeljakich vstahou s inšimí slovami príst, skadjal
pádi povstávajú rozličnot vstahou viznačujúce. Y našom nárečí má
každí počet sedem pádou a to: nominatív (meniivatelní) genitív
(roditelní) datív (davatelní) akusatív (viňitelní) vo kat í v (vo
latelní) lokál (mjestni), inštrumentál (nástrojní), odkjal vidno



že sa reč lahko a bez mnohích okolkou vislovií muože. Nominatív a vo
kalív volávajú sa rovnje, a inšje genitív, datív, akusatív, lokál, inštru
mentál ňerovnje.alebo nakrívenje pádi, v tamtích stojí slovo samostat
ňe , v tíchto ale v odvislosti od inších. Nominatív a vokalív je čistuo

označeííja podstali a preto slovo v tíchto pádach stojacje stojí samo

statňe, slovo v genitíve stojí vo vstabu rovnej závislosti jednej pod
stati od druhej, v datíve vo vstahu zbližuvaňja sa jednej podstati k

druhej, v akusatíve vo vstahu rovnjeho puosobeňja jednej na druhú, v

lokále vo vstahu opjeraňja sa a uložitosti, a v inštrumentáli vo vstahu

cclkovitjeho upolrebeňja jednej podstati od druhej. Inšlrumenlál stáva
sa sociatívom (spoločním) keď jedna podstata druhú celkom ňeupotre
buje, ale sa len s ňou spolčuje. Stará sprava Cpraxis) k rozoznaňú

pádou, na čo sa v daktorom z nich odpovjeda, je detinská a čisto me

chanická.

Pohlavja ako v prírode tak i v reči v menách samostalních a

podlá nich v prídavních, počtoch a všemenách je dvojakuo, mužskuo a

ženskuo. Slová, ktorje sú ňje ani len jedneho pohlavja z tíchto, ňemajú
ňijakuo pohlavja. Omílom sa ňijakuo pohlavja za osobitnuo pokladá, bo

je vlastne len odopreňja slovu dajedneho z hore viššje priveďeních
pohlaví. Čudnuo sa zdat muože, prečo slová, ktorje v prírode aňi jedno
pohlavja neukazujú, v reči sa často k jednemu lebo k druhjemu pohlaví!
rátajú a mnohí si to visvetluvali tak, že'všetkje takjeto slová na začjalku
reči k žjadnemu pohlaví! nepatrili, t. j. ňijakjeho neboli pohlavja, ale že
časom nadužívaním moc takíchto slov jednemu lebo druhjemu pohlaví!
sa osvojilo. Pravda je že bi vec prísne a sucho berúc len tím slovám

prislúchalo pohlavja v reči, ktorje viznačujú bitnosti aj v prírode po
hlavja majúce, ale že reč aj inším predmetom v prírode bez pohlavja
stojacím toto dáva, je to jej poesia alebo vlastňe poesia toho, odkjal
ona posla, t. j. ducha národa. Mužskuo pohlavja patrí osobám mužskím
a v tích sa vidí sila, vuola pevná, stálosti, vitrvanlivost, puosobeňja na

druhích, ale často aj surovost a divosi; ženskuo pohlavja prislúcha
osobám ženskím a v tích na mjesto šili sa vidí slabosi, na mjesto vuole

pevnej popúšíavosí, ustupnosí, na mjesto stálosii kláíivosí, na mjesto
vitrvanlivosíi premenčivosí, na mjesto puosobeňja na druhích prijíma
vost, život tichí, citliví, ale aj ňežnosí, krotkosí a milostnosí. Mužskím
osobám už samo od seba patrí v reči pohlavja mužskuo a podlá spo
menúceho všetkím tím predmetom, ktorje sa prvotnjemu názoru alebo
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pozoruvaňú mužskou povahou obdarenje ukázali, ženskuo zas pohlavja
v reči prislúcha samo od seba ženskím osobám a všelkím tím predme
tom, ktorje sa názoru prvotnjemu ženskej povahi bit zazdali. I (je bi

lini, ktorje roďja, bívajú ženskjeho pohlavja, plodi ale nemajú pohlavja
žjadno. Mužskjgho pohlavja sú na pr, chlap, p á n, boj o vňík,
obor, hrom, chrám, múr, hrad, zámok, dub, buk,
javor, vrch, hlas, zvuk, zvon, potok, tresk, blesk,
vjetor, víchor, hrab, kotol atd., ženskjeho na pr. pani,
panna, djevka, slúbeňica, voda, rjeka (tichí do seba za
vretí život), skala (tichí do seba zavretí, nemí život), hora (podob
ne), k_aplnka (malá nežná oproti kostolu), noc, tma, (idúca za

svetlom, za dňom a den mužskí pre svoju puosobivost), hvjezda,
zorňica (milenka mesjaca, muža podlá staroslovenskjeho predsta
veňja), lipa, vŕba (mekkuo drevo), trs t (klátivá) farba (pre
menčivá), vnád a, k r á sa, lásk a, ruža, mi los t, dobrota atd.

Ženskjeho tjež pohlavja sú stromi rodjace.-hruška, jabloň, č e r e -
šeň, višeň, oskoruša, slivka atd. a matka všetkjeho zem
atd., ale plodi običajňe ňijakj eho: jablko, zlato, s tr j e b r o, že
lezo, ako aj d j e t a. Orech je mužskjeho pohlavja, ale on je podlá
predstaveňja obecnjeho ludu diví, bo sa len v pjesočnatej zemi dobre
darí. No kdože sa do prvolnjeho názoru zamorí a kdo visvellí tajomní
zväzok, v akom boli prví hovorňíci s prírodou a so svetom? A kolkje
sa už slová od toho času od korennjeho zmislu svojho pouchiluvali a

var aj pohlavja popremjeňali I Grammatiki običajňe určujú pohlavja
podlá koncovki slov, pri tom ale bíva vjacej víňimák ako pravidjel a

prečo? preto že v určuvaňí pohlavja reč sa ňerjadi podlá koncovjek
ale ako sme videli podlá predstaveňí o predmetach viznačeních, pra
vidlá teda takje ňje sú z reči ale z hlavi grammalikárou povitahuvanje
a na reč hoc ako popriljepanje. V istom zväzku stoja síce koncovki
slov s pohlavím, ňje ale v tom ako si spomenutí grammatikári predsta
vujú , že kecí slovo tak lebo inakšje sa konči, k tomu lebo inšjemu
pohlavú patril má, ale sa vec má račej obrátil a povedal, pre tú príčinu
že prví hovorňíci pochop slova si tak lebo inakšje predstavili, tak ho
lebo inakšje ukončili. Koncovki majú to spojeňja s pohlavím, že mužskuo

pohlavja, ako silnuo, viznačujú hláskami silnimí, hrubimí, ženskuo ako
slabuo mekkimí a samohláskami mjernimí, običajňe samohláskou „a“,
ňijakuo običajňe samohláskami plnimí, okrúhlimí, hlavňe samohláskou



„o“, predmeti hotovje, završenje, bez puosobeňja hlivjace, nerastúce
viznačujúcou. Ale grammatikári berú následok za príčinu a podlá toho

strúhajú pravidlá: lež kdo že sa kedi aj z tích pravidjel naučiu pohlavja
dajakej reči? Na koňjec predca len na úžitok reči sa odvolávajú a

tento pravda najlepšje každjeho naučí. Mi ňechtjac ňeužitočnimí pravi
dlami čas márnil a misii zavádzal, a podlá nášho pochopu ňemohúc pre
ňemožnost vmoreňja sa do prvotnjeho názoru, pre mnohje uchíleúja
a víňimki od spozoruvaňja nášho zrovnávaňja sa pohlavja s koncov
kami všeobecnje pravidlá vistavit, račej žjadne ňevistavujeme a pilnje
rnu poznačenú v slovníku vec tú nahávame. Ešte aj od toho všeobec
njeho pravidla že osobi mužskje sú mužskjeho a osobi ženskje žen
skjeho pohlavja v reči sú úchilki, a jakobi od inších bit ňemali? Mi

Slováci na pr. hovoríme to chlapča, to ďjevča, to babsko,
to djevčisko, ten i to chlapi s k o ald. a Ňemci das Mäd
chcn, das Weib. Pravda má to svoje pričiní, ako sme už aj hore

viššje visvetluvali, ked ale v starej Ňemeckej reči Weib ňevizname
návalo babu je das Weib opravdiví nerozum. Druhí názor na svet
v národe spraví celkom inakšje určeňja slov podlá pohlavja; vo vše
obecnom sa ale reči predca zrovnávaju. Národi bez hlbšej misii a

poesie nemajú aňi pohlavja v reči, na pr. Čudi. — Podlá pohlavja patrja
slová tjež k rozličním skloňeňjam, inakšje sa skloňujú slová muž

skjeho, inakšje ženskjeho, inakšje ňijakjeho pohlavja, hoc aj ňje je to

podstatní ohlad pri rozdjelnosti skloňeňí ale len boční, z druhej pod
statnej určitosti vitckajúci. Podstatná táto určilost pri rozdjele sklonení
sú koncovkí pňou slov samostatních, bo podlá toho sú aj inšje a inšje
víchodi alebo koncovki pádou v sklonení, že ale koncovki slov alebo

račej pňov slovních, ako sme už aj hore spomenuli, v spojeňí sú s po
hlavím, preto aj slová rozličnjeho pohlavja na rozličnje sa rozchodja
skloňeňja. Chtjac teda určil počet skloňeňí, musíme pňe slov prebral
a podlá toho ich na rozličnje skloňeňja rozhodil. Na tomto istom

jediňe pravdivom základe stojí aj roziíjel skloňeňí slovjes.
Pňe slov mužskích vichádzavali za starodávna na „o“ alebo „i“

alebo inšú samohlásku a končjevali sa aj na spoluhlásku. Že slová

mužskje za starích čašou na „o“ a druhje samohláski vichádzavali,
máme na to duokazi v našej Slovenčiňe, ktorá ako inde tak aj tu
mnohje starje pozadŕžala fonni. Slováci na pr. ešte až do tíchto čjas
hovorja: de do, u j c o, s vá k o , b i k o, chmulo, krcho, bobo,



tato, 1 al o, g e 1 o atď. pne zase s koncovkou „í“ má storá Slovenčina
na pr. gosť, k on’, o g n’, zjať, lesť, knjaz’ atď. ktorje sa

značja mekkím jer, „i“ viznamenávajúcim, ako zase slová hrubú samo

hlásku na konci pňa majúce značja sa v Staroslovančiňe hrubím jer,
na cluokaz že hrubá samohláska odpadla. Mekkím jer značenje mi

Sloveňja mekko vihovárame, hovorjac: host, kuoň, oheň, z a t,
test, kňaz, v ktorích mekkích sa „i“ tratí. Krém slov na.,o“ vichá

dzajúcich máme ešte v našom nárečí slová mužskje končjace sa na
samohlásku „a“, na pr. sluha, sudca, vodca atď. Njet mnoho
mužskích slov končjacich sa vo pňach prvotňe na spoluhlásku, lakje
sú na pr. remeň, kameň, plameň atď. a kdo vje či sa i tje na

„i“, majúc spoluhlásku ostalňú mekkú, ňekončjevali? Z doveďenjeho
vidno že máme v mužskích slovách petorakuo končeňja pňou. 1) Na

samohlásku „o“, na pr. dedo, uje o. 2) Na samohlásku „a“, na pr.
sluha, vodca. 3) Na spoluhlásku lebo pouspoluhlásku kde dávno

„o“ odpadlo, na pr, chlap, r a taj, šuhaj, dub, strom. 4) Na

spoluhlásku za ktorou „i“ poodpadalo ale šlak svoj v zmekčeňí pred
chádzajúcej spoluhláski oslávilo, na pr. host, kuoň, or á č atď.

5) Na puovodnú spoluhlásku lebo pouspoluhlásku, na pr. kameň,
obi čaj atď. Podlá lohoto malo bi bit pet rozličních skloňeňí v slo
vách mužskjeho pohlavja, a kdo dobre pozoruje, medzi všetkimí limílo
slovami rozličnost v skloňuvaňí nájde, že ale tento rozďjel je malí,

skloňeňja sa skrátil muože. Slová, ktorje vo pňach samohláski „o“ a

„ť poulrácali, tím samím rovnimí sa stali slovám s puovodnou na konci

pňa spoluhláskou, a slová s koncovkou „o“ tjež temer na rovnakí s

ňimí spuosob príveski skloňeňja berú, prečo všetkje tjeto pod jedno
skloňeňja príst muožu. Slová s koncovkou „a“ patrili bi vlastňe ku

skloňeňú s rovnou koncovkou t. j. r iba z ktorjeho i daktorje pádi

majú na pr. genitív s luh i ak. sluhu, že ale vo vetšiňe pádou rov

nakje príveski s druhimí mužskimí berú, sem ich pod osobitním odďe
leňím pripojil muožeme. Na ten spuosob mali bi sme zo všelkích tíchto
slov jedno skloňeňja vo dvoch odďeleňjach, že ale reč naša, plná

bistrjeho pozoruvaňja, rozďjel robí medzi živimí a ňeživimí, ba práve
medzi živimí osobnimí, živimí ňeosobnimí a ňeživimí a v daktorích

pádach inakšje takjeto skloňuje, budeme mat v prvom skloňeňí muž

skích troje odďeleňí. K tomuto teda skloňeňú patril budú všetkje
mužskje či sa na spoluhlásku hrubú lebo mekkú lebo pouspoluhlásku



lebo samohlásku končja a to k prvjemu oddelenú prídu a) všelkje
životnje na spoluhlásku lebo pouspoluhlásku sa končjace, k druhjemu
b) všetkje ňeživolnje na spoluhlásku lebo pouspoluhlásku vichádzajúce,
k tretjemu c) na samohlásku sa končjace, všetkje životnje.

V slovách ženskjeho pohlavja pňe sa končja alebo na samohlásku

„a“ alebo na samohlásku „u“ (staruo ukončeňja), alebo koňečňe na

spoluhlásku, za ktorou „i“ odpadlo, ktoruo ale šlak svoj v zmekčeňí

predchádzajúcej spoluhláski ostavilo. Zmekčeňja toto v spoluhláskach
tích, ktorje sa na prosto zmekčií nedajú, na pr. v perních a v dakto
rích jazikovích sa poznat ňedá, medzitím ale že „i“ za nimi stávalo,
dáva sa poznat i zo Staroslovenčini, kde sa mekkuo jer za takimíto

spoluhláskami kládlo, na pr. krov’, debr’, soľ atd i z druhích
nárečí Slovanskích kcíe sa vihovára a píše na pr. v Českom zbéŕ,
zvei1

, zeme atd. Mi Sloveňja už v takíchto zmekčeňja ňemáme, za
ťo ich ale predca podlá skloňeňja mekkŕch spoluhlások skloňujeme.
Slová končjace sa na „a“ na dvoje sa rozchádzajú, podlá toho či pred
koncovou touto samohláskou hrubá alebo mekká lebo bit majúca
mekká alebo stredňja stojí. K prvjemu teda oddeleňú patril budú slová
na pr. riba, voda, skala, hora, cesta atd, k druhjemu na pr.
duša, mreža, c h v i 1 a, v u o 1 a, práca, medza, sadza atd;
tjeto všelkje patrja k prvjemu skloňeňú ženskích. K tomuto skloňeňú

prirátal sa musja aj slová gazdiná, striná, švegeriná, hoc v

daktorích pádach od inších slov odstupujú. K druhjemu skloňeňú prídu
tje, ktorích pňe sa na „u“ končja. Takuoto čistuo slovo máme síce mi

Sloveňja už len jedno a to krú, sem ale patrja aj všetkje tje slová
ktorích koncovki pňovje z tohoto zakončeňja povstali, vichodjace na „v”
s predchádzajúcou samohláskou, na pr. mrkev, retkev, cirkev,
obuv, h úž e v atd Prjemena táto sa stala predhodeňím koncovej
samohláske krátkeho „a“, ktorú© ňeskuor do druhích samohlások po
prechodilo alebo si celkom koncovuo „u“ po sebe zrovnalo. Česi majú
kre v, Staroslovenčina krov, naše aleje najstaršje krú. K tretjemu
skloňeňú ženskích patril budú všetkje tje, ktorje sa na mekkú alebo
mekkú bit majúcu spoluhlásku lebo slredňú končja, za ktorou „i“ od

padlo, teda na pr. kosí, rad osí, ňií, pameí, hrsí, vlasí,
p úšt, jabloň, višeň, me.d, sp o vecí, č e la d , miš, voš,
kaluž, rohož, reč, klč, žlč, zem, oíep, k údel, sol,
m i s e 1, m a í e r, tvár, hus, pec, n o č, pomoc, k o 1 o m a ž j



mosadz atď. Sem i Ije patrja, v ktorích koncovuo „í“ do pouspolu
hláski prešlo na pr. kolaj, zbroj atd. I slovo pani ktoruo ešte

„i“ docela zachovalo, trebas aj v daktorích pádaeh od inších sa uchi

luje, sem sa rátal má. V slovách ženskjeho pohlavja bude teda trojakuo
skloheňja, prvuo s dvojakím oddelením.

Pňe slov ňijakjeho pohlavja končja sa alebo na samohlásku „o“
ktorá v daktorích slovách za mekkimí lebo za slredňimí do „e“ popre
chádzala, alebo na dvojhlásku „ja

44
, ktorá íjež mjesti u Slovákou, že

mekká pred ňou stáva, do „je“ sa popremeňuvala, alebo naposledok
ešte na spoluhlásku, ktorá ale v prvom páde t. j, v nominatíve povislá
vala, v inších ale pádaeh ostala a za to ako taká, ktorá ku pňu slova

náleží, považovaná hit musí. Polia tohoto na troje skloňeňí rozpadnú
sa slová ňijakjeho pohlavja a prvuo bude mat dvojakuo oddeleňja na

sledujúcim spuosobom: k prvjemu patril hudú slová vichádzajúce na

„0% na pr. slovo, semeno, víko, delo, vojsko, mesto, královstvo atd.,
k lomu samjemu ale k druhjemu odďeleňú slová vichádzajúce na „e“,

pošluo z „o“ na pr. more, srdce, pole, ň eh e (Slováci mjesti,
najme v Gemeri, hovorja ešte s r d c o, p o 1 o, ň e b o a aj inde v r e c o

i vrece atd.), druhuo skloňeňjaobsahoval bude slová končjace sa na

ja (je) na pr. volaňja, šíekaňja, láma ň j a, dobro deň j a,
s t á v a ň j a, š t e s t j a (volaňje, šíekaňje, lámaňje, dobrodeňje, stáva

ňje, šíesíje) atd., treíje zas počituvaí bude slová končjace sa v pílach
svojich na spoluhlásku, ktorej síce už v prvom páde ňjet, v inších ale
ešte docela sa drží a ku pňu prirátaná bil musí, a je „t“ lebo „n“, na pr.
k ú r a t, k á č a t, c h ú d a t, k o č a t, s e m e n, v e m e n (kúra, kača,
chúďa, koča, sema, vema) atď. — Do hromadí teda, hladjac na oprav
diví základ skloňeňja, sedem je skloňeňí Slovenskích, ku ktorím všet

kje slovenskje samostatnje slová patrja a podlá ňích dobre skloňoval
sa množín

Ohladom na sklad samostatních slov sú oni alebo puovodnje alebo

odvoďenje, na pr. strach, strašidlo, hrom, hromňice, den,
ďenňica, hosl hosliňec, hostinskí, var varivo, varec
ha, boj bojovňík atď. alebo prostje lebo zloženje na pr. vlna,
vlnobilja, zem, z e m e p 1 a z, svetlo, svetlonos, ráno, ra
nostaj, zima, zimozeleň atď. Berje sa to tu pravda len podlá
obeenjeho povedomja, bo jazikbspit nachodí že i vlna, svetlo,
rán Oj zima sú zloženje.



Ako samostatnje tak i prídavnje mená muožu sa zveličil lebo

zmenšil, ňevijadrujú ale zveličenje prídavnje mená ako samostatnje
surovosí, ňeokrúchanosl lebo zhubenosí, lež len velkosí, zmcnšenjo
ale vijadrujú aj ňcžnosl a dačo miljeho , na pr. veličizní, v i s o -
č i z n í vislovujú len velkosl, malinkí, drobnuški, malú
1 i n k í maličkost a ňežnosí. Zmenšeňja je len zvetšenuo zdrobňeňja,
a preto daktorje zmenšenje na ten samí spuosob vichocíja ako zveli

čenje, na pr. drobizní akí. Privedením zvetšuvaňja je bezohladnuo,
máme ale aj ohladnuo zveličeňja, ktoruo inakšú velkost do zrovnaňja
berje a toto voláme stupňuvaňírn na pr. trváci, trvá c ej ší, naj
trvácejší atd. Stupne sú v našom nárečí tri, ostatní ale muože bit

ešte potúžení, na pr. vis o kí, v i š š í, naj vi š š í, nanajvišší čo

často v Slovenčine prichodí. Nad nanajviššjeho ňjet.
Čo do ukončeňja prídavních slov, podlá ktorjeho sa ich skloňeňja

určil a rozdelil musí, je ono trojakuo, a síce končja sa prídavnje mená
alebo na spoluhlásku alebo na dlhú samohlásku lebo dvojhlásku, alebo na

posledok na krátku samohlásku, a podlá lohoto bude v Slovenčine tro
jakuo skloňeúja prídavních mjen. K prvjemu patril budú tje prídavnje,
ktorje sa na spoluhlásku končja, na pr. Petrov, a, o, k r á 1 o v, a,
o, matkin, a, o, p a ň i n, a, o , k druhjemu takjc, ktorje sa na
dlhú samohlásku lebo dvojhlásku ukončujú, na pr. velkí, v e lká,
vclkuo, pevní, pevná, pevnuo, milí, milá, milú o. Dlhá
samohláska je len vedno síeklá dvojhláska a vlastne v e 1 k í, v e 1 k á ,

pevní, pevná atd. je velkij, velkja, pevnij, pevnja atd

Dvojhláska ňijakjeho pohlavja a dlhá samohláska „á“ v takíchto prí
davních po strednej „c“ a všetkích mekkích sa íjež na konci zmekčuje, na

pr. Boží, B o ž j a, B o ž j e, m 1 a d š í, m 1 a d š j a, m 1 a d š j e, s t r a č í,
s t r a č j a, s t r a č j e, í e 1 a c í, í e 1 a c j a, í e 1 a c j e, čo ale v sklo
ňeňí dalšom žjadneho rozdjelu nerobí. Po stredňích menuvaná dvoj
hláska ostáva, na pr. bosí, bosá, b osu o, cudzí, cudzá,
cudzuo, na duokaz že naše nárečja tjeto stredňje spoluhláski hňed
za hrubje hňed za mekkje užíva. Yšetki tjeto patrja k druhjemu
skloňeňú. Treíje skloňeňja obsahuje prídavnje mená končjace sa na
krátku samohlásku, ktorá je preto krátka že predchádzajúca silaba je
dlhá, čo sa podlá všeobeenjeho zákona našej Slovenčini stáva. Že táto

premeňená koncovka medzi sem patrjacimí prídavnimí a predošlimí
hodní rozdjel v skloňeňí robí a príveski skloňeňja odchodňe od tích



priberá, robja tjeto prídavnje mená zvlášno skloňeňja. Sem patrja na
pr. krásni, krásna, krásno, nízki, ň í z k a, nízko, stáli,
stála, stálo atd. Jesií teda do hromadí tri skloňeňja prídavních
mjen. Skloňeňja prídavních bolo dakedi to samuo ako samostatních a s
ňím jedno, teraz sa už ale cíelja, lež prídavních je o mnoho bližšjé k
prvotnjemu.

Pocti ako i v samostatních sú dva. Dvojní sa len s dvojním samo
statních ukazuje. Pádou je sedem, pohlavja dvojakuo, bo ňijakuo ňje je
pohlavja. Čo do skladu sú prídavnje mená, tjež ako samostatnje, puo
vodnje lebo odvedenje, na pr. malí, malučkí, vclkí, veli
čizní, krásni, krásňejší, prostje lebo zloženje , horňí, ho
re drž ani, b j e 1 i, b el o červení, dlhí, dl ho roh í atcí. ale toto
všetko len podlá obecnjeho povedomja.

Počti sú alebo základnje, alebo radovje, alebo jednotu v rozmani
tosti a naposledi zmnožeňja istej kolkosti označujúce. — Základnje
počti viznamenávajú čistuo pridávaňja podstati k podstate na pr.
jeden, dva, tri, ňemajúc na to ohlad či sú tjeto podstati jednakje
lebo rozmaňilje alebo naposledok rozličnje, na pr. pet luclí muožu
bit ludja jeden od druhjcho docela rozliční, dve sjahi dreva,
dve sjahi kameňja, do hromadí š t i r i atd. Počjatok, kde sa

počluvat začína, je pri tíchto počtoch lahostajní, ňje je teda tu ohlad tak
na mjesto, na ktorom ktorá podstata stojí, ako račej na skopeňja do

vedná podstát a predmetom Štiri prujšje počti považujú sa ustavične
ako prídavnje mená a vijadrujú vlastne podstati a predrneti oddelenje,
inšjc počti považujú sa hňed ako prídavnje hňed ako samostatnje mená
a v prvej prípadnosti vijadrujú oddelenost, v druhej skopenost, preto
sa aj v tejto ako samostatnje berú, na pr. pj a t i ludja ma navští
vili je povedaním s víznačnosíou kde každí ako jeden, ako osobitní
sa považuje, ale pet ludí ma navštívilo viznamenáva len kopu
pet ludí, v ktorej sú všecci bez osobitnjeho každjeho z ňích povážeňja
zahrnutí. Pre tú samú príčinu, či sa víznačňe lebo ňevíznačňe t. j. či

sa jáko prídavnje lebo samostatnje mená berú, bívajú počti od pet
počnúc hňed skloňuvanje a hňed ňje, na pr. v s jedmi c h kosto
loch a v sedem kostoloch, s j e d m i chlapi a sedem
c h lap o u atd. Y prvej prípadnosti má počet svoju víznačnost, v dru

hej ju tratí a len podstata lebo predmet ju zadŕža. — Že sa od tíchto

počtou inšjc odvodzujú, volajú sa základnje.



Radovje pocti viznamenávajú vstahuvaňja podstati k podstate;
počjalok pri nich je určití a ohlad sa berje ňje tak na kopeňja ako račej
na istuo viznačenuó mjesto, na ktorom podstata stoji, na pr. tretí t. j.
jeden ho delí od prujšjeho a on na tom mjeste je len tam kde hit má.
Ako v základních, tak ani v tíchto počtoch sa ňeberje na to ohlad či sú

podstati jednakje, lebo rozmahitje, alebo naposledok rozličnje, na pr.
tretí muože bit inšjeho puovodu a inšej po vábi ako druhí a prví atd.
Osobiluí radoví počet je s am o druhí, samo tretí, samopjati
atd. Tu sa druhí, tretí, p ja t i s víznačnostou, ktorí ešte jedneho,
dvoch, štiroch pri sebe má, užíva. Počti Ijeto radovje sú samje prí
davnje mená.

Počti rozmaúitost v jednote vijadrujúce sú dvojakje, sámostatnje
a prídavnje mená, samostatnje na pr. dvoje, š tvor o, petoro,
šestoro, prídavnje na pr. dvojakí, trojakí, petorakí atd.

Prvje sa skloňujú len v istích prípadnostach a v daktorích pádach,
druhje majú skloňeňja prídavních mjen. Počti tjcto viznamenávajú
rozmaúitost, v ktorej sa podstata t. j. jednota rozložila a tak vizname
návajú síce rozmaňitje ňje ale rozličnje podstati, ktorje v jednote svoj
puovod majú. Vidno i stacíjalto ako naša reč je hlboká a umná, Pod
slali z jednej pochádzajúce, hoc sa aj jedna od druhej zvonku dclja,
ňemuožu bit celkom rozličnje,lež len rozmaňitje. Tak vlastňe petoro
k u r e ň j e c je pet kureňjec ale od jednej sljcpki, desatoro Bo
žích prikázaňí je desat prikázaňí v ktorích sa jedna Božja vuola
vi javuje: ako krásňe! Jcstli že ale podstati z jednej pochádzajúce alebo
do jednej zobranje jednakje sú a ňje sú aňi rozmaňitje, užívajú Slováci
v tíchto prípadnostach: dvoj as,tí, á, uo, t r oj a s tí, á, u o atd.

Počti zrnnožeňja istej kolkosti viznačujúco sú samje prídavnje
mená, na pr. dvojnásobní, trojnásobní, štvornásobní atd.

Kolkost, ku ktorej sa pridávajú, zmnožujú Ijeto počti, na pr. dva groše
k e d sa trojnásobňe vezmú bude 2 X 3 = 6 groši.

Skloňujú sa počti podlá prídavních a daktorje podlá samostatních

mjen. V dajednich je ale na pr. dva, tri atd. odchodná od inších

spojujúca hláska s príveskom Jede n má jednotní a hoc sa aj divnuo
zdá bit i množní počet, v množnom ale počte istú kolkost daktorích
viznamenáva, inšje že v j a c nos t a množstuo značja sú už podlá
svojej povalu množnje počti. Sto a tisíc berú sa hňed ako celki o

sebe, hňed sa k druhím podstatám pridávajú. Y prvej prípadnosti sa



skloňujú, v druhej iba tisíc i to uje vžcli, prenášajúc svoje skloňeňja na

podstati, pri ktorích stoja. Pohlavja sa len pri daktorích a v istích

spádach rozoznáva. Ako mená, tak i Ijeto sú puovodnje na pr. tri,
p e t, odvoďcnje na pr. tretí, p j a t i, prostje na pr. jeden, dva,
zloženje j eden á s t, dvanást (mjesto jeden na desat, dva na de
sat) atd.

Yšcmená sú čo do víznamu alebo určitje, alebo ňeurčitje. K urci
lím palrja osobuje, podstalnje, privlastňuvacje, ukazuvacje, pítacje,
vstahuvacje, úhrnkovje, k ňeurčilím všelkje ostatňje.

Osobuje: ja, ti, seba (sa) a sem od ukazuvacích sa preňjeslo
aj o u, o n a, o n o.

Podstalnje: sám sama samo, a samí, samá, s am u o.

Prvuo viznamcnáva podstatu ničím druhím ňezastúpenú, a lak aj od
druhích oddelenú, sebe nahanú, druhiio podstatu čistú, ňezmješanú, tú
samú bitnosí viznamenávajúcu.

Privlastňuvacje: muoj, moja, moje, tvoj, tvoja, tvoje,
svoj, svoja, svoje, jeho, jej (jehov, jejin) náš, naša,
naše, váš, vaša, vaše, ich.

Ukazuvacje: ten, tá, to, tento, táto, toto, tamten,
tamtá, tamto, henten, hentá, hento, len istí, tá istá,
to i s t u o, takí, taká, t a k u o , t o 1 k í, t o 1 k á, t o 1 k u o atd.

