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0.  Úvod 
 

Cieľom mojej práce je podrobne popísať slovesné podstatné meno – gerundium a jeho 

funkcie v súčasnej hindčine. Tento jav spadá v hindčine pod problematiku infinitívu a jeho 

konštrukcií. Gerundiálne konštrukcie autori v gramatikách spomínajú len okrajovo  a doteraz 

neexistuje práca, ktorá by sa podrobne a systematicky zaoberala týmto javom a jeho využitím 

v súčasnej spisovnej hindčine.  

Gerundium sa v literatúre a bežnej konverzácii využíva veľmi často. Hindčina nemá 

tendenciu robiť dlhé opisné vedľajšie vety, a práve namiesto týchto viet využíva participiálne 

alebo infinitívne, hlavne gerundiálne, konštrukcie. Pri popise som vychádzala z rôznych 

dostupných gramatík hindského jazyka a príklady som vyberala z  poviedok súčasných 

hindských autorov (Prémčand, Jašpál, Agjéj, Suníta Džainová, Móhan Rákeš atď.).1  

 Na excerpovanom materiáli som sa snažila popísať všetky špecifické funkcie tohoto 

javu. Pri popise som kvôli prehľadnosti postupovala systematicky, podľa vytriedených 

excerpovaných príkladov.  

V prvej kapitole sa venujem slovesu, hlavne použitiu jeho neurčitých tvarov 

a významu druhého slovesného tvaru vo vete v súčasných jazykoch a hindčine. Zameriam sa 

predovšetkým na použitie neurčitku a priblížim tiež gramatické termíny ako gerundium 

a supínum, ktoré sa vyskytovali v klasických jazykoch a mali svoj vlastný tvar a boli v texte. 

V moderných jazykoch však vymizli a ich funkciu prebrali na seba iné formy. Väčšina 

súčasných jazykov obsahuje tvar gerundia, je ním však nazývaný tvar, ktorý neobsahuje celú 

problematiku slovesného podstatného mena – napr. v slovenčine je to slovesné podsatné meno 

na – nie, - enie, -tie (písanie, pohladenie), toto však už takmer stratilo svoje slovesné 

vlastnosti, ktoré sú charakteristické napr. pre neurčitok, schopný rovnako zastupovať funkciu 

gerundia.  

Vlastnosti gerundia som rozdelila na dve časti. V druhej kapitole sú opísané vlastnosti 

gerundia z hľadiska jeho štruktúry podstatného mena a zároveň slovesa. Slovesné podstatné 

meno, ako je to zrejmé už z jeho názvu, je schopné zastupovať v týchto konštrukciách 

slovesné aj menné funkcie. Zaoberala som sa tiež jeho funkciou vo vete, jeho schopnosťou 

zastúpiť menné aj slovesné vetné členy.  

Tretia kapitola obsahuje použitie gerundia s jednotlivými záložkami, s ktorými sa 

spájajú podstatné mená a jeho význam v týchto spojeniach. Pretože gerundium sa tvorí 

                                                 
1 Úplný zoznam autorov sa nachádza v zozname použitej literatúry. 



z ktoréhokoľvek slovesa a v spojení so záložkami môže byť použité s každým slovesom, 

budem sa predovšetkým zaoberať jeho použitím s niektorými slovesami a konštrukciami, kde 

naberá určité, inak ťažko vyjadriteľné funkcie – trvanie určitého deja, vyjadrenie deja 

počínajúceho, práve nastávajúceho atď. Zmienila som aj niektoré konštrukcie, ktoré sa medzi 

príkladmi neobjavili, ale sú spomínané v gramatikách. Rovnako som si vypožičala príklady, 

ktoré sa mi zdali vhodné na priblíženie problematiky, predovšetkým z Dymšicovej práce 

„Grammatika jazyka chindi“