Pítacje: k do, čo, kí, ká, čí, čja, č j e, ktorí, ktorá,
k tom o, akí, aká, a k u o, k o 1 k í, kolká, kolkuo, kolko
rakí, k ol kor aká, kolkorakuo atd.

Vstahuvacje: ktorí, ktorá, ktoruo, čo, akí, aká, akuo Cjakí, jaka,
jakuo) atd.

Úhrnkovje: každí, každá, k až dno, všetek, všetka,
všetko, žjaden, žjadna, žjadno, ňikdo atd.

Ňeurčitje: ktorísi, kto rási, ktoruosi, ktoríko I vek,
k t o r á k o 1 v e k, k t o r u o k o 1 v c k, k d o s i, k d o k o 1 v e k, čísi,
čj asi, č j e s i, číkolvek, čjakolvek, čjekolvek, akísi,
akási, akuosi, inší, inakší, inšja, i n š j e, istí, istá,
i s t u o, d a k d o, d a j e d e n, d aj e d n a, d a j e d n o, daktorí,
daktorá, daktoruo, dajakí, dajaká, d aj akuo (dáki, dáka,
dáko) hockdo, hocktorí (ňjekdo, ňjektorí, ň ej akí),
ň ij akí, ň i čí, lecikdo, ledakdo, le dajakí, kdoten, všel
j a k i, mnohí, mnohá, mnohú o, vela atd.



Užívajú sa všernená hneď ako samostatnje, hneď ako prídavnje
mená a stoja aj ako pocti ňeurčitj'e. Samostatnje sú na pr. ja, ti,
seba, k do, nik d o, prídavnje: ktorí, ten, tá, to, d a j e d e n,
daj e dna, daj e dno atď* ale aj tjeto množil ako samostatnje bit

nžitje, na pr. ktorí misií že ten bude králom klame sa,
d aj eden sa tak vibovára atď. Zastávajú všernená aj menoslová
na pr. ten kdo vidí, on hnije, ona padá, inším spuosohom sa

rject muože: v i ď j a c i, b i n ú c i, p a d aj ú c a atď. a stoja v reči aj ako

pocti ňeurčitjc , na pr. mnoho luďí, daktorí Slovaňja, da
kolkí muž j a, všetkje rjeki atď.

Skloííeňja majú všernená alebo svoje osobitnuo, na pr, ja, ti,
seba, alebo sa skloňujú ako prídavnje mená a to daktorje ako určitje,
inšje ako ňeurčitje. V dajednich je spojka koncovjek ku pňom ícb pri
rážajúca od drubícb odchodná a takjeto sú kdo, čo. Všemeno on
má v nakrívenicb pádacb inší peň ako v rovnícb a tak aj j a. Počti ako

aj pri inších sú dva a pádou sedem. Všemeno tretej osobi seba ňemá

pádou rovnícb, lež len nakrívenje, z tej pričiní, že jestli kdo stáva sa
osobou tretou, stojí v odvislosti od osobi prvej a druhej a tak sám ako
on v tomto vstahu ňestojí, nakrívenje ale pádi práve odvislost predsta
vujú, jeslliže ale z tejto odvislosti vistupuje, stáva sa alebo prvou alebo
druhou osobou a tu potom dostanúc samostatnost má všemeno ho

označujúce aj rovnje pádi. Určeňja pritom osobi je vždi bit prvou lebo

druhou, tretí je len vlastňe predmet a preto aj všemeno on je len z

ukazovacích na tretú osobu preňesenuo a ňeviznačuje len osobi ale aj

predmeti. Poblavja sa v daktorích všemenácb označuje, v daktorícb

ňje, ňeoznačuje sa na pr. v osobnícb preto, že k utvoreňú osobi vibla
dáva sa duch a duch, trebas sa v reči ako mužskí misií, sám v sebe je
od všelkjeho poblavja a inších vňešních určitostí slobodní a osobám

obojakjeho poblavja spoloční. Tím či osobnost náleží osobám mužskím
lebo ženskím na ňej sa ňič ňemeňí, a preto aňi ňje je treba abi sa na
všemenácb osobnícb poblavja rozoznávalo. — Z obladu skladu sú
všernená tjež ako inšje mená puovodnje lebo odvo íenje, na pr. svoj,
svojskí, náš, našiňec atď. prostje lebo zloženje na pr. akí daja
kí, ktorí daktorí, ten henten atď. čo sa ale len podlá pospo
litjebo povedomja berje.

Slovesá podlá toho ako sa tvorja na rozliční spuosob sa skloňujú.
Príveski pripínajú sa k ňím na šestorakí rozliční spuosob a to 1) prirá-



žajií sa bezprostredňe na koreň lebo peň bez pomoci všetkej prípinki
na pr. dám, dau, č u v, č u t, ň j e s t, vjezt atď. 2) pomocou prí
pinki n u na pr. vädnú t, vadnnv, d ú ch n u t atď. 3) pomocou

prípinki „i“ na pr. h o ň í m, h o ň i t, r o b í m, r o b í š atď. 4) prípia
kou „je“ na pr. rndljet, mdljem, skalnatjet, skalnatjem 5)

prípinkou „a“ na pr. volám, voláš, voláme, volán 6) pomocou

prípinki u v a, a v a, na pr. poluvau, pol úval, volávam, volá
váš, volávau atď., podlá toboto teda šestoro bude skloňeňí sloves
ních. K prvjemu palrja všelkje slovesá, ktorje príveski skloňuvaňja k

samím koreňom slovesním prirážajú, tjeto ale korene muožu sa samo

lebo spoluhláskou koncil, podlá čoho skloňeňja toto na dvoje sa roz

padne a prvjemu odďeleňú privlastňja sa slovesá príveski na koreňmi

samohlásku, k druhjemu na koreňmi spoluhlásku berúce, na pr. k pr

vjemu pi t, piu, vj a u, s j au, k druhjemu ňjest, t j e c t, pject,
atď. Y druhom oddelení je vjacej úchilák od praviďelnjeho skloňuvaňja,
bo tu spoluhláski so spoluhláskami, ktorje sa často ňetrpja, do spojeňja

prichádzajú a preto rozličnje prjemeni v skloňuvaňí robja. Ku skloňeňú

druhjemu patrja slovesá s prípinkou n u, ktorá pravda v daktorích

časoch sa premeňuje a v daktorích docela vistáva; k treljemu palrja
slovesá s prípinkou „i“, k štvrtjemu s prípinkou je, ktorá tjež v da

ktorích časoch prjemenu trpí, k pjatemu slovesá s prípinkou „a“, ktorá
v daktorích slovesách do inších samohlások prechádza a k šjestemu

pričítajú sa tje slovesá ktorje majú prípinku uva lebo a v a, podlá

ktorej rozličnosti sa na dve odďcleňja rozchoďja. K prvjemu odďeleňú

patril budú slovesá na pr. p o 1 u j e m, gazduje m, k druhjemu na pr.

volávam, vídavam atď. Dakedi sa prvá polovica prípinki ava
t. j. „a“ na tenšú samohlásku po mekkích spoluhláskach korenních lebo

pňovích meňí, na pr. c h o ď j e v a m, m i s 1 j e v a m, r o b j e v a m atď.,

ktorje slovesá, že majú prípinku tú samú ktorú i prcdošlje a len málo

pre mekkje koncovje spoluhláski premeňenú, sem tjež palrja. Prípinka
ava je len zdvojnásobňená prípinka „a“, ktorá je v pjatom skloňeňí,
muože sa teda pjato skloňeňja k druhjemu odďeleňú šjesteho potja
bnut, alebo naopak toto k pjatemu prirazil.

Slovesá viznamenávajú činnost už či tajnú či zjavnú, činnost ale
má vždi dajakí zmer, kam bije, na čo puosobí, skaďjal povstáva, preto i

slovesá majú vždi istú namerenost. Na tomto základe slovesá rozličňe
sa ďelja, a to: muože činnost z podstavňíka samjeho slovesa vichoďit



a na dačo inšjeho prechádza!, alebo množe činnosí odinakade, ňje z pod
stavňíka slovesa vistupuvaí a na podstavňík slovesa padal, alebo množe
činnost v podstavňíku slovesa začjatok mat a v ňom lebo oslava! alebo
vindúc z ňebo naspet sa doňho lebo vlastním alebo inšjeho pnosobeňím
navracal. V prvej prípadnosti t. j. kecí činnosí z podstavňíka slovesa
vichodí a inam prechádza sn slovesá i n a m n a m e r e n j e, v druhej,
ked činnosí odinnl prichodí a na podstavňík slovesa padá, sn slovesá
o d i n n 1 n a m e r e n j e, v treícj ked v podstavňíku slovesa začjatok má
a v ňom lebo nkritá zostáva lebo sa aspoň naň ohraňičnje , slovesá na
seba o h r a ň i č e n j e, v štvrtej kecí íjež v ňom začjatok má, z ňeho

vistnpnje a sa naspet jeho vlastním pnosobeňím vraca slovesá k sebe
namerenje, v pjatej, ked sa nazad obracá účinkuvaňím inšjeho slo
vesa, v z á j e m n j e. Slovesá inamnamerenje sú na pr. v o 1 á m, p o j í m,
trjem, bijem, usadzujem atd. odinnlnamerenje na pr, volám
sa, píšem sa, karhám sa at í. naša ale reč slová odinnlnamerenje
tejto formi ňerada užíva, lebo sa lahko so slovesami k sebenamerenimí
alebo vzájemnimí popiješ! muožu, preto račej chtjac určitá bi! užíva
inšú formu a to berje menoslovja odinnlnamerenno a pomocnno slo
veso som, ktorno za spojku slúži a tak tvorí slovesá víznamn odinnl

namerenjeho, na pr. volaní som, bou som volaní, budem
volaní, som nakarhaní, budem nakarhaní atl. alebo si aj
slovesami inamnamerenimí pomáha, na pr. mjesto volá sa, krsíí
sa, mučí sa hovorí volajú ho, krstja ho, muč j a ho, atd.

Slovesá nasebaohraňičenje súdvojakje, alebo viznamenávajú činnost
v podstavňíku slovesa nkrilú, na pr, spím, chorjem, vädnem,
kvitň e m, alebo zjavnú lež pri podstavňíku slovesa ostávajúcu, ňe
majúcn istjeho určitjeho predmetu, na ktorí bi pnosobila, na pr. cho
dím, kričím, behám atií. Chibňe sa tjeto slovesá volávalí a až

dosjal v inších grammatikách volávajú stredňje alebo ňijakje (neutra)
t. j. aňi tak rečenje činnje ani trpnje, súc v skutku činnje ale ňje inam

namerenje, lež činnje bez víraznjeho predmetu na ktoríbi puosobili.
Medzitím virážajúc činnosí zjavnú, lahko s malou v reči prjemenou
muožu sa slaí inamnamerenje, na pr. okríka! (dakoho), v i behal
(úrad) atd. Nachádzajú sa slovesá nasebaohraňičenje aj s čjastočkou
sa, ktorá je ňič ňje inšje, ako akusatív všemena seba. Viznamenávajú
teda tjeto slová vlastne činnosí podstavňíka k sebe obráíenú a zdá sa

jakobi dakedi i'v zmisle inamnamereních sa boli užívali. Ešíe aj teraz



z mnohích priložením dajakej predložki muožu sa stat slovesá inamna

merenje. Takjeto slovesá sú na pr. bojím sa, hanbím sa, hne
vám sa, smejem sa. Daktorje z ňích ako sme rekli množil pred
ložkou do inamnamereních preíst, na pr. zahanbi t (dakoho), na
hne v a t, v i s m j a t atd. dakoho. Dajedne takjeto slovesá na pr. h ň e -
vám sa, trasjem sa, radujem s a sú od koreňa slovesá k sebe

namerenje, teraz už ale z pričiní podobnosti víznamu tíchto slovjes a

nasebaohraňičeních len v zmisle tíchto ostatňích do úžitku prišli. Slo

vesá k sebenamerenje sú na pr. hádžem sa, kla d jem sa, bijem
sa, raním sa atd. Daktorje vzájemnje a aj nasebaohraňičenje
majú mjesto akusatíva všemena seba dalív na pr. nadával si, vi
li adzuva t si (na oči) a na sebaohraňičenje na pr, sadnú t si,
stažuvat si, dvoril si atd. Slovesá inamnamerenje muožu všelkje
na odinulnamerenje vínst na pr. volám, h r i z j e m, p e r j e m, m i -
jem: volám sa, h r i z j e m sa, p e r j e m sa, m i j e m sa alebo

určitejšje volaní som atd. Z mnohích nasebaohraňičeních muožu,
ako sme to už aj hore viššje videli, utvoril sa predložkou slová inam

namerenje , na pr. kričal, hovoril, misljet, minút, kázal
budú inamnamerenje s predložkami: prekričal (hlásňika), preho
voril (prjatela), vimisljet (hru), preminút (hrjecfn), vikázat
(kázeň). Daktorje slovesá užívajú sa bez všetkej prjemeni hňed ako

inamnamerenje, hňed ako na seba ohraňičenje, na pr. volán a ňik
sa m u ň e o z v a u a v o 1 a u ma, r o b i u a ň i č ň e n a r o b i u a

robiu dobrú robotu, rádiu mu abi šjeu a rádiu mu tri
veci, čakan ale ň i č ň e v i č k a u a čakan ho dlhí čas atd.
Z dajednich zase slovjes inamnamereních muožu povstal pridaňím čja
stočki sa nasebaohraňičenje, na pr. zo slovjes choval, nosil,
utopil, hĺbil atd. budú nasebaohraňičenje: choval sa, no si t

sa, utopil sa, hĺbil sa. Sú toto vlastňe slovesá k sebenamerenje
a oslatňje je odinulnamerenuo, teraz už ale v zmisle nasebaohraňiče
ních užívanje.

Činnost v slovesách viznamenaná má svoje trvaňja. Reč naša

berje aj na lolo ohlad a podlá rozličnjeho Irvaňja činnosti má rozlič
nje radi slovjes. K prvjemu radu pri tomto ohlade patrja lak rečenje
dokonalje a ňedokonalje slovesá, na ktorje sa všetkje naše slovesá
rozchádzajú. Prvje viznamenávajú činnost okamžitú, jedno okamžeňja
trvajúcu, druhje činnost pretjahnutú, trvácu. Dokonalje sú na pr.



hotlím, dám, chvatňem, sotím, skríkňem, zapískňem,
prevrátim, ňedokonalje na pr. hádžem, dávam, chválam,
sáčem, skríkam, pískam, pre vr a cj am, honím, mislím atď.
Y prvích sa predstavuje činnost dokonaná, v druhích nedokonaná. Jeslli
že činnost častejšje sa opakuje alebo v jednom tabu dlho trvá, stávajú
sa ostatňje slovesá častotlivimí, na pr. hádzavarn, dáva v am,
chvátavam, sácavam, skríkavam, pískavam, v i p í sku
jem, hoňjevam, misljevam atď. Jestliže sa ohlad berje len na

počjatok činnosti a na ďalší jej prjebeh reč pozornost ňeobracja, sú
sl ovesá tak rečenj e začínavje, na pr. o m 1 á d a m, o s t a r j e v a m sa,
starjem, hrbatjem, kostná t j e m, bohatnem, šedi v j e m,
zhasínam atď. V prvích t. j. dokonalích je počjatok a koújec jedno,
v druhích ňedokonalích sa ani na jedno ohlad ňeberje, len strjedok t. j.
Irvaňja do povahi prichádza, v tretích t. j. začínavích len počjatok sa

naznačuje.
Činnost v slovesách vijadrená muože bit ňje len zvonku ako v

častotlivích ale aj z nútra zvetšená alebo potúžená a tak aj zmenšená
alebo zoslabená. Slovesá prvjeho spuosobu bolibi zveličenje, akích mi

ale v reči nemáme, druhjeho spuosobu sú slovesá zmenšenje a tjeto
sú v reči našej na pr. bežkal, sedkal, ležkat, tapkat, mo
d 1 i k a t, skackal. Užívajú sa oni u nás hlavňe v reči detinskej, bo

činnost detí je ešte malá, slabá. Dost lahko možná že za starodávna
boli aj zveličenje slovesá v jaziku našom, teraz ale zvetšeňja činnosti
slovesami osobitnimí vijadrujeme, na pr. chtjac viznamenat silnuo bitja
hovoríme chnápat atd.

Prímel k podstavňíku muože štát v rozličnom vstahu, t. j. muože
mu patril skutočňe alebo len pod islimí víminkamí v istích okolnostach
t. j. možne, z ktorej okolnosti povstávajú spuosobi v slovesách. Jestli
že prímet podstavňíku skutočňe patrí, vijadruje sa to spuosobom uka

zujúcim, keď len možňe, žjadajúcim. Spuosob, v ktorom prímet pod
stavňíku sa nakladá ale mu ešte skutočňe ňepatrí, je rozkazujúci, ktorí
teda medzi predošlimí dvoma spuosobamí v prosrjedku stojí. Spuosob
tak rečení ňeurčití (inľinitivus) ňje je žjaden spuosob, bo ňemá pod
stavňík.

Každá činnost je v prjebehu a preto v čase. Čas je trojakí: minulí,
prítomní a budúci, každí ale muože mat ešte svoje ohnutja a každí

spuosob sa muože k rozličním časom vstahuvat. Y našom jaziku má
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spuôsob ukazujúci všetkje tri hlavňje a ešíe pri tích tri bočňje čaši,

žjadajúcí len dva, minulí a prítomní, a rozkazujúci len jeden, prítomní.

Ukazujúci je teda na čaši najbohatší, majúc z každjeho po dva a to

prítomní okamžití a trváci, minulí ňeúplňe a úplňe minulí a budúci

okamžití a na ďalej určení. Činnost v slovesách vijadrená prislúcha
podstavňíkom, ktorje sú osobi. Že slovesá činnost vijadrujú a vlastná

činnost len osobám náleží, preto v slovesách s prímetmi osobi sa spo

jujú. Osobi sú tri: prvá, druhá a tretja, vlastne táto len predmeti, veci

predstavuje, ktorím nepatrí činnost vlastná. Činnost, ktorá len pred
metom prislúcha a od osuob sa ňevikonáva, ňepripojuje si v slovesách

osobi. Takjeto slovesá sú ňeosobnje, majúc len osobu tretú, ktorá veci

predstavuje, na pr. prší, hrmí, blíska sa, mrzňe atď. I tam

kde sa pri činnosti ňemuože istá osoba určit alebo kďe sa len istí

stav vijadruje ňebíva v slovesách osuob, na pr. darí sa, svedčí sa,
patrí atd.

Osoba muože bít alebo jedna alebo ich je vjacej. V prvej prípad
nosti je počet jednotní, v druhej množní. Každí čas u nás má tjeto dva

počti a každí počet má tri osobi, vímuc prítomní rozkazujúceho kďe

prvej osobi v jednotnom počte ňjet, bo si ňikdo sám a najme zvonku

nerozkazuje.
Podstavňíki slovjes muožu bit rozličnjeho pohlavja. Kde sa jako

čistje osobi považujú, tam sa ňeviznačuje pohlavja, čo v prítomních
ukazujúceho a rozkazujúceho a v budúcich časoch ukazujúceho mjesto
má, kďe sa ale aj na inšje okolnosti ohlad berje, viznačuje sa, čo sa

stáva vo všetkích tích časoch, v ktorích menoslovja, na ktorom vlastúe

pohlavja sa značí, k ich utvoreňú sa potrebuje, teda v minulích ukazu

júceho a v prítomnom i v minulom žjadajúceho.
Z ohladu skladu sú slovesá tjež puovodnje lebo odvoďenje na pr.

dám, dávam, behám, behávam, kostnatjem, skál n a

tjem, a prostje lebo zloženje, na pr. volám, zavolám, visím,
o d vis am atď. ale i tuto len v zmisle pospolitjeho povedomja sa to

berje.
K menoslovjam rátame všetkje tje slová, ktorje nemajúc moci

vípoveďetvornej ako slovesá, pre tú príčinu že vstah prímelu k pod
stavňiku zároveň slovesám samje ňeviznačujú , tím predca k slovesám
sa blíža že rozďjeli času vijadrujú, ostalňe sú svojim značeňím najvjac
alebo samostalnje alebo prídavnje mená. SenČpatrja tak rečení neurčití,



menoslovja pťéstúpnuo prítomnuo a minuluo , menoslovja prostuo slo
vesnuo a prídavnje mená slovesnje s rozličním ukončením. Neurčití je
vlastne samostalnuo meno, a tak sa aj v reči užíva na pr. c ho d i t je
dobre, d o br u o je veďjeí cesti atď., tím ale k slovesám sa

blíži že prítomnosl aspoň vsíažnú vijadruje na pr. bolo dobre bo
ju val starím bez djel bojoval je vslažná prítômnosl k starím

časom, pracoval musíme atď. Menoslovja preslupnuo prítomnuo
i minuluo dá sa utvoril zo všetkích slovjes, ňevsíahuje sa určite na

žjadnu osobu, žjaden počet, žjadno pohlavja ale ku všetkím tímto pri—
lúčil sa muože a zároveň predošljemu prítomnosl vsíažnú viznamenáva
na pr. pán, pani, páňi v i d j a c, ide pískajúc, bež au vo
laj ú c. Pri tomto menosloví reč sa bez menoslovja prestupnjeho mi

nuljeho obíde. Z tíchto menosloví pridaňím koncovjek mjen prídav
ních povstávajú úplnje prídavnje mená na pr. vidjaci, viďjaca,
vidjace, pískajúci, a, e, volajúci a, e, prítomnosl vizna

menávajúce. Z minuljeho prestupnjeho menoslovja majú prídavnje
mená Rusi na pr. z chocíivši, vymyvší tvorja choďivší, ja,
je vymyvší, ja, je čo Česi prijali a mi tjež, ak sa nám hĺbi, prijal
muožeme. Menoslovja prostuo slovesnuo samo sa neužíva ale je teraz
už len v slovesách v úžitku na pr. choďiu som, Ij e t au. Má víznam

minuljeho času bo značí plnosí pochopu. Prídavnje mená slovesnje
všeljako sa končja na 1 í, lá, luo, ní, ná, n u o, tí, tá, t u o.

Pryje ňje sú zhusta u nás v običaji a sú v úžitku len pri slovesách na

sebaohraňičeních, na pr. vikvi tl í, o spali, opili, á, u o pominuli
atd. Druhje dve majú víznam odinulnamereních a daktorje aj naseba
ohraňičeních na pr. vikvitnutí, n a raduv ani, o m dl e t í, napospol
ale v zmisle prvích sa berú na pr. volaní, ubití, vismjati,
umití, došklbaní, vídaní, vihoňení atd.

Príslovki podlá toho ako rozličnje vstahi a okolnosíi viznačujú
rozličnje sú, na pr, príslovki mjestnosti: tu, tam, inde, dakde
(datle), všade, vonku, vnútri, hore, dolu, skacíjal, od
tadjal, odinul, kamsi, preč, naspet, daleko, posjal,
pros to atď. času: včera, predvčerom, predvčerajški,
prú, voňahdi, nedávno, dakedi, dňes, dňeská, zajlrá,
zaraz, často, vždi, pozďe, odrazu, pospolu atď. Daktorje
sa i o čase i o prjestorc užívajú na pr. p o k j a 1, posjal, bo čas sa

tjež ako prjestor roztjahnutí pojal muože. Kolkosíi: málo,
9*



mnoho, vela,jedenraz, trirazi, dvanástrazi atd. radu:
po prvuo, po druhuo atd. isteňja: ano, hej, veru, na
ozaj, naozajsňe atd. zapjeraňja: ňje, ňikdi, nijak atd.,

pítaňja; čo, prečo, začím atd. vlastnosti: pekňe, dobre,
sprosté, milostivo, náročki atd.

Predložki sa delja podlá toho, ako ktorje s ktorimí pádamí sa

spojujú, čo viložit do spojní patrí.
Spojki spojujú tjež na rozliční spuosob vípovede v reči a to hňed

ako prikladajúce: a, i, aj, tjež; pri pús taj úce: ň e ch ž e

(nachže), nech bi; nakladajúce: a b i, nech (nach); prajúce :

kebi, kebi len, bodajže; víminkovje: ak, jestli, ked,
k e d b i; príčinu vpletajúce: bo, lebo, že, preto, v e t atd.
r ozstavujúce: lebo lebo, alebo alebo, či či, aňi aňi,
jak tak, na proti stavjace: ale, lež, hoc, hoc aj, tre
li as, predca, z'a vr aj e j úce: teda a tak, preto, tím vjac,
čím vj a c, v i s v e 11 u j ú c e : a to, a síce, najme atd.

I)jel IIhí

O prjemenčivosti slov.
Sklo ŕíuvaňj a.

Posjal sme považovali slová o sebe a vistavili ako sa tvorja a tím

samím víznam v ňích utvorení, podlá tohoto víznamu potom rozvrhli
sme ich na rozličnje radi i rozložili v tíchto radoch podlá víznamu a

zvlášnej ich podobi osobitne, považuvali sme teda hmotu i ducha slov
v staňí ich osobitom, samostatnom. Slová ale, majúc pravda v stave

tomto platnost velkú, predca z neho do inšjeho preist musja , abi

prišli k svojmu určenú. Určeňja toto je vitvorit celkovitje mišljenki,
alebo považujúc vec zo stanoviska hovoreňja, vípovede. K tomuto svoj
mu určeňú prídu slová tak, jestliže zo samostatnosti, osobitnosti svojej
vistúpa, jedne k druhím sa nahnú a vzájemúe sa k sebe nakloňja. Tento

prostrední stav, v ktorom sa slová pred utvoreňím celkovitích mišlje
nok nachodja, je ich skloňuvaňja. S tímto teda budeme mat prácu v

pruhom djele nauki o reči na.šej Slovenskej. Vistavíme najprú skloňu-



vaňja mjen samostatních, potom prídavních, za nimi poctou, tak vše

mjen a naposledok samích slovjes. Ostatňje článki reči sa ňeskloňujú.

Skloňuvaňja mjen samostatních.

Skloňuvaňja líchlo mjen sme sedmorako rozdelili a prvjemu sme

osvojili všetkje mužskje, či sa na spoluhlásku hrubú lebo mekkú lebo

pouspoluhlásku alebo na ostatok na samohlásku končja. Skloňeňja toto
má troje oddelení. Do prvjeho idú všetkje mužskje životnje samostatnje
mená na spoluhlásku sa končjace, k druhjemu všelkje ňeživotnje na Ije

samje koncovki vichádzajúce, k tretjemu na samohlásku sa končjace,
všetkje životnje.

A) Skloňeňja mjen mužskích.

Obraz prvjeho odďeleňja prvjeho skloňeňja.
Jednotní. Množní.

Nom.

Gen.

Dal.
Ak.
Vok.
Lok.
In.

král,
krála,
královi,
krála,
král,
královi,
králom,

králi,
králou,
králom,
králou,
králi,
králoch, (ach)
králmi (amí).

K tomuto oddeleňú, ako sme hore viššje povedali, patrja všelkje
životnje samostatnje mená mužskjeho pohlavja na spoluhlásku lebo

pouspoluhlásku sa končjace.
Datívje ovi, Boh ale a duch, človek a čert majú običajňe

„u“: B o h u, d u c h u, č 1 o v e k u, č e r t u, a tak aj pán pred druhimí
menami na pr. pánu farárovi, pánu úradňíkovi, pánu Ri
m a v s k j e m u atd.

Vokatív u nás Slovenou je rovní nominatívu, predca však daktorje
slová majú osobitní vokalív, na pr. Boh Bože, oíec otče, chla
pec chlapče, človek človeče, pán paňe, h o s p o d i n

hospodiňe.
Lokál je rovní datívu, tje ale ktorje majú v Datíve „u“ majú tak

aj v tomto páde na pr. o Bohu, o duchu, človeku, čer tu, o

pánu Bohu, o pánu Slávňickom a t J. kuoň má k oň i.



Nomiiiatív množnjeho poctu má u nás rozličnje koncovki a to i;
ja (je) a, oyja, e. Prvje štiri koncovki sú pre životnje osobnje,
pjata t. j. „e“ pre životnje ňeosobnje. Na „i“ vichodja slová običajňe,
na pr. chlap chlapi, dráb drábi, zváč zváči, švec ševci,
zl o (í ej z 1 o dej i. Hrubje spoluhláski pred límto „i“ do mekkích pre
chodja na pr. zlatňík, s e dl jak, p e c ú c h, leňoch, valach,
pán: zlatníci, sedljaci, pecúsi, leňosi, valasi, páňi
atJ. Koncovku ja (je) majú tje slová, klorje sa na „d“, „n“, „t“, „l“,

končja a ktorích ostatňja silaba je krátka na pr. sused, žid, kre
sla n, pohan, učeň, h os í, zat, učilel, s p asi lei, prjatel
majú: susedja, ž i d j a, krestaňja, pohaňja, učňja, hostja,
zalja, učiíelja, spasiíelja, prjaíelja alď. Tak i 1 u ď j a,
ktoruo v množnom počte sem patrí. Koncovka „a“ je len skrátením j a

a tím slovám na „č“ a „ŕ“ vichádzajúcim sa pridáva, ktorje majú oslatňú

silabudlhú, na pr. zváč, o ráč, krčmár, stolár majú zváča,
o r á č a, krčmára, stolára, medzitíra sa ňeradí tento víchod uží
val aj preto, abi sa vlastnje znaki nominatíva zachovali i pre vivaru

vaňja za dvojzmiselnosíi na pr. oráča hladali muože sa rozumjet
oráča aj ako podstavňík v nominatíve množnom aj ako predmet v aku
salíve jednotnom a račej ňech sa mjesto tíchto koncovjek užíva „i“:
zváči, oráči, krčmári, stolári atď. I slová na „j“ vichádza

júce majú dakedi túto koncovku: r a t aj, zlodej, r a d o d aj, šu
haj, m am aj, majú rataja, zlodeja, rado daj a, šuhaja,
mama j a atď. Koncovka ovja je mravňe povišujúca, ale ňeprichodí
zhusla v Slovenčine, na pr. kr.álovja, pán ovja, učitel ovja
otcovja, zaíovja. Sin má ustavičňe sinovja. V daklorích sa
na prosto užíval ňemuože, a menovite v tích ňje, ktorích koncovka je
príveska a n t. j. kde toto ku koreňu slova ňepatrí, na pr. naskrze sa

ňemuože povedal k r e s í a n o v j a, m e š í a n o v j a, z e m a n o v j a atd.
Koncovka „c“ a „i" s ňepremeňenou predchádzajúcou hrubou spolu
hláskou patrí mužskím životním ňeosobním , prvá na mekkú, druhá na
hrubú spoluhlásku sa končjacirn, lak teda budú mal k u oň, jeleň,
medvcií, daíel („1“ sa tu dakedi mekko vislovuvalo) lipeň (riba)
sršeň: k o ň e, j e 1 e ň e, medvede, ďatle, l i p ň e, s r š ň e a

had, p t á k, chrobák, rak, ostrovid, vuol: hadi, ptáki,
chrobáki, raki, ostrovidi, vôli atd. Prvje muožu íjež da

ktorje v tomto páďe ,5i
C{

mal a druhjo t. j. s hrubou koncovou spolu-



hláskou túto na mekkú premenil, na pr. medvedí, datli, sršňi,
ptáci, chrobáci, ostrovicíi atď. v ktorej prípadnosti sa ňe
osobnje na stupeň osobních tak rečeno povišujú , ale táto koncovka je
pri ňeosobních životuích nevlastná a im od osobních tak reknúc z mi

losti dakedi popustená. Vlk má vždi vlci.
Genitív množnjeho sa končí na o u na pr. p á no u, jeleňou,

sloňou atď. bosí ale a kuoň preskakujú y tomto páde že majú
mekkú (jer) na konci do skloňenja „i“ t. j. skloňeňja kosí a tak teda

hostí, koňí. Tak i luďí.
Akusatív je u životuích osobních rovní genitívu, v životních ňe

osobních rovní nominatívu na pr. p á no u, žatou, prjaíelou,
učňou, ševcou, otcou atď. a zas medvede, sršňe, ďa
tle, jeleň e, ptáki, raki, vôli atď. Ako ale v nominatíve tjeto
ňeosobnje sa na stupeň višší životních osobních povišujú, tak sa to
stáva aj v tomto páde, bo reč hovorí i medveďou, sršňou, ďa
tlou, jeleňou, ptákou, rakou, volou atď. Medzitím táto
koncovka ím vlastňe ňepatrí a len dakedi sa ím od reči popúšta. Ho s t

má v tomto páde hostí a kuoá koňe. Lud 1 u ď í.

Lokál množnjeho konči sa na och (ach) na pr. prjateloch,
otcoch, voloch, koňoch. Pri ňeosobních je aj koncovka ach
v úžitku napr. volach, jeleň ach, koňach atd.

Inštrumentál končí sa običajňe na mí, na pr. susedmi, židmi,
pánmi, ostrovidmí, volmi, medvedmí atď. Ale sa končí aj na

amí na pr. prjatelamí, sedljakamí, zatamí, medvedamí,
volamí atď. Kde bi sa spoluhláski tak stretli že bi sa slovo s koncov
kou m í vislovit ňedalo, užíva sa vždi koncovka amí na pr. sršňami,
ďatlarní; kuoň má vždi koňmi a lud ludmí.

Docela podlá tohoto skloňeňja idú aj všelkje tje, ktorje sa na „o“
skončujú ako ďedo, ujco, sváko, chmulo, lalo atď. a vlastnje
mená ňeviznamenávajú, potom aj prjemeňja na pr. Janko, Pavko,
Miško, Jožko atď. Už hore viššje sme videli že toto „o“ mali aj
inšje mená, že ím ale časom poodfrkuvalo. „O“ teda toto žjadnej prje
meni ňerobí a j ako príveske nominatíva patrjace v inších pádoch tak

práve odfrkuje, ako príveski nominatíva slov cudzojazičních v našom
jaziku odpadajú na pr. Kristus gen. Krista, Julius Júlia,
Achilles Achilla atď. Všelkje ale tjeto slová majú v nominatíve

množnjeho počtu ovja a v inštrumentáli amí, tak teda y.nominatíve;



ďedovja, svákovja, chmulovja, lalovja a aj bikovja, v in—

štrumentáli: dedami, svákami, chmulamí, lalamí, bíkamí atď.
Slová žnec a š vec prehadzujú hlásku druhú v celom sklonení,

tak leda ženca, šev c a, žencovi, ševcovi, žencom, šev
com, ženci, ševci, žencou, ševcou atď. Tje zas slová ktorje
v sklade svojom majú dvojhlásku u o prvú hlásku „u“ vo všetkích pá
doch krém nominatíva a vokalíva v jednotnom utracujú na pr. kuoň,
vuol gen. koňa, vola, dat. koňovi, volovi Nom. v množnom

koňe, vôli alď. Slová na ň e c, ďec, a tec sa končjace majú v

insích pádoch tvrdú hlásku na pr. žňec, huď e c, mlatec majú v

genitíve ženca, hudca, mlatca a tak po celom skloňeňí.

Obraz druhjeho odďeleňja prvjeho skloňeňja.
Jednotní. Množní.

Nom.

Gen.
Dal.
Akk,
Vok.
Lok,
Inštr.

dvor,
dvora,
dvoru,
dvor,
dvor,
dvore,
dvorom,

dvori,
dvorou,
dvorom (am)
dvori,
dvori,
dvorach (och)
dvoramí (mi).

K tomuto odďeleňú patrja všetkje ňeživotnje samostatnje mená

mužskjeho pohlavja na spoluhlásku lebo pouspoluhlásku sa končjace.
Genitív v jednotnom počte vichoďí na „a“ na pr. ch 1j e v ch Ij e v a,

chljeb chleba, zákon zákona, kostol kostola, popol po
pola, sir sira, klát kláta, sud suda, svet sveta, ovos
ovsa, r i b ň í k ribňíka atď. ale sa končí aj na „u

44 na pr. pjesok
pjesku, dom domu, čas času, hlas hlasu, dlh dlhu,
hrjech hrjechu, hňev hňevu, krk krku, lep lepu, mak

maku, beh behu, vek veku, plat platu, vrch vrchu atď. I

lud ako hromadnuo ňeviznamenávajúc osobních jednotlivcou v jednot
nom počte k tomuto odďeleňú patrí a má gen. ludu. Daktorje majú
„a“ i „u“, na pr. smrek smreka i smreku, potok potoka i

potoku, bok boka i boku, rok roka roku, sklep sklepa i

sklepú. Najužívaňejšje je v tomto páde „a“ a majú ho slová všetkje
na mekkú spoluhlásku i pouspoluhlásku sa končjace na pr. dáš ď



d á š ď a, kepeň kepeňa, ražeň (rožeň) ražňa, kameň kame
ňa, plameň plameňa, postruheň postruhňa, taň e c tanca,
opekaňec opekanca, chljevec chljevca, kliňec klinca,
plevjeňec plevjenca, veňjec venca, koňjec konca, me
sjac mesjaca, k 1 ú č klúča, kuoš koša, nuož noža, raj
raja, kraj kraja, háj hája, pokoj pokoja, hoj boja, hnoj
hnoja, roj roja alď. Ďalej majú „a“ mená mjest običajňe na pr.
Trenčín Trenčína, Londín Londína, Paríš Parísa, Rím
Ríma, L vo v Lvova, ale má hodní počet aj „u“ P e t r o h rad
Petrohradu, Belehrad Belehradu, Prpšporok Presporku,
Kežmarok Kežmarku, Amsterodám Amsterodámu atď.

Akusalív a vokatív sú vždi rovnje v tomto odďeleňí nominatívu.

Lokál trojako víchodí. Najobičajňejší je na „e“ na pr. v chl j e ve,
na zákoňe, v kostole, v kláte, v sude, na svete, v dome,
v čase, v sklepe. Túto koncovku majú všetkje spoluhláski krém

hrdelních, mekkích a pouspoluhláski „j.“ Jazikovje „d“, „n“, „t“ pred
ňou do mekkích prechodja, Hrdelnje majú v lokáli „u“ na pr. v pje
sku, v roku, v potoku, v rohu, v pluhu, v s ň eh u, v moz
gu, v hrjechu, v smjechu, v kožuchu. Dakedi sa tjeto hrdel

nje do mekkích meňja a vtedi priberajú „e“ na pr. v roce, v poto
ce, v roze, v kožuse, čo ale vo všetkích takto sa končjacich ňjet
v običaji. Slová na mekkú a na pouspoluhlásku „j“ vichádzajúcc majú
„i

íť na pr. v kepeň i, na ražňi, v plameňi, na klinci, na
konci, vo venci, v mesjaci, v koši, v raj i, v háji, v boji,
po običaji atd. Ďen má i vo dňe i v jednom d ň i. V prvej
prípadnosti viznamenáva svetlo, v druhej den. Lud má vždi v lúdu
i mor moru.

Nominatív množnjeho počtu vichodí na „i“ na pr. potoki, roh i.,

rozkazi, čaši, hlási, sveti, kostoli, dub i, d o mi, tí e n,
d ň i atd. tje ale ktorje sa na mekkú alebo pouspoluhlásku „j“ končja
majú „e“, na pr. dášď dáštíe, kepeň kepeňe, kameň kameňe,
oheň ohne, kliňec klince, veňjec vence, k 1 ú č klúče,
koš koše, nuož nože, kraj kraje, háj háje, roj roje ald.
Tak i peňjaz peňjaze.

Datív sa konči na o m. V málo daktorích je aj koncovka am v

običaji na pr. čas am ale lepšje keď sa prvá aj v takíchlo užíva.



Akusatív je pri všelkích rovní nominatívu. Tje, ktorje majú v nomina

tíve „i“, majú tak aj v tomto páde a tje ktorje „e“ majú tak aj v akusa

tívenapr. čaši, hlási, potoki, rozkazi, ale kepeňe, vence,
klúče, nože, háje atď. — Lokál obojakí na ach í och je obi

čajní a dobrí a podobňe aj inštrumentál na amí a m í. Pri zbehu spo
luhlások ktorje bi sa s m í ňezňesli sa len prvá koncovka užíva na pr.

mozgami, bubnami. Peňjaz má običajňe len peňjazmi.
Starodávno prs nemá množnjeho ale len dvojní počet. N. prse,

G. prs ú, D. prs am, A. prse, V. prse, L. p-rsach, I. p r samí.
Daktorje slová v tomto skloňeňí ako aj v predchádzajúcom odde

lení dlhú silabu nominatíva v inších pádoch skracujú, na pr. kuol,
stuol, nuož, chljeb atď. majú v genitíve kola, stola, života,
chleba a tak aj v inších pádoch po celom skloneňí, inšje zase silabu
dlhú zadržujú na pr. buol, puost, peňjaz, smjech, hrjech,
chljev, majú v genitíve buola, puosta, smjechu, hrjechu,
chljeva a tak po celom sklonení. Slová na ne c alebo ňjec sa kon

čjace mekkuo „ň“ v inších pádoch na tvrduo premenujú na pr. klinec,
v e ňjec, koňjec, hr ňjec, plevjeňec atd. majú v genitíve
klinca, venca, konca, hrnca, plevjenca atd. a tak po celom
skloňeňí. I slovo počet, ňechet má gen. počtu, ňechta a tak aj
v ostatňích pádoch. Naopak má ď e n v genitíve dňa a tak po celom
skloňeňí.

V daktorích slovách v prvom a druhom odďeleňí sa koncovuo „e“

(o), jeslli že len jednu spoluhlásku za sebou má, vihadzuje, bo naša
reč vždi vjac lúbi slová stjahnutejšje a uzlovatejšje ako samohláskami

roztjahnutje a lak rečeno rozrjedenje. Toto „e“ (o) sa vihadzuje a)

pred koncovkou „u“ običajňe, ak sa potom po vihodeňí slovo dobre
vislovit dá, na pr. lev gen. Iva, šev gen. šva atd. V slovách spev,
hňev atď., že pred ňím dve spoluhláski stoja a slovo bez „e“ bi sa

vislovit ňedalo, ono vo všelkích pádoch ostáva. Vihadzuje sa ono aj

pred inšimí pernirní dakedi na pr, príjem gen. príjmu ňje ale

pohrbu a Ipu ale pohrebu a lepu bo bi prujšje slová bolo íažko
vislovuvat. Vihadzuje sa ďalej často b) pred „n“ alebo „ň“ na pr.
oheň, postruheň, ražeň, sen, ďen gen. ohňa, postruhňa,
ražňa, sna, dňa, pňa atď. ňje ale plam ň a, pramňa, korňa,
jelňa lež plameňa, prameňa, koreňa, jeleňa atď. c)

pssto pred „1“ osol orol, kotol, kašel gen. osla, orla,



kotla, kaš la atd. Ňikdi sa ale ňevihadzuje v príveske osohnich tel,
ostáva teda učitel, učitela, spasitela, kazatela atd. d) často

pred „t“ na pr. počet počtu, vechet. vechta, ňechet ňechta
e) pred „s

w na pr. ovos ovsa, pes psa. Pred „š“ običajňe ostáva,
na pr. lokeša, báleša, lemeša atd. f) pred „e

íť úhrnkom na pr.
otec otca, chlapec chlapca, plavec plavca,veňjec ven
ca, hrňje c hrnca, srnec srnca atd. j) pred „k“ običajňe na pr.
pondelok, utorok, štvrtok, pjatok, víček, potuoček,
búček akí majú v genitíve pondelku, utorku, štvrtku, pjat
ku, jarka, vĺčka, potuočka, bučka, ňje ale človka, u j č k a,
odmka, lež človeka, ujčeka, odmeku atd. Pred inšimí hrdel
nimí „e“ ostáva, na pr. orech., Čech, beh, breh, brech majú
orecha, Čecha, behu, brehu, br e ch u akí. pred „r

í; dakedi

vípadá na pr. ker kra, vjelor vetra, víchor víchra alebo
víchor a, najvjac ale ostávaná pr. vímer, víber, káčer, jaš
ter, dever (švagor) majú vímeru (a) víberu (a) káčera, jaš
tera, devera alcí. Kdebi sa slovo po vihodeňí dobre alebo aspoň
pohodlne vislovit nemohlo, tam „e“ vždi ostáva a v mnohích, kdebi sa

aj slovo bez neho vislovit mohlo, úžitok v reči ho na mjeste naháva.

Obraz tretjeho oddeleňja prvjeho skloííeňja.
Jednotní. Množní.

Nom.

Gen.
Dat.
Akk.
Vok.
Lok.
Instr.

sluha,
sluhu,
sluhovi,
sluhu,
sluha,
sluhovi,
sluhom,

sluhovja,
sluhou,
sluhom,
sluhou,
sluhovja,
sluhách (och)
sluhami (sluhami).

K tomuto sklonenú palrja všetkje mená mužskje na samohlásku
menovite na „a“ a „o“ sa končjace, oslalúje ale len takje ktorje vlast
nje mená viznamenávajú, bo mená všeobecnje na „o“ k prvjemu odde
lenú palrja.

Genitív sa končí na „u“, ale slová na „a
íť sa končjace a dakedi aj

slová vichádzajúce na „o“, kloruo iste z prestarjeho „a“ povstalo, v

tomto páde ako aj v akusatíve do skloňeňja prvjeho ženskích t. j. sklo-



ňeňja r iba preskacujú na pr. sluha s luh i, družba družbu i

družbi, Čer no ČernuiČerni, Miko M i k u i M i k i atď.
Slová na c a vichádzajúce ňemajú genitív na „i" ale na „u“ alebo len

..a“, v ktorej prípadnosti sa tak považujú ako kebi na e c sa končili a

predtím bezpochibi sa aj tak končjevali. Sudca teda zradca, ob
hajca, ochranca, vodca majú v genitíve sudca, zradca,
obhajca, ochranca, vodca alebo aj sudcu atd.

Akusatív všade „u“ aj v tích ktorje sa na „a“ aj v tích ktorje sa

na „o“ končja na pr. družba družbu, Černo Černu, Miko
M i ku atcí. Slová na c a majú krém tohoto ukončeňja aj „a“ kde sa

zas tak ako bi sa na e c končili považujú na pr. sudca, zradca
majú sudcu, zradcu ale i sudca, zradca.

Yokatív je vždi rovní nominalívu, na pr. družba družba,
Černo Černo atd.

Nominatív množní je ako v mnohích inších osobních vždi o v j a.

Ale slová na c a muožu mat aj krátki nominatív na „i“ na pr. zradca,
ochranca majú zradcovja, och rančov j a ale i z rade i,
ochrane i. Ylaslnje mená na „o“ aj „a“, bo len jednu osobu vizna

menávajú, ňemuožu se zmnožil, jestli že sa ale vjacej osuob toho

samjeho mena viznačit má, je koncovka ovci, ktorá od dávneho vec
(ovec) pochádza na pr. Černovci, Mikovci, Sklenkovci a

osobi jedneho puovodu alebo jedneho mena viznamenáva. Tjeto sa

potom podlá druhích v množnom počte skloňujú.
Genitív je o u. Pri vlastních menách zadržau sa ešte u Slovenou

starí genitív ovjech, kde sa ale už len zrjedka ch vihovára na pr.
Miko, Černo majú genitív Miko u, Čerňou ale i Mikovje,
Černovje (mjesto Mikovje ch, Černo vjech) ateí. Takjeto
genilívi majú aj tje vlastnje mená, ktorje sa na „a“ lebo „o“ ňekončja
na pr. Královje, Malekovje (mjesto Královjech, Malekovjech).
Kollár bou túto starú formu za maďarskú (é) vihlásiu, ale docela
chibňe.

Slová žcnskjeho pohlavja majú troje sklonení. K prvjemu patrja
všelkje na „a“ sa končjace a podlá toho či hrubá lebo mekká spoluhláska
pred ňím stojí, na dve odďeleňja sa rozchoďja k druhjemu všetkje tje

prislúchajú, ktorje sa na „u“ alebo e v končja a k tretjemu tje, ktorje
na spoluhlásku mekkú alebo mekkou bit majúcu vichoďja.



B) Skloňeňja mjen ženskích.

Obraz prv j eh o odďeleňja prvjeho skloňeňja.
Jednotní. Množní.

Nom.

Gen.
Dat.
Ak.
Vok.
Lok.
Instr.

ruka,
rukí,
ruke,
ruku,
ruka,
ruke,
rukou,

ruki,
ník,
rukám,
rukí,
ruki,
rukách,
rukami (rukami).

K tomuto skloňeňú patrja všetkje ženskje, ktorje sa na „a“ končja
a pred ňím hrubú alebo stredmi „s“, „z“ majú.

Datív v jednotnom počte končí sa na „e“, za starodávna i e. Z tejto
pričiní jazíkovje „d“, „n“, „t“ v tomto páde ako aj v lokáli do mekkích

prechodja na pr. brána, strana, vrana, voda, sloboda,
ňehoda, dobrota, buota, žobrota majú v datíve: bráň e,
straň e, vraňe,vode, slobode,ň e h o d e,dobrote, buote,
žobrote, a v tomto ich z čjastki u Slovákou Imíelnje nasledujú,
prechodjac „k“ do „c“, „h“ do „z“, „ch“ do „s“ na pr. múka, suka,
dúha, noha, mucha, lacha majú v datíve m ú c e, súce, dúze,
nože, muse, lase. Nach užíva teda z tíchto to každí čo sa mu zdá.
Lokál má vždi koncovki zároveň datívu.

Nvminatív množnjeho počtu končí sa na „i“, ale žjara (v Českom

záŕe) má žjare i zora zore, konopa starodávne konopja
(zr. cannabis) konope a tak aj v akusalíve, ako kebi mekkú spolu
hlásku pred koncovkou „e“ mali.

V genitíve množnom ňjet vlastňe žjadnej príveski, a preto ostalňja
silaba sa dĺži na. pr. noha nuoh, hora h u or, osoba osuob,
strana strán, peta (pata) p j e t, b a r i n a b a r í n. Pri tomto
zdĺžeňí samohláska „a“ do „á“, „e“ do „je“, „i“ do „í“, „o“ do „uo“, „u“
do „ú“ prechodí. Jestli že ale silaba pred ostatňou slojacja je dlhá, táto
sa podlá všeobeenjeho zákona Slovenčini zdĺžit ňemuože, na pr. v í ší
na, ňížina atď. butíe len víšin, ňížin. Ked bi sa vjacej spolu
hlások na tento spúwob stretlo, ktorje bi sa vislovit ňedali, vhadzuje
sa medzi ňe dlhuo „á“ alebo „je“ na pr. sestra, karta, matka



majú v genitíve sestár, karát, maták alebo sestjer, karjet,
matjek. Jestli že predchádza dlhá silaba, vhadzuje sa „o“, na pn
dávka* zámka, opálka, čjarka, pj e cka, trj e sk a majú v

genitíve: dávok, zámok, o pálok, čjarok, pjecok, trje
sok atd.

Datív má dlhú koncovku ám a lokál tjež ách. Jestli ale pred
chádzajúca je dlhá, táto sa kráti na pr. brána, dá v k a, hádka majú
v datíve bránam, dávkam, hádkam, v lokáli bránach, dáv
kach, hádkach.

Inštrumentál množnjeho počtu má najvjac všetkje krátke, u da
ktorích ale Slovenou má predostatňú dlhú na pr. rukámi, m o ti ká mi,
u inších oslatňú na pr. rukami, motikamí. Spevnost reči sa tímto

velmi napomáha.
Daklorje slová majú len množní počet, na pr. m ári. Tak aj mená

daktorích krajín na pr. Uhri, Čech i, mjest Benátki, Atheni,
ktorje sa docela podlá druhích sem patrjacich v tomto počte skloňujú.

Slová gazdiná, striná a tímto podobnje sem patrja, v dakto
rích ale pádach od inších odstupujú; v genitíve majú gazdinej, s tr i -
nej, v datíve gazdinej, strinej, v nominatíve množnom gaz
dinje, strinje, tak aj v akusatíve. Slová daktorje k tomuto sklo
ňeňú patrjace majú ešte posjal inštrumentál dvojnjeho na pr. za
horáma za vodáma vadňe láska medzi nama (národňja
peseň).

Obraz druhjeho odďeleňja prvjeho skloňeňja.
Jednotní. Množní.

Nom.
Gen.
Dat.
Ak.
Yok.
Lok.
Instr.

ulica,
ulice,
ulici,
ulicu,
ulica,
ulici,
ulicou,

ulice,
ulíc,
ulicam (ulicjam),
ulice,
ulice,
ulicach (ulicjach)
ulicami (ulicami).

K tomuto odďeleňú patrja všetkje slová ženskjeho pohlavja ktorje
sa na „a“ končja a pred ňím mekkú lebo stredňú lebo mekkou bit ma

júcu majú.



Nominalív množnjeho poctu končí sa na „e“ sa na pr. práce,
sadze, m e d z é, mreže, kuše, duše, studne, vihňe atd.
Takíto nominutív majú aj tje slová, ktorje sa už mekkú spoluhlásku
teraz mat ňezdajú ktorá ale dakedi mekká bívala, na pr. ňecíele,
míle, chvíle. Tak i konope, ktoruo medzitím ked tento pád,
potom akusatív a genitív množní vímeme, kpredošljemu oddelenú patrí.

Genitív je, ako aj v predošlom oddelení* bez príveski a preto dlhí
na pr. pláca plác, košela košjel, bila bil, chvila chvíl,
pijavica pijavíc, jaskí ň a jaskí ň, opica opíc, rohoža
r o hu o ž atd. I tu ako aj v predošlom sklonení, „a“ do „á“, „e“ do „je“
„i“ do „í“, „o“ do „no“, „u“ do „ú“ prechodí. Jestli že bi na tento

spuosob spoluhláski dobre sa vislovit nemohúce sa zbehli, vkladá sa

„e“ „je“ na pr. studňa v gen. studjen, vihňa vihjeň, stajňa
stajeň, husle husjel, (husál). Daktorje a menovite dvojsilabičnje,
zrjedka trojsilabičnje, majú v genitíve í na pr. veža veží, medza
medzí, sadza sadzí, koža koží, kuša kuší, duša duší,
rohoža rohoží a konopí, medzi tím aj tjeto už zhusta mávajú
genitív bez príveski na pr. sjadz, kú š, d ú š, rohuož, konuop.
Jestli že silaba pred koncovou sílabou genilíva je dlhá, ňeklaďje sa

príveska na pr. práca, pláca, Ijaca, dježa, mládza majú v

genitíve prác, plác, Ijac, djež, mládz atd.
Datív a lokál majú koncovki krátke i dlhje, ked ale dlhá predchodí,

len krátke na pr. prácam, pláca m, dježam, mládzam, prá
cach, plácach, ďježach, mládzach atd.

Podlá tohoto skloňeňja idú aj slová a mená ženskje na i a sa

končjace, na pr. lalia, pivonia, Mária, Asia atj, Daktorje
sem patrjace sú len v množnom v običaji, na pr. husle, saňe,
kvasňice, dvere, noselňice atd. Sem patrja aj mnohje mená

mjestaďedín, napr. Košice, Čachtice, Bánovce, Bojňice,
Černice, Šivetice, Na š ti c e atd., ktorje sa tjež len v množnom

skloňujú.

Obraz druhjeho skloňeňja ženskí ch.

Jednotní. Množní.

Nom.
Gen.
Dat.

cirkev,
cirkve,
cirkvi,

cirkve,
cirkví,
cirkvam,



Jednotní. Množní.

Ak, cirkev,
Vok. cirkev,
Lok. cirkvi,
Instr. cirkvou,

cirkve,
cirkve,
cirkvach,
cirkvami (cirkvami).

K tomuto sklonenú patrja všelkje ženskje na „u“ na pr. kru alebo
na pouspolublásku „v“ s predchádzajúcou samohláskou sa končjace,
klorích ale je malí počet.

Genitív množnjeho počtu končí sa na „í“, tam ale kde je pred
chádzajúca silaha dlhá, „i“ odpadá a jestlibi sa ostalje spoluhláski
dobre vislovit nemohli, „e“ sa medzi ňe vsadzuje na pr. húžev v ge
nitíve má húžev atd. Datív a lokál majú krátke príveski, ho za staro
dávna koncová hláska mekká bívala a lak teda len: cirkvam, cir
kvach a ňje cirkvám, cirkvách atd.

Daktorje sem patrjace sa skloňujú len v jednotnom počte na pr.
k r ú, mrkev atd.

Obraz tretjeho skloňeňja žeiiskích
Jednotní. Množní

Nom.

Gen.
Dat.
Ak.
Vok.

Lok.
Instr,

noci,
nocí,
nocam (nocjam)
noci,
noci,
nocach (nocjach)
nocami (nocami).

noc,
noci,
noci,
noc,
noc,
noci,

, nocou,

K tomuto skloňeňú patrja všetkje tje slová ženskjeho pohlavja,
ktorje sa na mekkú alebo mekkú bit majúcu spoluhlásku lebo strednú

končja, za ktorimí dakedi za starích čašou „í“ stávalo. I tje sem pri
stupujú v ktorích táto samohláska do pouspoluhláski „j 1

"*

poprechádzala.
Genitív jednotnjeho počtu končí sa na „i“, sú ale mnohje slová

ktorje majú v genitíve „e“ a daktorje majú obojakú koncovku: „i“ majú

napr. moc moci, r a d o s t radosti, kosí kosti, m i š m i š i,
reč reči, sol soli, misel misii, hus husi, chut chuti atj.
„e

ft
majú na pr. p ú š t púšte, húší húšte,jabloňjabloňe,



višeň višňe, kaluž kaluže, rohož rohože, obruč obru
če, zem zeme, otep otepe,kúďel kiuíele, dúčel dučele,
h účel hú čele, kolomaž kolomaže, mosadz mosadze,
k o 1 a j k o 1 a j e atď. „e“ a „i“ majú na pr. r e t a z retaze i r e í a z i,
meď mede i medi, spoveď spovede i spovedi, čelaď
čela ď e i čela ď i, háveď háve ď e i háveďi, mokraď m o -

V v V v v *

krade i mokradi, inovat inovate i inovati, žlč žlče i

žlči, mater matere i materi, tvár tváre i tvári atď.

Nominatív množní končí sa na „i“,tje a^e 5 htorje v genitíve jedno
tnom majú „e“ alebo samuo alebo aj s „i“, majú v nominatíve vždi „e

tt
,

na pr. noc, kosí, miš, reč, hus majú noci, kosti, miši,
reči, husi, ale púst, jabloň, obruč, kúďel, kolaj, re
íaz, mater, tvár majú púšíe, jablone, obruče, kúďele,
kolaj e, retaze, maíere, tváre atď.

Genitív je dlhí, lež tje ktorje majú silabu dlhú pred jeho koncov
kou skracujú prívesku v tomto páďe a lak aj v datíve i v lokáli na pr.
púst, húšt majú v genitíve púšti, hú š ti, v datíve púšíam,
h ústam, v lokáli p ústach, h ústach atď. Po daktorích spolu
hláskach, ktorje sa ešte ako mekkje vislovujú, stáva v datíve a v lokáli

ja mjesto dlhjeho „a“ na pr. radosíjam radostjach, jablo
ňjam jabloňjach, obručjam obručjach atď. Ostatňe bíva v

tíchto pádoch koncovka aj docela krátka na pr. no c am nocach,
radosíam radostach, kolajam k ol a j ach atď. a toto je lepšje
Slovenskí.

Akusatív je vždi takí ako nominatív množní na pr. husi, kosti,
reči, púšte, jablone, obruče, kolaj e, tváre atď.

Inštrumentál má prívesku a m í na pr. r a d o s í a m í, o b r u č a m í *

hušíamí, púšíamí, mokraďami, mišamí atď., dakďe kďe to
lahkuo visloveňja dopúšta je aj mi na pr. vecmí, rečmí, ko laj
ní í, nitmi atď.

Podlá tohoto skloňeňja iďe aj paňi, kďe sa „i
w na konci docela

ešte zadržalo, v daktorích ale pádoch odstupuje od inších slov sem

patrjacich. V genitíve má paňej, v datíve paňej, v ak. paňu,
vok. paňi, lok. paňej, nom. množ. paňje, ak. paňje, v inších

pádoch sa s druhimí zrovnáva. Ked slovo paňi pred inšimí menami

stojí, je v jednotnom i v množnom ňesklonnuo na pr. u paňi matkia
s paňi matkou, po paňi matkách chodí atď.
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V tomto a predchádzajúcom skloňeňí vihudzujú daktorje, ale

málo, koncovuo „e“ (o) v genitíve a v inších pádoch krém akusatíva,
na pr. voš gen. vši atd., cirkev, mrkev, húžev v genitíve
cirkve, mrkve, hú žve atd.

0) Skloňeňja mjen ňijakjeho pohlavja

Obraz prvjeho oddeleňja prvjeho skloňeňja.
Jednotní. Množní.

Nom. delo, delá,
Gen. dela, cíjel,
Dat. delu, delám,
Ak. delo, delá,
Vok. delo, delá.
Lok. dele, delách,
Instr. delom, delami (delami).

K tomuto skloňeňú patrja všetkje slová ňijakjeho pohlavja na „o
K

sa končjace.

Akusatív a vokatív vo všetkích slovách ňijakjeho pohlavja v jed
notnom i v množnom je vždi rovní nominatívu a to preto, že slová

ňijakjeho pohlavja sú ňeosobnje a jako takje ňemuožu bil vlastňe pod
stavňíkamí lež len predmetmi. Pád predmetní je akusatív, podstavňí
koví nominatív a vokatív. V slovách ňijakjeho pohlavja je tento pred
metní pád t. j. akusatív aj nominatívom aj vokatívom alebo druhimí
slovami je on na nominatív i vokatív preňesení.

Lokála jednotnjeho počtu koncovka je „e“, na pr. s k 1 o, peklo,
maslu, slovo, jarmo majú v lokáli skle, pekle, masle,
slove, jarme. Jazikovje „d“, „n

í
, „t

í{
meňja sa pred touto koncov

kou namekkje, bo ona za dávna, jako až dosjal v Českom nárečí na pr.
s 1 o v é, je bívala a tak teda brdo, stádo, koleno, poleno,
seno, mesto, cesto budú mat v brde, stade, koleňe, p o -
leňe, seňe, mesíe, cesíe atd. Hrdelnje ako najhrubšje majú
v tomto páde hlbokuo „u“ na pr. vojsko, strňisko, smetisko,
brucho, ucho, ligo atd. majú v lokáli vojsku, strňisku,
smetisku, bruchu, uchu, ligu atd.



Genitív množnjeho počtu ňemá prívesku a preto predchádzajúca
silaba sa zdlžuje na pr. stádo,, blato, delo, meno, viko,
proso, kolo, brucho majú v genitíve: stád, blát, djel,
mjen, vík, pruos, kuol, brúch. Ako pri ženskích v takíchto

prípadnostach tak aj tu prechodí „a“ do „á“, „e“ do „je“, „i“ do „í“, „o“
do „uo“, „u“ do „ú“, „r“ prechodí do „ŕ“ ua pr. zrno zŕn, brdo
bŕd a „1“ do „í“ na pr, j ablko jabĺk. Slovo ale má slov. Tam

kďebi sa v tomto pácíe spoluhláski zbehli, vhadzuje sa „je“ a „a“ na pr.
sklo, hrdlo, okno, osno, jarmo majú skjel, hr djel,
o kj e n , os j en, j ar á m i o k án, o s á n. Panstvo, k r ál o vs tvo,
náboženstvo majú genitívi panstv, královstv, nábožjen
stv, že ale slová tjeto v takomto spuosobe sa tažko vislovujú, bíva v

nich a podobních genitív s príveskou o u teda p a n s t v o u, k r á 1 o v -
stvou, náboženstvo u atď. V daktorích slovách na dl o sa kon

čjacích dajedňi Sloveňja „d“ vipúštajú na pr. mjesto krjedlo, sadlo,
nosidlo, motovidlo, vravja krjelo, salo, nosilo, moto
vilo. Genitív od predošlích je nosidál, motovidál alebo krjedel,
sadjel, nosiďjel, m o to v idjel od druhích krjel, sál, no
sil, m o t o v íl podlá obecnjeho pravidla.

Akusativ má dlhuo „á“, slová ale na stvo sa končjace majú len
krátko „a“ jako tu tak aj v druhích pádach kde inšje majú dlhuo „a“,
na pr. bohatstva, panstva, biskupstva, bohatstvám,
panstvám, biskupstvám, bohatstvách, panstvách, bis
kupstvách.

Podlá tohoto skloňeňja idú aj prídavnje mená ňeurčitje, ktorje sa
ešte u nás v običaji, na pr. málo gen. z mála dat. k málu, ak.
málo vok. málo, lok. na mále instr. s málom. Tjeto sa ale len
v jednotnom berú. Oko a ucho ako nástroje zraku a sluchu majú
ešte až dosjal dvojní počet a to nom. oči, uši, gen. o č ú, ušú
(očí, uší), dat. o č am, ušam, akus. oči, uši, vok. oči, uši lok.

očach, u šach instr. o čim a, uši ma. Oká su alebo jednotlívje,
alebo kolá podobu oka majúce na pr. morskje oká, a uchá sú na
hrncach.

Daktorje sú v tomto skloňeňí len v množnom v običaji na pr.
kros n á, vráta aUÍ.
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Obraz druhjeho oddeleňja prvjeho sklo ň e ň j a v

nijakom pohlaví.
Jednotní. Množní.

Nom. pole, polá,
Gen. póla, puol,
Dat. pólu, polám,
Ak. pole, polá,
Vok. pole, polá,
Lok. poli, polách,
Instr. polom, pólami.

Nom množnjeho končí sa na dlhú napr, srdcá, vrecá, plecá
(plece), jestli že ale dlhá predchádza, kráti sa na pr. líce v nomina
líve množnom líca atd. A lak aj v inších pádach. Vajce má vaj
cja a tak aj v druhích pádach: vajcjarn v datíve, v aj c j ach v

lokáli. Inštrnmentál ako aj v inších je krátki. Takjeto koncovki majú
často aj inšje na c e sa končjace na pr, plecja, vrecja, ple
cjach, vrecja ch atd.

Genitív je bez príveski, preto sa koncová silaba dĺží a síce spuo
sobom už hore viššje naznačením na pr. vrece, plece, more,
srdce majú v tomto páde: vrjec, pljec, muor, sŕdc atd.

Ňeb e (ňebo) ňemá množnjeho a p 1 ú c e ňemá jednotnjeho počtu.

Obraz druhjeho skloňeňja v nijakom pohlaví.
Jednotní, Množní.

Nom. staveňja (je), staveňja,
Gen. staveňja, stavení,
Dat. stavenú, staveňjam,
Ak. staveňja, staveňja,
Vok. staveňja, staveňja,
Lok. staveňí, staveňjach,
Instr, slaveňím, staveňjami.

K tomuto skloňeňú patrja všetkje slová ňijakjeho pohlavja, ktorje
sa na dvojhlásku ja (je) skončujú. Sem patrja aj tje, kde z koncovki

pre predchádzajúcu dlhú silabu „j“ sa traíí na pr. líšia, smrječa,
buora otd.



Takjeto slová, ako; lista, smrječa, buora aj v druhích

pádach nemajú v koncovke aňi dvojhlásku aňi dlhú samohlásku, lež
vždi krátku na pr. v datíve listu, smrječu, b noru v akusatíve i

vokatíve lista, smrječa, buora v lokáli 1 í s t i, s m r j e č i, b u o r i

v inštrumentáli lístím, s m r j e č i m , b u o r i m.

Moc slov sem k tomuto skloňeňú patrjacich nemá množnjeho
počtu. Takjeto sú na pr. všetkje hromadnje, ktorje už v jednotnom
množstvo viznamenávajú; lista, smrječa, buora a mnohje druhje,
na pr. zdravja, š t e s t j a, požehná ňj a, svedomja, láma
ň j a at(í.

Obraz tretjeho skloňeňja v nijakom pohlaví.
Jednotní. Množní.

Nom. káča, káčatá,
Gen. káčata, káčat,
Dat. káčatu, káčatom,
Ak. káča, káčatá,
Vok. káča, káčatá,
Lok. káčati, káčatách, (och)
Instr. káčatom, káčatamí (mi).

K tomuto skloňeňú pristupujú všetkje tje ňijakjeho pohlavja, ktorje
sa na samohlásku „a“ končja a v nominative a jemu rovních pádoch v

jednotnom koncovku pňa „t“, „n
8 stratili.

Genitív má o silabu vjac ako nominatív a končí sa na ta, tje ale
slová ktorje sa na ma skončuju a v nominative dakedi „n

8 stratili majú
„na

8 a spoluhlásku „n
8

aj v inších pádoch zadržujú na pr. s e m a , ve
rná, plema, terna majú v genitíve semena, vemena, ple
mena, leme n a atd. Takjeto slová majú ešte u nás Slovenou aj

starú, druhú prívesku no na pr. semeno, vemeno, plemeno,
temeno, v ktorej prípadnosti sa tak ako delo (koleno) docela

skloňujú.
Množní nominatív končí sa na tá na pr. djevčatá, kuratá,

šteňatá, prasatá, orlíčalá, barančatá, mača tá, kočatá
atd. je teda tvrdí a dlhí. Takjeto ale slová zmenšenje, plod ludskí lebo

zvjerat viznamenávajúce, majú aj druhí nominatív množní na ence
lebo c e vichádzajúci, podlá toho od akjeho slova pochoJja, tak pred-



chádzajúce majú: Jjevčence (od Jjevčeňec ňeobičajnjeho)
kurence (od k n r e n e c už ňeobičajnjeho), štence (od š t e ň e c

ktoruo sa ešte užíva), prasce (od prasec, ňeužívanjeho), orlí
čence (orlíčeňec ňeuživanuo), barance (b a raň e c, ešte v

običaji) mačence (máčeňec, ňeobičajnuo), kočence (ko
čeň e c, tjež ňeuživanuo). Genitív v tích, ktorje sú ešte v jednotnom
ako slová mužskjeho pohlavja v običaji, je tak ako v mužskích na o u

na pr. š t e n c o u, b a r a n c o u, v inšieh ale, ktorje uje sú už vjac v

jednotnom v úžitku-, je bez príveski a preto má koncovku dlhú, tak
teda: Jjevčeňjec, kureňjec, prasjec, orličeňjec, máče
ňjec, kočeňjec akí. V druhích pádoch sa tjelo všetkje slová sklo

ňujú podlá slov mužskích životních ňeosobních na mekkú spoluhlásku
sa končjačich. Baran e c a š teň e c majú dakedi v akusatíve ako aj

tje baran c o u, štencou druhje ale, ako Jjevčence, prasce
atJ. docela ňje.

Ďj e t a ňemá v nominalíve množnom d j e t a t á ale deti,
lebo d j e t k i, gen. detí, Jjetok, dat. Jetom djetkam, ak.
Je tí, Jjetki, vok. deti, Jjetki, lok. d e t a ch (Jetoch) J j e t —

k a c h, instr. J e t m í, J j e t k a m í.

Kolká bohatosí, rozmaňitost a pritom určitost v skloňeňjach našich
Slovenskích. Rozmaňito a určilo muože sa v ňích vislovit a k tomu

všaJe plno je šili a dobrohlasnosti.

Skloňeňja pijen prídavních.

Obraz p r y j e h o skloňeňja
Jednotní.

ž. ň.m.

Nom.
Gen.
Dat.
Ak.
Vok.
Lok.
íaslr.

králov,
královho,
královmu,
králov, královho,
králov,
královom,
královim,

králova,
královej,

královej,
královu,
králova,
královej,
královou,

královo,
královho,
královmu,
královo,
královo,
královom,
královim.



Množní.

Nom.
Gen.

Dat.
Ak.
Vok.
Lok.
Instr.

královi, králove,
královich,
královim,
královich, králove,
královi, králove,
královich,
kralovimí,

králove,
královich,
královim,
králove,
králove,
královich, •

kralovimí,

králove,
královich,
královim,
králove,
králove,
královich,
královirni (královirní).

K tomuto skloňeňú patrja všetkje tje prídavnje mená, ktorje sa na

spoluhlásku končja alebo ktorje sú tak rečenje ňeurčitje. Práve tak
ako králov, králova, královo skloňuje sa aj matkin, mat
kina, matkino a inšje tomuto podobnje. Pre lepšú jasnost aj jed
ného takjehoto slova skloňeňja predstavíme.

Jednotní.

m. ž. ň.

Nom.
Gen.
Dat.
Ak.
Vok.
Lok.
Instr.

matkin,
matkinho,
matkinmu,
matkin, matkinho,
matkin,
matkinom,
matkinim,

matkina,
matkinej,
matkinej,
matkinu,
matkina,
matkinej,
matkinou,

matkino,
matkinho,
matkinmu,
matkino,
matkino,
matkinom,
matkáním.

Množní.

Nom.

Gen.
Dat.
Ak.
Vok.
Lok.
Instr.

matkini, matkine, matkine,
matkinich, matkinich,
matkinim, matkinim,
matkinich, matkine, matkine,
matkini, matkine, matkine,
matkinich, matkinich,
matkinimí, matkinimí,

matkine,
matkinich,
matkinim,
matkine,
matkine,
matkinich,
matkinimí (matkinimí).

V prídavních menách na in, i na, in o vichádzajúcich sa jazi
kovje „n“, „t“pred touto príveskou na mekkje meiíja, na pr. stri
ňin, striňina, striňino, katin, kaíina, katino atd Da-



ktorí Sloveííja hovorja aj m a t č i n, m a t č i n a, m a t č í n o, maco
si n, m a co s i na, ma c osi n o a premeňujú hníelnje pred touto

príveskou do mekkích, ako to robja aj v menách samostatních, hovo

rjac matke i matce, macoche i macose atd.
Ak. mužskí jednotnjeho počtu je králov a královho, mat

kin a matkinho atd. prví je pre ňeživotnje, druhí pre životnje sa

mostatnje mená mužskjeho pohlavja, na pr. videu som králov
palác, matkin statok, videu som královho siná, mat
kinho brata atcí. Tak sa spojuje aj akusatív množnjeho; krá lo
ví ch a matkini ch je pre životnje mužskje, králove a matkine
je pre ňeživotnje na pr. pozná u som králov ich matkin ich
bratou, králove rožka z i, matkine stal k i. Jeslli že ale

ňeosobnje životnje samostatnje mená majú akusatív množní krátki,
ňeživotním vlastní, pripojuje sa k ním tjež len akusatív krátki prídav
ních, na pr. videu som králove kone, králove ptáki atd.

Nominatív množní mužskí spolu aj s vokalívom prídavních je tjež
dvojakí na „i” a „e“ sa končjaci, práve tak ako aj v moc samostatních,
na pr. medvedí i medvede, sršni a sršňe a potom ptáci a

ptáki (mekkí i hrubí). Prví sa spojuje s nominatívom mužskích osob
ních a pri ňeosobních životních s tím nominatívom, ktorí ich povišuje,
druhí s nominatívom ňeživotních a s lakím nominatívom životních ňe
osobních, akí ím vlastňe ako ňeosobním patrí, tak teda královi,
matkini bratja, královi, matkini ptáci, ale králove,
matkine dvori, a králove, matkine jeleňe. Tento ostatňí
nominatív prídavních volávajú naše grammatiki ženskí, čo je naozajsní
ňczmisel. On tak dobre je ňje ženskí ako je ňje ženskí dvorí a je
lene v samostatních, ale len nominatív s inšou koncovkou, bo akožebi
sa inakšje ako ženskí s mužskimí spojuvat mohou. To bi bola naozajsná
balamutina bez misleňja, takúto ale reč sama ňenarobí.

Koncovki v tíchto prídavních menách sú všade krátke, a tak nom.

množní královi, králove, matkini, matkine, a ňje královi
královje, matkini, matkinje gen. množní královich, mat
kini ch, dat. královi m matkini m a tak aj akusatív lokál i inštru
menlál v jednotnom i množnom. Je toto velmi pravidelnuo v našej
Slovenčine, bo ňje t v tíchto prídavních menách určujúcich privesák
,.j“, „ja“, „jo“, ako v druhích, a tak ňemá čo s koncovkami do vedná
síekat a silabu predlžuvat.



Obraz druhjeho skloňeŕíja prídavní c h.

Jednotní.

m. ž. ň.

Nom.
Gen.
Dct.
Ak.

Vok.
Lok.
Instr,

pekní,
peknjeho,
peknjemu,
peknjeho, pekní,
pekní,
peknom,
pekním,

pekná,
peknej,
peknej,
peknú,
pekná,
peknej,
peknou,

peknuo,
peknjeho,
peknjemu,
peknuo,
peknuo,
peknom,
pekním.

Množní.

Nom.

Gen.
Dal.
Ak.
Vok.
Lok.
Instr.

pekní, peknje,
pekních,
pekním,
pekních, peknje,
pekní, peknje,
pekních,
peknimí,

peknje,
pekních*
pekním,
peknje,
peknje,
pokních,
peknimí,

p ekuje,
pekních,
pekním,
peknje,
peknje,
pekních,
peknimí (peknírni).

K tomuto skloňeňú patrja všetkje určitje prídavnje mená na dlhú
samohlásku lebo dvojhlásku vichádzajúce. I tje sem pristupujú, ktorje
pred určujúcimi príveskami ,.j

í
, ,,á (ja) ,,jo mekkú majú a potom prí

veski tjeto v nominatíve a vokatíve jednotnom v ženskom a nijakom
pohlaví, a v akusatíve ňijakjeho pohlavja v tom samom počte málo pre
mjeňajú a vlastne zmekčujú na pr. Boží, Božja, Božje (mjesto
„á“ u o) nom.; Božje ak. jednotní ňijakjeho (mjesto uo). Y ostatních

pádach po oboch počtoch sa žjadnej prjemeni nestáva. Takjeto sú aj
na pr. vlčí, vlčja, vlčje, mačací, mačacja, mačacje,
mladší, mladšja, mladšje, poludňajší, p o Ind ň aj š j a,
p o 1 údila j š j e, noční, nočňja, nočnje, letní, let uja,
letňje atd.

Spoluhláski tjeto mekkje ostávajú mekkimí po celom sklonení a

hrubje zas vždi hrubimí, bez všetkej prjemeni. Ňemeňí sa teda u nás
ako u Cechou spoluhláska hrubá v nominatíve množnjeho počtu v muž
skom pohlaví ale ostáva celkom bez prjemeni na pr. velkí pán i



velkí páňi, hluchí človek, hluchí Ind j a, tuhí vojak,
tuhí vojaci, mladí muž, mladí mužja, pekní chlap,
pekní chlapi, ukrutní človek, ukrutní ludja atd.

Čo sme o spojovaní sa predošlích prídavních v akusatíve mužskom

jednotnjeho i množnjeho počtu a v nominatíve i vokatíve množnjeho
počtu rekli, platí docela aj o tíchto, ako aj o nasledujúcich.

Koncovki v tíchto sú običajňe dlhje, ako každí pozná kdo sa po
sklonení pilňejšje obozre. Príveski určujúce „j“, „ja“, „je“ tu stekajú
vedno s koncovkami a stadjal pochádzajú koncovki dlhje.

Inštrumenlál množnjeho ako v tíchto tak aj v predošlích i nasle

dujúcich končjeva sa aj na i m a, na pr. s pekníma koňmi s

dlhíma vlasmi atď. Je toto vlastne inštrumentál dvojnjeho počtu,
teraz už na množní preňesení. I dvojnost je vjacnost.

Obraz skloňeňja prídavních.
Jednotní.

m, ž. ň.

Nom.

Gen.
Dat.
Ak.
Vok.
Lok.
Instr.

krásni,
krásneho,
krásnemu,
krásneho, krásni,
krásni,
krásnom,
krásnim,

krásna,
krásnej,
krásnej,
krásnu,
krásna,
krásnej,
krásnou,

krásno,
krásneho,
krásnemu,
krásno,
krásno,
krásnom,
krásnim.

Množní.

Nom,
Gen.
Dat.
Ak.
Vok.
Lok.
Instr.

krásni, krásne,
krásnich,
krásnim,
krásnich, krásne,
krásni, krásne,
krásnich,
krásnimí,

krásne,
krásnich,
krásnim,
krásne,
krásne,
krásnich,
krásnimí,

krásne,
krásnich,
krásnim,
krásne,
krásne,
krásnich,
krásnimí.

K tomuto sklonenú patrja všetkje tje pridavnje mená, ktorje sa na
krátku samohlásku skončujú, preto skrátenú že predchádzajúca silabaje
dlhá, čo sa sláva podlá všeobecnjeho zákona Slovenčini. Z určujúcej



priveski „j“, „ja“, „je“ vipadá v takíchlo „j.“ Pri tích prídavních menách,
ktorje majú mekkú pred príveskou a sem patrja, práve v tích samích

pádoch ako aj v prídavních menách predošljeho skloňeňja priveski
sa zmekčujú a tak teda s v ježi, svježa, svježc (božje) uje
s v j c ž o, s v j e ž e v akus. nijakom, s tr í d ž í, s t r i d ž a, s t r í d ž e,
dráči, dráča, dráče, rúči, rúča, rúče atd.

Koncovki sú v tíchto vždi krátke, v inštrumentáli je ale oslatňja
podlá Slovenskjeho spuosobu dlhá.

Skloňeňja poctou.
Počtou najvetšja čjastka sa skloňuje ako prídavnje mená, daktorje

sa skloňujú aj ako samostatnje.

Skloňeňja základních

Jede n.

Jednotní počet.
ž. ň.m.

Nom.
Gen.

Dat.

Ak.
Vok.
Lok.
Instr.

jeden,
jedneho,
jednemu,
jedneho,jeden,
jeden,
jednom,
jednim,

jedna,
jednej,
jednej,
jednu,
jedna,
jednej,
jednou,

jedno,
jedneho,
jednemu,
jedno,
jedno,
jednom,
jednim.

Množní.

Nom.
Gen.

Dat.
Ak.
Vok.
Lok.
Instr.

jedni, jedne,
jednich,
jednim,
jednich, jedne,
jedni, jedne,
jednich,
jednimí,

jedni, jedne,
jednich,
jednim,
jedni, jedne,
jedne,
jednich,
jednimí,

jedne,
jednich,
jednim,
jedne,
jedne,
jednich,
jednimí (jednimi).

Koncovki tohoto počtu sú krátke, bo ňemá určujúcej priveski prí
davních. — V množnom počte znamená jedni atď. daktorí, istí.



Dva.

Množní počet.

m. ž. ň.

Nom,

Gen.
Dat.
Ak.

Vok.
Lok.
Instr.

dvaja, dva,
dvoch,
dvom,

dvoch, dva,
dvaja, dva,
dvoch,
dvoma,

dve,
dvoch,
dvom,
dve,
dve,
dvoch,
dvoma,

dve,
dvoch,
dvom,

' dve,
dve,
dvoch,
dvoma.

Takto sa skloňuje aj oba m. oh e ž. obe ň. obidvaja, obi
dva m. obidve ž. obidve ň. Dvaja a obidvaja sa užíva len o

mužskích osobních, a ňcosobních životních lenvtedi, keď dostávajú
koncovki osobních. Tak sa užíva aj dvoch v akusatíve. Mjesto obi
dvaja sa užíva aj obidvojí mjesto oba obojí o mužskích osob

ních, v druhích pádoch je v akusatíve: obidvojích, obojích, gen,
obidvojích, obojích dat. obidvojím, obojím, lok. obídvo
j í c h, obojích instr. obidvojímí, obojimí, V nominatíve a aku
satíve sa o ňeosobních životních len vtedi berje keď sa zosobňujú.
Oba sa berje ako o životních tak aj o ňeživotních, Z dvojnjeho počtu
zadržalo toto slovo nominatív: dva j a, dva, dve, dve, akusatív krém

mužskjeho víchodu pre osobnje, dvoch, vokalív a inštrumentál.

T r i.

Množní počet.

ž. ň.m.

Nom,
Gen.
Dat.
Ak.
Vok.
Lok.

Instr,

traja (trja) tri,
troch,
trom,
troch, tri,
traja, tri,
troch,
troma,

tri,
troch (trich),
trom (trim),
tri,
tri,
troch (trich),
trima,

tri,
troch (trich),
trom (trim),
tri,
tri,
troch (trich),
trima.



Traja (trja) sa užíva o mužskích osobních a tak i troch v aku
satíve mužskom. O ňeosobních životních len vtedi, kecí sa v skloňeňí

zosobňujú.

Š t i r i.

Množní počeí.
ž. ň.m.

Nom.
Gen.
Dat.
Ak.
Vok.
Lok.
Instr.

štirja, štiri,
štiroch,
štirom,
štiroch, štiri,
štirja, štiri,
štiroch,
štirmí,

štiri,
štiroch (štír),
štirom,
štiri,
štiri,
štiroch,
štirmí,

štiri,
štiroch (štír),
štirom,
štiri,
štiri,
štiroch,
štirmí (štirmi).

Štirja a štiroch sa tak užíva j ako traja a troch. Mjesto

dvaja, traja, štirja sa dobre v Slovenčine hovorí i d vojmi,
trojmí, štirmí. Tjeto štiri počti považujú sa vždi ako prídavnje
mená, na pr. dvaja chapci, dvoch žjen,s trima vozmi, zo
štír v r c h o u ald.

P e t.

Množní počet
Nom. pjati, pet,
Gen. pjatich, pet,
Dat. pjaíim, pet,
Ak. pjatich, pet,
Vok. pjati, pet,
Lok. pjatich, pet,
Instr. pjatimí, pjatimi (pjatmi), pjatima (pjatma), pet.

Nom. pjati a akusatív pjatich sa spojuje len s osobnimí muž
skimí a so životnimí ňeosobnimí mužskjeho pohlavja len vtedi, kecí

tjeto v nominatíve a vokatíve koncovki osobních dostávajú, na pr.
pjaíi vojaci, pjati sluhovja, pjaíich vojakou, pjatich
sluhou ale i pja.íi vlci (mekkuo i), p j a í i medvedí, pjaíich
vikou, pjatich metívedou. V inších ale pádoch sa pjaíi ku

všetkím samostatním slovám pripojuje na pr. z pjatich domou, z



p j a t i c h slov, k pjatim ženám, v pja'tich kostoloch, s

pjatimí delami atď. Pet sa ňeskloííuje a sa len v nominatíve,
akusatíve a vokatíve v tejto forme ako samostatnuo slovo k slovám

pripojuje a je ňijakjeho pohlavja napr. pet chapcou sa hralo,
pet žjen konope trhalo, pet d j e 1 strjelalo, pet ludí
som videu, pet krajín som poznau, pet slov som si
z a p am e tu v au atd. Kde inší pád štát musí, tam sa užíva forma pre
došlá na pr. z p j a ti ch d j e 1 j e dno strelilo, z p j a t i c h ž j e n

jedna zomrela, k pjatim zlátim ešte jeden pridá u, na
pjatich dedinách ňjet takjeho chlapa, spjatima volmi
do jar m a ku chodili. Yelmi zrjedka sa užíva v tíchto pádoch peí,
napr. z pet ď j e 1 jedno strelilo, pet kostolom dau velkje
dar i atď. Pet ako sme už rekli je ňijakjeho pohlavja a samostatnuo

p j a t i v nominatíve len mužskjeho, v druhích ale pádoch spoločnjeho
pohlavja a prídavnuo. Pet viznamenáva kopu jednu, p j a t i rozďeluje
a v rozdelnosti predstavuje,práve ale preto vážnosti dodáva na pr, pet
p áno u drží dedinu je povedanuo bez rozoznaňja a uvážeňja ich,
p j a t i páni držja dedinu je povedanuo s vetšou vážnostou, Na
tento samí spuosob ako pet skloňujú a užívajú sa pocti až do ď e v e -
desjat d evet. Všetko to čo sme o pet povedali, platí aj o všetkích
tíchto počtoch. Sedem má sjedmi, osem vuosmi atď. Keď sa

počti skladajú, ak menší počet na predku stojí, on sa ňeskloňuje ale len
vetší, jestli že ale menší na zadku stojí, skloňujú sa oba na pr. tri a

dvacjati, pet a dvacjati, sedem a p e des ja ti, ale dva
cjati traja, dvacjati pj a t i, peďesjati sjedmi atď. Mjesto
štiricat sa užíva i meru a neskloňuje sa docela. Sto a tisíc
majú svoje okremnje skloňeňja. Sto sa skloňuje ako delo nasle
dujúcim spuosobom:

Jednotní. Množní.

Nom. sto, stá,
Gen. sta, (stou),
Dat. stu, slám,
Ak. sto, stá,
Vok. sto, stá,
Lok. stu, stách,
Inslr. stom, stami.



tisíc sa skloňuje podlá samostatních slov mužskích ňeživotních
na mekkú vichádzajúcich nasledovne :

Jednotní. Množní.

Nom. tisíc, tisíce,
Gen. tisíca, tisícou,
Dat. tisícu, tisícom,
Ak. tisíc, tisíce,
Vok. tisíc, tisíce,
Lok. tisíci, tisícach, (och)
Instr. tisícom, tisícami.

Sto a tisíc skloňujú sa na viložení spuosob len vtedi kecí o

sebe stoja a sa celkom ako samoslalnje, ktorje jeden celok zo sto
alebo tisíc čjastok zložení viznamenávajú, považujú, na pr. gazduje
od tisíca ku stu, zo sta jeden, ň e potrebu jem vaše stá,
na čo sú mi vaše tisíce, k tisícom 1 a h k o ň e p r í d e š,
pochovali ho s jeho tisícami atd. Y množnom počte vizna

menávajú vjacej takích zo sto alebo tisíc čjastok zloženích celkou.
Sto je ňijakjeho a tisíc mužskjeho i ňijakjeho pohlavja. Tisíc ale

práve tak ako pet a druhje počti muožu sa aj ako prídavnuo meno po
važuvat, v ktorom páde sa skloňuje na ten spuosob ako pjaíi nasledu
júcim spuosobom.

Nom. tisíci, tisíc,
Gen. tisícich, tisíc,
Dat. tisícim, tisíc,
Ak. tisícich, tisíc,
Vok. tisíci, tisíc,
Lok, tisícich, tisíc,
Instr. tisícimi (tisícmi), tisíc.

Ťisíci ako i pjati v nominatíve vstahuje sa len na osobnje životnje
mužskje, v druhích ale pádoch ako aj to na všetkje samostatnje slová,
na pr. v tisícich k o s t o 1 a c h, z tisícich s t r o m o u jeden
nahali, Sloveňja bívajú v tisícich a tisícich dedinách,
ale len tisíci hostja, tisíci vojaci atd. Medzi tisíc ked sa

ňeskloňuje a íisíci je ten rozdjel že pri prvom sa všetko pod tisíc



zahrnutuo len ako jedna hromada považuje, pod tisícimi ale rozumje
sa tolko jednotlivcou lebo jednoták, v prvom počee je teda len nako

peňja, v druhom ale rozoznávaňja, na pr. s tisíc chlapmi som
b oj u v au a s tisícimi chlapmi som bojuvau, v tisíc ko
stolach oslavujú krestaňja Boha a v tisícich kosto
lach atd. Druhuo je povedanuo s vetším vírazom. Ťisíci je síce podlá
formi množní podlá víznamu ale len jednotní počet. Jestli že sa množní

vijadrit chce, opakuje sa na pr. v tisícich a v tisícich kosto
la c h, t i s í c i m a t i s í c i m 1 u ď o m dobre u r o b i u, Mjesto tisíci,
ktoruo sa jako prídavnuo považuje, muože štát aj tisíc pred samostat
nimí slovami, na pr. mjesto z tisícich voj akou padlo sto
muože sa rject z tisíc voj akou padlo sto, mjesto s tisíci
mi chlapmi vikonau túto robotu s tisíc chlapmi vikonau
ju atd. Ale krém nominatíva a akusatíva sa toto tisíc lak zrjedka v

druhích pádoch ako i p e t užíva. Jestli že bi aj samo vo vípovedi štát

malo, ale na samostatnuo sa vstahuvalo, užíva sa vždi prídavnuo ktoruo
ale v nominatíve a v akusatíve ked sa neskloňuje ako samostatnuo sa

považuvat má na pr. k o 1 k o 1 u d í t a m b o 1 o ? tisíc! k o 1 k o

zlatí ch máš? tisíc! ale z kolkích kostolou vzali ň e p r j a -
t e 1 j a pokladi? z tisícich, ku kolkím ste pristali? k

tisícim! kolkích ste tarn videli? tisícich! vkolkích
dedinách po vi m jer a li liuíja? v tisícich ! s k ol kimí si
bou na vojne? s tisícimi! Jestli že sa ale zrovná nominatív a

akusatív na životnje osobnje vstahuje, i tu stojí ked osobitne štát má

prídavnuo, na pr. kolkí chlapi to robili? tisíci, kolkích
v tej vojne zabili? tisícich atd. Toto samuo platí aj o druhích
počtoch, ktorje sa v takích dvoch spuosobach ako tisíc tisíci, pet
p j a t i užívajú. Keď sa vjac počtou vedno skladá, držja sa oni pripome
nutích zákonou. V nominatíve a v akusatíve skloňenje pridávajú sa len
k mužskím osobním, v inších ale pádoch ku všetkím samostatním bez

rozdjelu na pr. tisíci osem sto š t i r i c j a t i p j a t i chlapi, z

dve tisícich pet sto o s ein ď e s j a t ich p j a t i c h zlatí ch atd.
ale tisíc osem sto š t i r i c a t pet r okou a pi r am i d i pretr
vali tri tisíc J e v e t sto r okou atd.

Rado vjepočli skloňujú sa jako prídavnje mená docela, ale počnúc
od tretí ňemajú množnjeho počtu. Keď sa tento vislovit má, užíva
Slovenčina viznačujúceho slova každí na pr. k a ž d í ď e s j a t i,



k a ž d í dvanásti, každí stí atií. Po pou majú v jednotnom tjeto
počli v genitíve a v lokáli ešte starje koncovki ňeurčitích pridavních,
mjen, na pr. za pou pjata zlatjeho, do pou šjesta sta, po
po u sjedmu zlatom atd.

Pocti rozmaňitost v jednote vijadrujúce sú dvojakje, samostalnje
a prídavnje mená. Prvje sa len v dajednich pádach skloňujú, driihje idú
celkom podlá pridavních mjen. Dvoje, t r o j e, ma genitív d v oj h o,
trojho, dat. dvojmu trojmu, akusatív a vokatív dvoje troje,
lokál dvojom trojom, inšlr. dvojím trojím. Je tento počet
ňijakjeho pohlavja a vstahuje sa len na mená toho samjeho pohlavja.
Petoro a šestoro sú tjež pohlavja ňijakjeho a tak sa ňeskloňujú,
medzitím muožu sa stat aj mužskjeho a vstahuvat na osobnje, v ktorej
prípadnosti takto sa skloňujú nom. petorí petorja, gen. p e to
rieb, dat. p eto r í m, ak. p e to r í ch, vok. petorí p e tor j a , lok.

petorích, instr. petorimí. Tak aj šestoro, sedmoro, dva
c a to r o atd. Inšje pocti rozmaňitost v jednoíe a zmnožeňja istej kol
kosti viznačujúce skloňujú sa celkom podlá druhích pridavních mjen.

Pou a štvrt sa pred inšimí menami neskloňujú na pr. od po u

roka, po pou roku, po štvrt roku, pred štvrt rokom atd.

Skloňeňja všemjen.
Yšemená majú alebo svoje osobitnuo skloňeňja alebo sa držja

podlá skloňeňja pridavních, tje ale ktorje sa na spoluhlásku končja, v

prípinkách pádovích prívesák sa od ňich delja.

Skloňeňja yšemjen osobních.

Ja.
Jednotní. Množní.

Nom. ja, mi,
Gen. mňa, nás,
Dat. mňe mi, nám,
Ak. mňa ma, nás,
Yok. ja, mi,
Lok. mňe, nás,
Instr. mnou, nami.
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Nom. ja je docela druhí koreň ako mňa, ale už vo všelkich índo

europejskích rečach ako nominatív pri tomto ostatňom sa užíva. To
hoto vlastňe koreň je m i (ja). Datív a tak aj akusatív je plnší a skrá
teňejsí. Plnší sa užíva na počjatku vípovede, na pr. mňedali, mňa
vivolili, po predložkách na pr. ko mňe prišli, za mňa orodu
v al i atcí. a po slovesách a v strjedku vípovede len vtedi ked sa víraz
na osobnje všemená. položí na pr. ale chcete mňa oklamal?
chcele mňe posmech urobil? atd. inakedi sa užívajú skráíenje
pádi.

T i.

Jednotní. Množní.

Noni. ti, vi,
Gen. íeba, vás,
Dat. tebe ti, vám,
Ak. teba ta, vás,
Yok. ti, vi,
Lok. tebe, vás,
Instr. íebou, vami.

Y množnom počíe „t“ odpadlo. To čo sme o plnšom a skráíeňej-
šom dalíve a akusatíve povedali, plalí aj o tomto i o nasledujúcom.

Seba
Jednotní. Množní.

Gen. seba, seba,
Dat. sebe si, sebe si,
Ak. seba sa, seba sa,
Lok. sebe, sebe,
Instr. sebou, sebou.

Yšemeno toto treíej osobi ňemá nominatív aňi vokatív, čoho sme

príčinu už hore viššje viložili. Je ono ako aj predchádzajúce osobnje
všemená bez pohlavja a vsíahuje sa ňje len na trelú ale aj na prvú a
druhú osobu, bo aj prvá i druhá sama si muože bil osobou treíou, ked
na pr. prvá sama o sebe hovorí a sa sama od seba rozoznáva, a druhú
ked inší samu od seba oddeluje na pr. j a si doprajem, ja sa
chráň im od všetkjeho zljeho,tisavaruj, ti si ňeutrh-



ňeš atď. Pre túto príčinu majú slovesá odinulnamerenje, k sebe na

merenje a vzájemnje v prvej i druhej osobe toto všemeno sa: volám
sa, voláš sa, bijem sa, lúbim sa atcí. Množní a jednotní po
čet je v tomto všemeňe jednakí.

O n.

Jednotní,

m. ž. ň.
Nom. on, ona, ono,
Gen. jeho, jej, jeho,
Dat. jemu, jej, jemu,
Ak. jeho, ho, ju, ho,
Yok. on, ona, ono,
Lok. ňom, ňej, ňom,
Instr. ňím, ňou, ňím.

Množní.

Nom. oni, oni, oni, one,
Gen. ich (jich), ich Cjich), ich Cjich),
Dat. im Cjim), im Cjim) im (jim),
Ak. ich (jich), ich Cjich), ich Cjich),
Yok. oňi, oni, oni one,
Lok. nich, nich, ňích,
Instr. ňimí, ňimí, ňimí.

V tomto všemeňe sú dve všemená spojenje a to: „on“ Ckoreň

jeho „n“) a staruo jen Ckoreň jeho „j“ a „en“ príveska). V nominatíve
a vokatíve jednotnom a množnom a vo všetkích pádoch pred ktorimí

predložki stoja je prvuo všemeno, v inších druhuo v običaji. Tak teda
sa hovorí: od ňeho, od ňej, k ňemu k ňej, zaňho za ňu,
na ňom, po ňej, s ňírn s ňou, z ňích k ňím, za ňích, po
ňích, s ňimí atď. Mohlo bi sa síce misljet že je v takíchto„j“puoso
beňím predložjek do „ň“ premeňenuo, ako na pr. v Českom sňem
mjesto sjem a aj v našom sňímat mjesto sjímat ale pravdivejšje
je naše visvetleňja, bo za predložkami stojí aj tam „n“ kde „j“ z po

čjatku všemena vipadlo, na pr. od ňích, u ňích, k ňím, za ňích
atď. a v tíchto pádoch máme običajňe pádi bez „j“: ich, í m, ich atd.
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Prjemena táto sa ňestáva keď všemeno samuo ňestojí ale k samostat

njemu slovu patrí, na pr. z jeho stalkou, od jej pána, po jej
bratoch, od ich detí atd. Tuto sa všemeno považuje ako prídav
nuo a preto aj daktorí Sloveňja na pr. v Ňitránskej mu i formu prídav
njeho dali, hovorjac jehov, jeho v a, jehovo, jej í n, jejina,
jejino atď. Akusatív ňijakjeho v jednotnom počte je ho a ňje ono,
akusatív v množnom ich sa na všetkje pohlavja práve tak ako aj v

Ruskom nárečí vstahuje. Tento akusatív je vlaslňe mužskích životních,
že ale všemeno sa na osobnje preňjeslo, preiíjesou sa aj akusatív
osobní na inšje ňeosobnje životnje i ňeživolnje, ženskje i ňijakjeho
pohlavja. Česi zas akusatív ňeživotních „je“ na všetkje druhje preňesli.
Jeslli že ale predložka pred tento pád prichodí, v mužskom osobnom a

pri neosobnom, ked sa v skloňeňí zosobňuje , stojí síce običajní akusa
tív za ň í ch, pri inších ale ňeosobních a ňeživotních mužskích, žen
skích i ňijakích stojí s predložkou akusatív ň e: za ň e (za barani za

koňe) bou dostau tolko zlatí ch, zaňe(za ženi) ň e s t oj í m ,

pre ň e (kuratá okná) moc vi trp í m. Genitív a akusatív mužskí za

predložkou skracuje sa a vedno s predložkou steká, na pr. doňho ,

uňho, preňho, naňho a dakedi celá príveska odpadá na pr. doň,
poň, zaň, naň, preň, podeň, predeň, ponadeň, ceseň
atd. To čo sa o plnšom a skráteňejšom datíve a akusatíve pri pred
chádzajúcich všemenách povedalo, platí aj o tomto, predložki ale tu
víňimku robja, bo sa po ňích pádi tohoto všemena skrátenje v genitíve
a íjež aj v akusatíve užívajú. Čo sa predlžeňja tíka, genitív, datív, aku
satív množnjeho muožu bit i krátke i dlhje, teda ich i ich ím i im
atd. V prvom je vetší víraz.

Podstatnuo všemeno sám nasledujúcim spuosobom sa skloňuje:

Jednotní.

m. ž. ň.

Nom. sám, sama, samo,
Gen. samjeho, samej, samjeho,
Dat. samjemu,

'
samej, samjemu,

Ak. samjeho, samu, samo,
Vok. sám, sama,. samo,
Lok. samom, samej, • samom,
Instr. samím, samou, samím.



Množní,
Nom. sami, sami, (samé), samé,
Gen. samích, samích. samích,
Dat. samím, samím, samím,
Ak. samích, samé, samé,
Vok. sami, sami, (samé), samé,
Lok. samích, samích, samích,
Instr. samimí, samimí, samimí (samimi).

Genitív, datív i akusatív množnjeho rnuože bit tjež krátki, Sám
vo zmisle podstati ničím druhím ňezastúpenej vlastne ku osobním pri
chodí, na pr. sám (ipse) som tam bou, ja sám (ego ipse) som
bou jeho ňeprjatelom, samjemu sa mi tá vec ňepáčila
atd., ňeosobním len vtedi ked sa zosobňujú; v zmisle podstati od inších

oddelenej, samotnej užíva sa o osobních i ňeosobních: on sám tam
stojí ako palec, ona sama len plakala, tá vŕba len šama
tam stojí. Od tohoto sa ešte delí samí, samá, samuo a vizna
menáva podstatu čistú, v jej podstatnosti označenú, bitnost tú samú a v

tomto zmisle sa užíva o všetkích predmetach; on samí chljeb
jedáva (bez mesa), on samuo víno pije (bez vodi), samí
ostatní šjeu z kostola. Samí v tomto zmisle zrovnáva sa so

sám v zmisle jeho druhom, odcíeienost podstati, jej samotnost vizna

menávajúcom, Mjesto sám (ipse) kla ije sa o ňeosobních na pr. ten
samí kuoň, tá samá vŕba, to samuo drevo, na samí
vrchovec, na samuo dno padnuvatd. Samí, samá, samuo
ako určituo skloňuje sa docela podlá určitích prídavních mjen.

Privlastňuvacje muoj, moja, moje, tvoj, tvoja, tvoje
atd. skloňujú sa docela podlá ňeurčitích prídavních mjen. Na ukážku

jedno z ňích sem postavíme.
Jednotní,

m. ž. ň.
Nom. muoj, moja, moje,
Gen. muojho, mojej, muojho,
Dat, muojtnu, mojej, muojmu,
Ak. muojho, muoj, moju, moje,
Yok. muoj, moja, moje,
Lok. mojom, mojej, mojom,
Instr. mojim, mojou, mojim.



Množní.

Nom. moji, moje, moje, moje,
Gen. mojich, mojich, mojich,
Dat. mojim, mojim, mojim,
Ak. mojich, moje, moje, moje,
Vok. moji, moje, moje, moje,
Lok. mojich, mojich, mojich,
Instr. mojimi, mojimi, mojimi.

Dvojhláska „uo
a všade tam sa tratí kde za spoluhláskou „j“ bez

prostredne samohláska nasleduje. Koncovki sú, ako aj u ňeurčitích,
krátke lež bívavajú aj dlhje. Práve takto sa skloňujú tvoj, tvoja,
tvoje, svoj, svoja, svoje, náš, naša, naše, váš, vaša,
vaše.

Ukazuvacje ten, tá, to skloňuje sa na takíto spuosob:

Jednotní.

m. ž. ň.

Nom. ten, tá, to,
Gen. toho, tej, toho,
Dat. tomu, tej, tomu,
Ak. toho, ten, tú, to,
Vok. ten, tá, to,
Lok. tom, tej, tom,
Inslr. tím, tou, tím.

Množní.

Nom. tí, tje, tje, tje,
Gen. tích, lieh, lieh,
Dat. tím, tím, tím,
Ak. tích, tje, tje, tje,
Vok. tí, tje, tje, tje,
Lok. tích, tích, tích,
Instr. timí, timí, timí (timi),

Pádi sú hňeď dlhje hňecí krátke. Práve tak ako ten, la, to
skloňujú sa: tento, táto, toto, len že luto vždi sa „to“ pridáva a



tak sa skloňuje aj tamten, tamtá, tamto, henten, hentá,
hento. Inšje ukazuvacje skloňujú sa jako určitje prídavnje mená.

Pítacje kdo (kto) čo skloňuje sa nasledujúcim spuosobom;

Jednotní

Nom. kdo, čo,
Gen. koho, čoho,
Dat. komu, čomu,
Ak. koho, čo,
Vok. kdo, čo,
Lok. kom, čom,
Instr. kún, čím.

Z kdo (kto) vipadá „d“ v skloňeňí bo je len príveska všemeno

vjacej určujúca. Srbi majú k o. Množnjeho počtu tjeto všemená ne

majú. Kdo sa píta po osobách a čo po predmetach.
Kí, ká skloňuje sa takto:

Jednotnú Množní.

m. ž. m. ž.

Nom. kí, ká, kí, kje,
Gen. kjeho, kej, kích, kícb,
Da t. kjemu, kej, kún, kím,
Ak. kjeho, kú, kích, kje,
Vok. kí, ká, kí, kje,
Lok. kom, kej, kích, kích,
Instr. kún, kou, kimí, kimí (kími).

Kí sa užíva v Slovenčine len o osobních na pr. kí čert, k j e ho
čerta si doňjesou, s kí m paromom že si sa tárau, ká
naproti sa kladje len k ňeosobním na pr. ká skaza, ku kej skaze
si mi, kú skazu akí.

Čí, čj a, čje sa skloňuje ako prídavnje určilje mená na mekkú

spoluhlásku pred príveskou vichádzajúce, teda jako boží, božja,
božje a inšje. Yšemeno toto odvodzuje osobu lebo predmet, s kto
rimí sa spája, vždi na osobu ako majitela. Inšje pítacje ako ktorí,
ktorá, ktoruo, kolkí, k o lká, kolku o skloňujú sa jako určilje



prídavnje mená a na rovní spuosob aj vstahuvacje. Vstahuvacje c o

skloňuje sa jako čo pítacje; v nominatíve a v akusatíve vstahuje sa na
osobi i predmeti každjeho pohlavja v jednotnom i množnom počíe, na

pr. ludja čo tam boli, z domou čo tu vistavili nič ňe
buďe, matku čo som ju tak rád m au som straíiu, z ka
meňja čo sem nazosípali vistavili kostol atd. v inších ale

pádoch sa len na predmeti ňeurčenje a to v jednotnom počte vstahuje,
napr. čoho sa ti bojíš bojím sa i ja, čomu Boh ňepraje
z toho ňič ň chudé,’ čím hrňjec navrje tím i čreppách
ňe atď.

Úhrnkovuo každí skloňuje sa jako určituo prídavnuo ale len v

jednotnom počte. Množnjeho ňemá, bo je ako hromadnuo už v jednot
nom množnuo. Žjaden skloňuje sa jako jeden, ňikdo (nikto)
ňik ako kdo a všetek má svoje zvlášno skloňeňja nasledujúce:

Jednotní.

m. ž. ň.

Nom. všetek, všetka, všetko,
Gen. všetkjeho, všetkej, všetkjeho,
Dat. všetkjemu, všetkej, všetkjemu.
Ak. všetkjeho, všetek, všetku, všetko,
Vok. všetek, všetka, všetko,
Lok. všetkom, všetkej, všetkom,
Instr. všetkim, všetkim, všetkou, všetkim, všetkim.

Množní,

Nom. všecci, všetkje, všelki, všetkje, všetkje,
Gen. všetkich, všetkich, všetkich,
Dat, všetkim, všetkim, všetkim,
Ak. všetkich, všetkje, všelki, všetkje, všetkje,
Vok, všecci, všetkje, všetki, všetkje, všetkje,
Lok. všetkich, všetkich, všetkich,
Instr. všetkimí, všetkimí, všetkimí.

Koncovki i krém inštrumentála bívavajú aj dlhje.
Neurčitje všemená skloňujú sa podlá inších. Ojastočki k ňím prí-

pojenje či na predku či na konci ostávajú bez prjemeni. Yela a moc



sa neskloňujú, ako aj mnoho, kfo 1 k o, t o 1 k o a sú vlastňe podlá
víznamu príslovku Nič skloňuje sa jako čo, lebo ňič je zloženuo z

ň i -i- čo a na konci skrátenuo.

Skloňuyaňja slovjes.
Znaki skloňuvaňja.

Prít.

1. a) jem, em, jím, m,
b) jem, em,

2. ŕiem, ňjem,
3. ím (im)
4. jem,
5. ám,
6.

Men. I

u,
ou,
nuv (nuu)
iu,
eu,
au,
uvau,

Ňeur.

t po samohláske korennej,
t po spoluhláske korennej,

l núí,
it,
jet,
at,
uvaí.

Obraz prvjeho oddeleňja prvjeho sklo ň e ň j a.

Žijem,
Ukazuvací spuosob.

Prítomní čas

Jednotní.

I. žijem,
II. žiješ,

III. žije,

Množní.

žijeme,
žijete,
žijú.

Minuli ňeuplňe.

ž.

žila som,
žila si,
žila,

ň.

žilo som,
žilo si,
žilo,

m.

I. žiu som,
II. žiu si,

III. žiu,

sp.

žili sme,
žili ste,
žili.

Úplne minulí.

ž.

bola som žila,
bola si žila,
bola žila,

ň.

bolo som žilo,
bolo si žilo,
bolo žilo,

sp.
boli sme žili,
boli ste žili,
boli žili.

m.

I. bou som žiu,
II. bou si žiu,

III. bou žiu,



Budúci

I. budem žií,
II. budeš žit,

III. bude žit,

budeme žit,
budete žit,
budú žit.

Žjadajúci spuosob
Prítomní čas.

ž.

žila bi som,
žila bi si,
žila bi,

ň.

žilo bi som,
žilo bi si,
žilo bi,

sp.

žili bi sme,
žili bi ste,
žili bi.

m.

I. žiu bi som,
II. žiu bi si,

III. žiu bi,

Minulí.

m.

I. boubisomžiu,
II. bou bi si žiu,

III. bou bi žiu,

• ž.

bola bi som žila,
bola bi si žila,
bola bi žila,

ň.

, bolo bi som žilo,
bolo bi si žilo,
bolo bi žilo,

sp.

boli bi sme žili,
boli bi ste žili,
boli bi žili.

Rozkazujúci.
Prítomní.

I. žime,
II. žite,

III. nach žijú.

II. ži,
III. nach žije,

Neurčili:
žit.

Menoslovja prjestupnuo prítomnuo
žijúc.

Prídavnuo meno slovesnuo:
a) Prítomnuo žijúci, a, e.

b) Minuluo (žití) vižití, a, uo atď.

K tomuto skloňeňú patrja všetkje slovesá, ktorje na korennú sa
mohlásku príveski slovesnje bezprostredne pripínajú, na pr. p i-u
pi-t, ču-v ču-t, stá-u stá-t atď., medzilím málo je takích slo

vjes, ktorjebi zároveň menoslovú i ňeurčitjemu v prítomnom čase uka

zuvacjeho príveski bezprostedňe na koreň brali, ako na pr. d a u dat,



dám, m a u mat, mám atd. najvjacej ich Iná v prítomnom viplňujúce
hláski, ktorje sa medzi koreň a príveski kladú. Takjcto hláski sú je,
e, j i na pr. v ži-je-m, pi-j e-m, ču-je-m, du-je-m, sej
e-m, sto-jí-m, b o-j í-m sa atd. Z chladu tíchto čašou preska
cujú tjeto slovesá do treíjeho a štvrtjeho skloňeňja. Dám mám atímto

podobnje slovesá, ktorje ku koreňu na „a“ sa končjacemu v prítomnom
prívesku bezprostredňe berú, muožu sa aj podlá pjateho skloňeňja
skloňuvat, medzi tím podlá puovodu svojho ta ňepatrja.

Treíja osoba množnjeho počtu prítomnjebo času v ukazuvacom je
dlhá, bo tam jedna z prívesjek s predchádzajúcou pomocnou hláskou
do „u“ sa premenila a druhá odpadla. Osoba táto v tomto čase vo všet
kích slovesách má pre tú samú príčinu dlhú samohlásku na konci, a kde

tejto ňjet, je mjesto ňej dvojhláska na pr. ho d j a. Y daktorích slove
sách Slováci tretú túto osobu krátko vislovujú a to síce v tích ktorje
sa na oja končja na pr. stoja, doja, roja sa, boja sa.

Ňijakuo pohlavja má v tíchto časoch, kde sa menoslovja na pomoc
potrebuje, prvú i druhú osobu ale len ňevlastňe. Ono o sebe ňikdi
hovoril ňemuože a kdo o sebe hovoril ňemuože alebo kdo ňemuože
povedal „ja“ tomu sa vlastňe ňemuože povedal aňi „ti“ bo i „ja“ i „ti“
osobnosí značí. Y národňích Slovenskích povesíach medzitím nado

bičajnje podivnje tvori ňijakjeho pohlavja i o sebe hovorja na pr
Čudo, Čuridlo atd. i zveri a ňeživotnje muožu sa uvjesí v pove
síach a napospol v reči ako hovorjace. Množní počeí tích čašou, kde
sa pohlavja označuje, nemá z ohladu pohlavja žjadneho rozcíjelu a je
pre obe pohlavja i ňijakuo jednakí, a íjež aj osobi vo všetkích inších
časoch, ku ktorím sa menoslovja na pomoc ňeberje, ňemajú určenjeho
pohlavja, lebo príveski sú všemená osobuje.

O rozkazujúcom a jeho podlá skladu rozličních slov prjemeňe ako

pri slovesách tejto tak aj všetkích druhích forjem sme už hore viššje,
kecí sme o jeho tvoreňí rozprávali, hovorili, preto tu ňič o ňom ňepri
pomíname a čitaíelou na učeňja tam viloženuo odosjelame.

K tomuto skloňeňú patrí aj sloveso bil (buí), čistú bitnosí vizna

menávajúce a sloveso, tak rečeno, pre všeobecní prímet bitnosíi, ktorí

vijadruje, pomocnuo. Ono.íjež príveski zrovná na koreň a to samo
hláskoví pripína. Pre tú príčinu že má od inších slovjes sem patrjacich
úchilki, vistavíme tu celuo jeho skloňeňja.



B i t (hut).

Ukazuvací spuosob.
Prítomní čas.

Jednotní.

I. som,
II. si,

III. je, jesto,

Množní.

sme,
ste,
jesú, sú (sa).

Minulí čas.

m.

I. bou som,
II. bou si,

III. bou,

ž.

bola som,
bola si,
bola,

ž.

bolo som,
bolo si,
bolo,

sp.
boli sme,
boli ste,
boli.

čas.

I. budem,
II. budeš,

III. bude,

budeme,

budete,
budú.

Žjadajúci spuosob
Prítomní čas.

ž.

bola bi som,
bola bi si,
bola bi,

ň.

bolo bi som,
bolo bi si,
bolo bi,

m.

I. bou bi som,
II. bou bi si,

III. bou bi,

sp.

boli bi sme.

boli bi ste,
boli bi.

Rozkazujúci spuosob.
Prítomní.

I. buďme,
II. buďíe,

III. nach budú.
II. buď,

III. nach buďe,

Neurčití

bil (but).



Menoslov] a prjestupnuo pntomnuo:
súc pre všetkje osobi, každí počet a každuo pohlavja.

Prídavnuo meno slovesimo na budúcnost sa vstahujúce:
budúci a, e jed. budúci, e, e množní.

Y slovese tomto sú dva korene spojenje a to „s“ (as, es) a „bu“
Z prvjeho koreňa je prítomní čas ukazuvacjeho, druhá čjastka minu-

Ijeho toho samjeho spnosobu a tak aj prítomnjeho času spuosobu žjada
júceho. K prijatú príveski osobnej užíva tento koreň v nárečí našom

pomocnej hláski „o“ (som), v inších druhej, na pr. v Českom „e“ (sem),
v Srbskom „a“ (sam), v Slovinskom „i“ (sim),v reči latinskej „u“(sum).
Od koreňa „s“ pochádza aj menoslovja prjestupnuo prítomnuo. Ostatňje
všetko je z drubjeho koreňa „bu“, ktorí sa ešte v svojej prvotnosti v

dajednich krajach Slovenskích zachovali v ňeurčitom, skaďjal ňeskoršje
byt a naposledok bit pošlo. Y menosloví našom sa hlbokuo „u“ do

okruhlejšjeho „o“ premeňuje, v budúcom ale a rozkazujúcom staruo
„u“ ešte ostáva. Oba posledňje majú viplňujúcu hlásku „d“, v nárečí
ale Horvátskom jej v budúcom ňjet, lež príveska osobná len bezpro
stredňe na koreň pripatá: bum, buš, b u atd.

Tretja osoba jednotnjeho počtu prítomnjeho času v ukazuvacom
je dvojaká je a j e sto. Druhá je úplňejšja a príveska jej „to“ je vše
meno ňijakjeho pohlavja. Yšemeno toto je tu ukazujúce a práve takú
službu koná ako na pr. vo vípovedách to je dobrí človek, to sú
dobrí lutíja atd. Z prvej formi „je“, spomenutjeho všemena „to“ a

zapjeracej príslovki „ňi“ povstalo sloveso tretej osobi prítomnjeho času
v jednotnom počte ňjeto, skrátenuo ňjet, ktoruo sajakoaj jesto
spojuje s ňeurčilimí počtami: dost, mnoho,málo as druhimí slo
vami , prvuo často a druhuo na veki v genitíve na pr, jesto tam
mnoho ludí, jesto tam dost kňíh? ňjet! jesto tam
pekních dubou! ňjet ho vjac; zomreu, ňjet u vás hostí?
ňjeto lep š j eh o človeka nad iieho na svete akí. Jesto
spojuje sa aj s nominatívom umožním: jesto tam pekní chlapi,
jesto tam visokje vrchi atd. Minulí žjadajúceho užíva sa tjež
ale s pomocou častotlivjeho bívat tvorení: bou bi som bívau,
bola bi si bívala atd.



Obraz druhjeho odtíeleňja prvjeho skloňeňja.
Ň e s j e m.

Ukazuvací spuosob.
Prítomní čas.

Jednotní,
I. ňesjern,

II. ňesješ,
III. ňesje,

Množní.

ňesjeme,
ňesjete,
ňesú.

Minulí neúplne
m.

ňjesou som,
ž. nm.

ňesli sme (ňjesli sme) atilňjesla som (ňesla som),
ň.

ňjeslo som (ňeslo som),

Úplňe minulí
m.

bou som ňjesou,
ž.

bola som ňjesla,
sp.

boli sme ňesli (ňjesli) akí,

ň.

bolo som ňjeslo,
Budúci.

I. poňesjem,
II. poňesješ,

III. poňesje,

poňesjeme,
poňesjete,
poňesú.

Žjadajúci spuosob.
Prítomní čas.

ž.

ňjesla bi som,

ň.

ňjeslo bi som,

m.

ňjesou bi som,
sp.

ňesli bi sme akí

Minulí.
m.

bou bi som ííjesou,
ž.

bola bi som ňjesla,
sp.

boli bi sme ňesli.
ň.

bolo bi som ňjeslo,



Rozkazujúci spuosob.
Prítomní.

I. ňesme,
II. ňeste,

III. nach ňesú.
II. nes,

III. nach ňesje,

Neurčili:

ňjesí

Menoslovja prjestupnuo prítomnuo:
nesúc.

Prídavniio meno slovesnuo:
a) prítomnuo nesúci,
b) minuluo ňesení, a, no atď. vo vízname odinulnamerenom.

K tomuto sklonenú patrja všetkje tje slovesá, ktorje na korennú
spoluhlásku príveski slovesnje bezprostredňe pripínajú, na pr. vjezt,
í j e c t, vlject, rject, mjest atd. Akje prjemeni sa pri slovesách
tejto formi v neurčitom a prítomnom čase ukazuvacjeho stávajú, hore

viššje sme viložili. Z ohladu prítomnjeho preskacujú tjeto slovesá do

štvrtej formi a tak teda; vezjem, t e čj e m, v 1 e čj e m, rečjem,
m e tje m atd. ale i muožem bo prvá silaba je tu dlhá. Zmekčenje
tjeto spoluhláski ostávajú takje vo všetkích trich osobách jednotnjeho
i množnjeho počtu, a tak teda: tečjem, tečješ, tečje, t e oje
me, t e č j e t e, tečú atd. Tak i v budúcom čase: p o t e č j e m, po
te č j e š, potečje, potečjeme, pote č jete, potečú i v roz
kazujúcom teč, nach tečje, tečme, tečte, nach íečú atd.

Tje ale ktorje sa na „d“, „n“ „t“ pred prípojenimí hláskami v koreňi

končja, majú v tretích osobách v tíchto časoch hrubú spoluhlásku: na

pr. vedú, idú, kladú, ženú, metú atd. Y menosloví sa prí
veskami“ prosto ku koreňu privesil ňemuože bo spoluhláska predchoďí,
pre tú príčinu vkláda sa medzi ňe pre ulahčeňje visloveňja samohláska

„o“: klád o u, ňjesou, vljekou atd. Y ňeurčitom má rás t len
rás t, hoc bi po pravde rás tí mat malo, bo prvuo „t“ ku koreňu

patrí, že ale „t“ sa tam už nachodí, znak ňeurčitjeho sa aňí ňepridáva.
K tomuto skloňeňú patrja aj slovesá tak rečenje ňepravidelnje í s t,
jest a hnát. Hore viššje sme už ich formi prezerali a visvetlili, tuto
len samuo skloňeňja vistavíme:



ľ íi e m

UkazBvací spuosob.
Prítomní čas.

Jednotní.

I. idem,
II. iďes,

'III. ide,

Množní.

iďerne,
iďeíe,
idú.

(Daktorí Sloveňja majú dlhje sílabi: iďjem, itíjes, i d j e

iďj eme, iďjete).
Minulí ňeúplňe

ž.

šla som,

ň.

šlo som,

m.

šjeu som,

sp.
šli sme.

(Dakde na Slovensku majú šjou som, išjeu som atď).

Úplňe minulí ako v drubích.
Budúci

I. puojďem,
II. puojdeš,
III. puojďe,

puojďeme,
puojďete,
puojdu.

Žjadajúci spuosob
Prítomní:

šjeu bi som akí. (šjou, išjeu bi som).

Minulí ako v inších.
Rozkazujúci spuosob.

Prítomní,

I. iďme,
II. idte,

Hl. nach idú.
II. iď,

III. nach iďe,

Ňeurčití
íst (it).

Menoslovja prjestupnuo prítomnuo:
idúc.

IVídavnuo meno slovesnuo prítomnuo:
idúci, a, e atď.



Jem
Ukazuvací spuosob.

Prítomní čas

Jednotní. Množní,

I. jem Cjjem),
II. ješ (jješ),

III. je (jje)

jeme (jjeme),
jeíe (Jjeíe),
jeďja.

Minulí ňeúplňe.

jedou som atd. (jjeu som).

Úplňe minulí ako v ostatňích.
Budúci,

budem jest atd.

Žjadajúci spuosob.
Prítomní,

jedou bi som atd. (jjeu bi som).

Minulí ako v inšie h.

Rozkazujúci spuosob.
Prítomní.

I. jedzme,
II. jedz, II. jedzíe,

III. nach je (jje), III. nach jedja.

Neurčití:

jest.

Menoslovja prjestupnuo prítomnuo:

jedjac.

Prídavnuo meno slovesnuo prítomnuo:

jedjaci, a, e atd.

Prídavnuo meno slovesnuo minuluo ;

jedení, á, uo atd.
12



Ž e ň j e m.

Ukazuvací spuosob.
Prítomní čas.

Jednotní.

I. žeňjem,
II. žeňješ,

III. žeňje,

Množní.

žeňjeme,
žeňjete,
ženú.

Minulí ňeúplňe.
hnau som atd.

Úplňe minulí ako v inších.
Budúci.

I. požeňjem,
II. požeňješ,

III. požeňje,

požeňjeme,
požeňjeíe,
poženú.

Žjadajúci spuosob.
Prítomní.

hnau bi som atd.

Minulí ak o v d rub ich.

Rozkazujúci spuosob.
Prítomní.

I. žeňme,
II. žeňte,

III. nach ženú.
II. žeň,

III. nach žeňje,

Ňeurčití:
hnát.

Menoslovja prjestupnuo prítomnuo:
ženúc.

Prídavnuo meno slovesnuo prítomnuo:
ženúci, a, e atd.

Prídavnuo meno slovesnuo minuluo:

hnaní, a, uo atd. i hnatí, a, uo (zahnali atd)



Mohlo bi sa síce ženjem, hnau, hnát takím právom ako

berjem, b r au, brat, derjem, d r a u, drat k pjatemu skloňeňú

pretjahnut, medzítím že aj sem patril muože a za ňepravidelnuo sa

drží, jednajúc o takích, vistavili sme tu hilecí jeho skloňeiija. Práve tak
sa skloňujú i berjem, b r au, brat a derjem, d r au, drat. —

V tretej osobe prítomnjeho ukazuvacjeho i rozkazujúceho a v budúcom

predošljeho spuosobu je „n“ ako sme už aj hore viššje povedali, hru
buo: ženú, nach ženú, poženú.

Obraz druhjeho skloňeňja.
H i ň j e m.

Ukazuvací spuosob.
Prítomní čas.

Jednotní,

I. hiňjem,
II. hiňješ,

III, hiňje,

Množní.

hiňjeme,
hiňjete,
hinú.

Minulí ňeúplňe
m.

binuv som, (hinuu som),

ž.

hinula som,

ň.

bitílilo som,

sp.
binuli sme.

Úplňe minulí.

bou som hinuv atď.

Budúci

I. zahiňjem,
II. zahiňješ,

zahiňjeme,
zahiňjete,
zahinú.III. zahiňje,

Žjadajúci spuosob.

ž.

hinula bi som,

ň.

hinulo bi som,

m.

binuv bi som,

sp.
hrnuli bi sme.

Minulí.

bou bi som hinuv atd.
12*



Rozkazujúci spuosob.
Prítomní.

I. hiňme,
II. hinte,

III. nach hinú.
II. hiň,

III. nach hiňje,

Ňeurčití

hinút.

Menoslovja prjestupnuo prítomnuo
hinúc.

Prídavnuo meno slovesnuo:

a) prítomnuo hinúci, a, e,
b) minuluo (zahinutí. a, uo)

K tomuto skloňeňú patrja všetkje slovesá, ktorje medzi príveskami
slovesnimí a koreňom majú prípinku „nu“, ktorá ale v prítomnom čase
vždi sa málo meňí,vmenosloví často v lieh slovesách, ktorje sa na spo
luhlásku v koreni končja, vipadá a v ňeurčitom v daktorích tak sa kon

čjacich tjež vistáva. Takje slovesá, ktorje túto prípinku v menosloví

tratja, preskacujú v minulom do prvej formi, na pr. vädnem v a do u,
kvitňem kvitou, sadňem sa don attí. Jestli že ale prípinku v

menosloví zadržujú, ostávajú aj v minulom v tomto sklonení, na pr.
vadnuv, kvitnuv, sadnú v atd. (vadnuu atd.) Tak sa vec má aj
s timí, ktorje sa na spoluhlásku končja a v ňeurčitom „nu“ vihadzujú.
Jestli že vipadňe, preskočja do prvej formi, jestli ňje, v tejto ostávajú
na pr. kras t a kradnú t. Daktorje ale slová vihadzujú celkom v

menosloví a v ňeurčitom prípinku „nu“, vjac ju ňeprijímajúc na pr,
žňem žau žat, staňem stau s ta t atd. Takjeto prechocíja v ňe
určitom a v časoch s menoslovím spojeních do prvej formi. V prítom
nom čase v ukazuvacom majú slovesá v koreňi na spoluhlásku sa kon

čjace em: vadňem, kvitňem, padňem samohláskou ukončenje
jem; mi ňje m, hiňje m atd,, lež p ň e m, tňem, žňem i staňem
atd. V tretej osobe tohoto času aj budúceho v ukazuvacom a lak aj v

tej samej osobe v prítomnom rozkazujúceho je „n“ hrubuo: vädnú,
U a c h vädnú, uvädnú, žnú, nach žnú zožnú akí.



Obraz tretjeho sklone ň j a.

Robí m.

Ukazuvací spuosob.
Prítomní čas

Jednotní.
I. robím,

II. robíš,
III. robí,

Množní.

robíme,
robíte,
robja.

Minulí neúplne.
ž.

robila som,

ň.

robilo som,

m.

robiu som,

sp.
robili sme atd.

Úplne minulí.
bou som robiu.

Budúci.
I. biuíem robit,

II. budeš robit,
III, bude robit,

budeme robit,
budete robit,
budú robit.

Žjadajúci spuosob.
Prítomní čas.

m.

robiu bi som,

ž.

robila bi som,

ž.

robilo bi som,

SP

robili bi sme atď.

Minulí.

bou bi som robiu atď.

Rozkazujúci spuosob.
Prítomní.

I. robme,
II. robte,

III. nach robja.

II. rob,
III. nach robí,

Ňeurcilí
robit.

Menoslovja prjestupnuo phtomnuo;
robjac.

Prídavnuo meno slovesnuo:
a) Prítomnuo robjaci, a, e,
b) Minuluo robení, a, uo vo vízname odinulnamerenom,



K sklonenú tomuto prislúchajú všetkje slovesá, ktorje pred prí
veskami majú prípinku „i“ na pr. c hit í m, chitiu, cjiitit, nosím,
n osiu, nosit, štepím, š tepiu, š t e p i t atď. Tretja osoba množ

njeho počtu v prítomnom čase uk. sp. je „ja.“ Pred koncovkou touto

„d“, „n“, „t“ rnekkuo ostáva: ploďja, hoňja, chitja atd. Jestli že

predchádzajúca silaba je dlhá,z konkovki tejto „j“ sa tratí na pr. pri
stúpa, kláta sa, hňjezďa sa atd. Tak aj v tretej osobe v množ
nom rozkazujúceho a aj budúceho uk. sp. jestli je tento prítomnjemu
rovní. I v inších osobách oboch počtou platí tento všeobecní zákon

Slovenčini, teda hňjezďím sa, hŕíjezdiš sa, hňjezďisa,
h ň j e z cí i m e sa, h n j e z d i t e sa atď.

Obraz štvrtjeho sklo ň e ň j a.

Š e ď i v j e m.

Ukazuvací spuosob.
Prítomní čas.

Jednotní.
I. šedivjem,

II, šedivješ,
III. šedivje,

Množní.

šedivjeme,
šedivjete,
šedivejú.

Minulí neúplne,
m.

šeďiveu som,

ž.

šedivela som,

ň.

šedivelo som,
sp.

šediveli sme atd.

Úplne minulí.
bou som šeďiveu atď

Budúci.
buďem šeďivjet atď.

Žjadajúci spuosob.
Prítomní.

m.

šediveli bi som,

ž.

šedivela bi som,

ň.

šedivelo bi som,
sp.

šediveli bi sme,
‘ Minulí.
bou bi som Šeďiveu atď.

Rozkazujúci spuosob.
Prítomní,

I. šedivejme,
II. šedivejte,

III. nach šedivejú.

II. šedivej,
III. nach šedivje,



Ňeurčití:

šeďivjet.

Menoslovja prjestupnuo prítomnuo;

šedivejúc,
Prídavnuo meno slovesnuo:

a) prítomnuo šedivejúci, a, e atcí.

b) minuluo ošediveli, á, no. Tak aj zrelí, a, no; pri ostatňích

jestli ho majú vichodí običajňe na ní, ná, nuo atď.

K tomuto skloňeňú patrja všetkje slovesá, klorje medzi príveski
osobnje a korene lebo pne vkladajú prípinku „je.“ Mnohje ale ju v prí
tomnom do „í“ stahujú a takjeto v tomto čase do tretej preskacujú i

podlá tej potom aj rozkazujúci majú na pr. visím (mjesto visjem)
rozk. vis, sedím (mjesto seďjem) rozk. sed, misií m (mjesto
misljem) rozk. misií atcí. Daklorje v tomto čase „j“ tratja a „e“

ostáva, na pr. chcem, s trém, mrem (zrjedka chcjem, strjem,
mrjem) atď, I tjeto v rozkazujúcom majú chci, stri, mri atď. V

menosloví na pospol pri všetkích„j“ vipadá; hliveu, zreu, streu,
vi sen atď.

Treíja osoba množnjeho počtu prítomnjeho času v uk. sp. vichodí
na e j ú: h 1 i v e j ú, práchnivejú, m d 1 ej ú , tje ale klorje z prí
piuki „je“ v prítomnom „j“ vihadzujú majú lén „ú“ na pr. strení strú,
mrem mrú, chcem chcú, dakedi i chcejú, vrem (zavrem)
vrú (zavrú) atď. Tak aj v tretej osobe množnjeho počtu v prítomnom
rozk. sp. i v budúcom uk. sp.

K tomuto skloňeňú patrí aj sloveso tak rečenuo ňepraviďelnuo
vjem a z ňeho pochádzajúce povjem, ktoruo ale v menosloví a v

časoch z ňeho povstávajúcich do pjatej formi prebjeha. Vjem sklo

ňuje sa takto:

Vjem.
Ukazuvací spuosob

Prítomní čas

Jednotní.

I. vjem,
II. vieš,
m. vie.’

Množní.

vjeme,
vjeíe,
vedja.



Minulí neúplne.

ž.

vedela som,

ň.

vedelo som,

m.

vedeu som,

sp.

vedeli sme.

Úplňe minulí ako v inších.

Budúci.

I. budem vedjet
II. budeš vedjet,

III. bude vedjet,

budeme vedjet,
budete vedjeí,
budú vedjet.

Žjadajúci spuosob
Prítomní,

veďeu bi som atd.

Minulí ako v druhích.

Rozkazujúci spuosob.
Prítomní.

I. vedzme,
II. vedzte,

III. nach vedja.

II. vedz,
III. nach vje,

Neurčití

vecíjet.

Menoslovja prjestupnuo”prítomnuo:

veďjac.

Prídavmio meno slovesnuo prítomnuo:

veďjaci, a, e atď.

V prítomnom čase uk. sp. už len v tretej osobe množnjeho počtu
„d“ ostalo, v inších osobách množnjeho i jednotnjeho vipadlo, v rozka
zajúcom ale až na tretú osobu jednotnjeho počtu a v menosloví tak aj
časoch z ňeho povstávajúcich sa zadržalo. Rozkazujúci má vedz, bez

pochibi pre rozďjel od veď (veďjem).



Obraz pjateho skloňeňja.
Volám.

Ukazuvací spuosob.
Prítomní čas,

Jednotní.

I, volám,
II. voláš,

III. volá,

Množní,

voláme,
voláte,
volajú.

Minulí neúplne.
ž.

volala som,

ň

volalo som,

m.

volau som,

sp.

volali sme.

Úpliie minulí.

bou som volau atd.

Budúci

budem volat atd,

Žjadajúci spuosob.
Prítomní čas.

m.

volau bi som,

ž.

volala bi som,

ň.

volalo bi som,

sp.
volali bi sme atd.

Minulí;

bou bi som volau atd.

Rozkazujúci spuosob.
Prítomní.

I. volajme,
II. volajíe,

III. nach volajú.

II. volaj,
III. nach volá,

Ňeurcití:

voíat



Menoslovja prjestupnuo prítomnuo;

volajúc,

Prídavnuo meno slovesnuo;

a) prítomnuo volajúci, a, e,
b) mimiluo volaní, a, uo vo vízname odinulnamerenom.

K tomuto skloňeňú patrja všetkje slovesá, ktorje medzi korene a

príveski vkladajú „a“, ktorje teda sa končja v prítomnom ha am, v

menosloví na au, v neurčitom na ai I tje sa muožu zo šjestej formi
sem prirátal, ktorje pre zveličeňja častotlivosti dvojakuo „a“ spoluhlás
kou „v“ spojenuo medzi príveski a korene vkladajú, ktorje teda vi

chádzajú v prítomnom na a v am, v menosloví na a v au, v neurčitom
na avat na pr. vídavam, sedávam, zmetávam atd. Trebas
sa táto prípinka v prvej polovici po mekkích na „je“ premenuje, v

sklonení stadjal další rozdjel fiepovstáva a prelo aj takjelo sem

prirátanje bit muožu, na pr. chodjevam, mi s Ij e v am, vilje
vam atd. I slovesá na úvam, ú v au, úvat atd. sa končjace sem

patrja, na pr. p o 1 ú v a m, 1 a c h a t ú v a m si atd. Jestli že ale prí
pinka ava aj v druhej polovici sa premení, skloňeňja bude odchodnuo
a tje potom do šjestej formi prestupujú. Daktorje slovesá z tích, ktorje
len prostú prípinku „a“ medzi príveski a koreňe kladú, zameňujú ju v

prítomnom čase, ked sa mekkje v koreni ukážu, na „i“ lebo „e“, na pr.
h uč au, hučat, krič a u, kričal majú v prítomnom: hučím,
kričím, m a z a u m a z a t, r e z a u r e z a t, k ú s a u k ú s a t, p á s a u

pásal atd. majú mažem režem, k ú š e m páse m atd. Prvje
preskacujú v prítomnom čase do tretjeho skloňeňja, druhje v tomto
čase sa tak skloňujú ako mrem, s trém atd. v štvrtom, teda na pr.
mažem mažeš maže, mažeme mažete mažú atd. Tak i

or e m. Dajedne slová majú obojakú forma, a m i e m na pr. hu ko
lám i hukocem, kutám i ku ce m, podlá ktorej rozličnosti sa v

prítomnom na obojakí hore viššje spomenutí spuosob skláňajú. Vra
cjam zadržuje dvojhlásku v oboch počtoch v prítomnom; v meno
sloví a v ňeurčitom jú ňemá, bo tam aj v inších je „a“ krátko. Všeo
becní zákon Slovenčini o predĺžení platí i pri všetkích lieh to slo
vesách.



Obraz šjesteho s kloň e uja.
P o 1 u j e m.

Ukazuvací spuosob.
Prítomní čas

Jednotní.

I. pobijem,
II. pobiješ,

III. pobije,

Množní.

.pobijeme,
pobijete,
polujú.

Minulí ňeúpbíe
ž.

poluvala som,

ň.

poluvalo som,

m.

poluvau som,

sp.

poluvali sme,

Úplňe minulí.

bou som poluvau ald.

Budúci.

budem poluvat atcí.

Žjadajúci spuosob.
Prítomní čas.

ž.

poluvala bi som,

ň.

poluvalo bi som,

m.

poluvau bi som,

sp.

poluvali bi sme.

Minulí.

bou bi som poluvau.

Rozkazujúci spuosob
Prítomní.

I. polujme,
II. polujte,

III. nach polujú.

II. poluj,
III. nach pobije,

Menoslovja prjestupnuo prítomnuo:

pobijúc.

Prídavnuo meno slovesnuo prítomnuo;

polujúci, a, e atd.



K tomuto sklonenú palrja tje slovesá, ktorje medzi príveski a piie

slovjes vhadzujú prípinku uva, ktorá sa v prítomnom na u j e preme
nuje, končja sa teda slovesá tejto formi v prítomnom na ujem, v

menosloví na u v a u, v neurčitom na u v a t.

Podlá vipočítaních forjem skláňajú sa všelkje slovesá v Sloven
čine. Je naše skloňeňja slovjes určituo a pozadŕžalo na dost mjestach
starje príveski.

Slovesá so všemenom „sa" alebo „si" spojenje t. j. odinulname

renje, k sebe namerenje, vzájemnje a daktorje nasebaohrauičenje
skloňujú sa práve tak ako slovesá viloženje, len že sa ím v každom
čase ktorjehokolvek spuosobu „sa" lebo „si" pridáva a tolo „sa" lebo

„si" ostáva vo všelkích osobách každjeho počtu a pri každom pohlaví,
na pr. rozk. sp. prít. čas jednotní hádam sa, hádaš sa, háda
sa, množní hádame sa, hádate sa, hádajú sa, minulí čas
há d au som sa, hádala som sa, hádalo som sa atcl. roz
kazujúci spuosob, prítomní čas jednotní: hádaj sa, množní hádaj
me sa atd. neurčití hádat sa atd. Tak i dvorí t si, hvízdal
si atd.

Slovesá odinulnamerenje majú krém tohoto aj inšú formu ako sme
už hore viššje podotkli a to berje sa k ňej prídavnuo meno menoslov
nuo toho slovesa, ktoruo sa má v zmisle odinulnamerenom predsta
vil a sloveso tak rečenuo pomocnuo na pr. volaní som, ubití
som atd. Skloňeňja takejto formi je nasledujúce.

Ukazuvací spuosob.
Prítomní č'as.

Jednotní,

m. ž. ň.

volaní, á, uo som,

Množní.

m.

volaní volanje sme,
sp.

volanje sme.

Minulí ňeúplňe.
bou som volaní atd,

Úplne minulí.

bívau som volaní.

Budúci.

budem volaní atd.



Rozkazuvací spuosob.
Prítomní.

buď volaní atď.

Žjadajúci spuosob.
Prítomní.

bou bi som volaní atď.

Minulí.

bou bi som bívau volaní.

Neurčití,

bit volaní.

Menoslovja prjestupnuo prítomnuo:
súc volaní.

Reč ňechtjac v úplne minulom rozk. sp. a v minulom žjad. sp.
dvarazi bou opakuvat, berje k tomu na pomoc častotlivuo sloveso z

bit bívat. Prídavnjeho zvlášneho slovesnjeho mena v tejto forme

ňjet, bo už samo hlavňje sloveso je takím.

Ňeosobnje slovesá majú vo všetkích časoch len tretú osobu t. j.
vlastne nemajú žjadnej osobi, bo ako sme rekli tá len predmeti pred
stavuje. V tích časoch, ku ktorím sa menoslovja slovesa berje, majú
osobu tretú ňijakjeho pohlavja, pre tú príčinu že ako sme už hore

viššje pripomenuli vijadrujú tjeto slovesá činností vlastňe len-predme
tom prislúchajúcu alebo takú, ktorej za žrjelo sa žjadna určitá osoba

ňeklaďje, bude teda na pr. v rozk. prít. svitá, stáva sa, svedčí
sa, v minulom s vítal o , s t á val o sa, svedčilo sa, v úplňe mi

nulom bolo svitalo, bolo sa stávalo, bolo sa svedčilo,
v žjadajúcom prítomnom svitalo bi, stávalo bi sa, svedčilo
bi sa, v žjadajúcom minulom bolo bi svitalo, bolo bi sa
stávalo, bolo bi sa svedčilo,v rozk. sp. nach s vitá (svitaj)
nach sa stáva, nach sa svedčí, v Äeurčitóm svital, stával
sa, svedčil atď. Tak sa skloňujú aj inšje ňeosobnje.

Ňepraviďelnje tak rečenje slovesá sme už pri samích skloňeňjach
obzreli a vistavili, inšje klorje bi sa k ňím prirátal mohli, že majú

prítomnje čaši od hlavňej formi odchodnje, podrjaďili sme z ohladu



tíchto čašou ta kam patrja. Ňemáme teda o ňích íiič vjac hovoril. Prí
davnje mená slovesnje, menoslovja, skloňujú sa podlá určitích mjeu
prídavních a menovito skoncujúce sa na ci, ca, c e podlá tích, klorje
majú koncovku mekkú pred príveskou, teda podlá boží, božja,
božj e. Že ale v prídavních menách slovesních koncovku predchádza
júca silaba vždi je dlhá, podlá všeobecnjeho zákona Slovenčini kon
covki ich sú vždi krátke na pr. volajúci, volajúca, v o 1 a j ú c e,
c h o d j a c i, c h o d j a c a , c h o d j a c e a tak aj v ďalšom sklonení.

Druhje článki reči krém tuto priveďeních sa neskloňujú. O sklo
ňeňí a stupňuvaňí príslovák sme už hore viššje čo bolo povedali.

Djel III11
'

Spojná.
Slová v skloňuvaňí svojom sú v stave prjechodu do utvoreňja ví

poveďí a do vilúpeňja sa mišljenok v nich zaobaleních. Cjel všetkích
slov je zobrazil a tak rečeno stelesňit mišljenki, že ho ale v stave

svojho čisljeho skloňeňja ňepostihujú, musja sa ďalej podat t. j. musí
stat slovo k slovu a tak utvoril vípoveď a vistavit mišljenku do ňích
zloženú. Prehljadnuc už sklad a povstávaňja slov a tím samím vitvorení
v ňích pochop, potom prjemenčivost a tak ohibuvaňja sa pochopu,
musíme sa koňečňe pri dovršeňí stavbi reči našej, tam kde ona svoje
určeňja postihuje, zastavil, čím skončíme úlohu našu. Budeme teda
teraz obzeral spojuvaňja sa slov jednich s druhimí a tak tvoreňja sa

vípoveďí a reči z ňích záležjacej.
Slová a tak podstati ňimí predstavuvanje stoja vo vípoveďi ako aj

v živote alebo samostatňe, o sebe, bez puosobeňja na podstati druhje,
vzatje alebo v tejto osobitnosti ňerozvinutje alebo rozvinutje t. j. do

určitostí svojich rozloženje, určenje teda prímelmí rozličnimí, v ktorej
prípadnosti oni nad ňimí panujú a tjeto spravujú sa podlá ňich, alebo

stoja vo vípovedi tak že vistúpa zo svojej osobitnosti alebo samostat

nosť, puosobja na druhje alebo dajú na seba puosobit, majú teda svoje
predmeti, v ktorom páde musja sa podlá inších držal a rozlíčňe sem i

tam ohínaí. Takto povstane rozličnost vípoveďí, slová preňikajú jedne
druhje, mješajú sa a tvorja reč celkovitú. Ňje je ale vec lahostajná, v



akom rade slová jedne k druhím v reči stoja, lež aj toto ich staňja,
spojuvaňja sa má svoje zákoni. Prichodí nám teda v spojňe vislavit a)
zákoni slov pri ich samostatnom b) pri ich odvislom staňí vo vípovedi
a na posledok c) viložií porjadok, ktorí pri svojom spojuvaňí zacho

vávajú.

Oddeleňja l vuo
-

Slová v samostatnom staňí vo vípoveďi.
Slová samostatňe vo vípovedi stojacje sú podstavňíki (subjecta),

ktorje držja celú vípoved, pre ktorú príčinu ked sa prídavnje mená, vlast

nje lebo slovesnje alebo slovesá s nimi spojujú musja sa zrovnal s ňimí v

počte a v pohlaví, slovesá v pohlaví tam kde sa to pri ňích označuje, teda
v minulích časoch na pr. Napoleon, cisár f r a n c ú z k i, bou muž
n aj sl ávňe j š í, list o d p ad nut í h ruj e, zdraví lucíj a dlho
žijú, noc je v lete najkratšja, muž velikí zhinuv,
hvjezda padla atd. V množnom počte sa pohlavja pri minulích ča
soch nerozoznáva, ale je obojakjemu pohlavú i ňijakjemu spoločnuo a

lak leda sa rekňe: stromi, zahradí už zakvitli, zvjeratá
ožili atd. Pri prídavních sa pohlavja i v množnom počte rozoznáva
a v mužskom je, ako sme pri skloňeňjach ukázali, dvojaká koncovka,
z ktorích jedna (i) spojuje sa so samostatnimí osobnimí a s ňeosobnimí
životnimí vtedi, ked tjeto osobních koncovki dostávajú, druhá (ie)
so všetkimí ňeživotnimí na pr. v e 1 k í páni b i v a j ú b o h a t i, d o b r í

uči t e 1 j a sú pil n í, a tak aj malí i vel kí p táci 1 j e taj ú, b j eli
i červení medvedí behajú, ale ma Ij e i velkje p tá k i

Ijetajú, bjele i červenje medvede behajú atďt dubí
bívajú visokje, bistrje potoki čerstvo tečú. Pri meno
sloví prjestupnom nerozoznáva sa aiii pohlavja aúi počeí, preto sa

spojuje s každím pohlavím a s každírn počtom na pr. pán viďjac
statki odišjeu, pani vzdichnúc zaplakala, more zahu
kotajúc utíšilo sa, hvjezdi zaligotajúc zhasli atd.

Kňježa, hoc je aj v reči ňijakjeho pohlavja , máva predca naj
vjac pri sebe prídavnuo meno a minulí slovjes v mužskom pohlaví, na

pr. rozumní kňježa toto urob iu; chlap i s k o, muži s k o a

inšje podobnje osobnje mužskje na koncovku ňijakjeho pohlavja vi

chádzajúce, jestli sa berú víznamňe, pripojujú si prímeti v mužskom,



jestli s opovržeňím v nijakom pohlaví napr. vi so čizní chlapisko
bojuvau, takí chlapisko a dau bi sa, ale chlapisko sa
vi valil o, nuižisko sa trjaslo atď.

Stáva sa že podstavňík ňeberje sa jako samostatnuo slovo, trebas
je aj takuo, ale ako príslovka a tu sa mu potom, hoc aj je inšjeho po
hlavja, keď stojí ako samostatnuo meno, sta ňeurčitjemu a len ňevlast
njemu podstavňíku prímet v nijakom pohlaví prikladá, na pr. bolo
včas ráno (ked som višjeu), ešte len bolo š t vrt na pjatu a

bolo večer keď som sa vráti u, bolo nám zima atď.

Všemená ja, ti, seba, mi, vi, ako sme to už pri skloňeňí

povedali, nemajú a ňernuožu mat žjadneho pohlavja, preto sa aj s

osobnimí bez rozďjelu pohlavja spojujú; ja som sa tešiu, ja som sa

tešila, mi (muži i ženi) sme sa naraduvali atď.

Keď vjacej samostatních mjen jeden podstavňík určuje, stoja oni
v jednom páďe, že ale meno samostatnuo stojac aj pri druhom vždi

predca takuoto ostáva, ňemusja sa spolu zrovnal v pohlaví a počte na

pr. Žid kramár, Ňemec kupec, ale aj chlapec sirota,
mesto Trenčín, mestečko Bánovce atď. Jestli že ale samo
statnuo v takomto páďe druhjemu sa v počte a v pohlaví prirovnal
muože, prirovná sa, na pr. žena kramárka, Ňemkiňa kup
cová, paňi majstrová atď. Keď medzi dve samostatnje slová,
spojenje ako podstavňík a prímet, príde štát sloveso som alebo inšje,
veďje si z ohladu pohlavja a počtu vo vípoveďi podlá toho slova čo je
v ňej hlavňje t. j. podlá podstavňíka, na pr. tento chlapec s t au
s a (dávno) sirota, naši predkovja boli dobrí národ, p o -
íešeňja roďičou sú dobrj e deti, Boh bou slovo a to
slovo bolo Boh atď.

Keď sa vjac podstavňíkou zoberje a všetkje v jednotnom počte
stoja, prímeti sa ím prikladajú v množnom počte alebo si podlá ostat

ňjeho podstavňíka vedú, napr. pocíivost a dobruo meno ň e
zomrú (s Človekom), zahumňja i zahrada vischla alebo
vi s c hli. Pri rozličních osobách zadržuje prednosí prvá pred druhou,
druhá pred tretou, pri rozličnom pohlaví mužskuo pred ženskím na pr.
ja a tovariš pracuvali sme (den i noc), ja a ti nepopus
tíme (to tak lahko), ti a tvoj prjatel síe jednak í, pán i

paňi sú dobrí, sin a céra sú viďeďení atď.



Hromadnje slová, hoc aj množstvo viznamenávajú, sú predca čo
do formi len jednotnje pocti a tak sa aj v Slovenčine s prímetmí svo

jimi ustavičňe spojujú na pr. pláctvo odletelo, ludstvo sa
hrnulo, dubina ticho šumje atd. Za ukazuvacím to, jestlisa
jako podstavňík klaďje a na množstvo sa vstahuje, stojí medzitím vždi
množní počet na pr. to sú chlapi, to sú v i s o k j e v r c h i atd.
Vstažnuo čo, ako sme už hore viššje spomenuli, jeslli na vjacej sa

vstahuje, tjež množní počet žjada, na pr. luďja čo z kostola
višli, jabĺčka čo pomrzli atd. Všemeno vi, či o jednej či o

vjacej osobách sa užíva, prímet slovesní žjada v Slovenčiňe vždi v

množnom počte: vi ste stadjalto preč odišli (a slova ste mi

ňerekli), prímet ale prídavnjeho mena, ak sa len o jednej osobe berje,
vždi len v jednotnom počíe, na pr. vi ste dobrí chlap, vi ste
pracovití človek atd.

Počti základnje od pet do tisíc považujú sa hňeď ako prídav
nje, hňed ako samostatnje mená a podlá toho rozlične sa spojujú. Ako

prídavnje muožu štát len pri osobních mužskích, ako samostatnje muožu
stál i pri tíchto, pri inších ale všetkích tak stál musja. Y prvej prípad
nosti je pťímet slovesní v množnom počíe, v druhej len v jednotnom a

v nijakom pohlaví na pr. p j a t i ludja tu boli, š j e s t i sinovja
sa delili, dvanásti kňaz j a stáli (okolo oltára) atd. ale pet
luďí tu bolo, š es t sinou sa delilo atd. Prvuo je víznam

ňejšje, vážňejšje , bo tam je podstavňík inšje samostatnuo meno, tuto
ale podstavňík je samí počet. S inšimí všetkimí sa počti menuvanje na
tento druhí spuosob berú, a tak pet žjen klebetilo, sedem d ň í

(od toho času) sa minulo atd. S t o sa či pred osobnimí mužskimí
či pred inšimí vždi len ako samostatnuo považuje a podlá toho spojuje:
sto muž ou tu stálo, sto pluh o u oral o atd. Práve takto sa

spojujú samostatnje, prídavnje a aj všemená počet neurčití viznamená

vajúce: hromada, moc, sila, m noho, málo, kolko, tolko,
dakolko, volakolko, dačo atd.r mnoho 1 uďí (morom) padlo,
tolko snehu sa navalilo, hromada ludí sa zbehlo atd,
ale aj zbehla. Keď prímet v tíchto prípadnostach zo slovesa bit a z

prídavnjeho alebo inšimí slovami zo slovesa vo forme odinulnamerenej
záleží, prídavnuo si veďje alebo podlá podslavňíka alebo podlá slova,
ktoruo sa podstavňíkom určuje: moc šjat bolo na vešanú o ale

aj navešaních, sila 1 u ď í bolo (tam) r o z t r a t e n u o ale aj
13



r o z tratení ch atď. Po u i polovica sa íjež podlá inších spojuje:
pou oková (vína od veselja) ostalo, polovica (domu) padlo
ale i padla atd. Za ňič ako príslovkou a podstavňíkom ňeurčitím
stáva prímet slovesní tjež v nijakom pohlaví: ňič z toho ňebolo,
ňič sa ň en urobilo atd. V zapjeracích vípoveďach misií sa sloveso

zapjeracje ňijakjeho pohlavja ako podstavňík ňeurčití a jako meno
slove zaráža na meno samostatnuo, preto sa podstavňík určití s ňím v

genitíve klaďje na pr, ludskej duše tam ňebolo, ňebívalo
tam ň i k d i zljeho človeka, ňezasjalo sa tam ešte do
brjeho semena atd.

Prídavních ňeurčitícb mjen Slovaňja ňemajú, vímuc len dlžen
dlžná, dl ž no, rád rada rado, a snad i hoden, hodna,
hodno, ostatňje sú všelkje určitje. Tjelo ňeurčifje ňemuožu bit aňi

ňevlastnimí alebo zástupňíkamí podstavňíkou ale sú len vždi prímeli,
ako aj v Českom nárečí všetkje ňeurčitje prídavnje mená: ja som
bou dlžen, ti si bola dlžná, panstvo je dl ž no, rád som
bou, radi sme boli atd.

Y zloženích počtoch ak menší na predku stojí, tento sa ňeskloňuje
ale len vetší, jestli že ale vetší predchádza, skloňujú sa oba, ale len
vtedi ked sa jako prídavnje považujú a na osobi mužskjc alebo na ňe
osobnje životnje osobních mužskích koncovku dostávajúce vstahujú,
bo v inších prípadnostach ako podstavňíki ňeskloňenje ostávajú na pr.
pet a dvacjati luďja a dvacjati p j a t i chlapi, tri a tri
cjati medvedí a t r i c j a t i a traja medveď i atd. ale peí a
s e ď e m ď e s j a t c h 1 a p o u, osem a o s e m ď e s j a t r o k o u, ď e -
veďesjat deve t zla tí ch atd. Pred tisíc sa skloňujú aj menšje
počti ako aj ono samo, sto ale s inšimí stojac ňikdi sa ňeskloňuje,
rozumje sa že pri skloňeňí í i s í c a počtou predchádzajúcich tjež tá
víminka platí, jestli sa na osobnje mužskje alebo na ňeosobnje životnje
mužskú koncovku dostávajúce vstahujú: s e ď e m ď e s j a t i t i s í c i v o -
jaci, sto a seďemďesjat i tisíci chlapi, tri sto seďem
ďesjati p j a t i tisíci luďja atd. ale seďemďesjat í i s í c

vojakou, sto a seďemďesjat tisíc chlapou, pet íisíc
osem sto š t i r i c a í p e l rokou atď.

Yšemená osobnje ňekladú sa pri slovesách v reči našej keď bi
ako podstavňíki stál mali, bo ich naše slovesá, ako sme to už hore



viššje viložili, majú ešte na konci a tak teda: či vidíš? vidím!
kade sle chodili? chodili sme (po horách), j e (í j a , pijú a

ň i o nerob j a. Berú sa ale tjeto všemená do reči, keď sa na ňe duoraz

položil má: ti (mi to) urobíš? ja ti urobím! Y i ste bez
božní ludja! oni sa ešte posmjevajú!

Všemeno privlastňuvacje tretej osobi svoj užíva sa aj o prvej i

druhej osobe a to o osobe jednej lebo vjacej, v ostatnej prípadnosti
rozumje sa v množnom počte, jestli sa na osobu lebo osobi podstav
ňíka jako prímet alebo na prírnet ím náležjaci vstahuje na pr. j a som
svoj pán, ti si svoja pani, mi sme už (dávno) svoji, vi
ste už (oddávna) svoji, a ňje ja som mu oj pán, vi ste vaši
akí. Ked sú ale osobi rozličnje, ňemuože štát svoj, bo bi sa tak
všetko na osobu lebo osobi podstavňíka vstahuvalo, ale mjesto tohoto

privlaslňuvacjeho všemena stojí o osobe trel ej, ktorá ako predmet vo

vípovedi stojí, pri mužskom pohlaví v jednotnom počte jeho, pri žen
skom jej, v množnom počte pri každom pohlaví ich: ja so m jeho
pán, ti si jej pani, vi ste ich slúžobňíci atd. Tu je už vstali

závisnosti; privedjeme to ešte raz v druhom oddelení.
Sloveso vo vízname odinulnamerenom s čjastočkou „sa“ užíva sa

len vtedi, ked sa so slovesom ksebenamerením alebo vzájemním v

tomto spuosobe v reči ňezmetje, na pr. n a r o d i u sa Kristus Pán,
ja sa volám Ján atd. Keď bi sa ale sloveso v takomto spuosobe
so slovesami inšjeho víznamu zmjest malo, užíva sa sloveso odinulna
merenuo v inšom spnosobe na pr. mjesto m u čiu sa, r ani u sa,
h o ď i u sa atď. vo vízname odinulnamerenom užíva sa b o u m učení,
ť á liení, hoďení, bo muč i u sa, raň i u sa, hodiu sa je tak
dobre aj sloveso ksebenamerenuo a v tomto zmisle sa aj napospol od
národa užíva. Samostalnje lebo prídavnje mená slovesnje len vtedi sa
so všemenom „sa“ skladajú, keď majú víznam ksebenamerení lebo

vzájemní, pri inších sa čjastočka tá vinaháva bo jej netreba a tak
u č e ň j a sa, t r á p e ň j a sa, h á d z a ň j a s a, v a ď e ň j a s a, v o 1 a -
j ú c i sa atď. bo u č e ň j a, t r á p e ň j a, h á d z a ň j a, v a ď e ň j a, v o 1 a -
júci atď. stoja vo vízname inamnamereních alebo na seba ohraňiče
ních činních. Užívajú síce daktorí Slováci aj v zmisle predošlom tjeto
slová bez „sa“, ale sa skutočňe rozdjel robil má a vetšina ho i robí.

Samostalnje mená slovesnje slovjes na seba ohraňičeních s čjastočkou
„sa“vždi spojuvaních zadržujú a aj vipúštajú túto čjastočku: posmje-
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vaňja sa, r eh o taň j a sa, chvastaňja sa ale i posmjevaňja,
rehotaňja, chvastaňja atd.

Y rozkazuvacom spuosobe v jednotnom počte sa v daktorích ví

povetíach druhá osoba aj mjesto tretej kladje, na pr. pán Boh daj
dobrí d en! pán Boh vám pomáhaj! pán Boh u s 1 i š! poz
drav pán Boh! pochválen b u d Ježiš Kristus! Užíva sa
tento spuosob v istích vípovedach ňje len ako rozkazujúci ale aj ako

pripúšíajúci: rob ňerob, pros nepros, všetko jedno, ži
človeče lebo zhiň (ňik ti ňepomuože) atd.

Jestli že chceme dajakú udalost predošlú živo viobrazit a tak
rečeno sprítomňit, užívame v reči našej, mjesto minuljeho času, prí
tomní na pr. ako to on počuje, víde z izbi potichúčki,
beží a letí horami dolami, ale sotvá že tri hori pre
behňe, striga ho dohoňí a naspet vecíje a takto sa často
rozpráva v našich povestach národňích v prítomnom čase na mjesto
predošljeho.

V budúcom čase ukazuvacjeho sa na mjesto pomocnjeho slovesa
bude m užíva v Slovenčiňe aj i tí e m na pr. b u tí e m r o b i t, b u tí e m

písat, dobre sa hovorí itíem robit, idem písat.
V prítomnom čase žjadajúceho spuosobu čjastočka „bi“ sa po slove

bodaj (Boh daj) často vipúšta; b o d a j som Boží b o u (je pravda),
bodaj si skameňeu, bodaj skoro mrklo, bodaj sa pre
padmi v! atd. A tak aj v minulom: bodaj sa bou chudobní
človek na svet ňenarotíiu, bodaj si sa bou za mlatíi po
minuv, lež si toto urobil mau attí.

Menoslovom prjestupním, kloruo už samo je prímetom, sa prímet
podstavňíka bez všetkjeho spojeňja k ňemu priväzuje: skríknuc
vibehnuv (z domu), vzdichnúc zaplakala, išjeu šuhaj pís
kajúc attí. Menoslovja toto viznamenáva vstažnú prítomnost a takto
sa jako s prítomním časom, lak s minulím a budúcim zíst muože a
všade činnost rovno sa s tím lebo tamtím časom stávajúcu viznamená
va: i tie spjevajúc, modliu sa vzdichajúc, puoj tie (na smrt)
pomodljac sa atd. Menoslovja toto len vtedi sa užíval muože, ketí
vo vípovedi je len jeden podstavňík, alebo ich je aj vjacej vedno ako

podstavňík spojeních, jedneho radu; pri rozličních podstavňíkach štát
ňemuože. Zle bi teda bolo docela povedanuo: vojaci pomodljac
sa kap i táň zavolau, zbojňíci po Tatrách cho tí j ac, Jánošík



bou ich vodcom ale dobre: Jánošíka mali za vodcu, bo

je lu podstavňík ten samí.

Zapjeracja čjastočka „ňe“ spojuje sa v minulom so samím hlavňím

slovesom, v zavŕšenom ale minulom a v budúcom so slovesom pomoc
ním: nechodili som, ňevolau som, ale ň e bo u som volau,
ň e b u d e m c h o tí i t, ň e b u ď e m v o 1 a t. Či tak lebo inakšje, v každej
prípadnosti sa prímet podstavňíku odopjera. Tak aj v slovese odinul
namerenom vždi sa k pomocnjemu stavja: ešte nebo u napasení
kuoň,ňebou ňikdi ranení (na vojňe), d j eta umrelo a ešte
ííebolo pokrstenú o akí, Y žjadajúcorn spuosobe v prítomnom
klaďje zapjeracja čjastocka k hlavňjemu slovesu, v minulom alebo k

hlavňjemu alebo k menoslovu pornocnjeho: ňechodiu bi som po
žobrácke kebi som ňemuseu, ňevolau bi som lekára
kebi som ňeležau a tak aj bou bi som ta ňechodiu kebi
si mi to bou dau vedjeí, ale tjež ňebou bis to ňikdi do
stali kebi mňa ň e b o 1 o atď.

Pri dvoch prímetoch podstavňíku prichoďjacich to, ktoruo sa pod
stavňíku odoprjet chce, a od ktorjeho druhuo visí, sa zapjera: on
ňemá čo jest, ňechce robiť (keď ňemá čo, neje, keď ňechce

robiť, ňerobí), ň e chodí v čas spávať, bou ňemilosrdní atcí.

a tak aj slúbiuňedávaí,vje kdo má dostať lebo ň e do stať,
mau ňebehať (po zime), ma u ňeblúzňií do sveta akí. Keď

sa mám ňje vzmisle držaňja ale v zmisle povinovatosti užíva, je všelko

jedno či sa ono lebo sloveso pri ňom stojacje zapjera, bo v jeden po
chop sa obe spojujú na pr. či rečjeme mau ňebehať mau ňe
blúzňií lebo ňemau b 1 ú z ň i t je všetko jedno, ale inde to meňí
zmisel a dakďe sa práve urobiť ňemuože. Meňí zmisel na pr. ňeslú
biu dávať, ňebou milosrdní atď. bo je prvuo o mnoho tuhšje
zapreňja ako toto; tam je zaprenuo vonkoncom bo hlavňí pochop je
zaprení, tuto len mjerňe, ňeurčiíe; ňemuože sa zas zapreňja prehodiť
vo vípovedach na pr. prujších: má čo ňejest, chce ň‘erobiť atď.

bo odpornuo aňi ňemáme aňi samovolňe odhodenuo ňechceme.

Dvojakuo zapreňja v Slovenčiňe istí, ale len vtedi, keď sa čjas
točka zapjeracja „ňe“ víslovňe dvarazi vo vípoveďi nachodí, bo jestliže
inšje slovo zapreňja na pr. ň i č atď. s čjastočkou spomenutou vo vípo
veďi stojí, berje sa toto v reči za isíjace a len čjasťočka „ňe“ za zapje
rajúcu, úhrnkom teda vípoveď zapjera, Zapjera na pr. ňikdi ňebou



v kostole, ňikdo tu nechodí, ň i č sa tu ňerobí, ňič tu
ň e vída t atď. kde slová ňikdi, ňikdo, ňič ako isíjace, ako dačo

skuločnjeho sa berú ktorje potom čjastka „ňe“ zapjera, ale istjace
vípoveďe sú: on je ňje ňespravodli ví, on je ň j e neverní,
to je ňje ňemožnuo atd. kďe jedna čjastočka zapjerajúca druhú
ňičí a tak z vípovede isteňja povstáva. Istí t jež čjastočka „ňe“ (ňje) so

zapjerajúcou predložkou bez spojená, na pr. on ňje je bez Boha,
on ňebou bez peňazí atd. a síce z rovnej pričiní ako aj hore

viššje. Ňje je ale toto isteňja takuo a tak mocnuo ako keď sa vípoveď
celkom istjaca uvedje, lež je len medzi celkovitím isteňím a celkovi
tím zapjeraňím dačo prostredňjeho na pr. keď sa rečje on ňje je
bez Boha, on ňje je ňeverní, ňehovorí sa tím ešte že bi ten
samí bou celkom nábožní lebo verní, ale jeho nábožností alebo vernost
ešte ňje je celkom známa, istá, očito dokázaná. Jestli sú dva podstav
ňíki a čjastočka „ňe“ každjemu z ňich prislúcha, samo od seba sa ro
zumje, že v tedi čo sa aj dvarazi vo vípoveďi nachoďí vípoveď ňje je
istjaca ale zapjerajúca na pr. a ň i len ň e n o s í, a ň i ten ňerobí
atd. a čo je aj jeden podstavňík, ale vo vípoveďi tak rečeno dvarazi

opakuvaní, čjastočka „ňe“ i dvarazi opakovaná ňeistí ale zapjera, na

pr. ňevje že ta ň e má choďit atď.

Zo spojak je „a“ pripojujúce ale aj ukazujúce spolu, „i“ len pri
dávajúce na pr. i muž i žena, meč i šišak, misleli si že je
ňezdravíaon dobre behá,aten človek to ňezaslúži atd.

alebo utracuje i prvú hlásku a hovorí sa často len lebo. Čím

stojí v predku prvej, tím v druhej polovici vípoveďe: čím vetší
kríž tím b 1 i ž š j e ňebe atď.

hoc, hoc aj, čo aj, t r e b as, užívajú sa pripúštivo a stoja v

predních vípoveďach, na ktorje ale, nuž, predca v zadních vípo
veďach nasleduje: ho c aj puoj ďe nuž ňič ňespraví, čo aj vje
ale ňepovje, trebas bi sa človek kolko napínau, to
predca ňevikáže atď. V zadních vípoveďach sa čjasločki aj vipúš
tavajú: Čo aj vje, ňepovje, hoc aj slubuje, ňeviplňí atď.

ako (jako) stáva na predku prvej polovice, tak na počjatku
druhej polovice vípoveďe : ako robiu, tak m au (č e r tu slúžili,
čert ho vzau), ako prišlo, tak odišlo. Ale sa tento vstah i

obracja a tak položí sa do predku a na to nasleduje ako; tak zmi-



znur ako kameň keď do vodí hodí atd. V tomto zmisle mje
sto ako klaďjesai sta: tak z miznú v sta vjetor atd.

lebo zamjeňajú sa s „bo“ vo vípoveďach: ň e p u o j d e m lebo
prší alebo ňepuojdem bo prší atd.

lež stáva v slrjedku ale i na počjatku vípoveďe: mi sme
chceli lež on ň e c h c e u, mi sme boli smutní, lež on
plakau, ale i lež (kún) on príde mi sa rozídeme atd,

teda zavjera vípovede: ked teda je tak, nuž dobre,
teda tak? teda len predca ňepuojde?a tedi (vledi) užívajú
sa najvjac ako príslovki o čase.

Odďeleňja 2hu0
-

Slová v odvislom staň í vo vípovedi.
V predošlom odcíeleňí obzerali sme slová samostatňe stojacje t. j.

podstavňíki a jako si inšje slová, ked vipoveď v takomto staňí ostat

má, podlá ňich vedú, teraž už musíme obzeral tje vstahi, ked slová a

podstali ňimí predstavuvanje túto samostatnost utracujú, na druhje
puosobja a zas na seba puosobjt dajú, tím jedne od druhích odvislimí
sa stávajú a v takomto vstahu sa spojujú. Y samostatnom položeňí
stoja slová v nominatíve a vokatíve, v inších pádach naproti sú v spo
jeňí odvislom, musíme teda teraz prezeral kedi, v akích okolnostach a

pod akimí víminkamí slová do tíchto pádou prichoďja. Pred všetkím
ale inším poznamenávame že aj v tomto odvislom staňí samostatnje
slová zostávajú pre prídavnje, či sú oni už vlastnje prídavnje lebo slo

vesnjc lebo počti alebo všemená, keď sa tak ako prídavnje berú, z

ohladu počtu a pohlavja určujúce na pr. z m a z n a v j e h o chlapca
málo čo bude, prišli k velikej skale, vjetor veje zo
š t i r o c h (štír) strán sveta, v tomto meste slúža v s j e d -
mich kostolach službi bo ž j e, kto r jeho pána máte? atd.

Počti, ako sme spomenuli, rjada sa tjež podlá samostatních mjen
a zároveň prídavnírn vo všetkích odvislích pádach sa skloňujú: z pja
tich ch lap o u sa on sám vi bralu, k pjatim svojim prja
telom prehovorili, s dvacjatimí delami k mestu pri
tj ahnuv atď. Dakedi zrjedka ostávajú počti od pet počnúc aj v tíchto

pádach ňeskloňenje-: z des a t zlatí ch mu jeden ostau. Ne

skloňujú sa ale počti v akusalíve keď sa na osobnje mužskje alebo na

ňeosobnje životnje mužskích koncovku dostávajúce ňevstabujú, na pr.



mám pet domou, sedem ďjevok atd. skloňujú sa ale aj v tomto

páde keď do spomenutjeho vstahu prichoďja: p j a t i c h mláďencou
vzali z ďeďini za voj akou, šjesíich medveďou zas treliu
atď. Ale i v tejto prípadnosti muožu ostat v tomto páďe bez skloňeňja:
pet mláďencou vzali atď. Sto sa v nadrečeních pádach a aj v

rovních ako prídavnuo ňikdi u nás neskloňuje: zo sto chlapou
dvacjati sa vibrali, k sto zlátim priložili š es t atd. Ako
samostatnuo má svoje skloňeňja, o čom hore viššje je rečenuo.

Osobnuo všemeno seba, jako sme hore viššje videli, ňemä rov
ních pádou a prelo ňikdi ňemuože príst do reči ako podstavňík. Záro
veň všemenu privlastňuvacjemu tretej osobi svoj užíva sa ono ňje len
o tretej osobe, ktorej vlastne patrí, ale aj o prvej a druhej, jednej
lebo vjacej a je predmetom, na ktorí podstavňík puosobí: j a sa (seba)
už aňi v lej reči predal nedám, ti sa (seba) bráň ako
vješ, ej ňedáme mi seba, vi sa (seba) po delte, a ňje j a

ma predal ňedam, ti teba bráň atd. Nič je v tom ňje ňerozum
njeho bo každá osoba muože mat seba za predmet t. j. za osobu tretú
alebo sebe od inšjeho za takú daná bit (hovorím o sebe, mnoho si o

sebe hovorili). Že aj svoj o prvej a druhej osobe sa užíva, a to v
ktorích prípadnostach hore viššje sme videli, štát bude so samostat
nimí v odvislích pádach aj v tomto zmisle: ja ti dám zo svojho
chleba, ti mi daj zo svojho statku, mi mu dáme zo
igawiÁho zbožja atd. a ňje ja ti dám z muojho chleba, mi

i'I|Äne z n'ášho zbožja atď. Dakde sa síce už aj tak hovorí,
aíč - pŕvíspu o s ob je puovodňejší, dávňejší a lepší.

Keď |dve samostatnje mená prichádzajú do spojeňja, v kto-
i'oáa od druhjeho odvislím sa stáva, jedno druhuo z ohladu

povahi a inších s podstatou spojeních určitostí určuje,
slovď určujúce kladje sa v genitíve: pán neba i zeme, sin
krála, vuolaotca, čas vojni, voz sena, kus chle
ba, človek visokej postaví, čela (í í n dobrí ch mra
vou, šuhaj siví ch očú, peknej tváre, nápadník otca.
To samuo sa stáva ked prídavnuo alebo všemeno mjesto samostat

njcho stojí na pr. dačo peknjeho vám povjem, nič tam
znameňitjeho nestojí, kdo v j e čo je toho príčina
atd. Lež pre tú príčinu že reč naša Slovenská, ako sme hore

viššje videli, je na prídavnje mena velrni bohatá, v takíchto prípadno-



stách často mjesto samoslatnjeho a to toho, ktomo v genitíve stojí,
klaďje prídavnuo, čím sa zo spojeňja odvislosti rovnuo spojeňja stáva.
Keď takuoto v genitíve štát majúce samostatnuo je meno osobi, pri
kladá sa k druhjemu samostatnjemu ňeurčituo prídavnuo meno, ked

ňje, určiluo: sedljakova céra, vojakov šišak, pánov roz
kaz, kňazovo slovo, mesto Melhodovo, matkin dar,
sestrina láska, matkino požehnaňja atd. ale lipovuo,
dubov u o drevo, pjesočnatí kameň, stenovje hoďini,
mlinskuo koleso, račje oko, s v j a toční oblek atd. Boh
a človek nemajú ňeurčitích prídavních mjen ale lenurčitje, tamto

Boží, Bo ž j a, Božje, toto požičanuo od lud ludskí, zrjedka
človečí, preto sa aj hovorit musí: sin Boží, Božja vuola, pri
kázaňja Božje, ludskí hlas atď. I pri tích osobních, ktorje
majú ňeurčituo prídavnuo meno, berje sa k samoslalnírn určituo vtedi,
ked sa ňje jedna osoba ale všeobecnost pochopu v sebe zavrenjeho
viznamenat chce: p a n s k í statok, kňazskje reči, sed Ij áč
ke roboti, král Českí, chlap obrovskí atď.

Keď sa osoba ešte jednim samostatním alebo prídavním menom

určuje, musí len s druhím samostatním menom spojená ostat v geni
tíve; sin velkjeho pána, Nitra, sjedlo krála Sväto
pluka, mesto svat u o Methoda apoštola. Daktorí Slováci
i v takejto prípadnosti užívajú prídavnuo; nášho pánov statok,
našej matkin dar, hovorjac, ale sútjeto vípoveďe zmetenje. Zvlá
šne vípoveďe sú: škoda ta bit, škoda šuhajca, škoda na
šej dobrej malki atď.

Počti od peí počínajúc, keď v nominatíve a akusalíve stoja a ňe
skloňujú sa, jako samostatnje mená žjadajú genitív; sedem h u o r a

s e ď e m v u od, ď e s a t zlatí ch, d v a n á s t chlapou, p e ď e -
s j a t slivák atď. I tje slová, ktorje ňeurčitú dajakú kolkosí vizna

menávajú, s tím pádom sa spojujú, ako : m n o h o , m á 1 o, v j a c, m e -
ňej, ňječo, dačo, kolko, tolko, ňjekolko, dakolko,
do s t, trochu, moc, sila atď. mnoho, málo ríb je v tích
potokach, vjac d o b r jeho ako zljehoje pri tom člo
veku, kolko hláv tolko rozumou , daj mi dačo peňazí,
aňi trochu rozumu ň e m á ten človek, moc ludstva sa
nahrnulo do kostola, sila luďí tam stojí atď. Všetko
sa považuje ako prídavnuo a preto sa aj lak spojuje. I vtedi sa klaďje



genitív keď sa len čjastka istej hmoti lebo predmetu berje a rozumjel
má; daj mi chleba, nalej mi vína, nameraj mi zbožja,
čerešjeň,jabĺk, naváž mi mesa, narobia kriku, bolo
tam 1 u ď í atď. bo genitív práve tento vstah, ujímaňja z podstati, vizna

čuje. Rovním spuosobom sa genitív klaďje keď sa predmet z ohladu svojej
dĺžki, šírki, víški, tlstosti určujerzdíža jednejmílejetá cesta,
sšírajedneho dobrjeho suda je lá pec, zvíša chlapa
bola na potoku voda, stíšia chlapa je len strom atď

kde z d í ž a, s š í r a, zvíša, stíšia sú starj e samostatnje mená

dĺž, šír atď. v spuosobe dávneho skloňeňja. Mnohje prídavnje mená

žjadajú tjež genitív: účastní, blízki, hodní,- chĺiví, milov
il í, plní, povedomí, silí, ž j a d o s í i ví na pr. ú č a s t n í s t a t -
kou rodičovskí ch, blízki s m r í i, hoden dobrjeho
slova, milovní ovocja, plní dobroti človek, pove
domí šije z 1 í c h s ku t k o u, s í t i (šití) chleba, žjadosiiví
chleba atď. Mnohje klorje sa pred tím bezprostredne s genitívom

spojuvali, teraz sa už len s predložkou s ním alebo s druhím pádom
spojujú, tak hovoríme už teraz len: on je citedlní na krivdi,
bedliví na svoje práce, dalekí od mostu, pilnív
svojich prácach, slobodní od hrjechou atď. a tjeto da
kedi všetkje s genitívom stávali. Tak sa vec má aj s druhimí i treíimí

stupňami pridavních, teraz ich už len s predložkou s druhím samostat
ním slovom v genitíve lebo v akusatíve užívame a predlím sme ich s

genitívom samostatních bez predložki kládali: ja som velší od
íeba, tis menší odo mňa, horší od čerta, od všetkích
inších lebo nad inších múdrejší, višší nad ňeho, nad
obra višší, zo všetkích najmúdrejší, zo všetkích
c hl apo u najsmelší, medzi ň im í naj višší, najmú
d r e j š í atď.

Y zapjeracích vípoveďach, ako sme to už aj hore viššje spomenuli,
misií sa sloveso zapjeracje ňijakjeho pohlavja ako podstavňík ňeurčití
a tak ako meno samostatnuo, a prelo sa druhuo meno samostalnuo pri
ňom stojacje v genitíve kladje: ňjeto ďivu, ňjeto tam žjad
n e h o ovocja, tam ň e b o 1 o ň i k d i p o ž c h n a ň j a , b 1 á z ň i

hovorja v srdci svojom že ňjeto Boha atď.

Sloveso označujúce čistú bitnost som stojí tjež s genitívom,
vlastňe jeho podstavňík,keď sa tohoto povaha a inšje určitosti opisujú:



som dobrej misii, on vždi bou dobrjeho srdca, tou
statok je velkej ceni, on je dobrí ch mravou atď.

I mnohje inšje slovesá spojujú sa s genitívom a menovito slovesá

zapjeracje keď ňeúďelnosí v dajakom predmete viznamenávajú alebo
keď sa na celkovilost predmetu pri ňích stojacjeho lebo na určili vi
značení predmet ňevstahujú ale len na čjastku lebo odďjel jeho: ň e m á

r o z u m u , ň e m á v š e t k í c h d o m a, t o nemá hlaví a ň i p e t i,
ňepredáíe masla, nekúpite sira, samjeho chleba sa
ň e n aj e š , nemá žj ad n e j hanbi, na 1 j a t vín a, ale j a ne
predám moje h r u š k i, ja nekúpim váš sir, ňcviďím
ešte tje vrchi, ešte som ňezožau m u oj jačmeň a moje
žito. Kde teda predmet bližje sa určuje a viznačuje, sloveso čo aj

zapjeracje, nemá genitív ale má akusatív. Na predmeti ňeurčitje a

bližje ňeoznačenje ňemuože sa bezprostredne puosobit, preto takjeto
slová v pripomenutej prípadnosti ňesloja ani pri slovesách inamname
reních inakšje zapjeracích, pri ktorích je činnost skutočná vždi zapre
ná, v akusalíve, paďe tom, na ktorí činnost prechoďí, ale len v genitíve,
páde k činnosti podstavňíka slovesnjeho sa zbližujúcom, k nemu pristu
pujúcom. I druhje slovesá istjace berú genitív vledi, keď činnost v nich
viznamenaná len na jeden ďjel predmetu pri nich stojacjeho a ňje na ich
celok sa vstahuje: dovezli nám drevo, navozili k a m e ň j a,
nakopali zlata a str j ebra, n a c a b r a u orechouaodišjeu,
n a d a u m u b 1 á z n o u, u ž i u d o b r í c h v e c í, d o d a u mu chuti,
našije p au dreva, nalapau ríb, narobili mu práce. Moc

najme slovjes na seba ohraňičeních so všemenom „sa“ zlúčeních s

genitívom sa spojuje: bojím sa Boha, hanbím sa statoční ch
1 u ď í, varuj sa v š e t k j e h o z 1 j e h o, ten zločinec do
p ústi u sa z radi, napi u sa vodi, n a ž r a u sa mesa a na
šlo p au sa toho bezbožnjeho nápoja pálenkí, d o ži u
sa zlej poteč h i zo svojich sinou,p í ta u saseba (scstri),
píliu sa svojej práce atď. K takímto genitív žjadajúcim slove
sám i tje patrja, ktorje z inamnamereních pomocou všemena „sa“ na

sebaohraňičenjesa stávajú: rádiu sa múdreho muža, d o v o 1 a u
sa človeka, d r ž a u s a kusa dreva, z 1 ich kam a r á d o u,
kdo sa topí britvi sa chitá, do p ústi u sa velkej bez
božnosti, s p u s t i u sa Boha, d o č k a u sa úradu atď.

Zrjedka kedi inšje nasebaohraňičenje s genitívom sa spojujú: ubíva



dňa, pribíva noci, napadalo sň eh u, dožili sme sa
zlí ch čašou, poprjat dakomu šíestja, roboti, žjadat
dobrjeho zdravja, s k ú s i t sveta, prosil vína, po
všimnú t si dobrej radi, zavi d j e t dakomu bohatstva,
uja u sa sirôt i. Poprjat, doprjat, žjadat, skúsite
p r o si t sa len v daktorích vípovedach s genitívom, v inších s akusatí
vom spojujú, v ktorích prípadnostach považujú sa docelajako slová

inamnamerenje, na pr. ja ti poprajem, alebo doprajem
dobrú žatvu, ja bi som ti pop r j au dobrjeho prjatela
a opatrovnú gazdinú, žjadam ti šíastlivúcestu,
žjadam ti dobrí rozum, skúsim toto djevča či je po
rjadno, prosím kus c h 1 c b a a pohár čerstvej vodi atcí.

Príčina, pre ktorú sa vipočítanje slovesá a ešte daktorje inšje s geni
tívom spojujú , je už hore viššje oznámená. Y Češtine sa mnoho slo

vjes nasebaohraňičeních a aj inamnamereních s genitívom spája, u nás
ale takje žjadajú najvjac akusatív a krém vipočítaních málo ich je vjac
s genitívom sa spojujúcich.

Mnohje potom ešte samostatnje a na rnjesto tíchto stojacje prídav
nje, počti a všemená,moc k tomu slovjes spojuje sa s genitívom pomo
cou predložjek. Običajňe sa síce hovorjeva že predložka ten lebo inší

pád za sebou tjahňe, ale pravda vo veci je, že slovo k tomu lebo inšje
mu pádu sa íjahnucje abi sa s ňím spojil mohlo tú predložku berje, za
ktorou pád, s ktorírn sa spojil chce, stáva. Pravda táto sta Ijal visvitá
že sloveso bez predložki v spojeňí alebo ešte teraz alebo dakedi s da

jednim pádom užívanuo aj s predložkou najvjac k tomu sanijemu pádu
sa pripojuje, s ktorírn sa prú bez predložki spojuvalo alebo ešte spája,
na pr. z b a v i u ho s m r t i, s p r o s t i u h o d 1 h o u, d o b e h n u v >

mesta, p r i š j e u mu do domu atd. s predložkou: z b a v i u ho
od smrti, sprosíiu ho od dlhou, dobehnú v do mesta,
prišjeu k ňemu do domu atd. Genitív stáva za predložkami
nasledujúcimi: u, do, z (zo), od, bez (bezo), konča, krém,
kroz, okolo, podlá, vedia, pomimo, spoza, spopod,
spomedzi, više, ňiže (poviše poňiže) na pr. u nášho suse
da, u dedinskjcho sudca, do zámku, do zahradí, do
noci, do smrti, pusti u sa do plaču, čo ma do toho, z

Trenčína, z mesta, z d e d i n i, z očú mu prišlo, kdo z

koho ten z toho, z jar a, z rána, obviňuvat dakoho z



bezbožnosti, zo skalí ÍOČje voda atd. od Boha,
slovo od slova, od toho času, od starodávna,
bez hlaví, bez strachu, bez starosti, on je bez
seba, bez konca, bezo mňa atd. konca n u oh, konca
hlaví, atd. krém duše ň i č o h o ňemá, okrem troch ň i -
k o h o tam vjac nebolo, krém žartu, kroz tej veci
som prišjeu, kroz platu sa k vám domáham atd. okolo
mosta, okolo ribňíka, okolo mňa okolo pňa, okolo
devjatej hodín i, podlá zákona, podlá običaja, vedia
cesti, vedia mosta atd. p r e š j e u pomimo domu, po
mimo kostola, spoza hori slnko kuká, spoza domu
vi behmi v atd. spopod skali voda vivjera, spopod
mosta p tá či k vile ten, spomedzi všetkích najlepší,
spomedzi rákoša vibehlaald. više šili urobí u, više
troch zlatích ň i č ňedám, više chlapa bola voda,
ňiže troch zlatích ň e s p u s í í m, ňiže nášho domu atd.

poviše Trenčína, po ňiže našej role atd. Predložki tjelo
vílučňe mávajú za sebou genitív, predložka „za“ máva tjež za sebou

genitív ale i druhje pádi. Príkladi druhích pádou dolu ňižje uvedjeme,
tuto len príkladi stávanja jej s genitívom: za ňašej mladosti,
za starích čašou, za toho pána, za Svätopluka krála
Nitra prekvitala, za rána atd. Krém toho žjadajú i daktorje
príslovki, ked sa jako predložki užívajú, genitív. Takjeto sú už aj
krém, okolo, i pomimo, bo aj bez pádou v reči stávajú:
ňedám ti, okrem ak mi slúbiš, Ijetau okolo ako
šarkan, prabehnuv pomimo a ňezazreu nás. K ta
kímto ešte hňed ako príslovki hňed ako predložki užívaním patrja aj
mjesto, blízko, hore, d o 1 u na pr. m j e s t o seba dau
chlapa na vojnu, mjesto zábavki učí sa, blízko de
dí n i, hore Yáhom dolu Yáhom plače sestra za šuha
jom atd. ako príslovki: mjesto abi sa učiu sem tam behá,
už bou blízko pri dome a ešte sa vrátiu, a tam hore
na doliňe fijalka prekvitá, všecci šli dolu, len on
sám hore ostau atd.

Genitívom sa aj čas určuje ale len v málo vípovedach: toho
istjeho dňa,predošlej noci,pominuljeho roku, tíždňa
atd. običajňejšje berje sa k tomu akusatív.



Datív stáva za daktorimí samostalnimí: on je tomu vina, on

je p o č j a t o k a puovodca všetkjemu tomu zljemu (ale aj

zljeho), škoda tomu mladjemu človekovi h ň i t v zemi,
až bude zime konjec, on mu je dobrí p rjaíel lebo
ňeprjatel atd. Potom žjadajú datív tjež dost mnohje prídavnje
mená: blízki, možní, milí, nápomocní, platní, po
dobní, poslušní, p o v d a č ň í, ň e p r j a t e 1 s k í, potrební,
príjemní, rád, rovní, snadní, ň e sna dní, škodliví, uži
toční, verní, vzácni: on je blízki smrti, jemu je to
ňemožnuo, ten chlapec je velmi milí svojmu otcovi,
dobrí prjatel je nápomocní p rj a telo vi, to mu bude
ňeplatnuo, tento človek je nášmu susedovi podobní,
poslušní otcovi, po vdační som vára za to, on mi bou
vždi prjatelskí, ňeprjatelskí, táto rada ti je užitočná
ale aj potrebná, táto novina mi je príjemná, rád som
tomu ako ňevjem čomu, títo bratja sú si rovní, je je
den rovní druhjemu, to je vec ňeskúsenjemu velmi
ňesnadná, zelina lichve škodlivá, do smrti mu verní
ostau, takí hostja sú nám vždi vzácni atd. Daktorje sa už
z tíchto i pomocou predložjek s datívom spojujú: on bou k ň í m

velmi prjatelskí, blízki k svojim prjatelom a daktorje,
ktorje sa za starodávna bez predložki celkom s datívom spojuvali, teraz
už na čisto len pomocou predložjek s ním do spojeňja prichodja: p á n

dobrí na svojich poddá nich, dakde aj dobrí svojim
poddaním, milostiví na svojich 1 ucíí, schopní, sjaio
sobní ku všetkjemu, prívetiví ku každjemu človeku.
Do spojeňja s datívom prichodja aj mnohje slovesá, a síce s dalívom
alebo osobi alebo veci, slovesá ako ňeosobnje užívanje: chce sa
mi vodi, všetko sa mi odňechcelo, 1 ú b i, zdá, pozdáva,
páči, vidí sa mi, padlo mu (do oka), z líhalo mu, zhnu
silo sa mu, svedčilo mu to, patrilo sa mu atcí. Časlo sa

aj v Slovenčine spojuje sloveso bit (som) idem s datívom: velmi
zlemi tam bolo, už mi ide na šesnásli rok,už je tomu
d e s a t rokou čo som moju vlasí ňeviďeu, bolo mu ta
ňechodit, bolo sa jej ňevidávat, bolo mu vzjat ked sa
mu dávalo, vezmi ma, b u tí e m ti na dobrej pomoci akí.

Mnohje inšje slovesá nasebaohraňičenje alebo ňeúplňe inamnamcrenje:



ujisl hanbe, povstal dakomu do oČú, úfal sa dačomu,
divil, čuduvat sa dačomu, klaňal sa Bohu, raduval sa
jarú, porozumjel tej veci, (časíejšje tú vec), prih ovárat sa
dakomu, smjal sa, posmjevaí sa bláznom, l e š i t sa da
ru, veril u č i í e 1 o v i i každjemu slovu učiíelovmu,
spad ňajisí každej veci, otvoril dakomu dvere, ublí
žil susedovi, prekazil protivníkovi v dačom, skočil
dakomu do reči, zavi d j e í dakomu šíeslja, dúchal da
komu mjeslo, bránil sa ňeprjalelovi, dal si žilu sek
nú í, nedal sa ňikomu prevládal, premuocí, ňedá tomu
vetru na svoje ďjeía zavjaí, nedal darmo ležal svojim
peňjazom. Dakedi aj dva daíívi sú pri slovese v običaji: dám si
š a t i spravil krajčírovi, keď si on (ten národ) t ak j e mu
čudákovi dá ubližoval, ale keď ňje všemena „si“ lež
inší datív osobi, zrjedka kedi sa dva datívi pri slovese užívajú, bo bi

staďjal dvojzmiselnosí povstala na pr. mjesto on dau svojmu si
novi takjemu človekovi ubližoval hovorí sa: on dau svoj
mu sinovi od takjeho človeka ubližuvaí atď. Mnohje slo
vesá, ktorje sa pred tím s datívmi bez predložki užívali, teraz už len
s predložkou s ňím alebo s inším pádom stoja; prirovnali ho k

svatjemu, dakedi aj prirovnali ho svatjemu, priviknuv
na ten život, už odviknuv od toho života atď. Y Češíiňe
učím a učím sa je neúplne inamnamerenuo a spája sa s datívom, u

nás ale je úplňe namerenuo a preto vždi akusatív berje.

Datív stáva vždi za predložkami: k, (ko ku) proíi (oproíi, na

proti) v ú stretí: k dobrjemuprjaíelovisomprišjeu, k
ňim si zastau, ko mne ňemá dúveri, ku kostolu sa
obrátili atď. proíi každjemu repce, on šjeu proíi noci,
loď oproíi vetru plávala, naproti tomu ja ň i č nemám
atď. Zle sa užíva proíi tam kďe bi „k“ stál malo, bo prvuo celkovituo

naproti postaveňja, druhuo len zbližuvaňja sa k predmetu značí, na pr.
zleje rečenuo: proti nemu sa dobre drž au, bou naproti
ň e mu prívetiví, ale rjecí samá k ňemu sa dobre držau,
k ňemu bou prívetiví, lež zas proti ňemu h o r 1 i u, proti
ňemu bojuvau dobre. — Vústreli vinši prjaíelovi, ča
kaním h o s í o m atď.



Akusalív žjadajú všetkje ínamnainerenje slovesá; sestra velmi
lúbi brata svojho, biu ho čo sa len doňho zmestilo,
chitiu ptáka, voda doňjesla roztrhanje mlini, vikrmiu
ho, vjetor ho zavj au. Kde a v ktorích prípadnostach sa inamna

merenje lebo ňeúplňe inamnamerenje s genitívom lebo datívom spájajú,
viložili sme hore viššje, Yšemeno „sa“ pri slovesách stojaeje je tjež
vlastne akusatív. Tento pád majú pri sebe aj daktorje nasebaohťa
ňičenje slovesá na pr. bolí ma hlava, svrbí ma ruka, na
ruki ma ozjaba, to nestojí dobruo slovo, dobrú reč,
tá kňiha stojí šest zlatích at(h Navjacej sa ale nasebaohraňi

čenje pomocou predložki s tímto pádom spojujú; žaluje sa na
hlavu, ponosuje sa na zlje čaši, pametau na mňa aj v

cudziňe, verím v Boha, hráva sa na karti, o ň i č sa
ňestará, misií vždi na svoj kraj atd. Akusatív tjež určuje
čas: celí rok tam bou, tri roki do školi chodiu, zaj
trajší cien to máš urobenuo, pominulú noc horelo,
predošlí mesjac bola ešte velká zima, večer ti dám
slúbenuo, takej radosti už tam dávno ňebolo ako
dňešní ď e n. Mená jednotlivích dňí užívajú sa najvjac s predlož
kami. v ňedelu, v pondelok, v utorok, v stredu atcí.

zrjedka bez predložjek: to bolo stredu ked som ta videu,
sobotu b u ď e pekní čas. Mená mesjacou užívajú sa len s pred
ložkou v lokáli. Akusatívom sa cíalej určuje mjera , váha a jako sme

hore viššje videli aj cena: tri r í f i širokí, pet sjah dlhí, dva
c en ti íažkí, váži s e cle m flintou atcí. ale pri mjere sa často
už aj predložki užívajú: širokí na pet sjah, na chlapa (t.j.
zvíša chlapa , lak visokí ako chlap) n a p a d 1 o s ň e h u atd. Prídav
nuo dlžen spojuje sa tjež s akusatívom: dlžen nám je tri to-
Ijare, vikŕmenú hús, peceň chleba atd. Predtím sa iste aj

prídavnje mená krém spomenutích s akusatívom spojuvávali, teraz už
ale len s predložkou s ňím lebo s inším pádom stoja: bedliví na
gazdovstvo, starostliví o svojich rodičou, bohatí na
rožnú lichvu, na nohu kulhaví, slepí na oko, na rozum
potrestaní, na žalúdok zdraví atcí. Pri slovese stoja dakedi
aj dva akusatívi: ten dom ho stá u šesdesjat tisíc zlatích,
običajňe sa ale v takíchlo prípadnostach v inších obratoch reč
vislovuje



Akusatív sláva za predložkami ces (preš), pre vílučňé, na pr.
išjeu šuhaj ces horu, ces dom, ces dvere preletela
strela, preš rjeku sa prevježou, preš vrchi pre b e lí
nii v, preš most pre š j en atd. Ces sa užíva običajňe o prje
chode vnútornom, preš povrchnostou.— Pre teba ňemuožem
ňič r o bi t, pre pána som doňjesou šat i, bež pre víno,
pivo, pre samú leňivost hladom mrje atd. Krém toho s

akusatívom stávajú predložki ale ňje vílučňe: o, v (vo), po, na,
pod (podo), popod, nad (nado), ponad, medzi (pomedzi),
pred (predo), za, poza, z: o otca sa stará, o slová sa
hádau, o valašku ma pripraviu, o stromzavaďiu, o

stĺp sa opreu, o zem ho rútiu, prišjeu o zdravja a o

všetko, prišjeu o ehljeb atd. verím v Boha, vo zvikto
prešlo, v karti, kolki sa hrat, v posmech ho obrátiu,
v ň e d e 1 u , v pondelok, v samú noc prišjeu, vedno (v

jedno) sa zišli atd., po pás b r o d i u po vocíe, po hlavu
padla u v do vodi, po dve noci už bou hore, išjeu po
vodu, až po tento dom bež au atd. pod okno prišjeu,
pod strom si sadnuv, podo mňa h o d t e slám i atd. popod
most preljez ou, p opo d samí dom si sadnuv, popod samí
ten buk zakopau peňjaze atd. nad chlapa je v i š š í, nad
sňeh belší, nado dvere to položiu atd. ponad horu pri
valili sa chmári, ponad kostol lete u, ponad dom v i -
hoďiu atd. prišjeu medzi ň ich, medzi žobrákou to roz
hodiu, medzi lud p ústi u ten hlas, pomedzi v oj akou
prešjeu, pomedzi ženi prebehli u v atd. pred dom si po
sedali, pred krála ho privedli, on to vzau pred seba,
predeň si sadnuv, predo mňa si ňestávaj atd., za to ňič
nedám, zaň ňestojím, za rok, za den, za hodinu, vje
dou ho za ruku, za nos ho t j aha, za šešt groši to kú
piu, za dukát ňepuojdem, za teba ňestojím atd. poza
dom sa skriu, poza bučki chodí, poza horu mračna
sadli atd. z osem zlatích som mu dlžen, z pQtnást ovjec
sa tam zimuje, z holbu piva mi doňes atd.

S lokálom sa bezprostredňe už žjadne slová ňespájajú ale len po
mocou predložjek. Predložka, za ktorou tento pád vílučňe stáva, je
pri a druhje s ktorimí sa schodí sú: o, v (vo) po, na: pri
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rjeke bíva, pri stole k 1 a č í, pri prsach má maluo dje
í a, on je ň j e pri rozume, pri peňjazach, pri sebe atd.

o tom potom, o kom je reč, o Jakube, o Jane, o jed
nej nohe klunckau,on žije o vode, o chlebe,ojednej
košeli atd. ňemášv svete lakjeho človeka, má ho v oku,
v žalúdku si mi, čert vje čo je v tom človeku, už je
v zemi, v pjatich stolica ch ňjet takjeho človeka, vo
vode sa kúpa, vo všetkom chce bit prví atd. po svete
sa túla, čo mi je po tebe, po horách chodí, p o s t r o -
mach sa Ijepa, ďen po dni, hodina po hodine, rok po
roku, už je po ňom, dostau po otcovi, tá nemoc i ď e po
rode, poznal ptáka po perí a človeka po reči, po svo
jej hlave robí, ja to znám po sebe, po čom sa to pre
dáva? po zlatomatd.na hore rastje lalia, dolu na doli
ne, na hlave chodil, maj sa na pozore, na Mijave,
na Bukovci, na Veíernej Porube, na kostole atd.

Inštrumentál viznamenáva spuosob, prostrjedok, ktorí podstavňík
k činnosíi svojej potrebuje a sláva so slovesami lebo menoslovamí
alebo aj prídavnimí: krokom i cle, behom cvalom lei í, hla
dom ho trápi, nožom krája, palicou bije, kosou kosí,
peňjazmi vipláca, zemou zahádzal, haluškí makom
obsipaí, valaškou rozvíjal, ňje len slovom ale aj
skutkom ukázal, í s t polom jarkom, horami dolami,
žitom, bránou v i chodil, dvermi vibeh núl, oknom vi
li o dií, ústami aj nosom mu krú íjekla, časom prichodí
naňho traseňja, chvilamí je veselí, chvilamí smutní,
plesňinou razí, pálenkou smrdí, kdo do íeba kame
ňom ti doňho chlebom, o či m a krú í i, nohami dupká,
hlavou kive, iskrami sipal, dubkom mu vlasi vstávali,
sokolom 1 e l í, strelou lei í, koňom beží, chvastá sa
svojimi známoslamí, čo jeden skutkom to druhí kla
mom urobí, a kí m spuosobom si sa to opovážili? mlje
kom nadája, namokli vodou, sňehom zadutí, vetrom
prefúkaní, hladom zmorení, kamencom ubití, napl
ňení vodou,nasipaní pšeňicou,zemou-zahádzaní, hno
jom nakidaní atd.

Dakedi stáva inštrumentál pre vetšú zrozumnosl mjesto nominatíva



a to keď tento ako prímet štát má: s t au sa človekom, pánom,
králom, voda sa stala vínom, nebuď bláznom, on je z

nich najmúdrejším, ja mu buďem otcom a on mi bude
sinom, cigáň ostane cigáňom, ukazuvau sa chudobní m

atď. Mjesti stáva inštrumentál aj tam, kďebi podlá požaduvaňja slovesa
akusatív stáí mau, ale len ako prímet podstavňíka : on ho volá krá
lom, pánom, krstili ho Jankom, Mišom, prezívau tú
ženu strigou, urobia sa nezdravím atď,

Inštrumentál stáva, ale ňje vílučňe, za predložkami: pod (podo),
nad (nado), medzi (pomedzi), pred (predo), za, a vílučňe stojí
za predložkou „s“ (so); pod stromom stojí, pod strechou,
pod pokutou, každí je pod zákonom, pod zlí m pan
stvom je poddaním zle, podo milou dačo d u ňje, atď. nad
dedinou 1 j e t a j ú holubí, nad nami všetkimíje Boh, z l u -
tuvau sa *ad ňimí, nado mňou t j e ž stojí vrchnost atd,
medzi tím, medzi nami a vami ňebuďe hňevu, medzi
t a k i m í z I i m í 1 u ď m í ň e d u o j ď e š c í i atď. pred domom,
pred rokom, pred tím bívalo inak š j e, preddašďom
uteká, predo mnou je pre pást atď. za tou horou leží
moja ďedina, za tebou ňepuojďem, choďí za ňím ako
tela za kravou, krok za krokom, za každí m sa napi u

atď. s dobrí m slovom ďaleko ujďeš, už sa s ňimí roz
žehnau, s peňjazrní utjekou, s pánom Bohom puojďeš,
odišjeu s hanbou, s d o b r i m í 1 u ď m í ňežjal ž i í, s o s m j e -
chom ho chceu odbavit, tak je to so svetom atď.

Keď sloveso so slovesom sa spojuje to, ktoruo od druhjeho zá

visí, stojí v ňeurčitom: čo chceš čí t a t, dám si kúp i t kňihu,
lúbim poluvat, m u o ž e p r š a í, zobe r á sa p r š a í, idem
s p a í, prestau vjetor dní, u č i u ho spjevat, k á z a u mu

kopat, staďjal je videí Kriváň, užňjetočorobit. —

Dakedi sa sloveso „je“ aj v takíchto prípadnosíach kde ako podstavňík
stojí vinaháva: už ho videí, treba robií, takjeho človeka
lahko poznaí, to viďeí z jeho tvári, lahko povedaí
ale urobií, z ďaleka počni akísi hlas, oddávna takích
vecí ň es lieh aí atď.

Po príslovkách, keď viznamenávajú kolkosí lebo prjestor ňeur
čití, stáva genitív: mnoho kriku, málo roboti, kolko pláce
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tolko práce, vjacej kriku ako chlapa, blízko kostola,
ňedaleko mesta, trochu miíki atď,

Víkrikňíki len vtedi dajakí pád žjadajú, keď k daktorjemu článku
reči patrja. Za „beda“ stojí na pr. datív; beda tebe, beda nám,
beda h rj e š nikom, hlaď že ho! atd. inakedi len stoja pri slo
vách: hej šuhajci do kola! bodaj ta porantalo! ach!
či je to hrozná vec! nono i ď že! zraka! čo rozprávaš!
Pri daktorích sa síce zdá, ktorje sú čistje víkrikňíki, akobi pád žjadali,
tam ale slovo dajakuo je len vinahanuo, ktoruo sa primislí: nože tej
soli, toho chleba atď, (vinahanuo daj lebo dajte) atď. na, nate,
na pr. vo vípoveďach na chleba, nate múki atď. zdá sa bit len

premeňenuo sloveso ja t (zajat) tu v zmisle vz-jat a jako sloveso
inamnamerenuo podlá tích spuosobu sa spojuje. Často sa v reči aj roz-r

ličnje slová, keď sa ich každí lahko domislí, vipúštajú. Takjeto príkladí
sme už aj hore viššje daktorje videli, teraz ešte dajedne priveďjeme.

Yipúšta sa „je“ v mnohích vípovedách: kďe robota tam
c h 1j e b , k ď e deti, tam starost, strach na to p o z e r a t atď.
alebo „sú“: kďe chlapci tam nezdobí, kďe žiďja tam ne
čistota a klam atď. inšje slová ako mnoho: ale ten má pe
ňazí! má ten bohatstva! na pomoci: komu pán Boh
tomu všeeci svati, komu čert tomu ďjabol atď. Keď sa
slovesá zídu, ktorje mávajú všetkje „sa“ pri sebe, krém jedneho pri
druhích sa ono vinaháva: ustavične sa bíjali a hrízli a va
ďje val i atď. Ten samí prímet pri vjacej podstavňíkach hovorjeva sa

običajňe len pri prvom, a pri druhom i ďalšom sa vinaháva: on je
takí hňeviví ako ti, ti si mu rovní i tvoj brat i tvoja
sestra i tvoja celá perepút atď. Z hlasu potom, s akím sa ví
poveď vislovuje, i pri vinahaních dajednich slovách zmisel sa pozná
va: t o j e č 1 o v e k! t o j e r o z u m! t o j e d u š a! atd, kďe či sa
dobrí lebo zlí človek, dobrí lebo zlí rozum, šlechetná lebo planá duša
virozumjevaí má hlas a posunki pritom určujú.

Odďeleňja 3be
-

Slovosled,
Vistavjac slová vo vzájomnom účinkovaní jednich na clruhje a

jakích sa pri tomto zákonou držja, naposledok ešte na krátko o tom
porjadku v akom jedne za druhimí stoja, prehovoril musíme. Hneď ale



z predku poznamenávame, že naša reč Slovenská čo do porjadku je
velmi slobodná t. j. že ňemusja bií vípoveďe vždi do istjeho ňepreme
ňitelnjeho porjadku zbitje a lak rečeno sprešuvanje, ale že sa muožu
slová rozličním porjadkom v reči rozostavil a poukladal. Ňjet reči v

tomto ohlaďe nad Slovanskú slobodnejšej i je táto reči sloboda duoka
zom žívjeho a pohiblivjeho ducha národa nášho Slovanskjeho.

Vo vípoveďach istjacich.podstavňík običajňe na prvom mjesíe stojí
a prímet sa za ním kladje :pán rozkazuje, s t u o 1 praští, žjaci
sa uč j a atd. Jestli že prímet slovesom som sa k podstavňíku pri
pojuje, toto sláva običajňe na strednom mjesíe: on je statoční,
Kriváň je vis o kí, Liptov je krásni, Tatri sú veleb n j e

atd. Predmet stáva za prímetom: otec vichováva siná a sin sa
0 d s luhu j e otcovi, potoki hučja z Tatjer a vodi ich
1 e tj a do rjek atd. Ale aj inší muože bit porjadok slov v tíchto

vípoveďach: z Tatjer potoki hučja a ich vodi do rjek
lei j a atď. Prímet muože štát aj na predku: najvetší poklad na
svete je dobru o svedomja, bjedni je starí človek, atd.
Zároveň prímetu aj predmet muože na predok sa postavil: siná 1 ú b i

matka a céru otec, chudobnjemu je každí grajcjar
drahí, maljemu človekovi je všetko visokuo atď. Kedbi
sa ale na tento spuosob dvojzmiselnost stala, podstavňík predchádza
a predmet za prímetom sa klatíje; to ďjevča 1 ú b i to ď j e t a, mú
drom t previšuje učenost atd. Pri otázkach prímet običajňe
predchádza: bohatí je ten človek? ste Vi tí dobrí ptáci?
rozkazuje pán? ale aj je ten človek bohatí, Vi ste tí
dobrí ptáci, pán rozkazuje? atd.

Prídavnuo meno stojí i pred samostatním i za ňím, ale običajňe
na predku: dobrí človek ňepotrebuje od m e n i, pracovití
človek vždi si nájde robotu, dobrá zásmažka ďaleko
voňja ale mrcha ďalej smrďí, ale aj: daj ti pán Boh du
cha svatjehoarozurnu dob rjeho,pomáhaj luďom b j e d -
nim atď. Odďeluvaňja vetšje prídavnjeho od samostatnjeho ňerada má
Slovenčina a preto o mnoho lepšje je rečenuo: on tam padnuv do

velkjeho ňešíesíja jako: dovelkjeho on tam padnuv
ň e š í e s t j a, Običajňe ale ďalšje roztrhnutja prídavnjeho od samostat
njeho Slovenčina ňetrpí.



Odvislí genitív stáva običajňe za slovom, od klorjeho visí: pán
neba i zeme, kus chleba, nápadník otca, údel siná,
ale aj pred ňím len že zrjedka: sveta pán, rjeki šum, djel
hukot atď. Jedno od druhjeho sa ňeodďaluje, iba zrjedka; mnoho
mi urobiu zljeho atď.

Pomocnuo sloveso som stáva po hlavňom slovese, jestlí že sa
od neho vípoveď začína: videu s o m, robili sme, robili ste
atď. To platí aj o krátkich formách všemjen: d au som ti, viďeu
som ho, ukázau som mu, ňedám sa, drž sa atď. Ytedi ale
keď sa vípoveď od všemena, spojki, alebo inšjeho slova začína, stávajú
tamtje slovcja pred slovesom: ja som ti dau, ti si ma viďeu,
on si premisleu, on sa ho nebojí, akíionňedájaíi
poži č j am, keď si tak dvoríš, nach že ti bude po vuoli,
včera sme ta videli atď, Y takíchto prípadnostach muožu sa

tjeto slovcja aj ďalej od hlavňjeho slovesa postavil, ak pritom sa zro
zumnosíi ňeuškoďí: včera sme celídenžito žali a bu
deme ustavične len kríže skladal. Keď sa pomocnuo slo
veso a všemeno „sa“ zídu, tamto stojí pred tímto: mi sme sa ňič
nebáli, vi šte sa mu len po s m j e val i. Tak i „bi“ žjadajúceho
spuosobu pred ňím stojí: chceu bi sa stal múdrim a ňechce
sa učil. Všemeno ale „sa“ pred krátkimí formami všemjen stáva:
on sa mu nedá, ja sa íi odslúžim, mi sa ho ňesproslíme
atd. Jestli že sa dve slovesá a obe v ňeurčitom stretnú , sloveso od

ktorjeho druhuo visí predchoďí običajňe: ak budem musel žo
bral, ak sa buďeíe chcjeí hral, dau kázal trúbil, redšje
naopak: ak sa buďeíe hral chcjeí, dau trúbil kázal atď.
Určituo sloveso íjež običajňe stáva pred ňeurčitím: idem ležal,
učiu sa spjevaí, kázau sa prebudil atď. ale aj naopak:
spjevaí sa učiu, prebudil sa kázau atď.

Čjastočka „bi“ ňebíva vždi spojená so slovesom ku ktorjemu patrí
ale i k príslovkám a spojkám sa pripojuje: kamkolvek bi si šjeu,
kolkokolvek bi si znau, máš sa ešíe čo učil, či bi to
ňebolo dobre? hoc bi aj tak bolo, zvi laz í m e atď.






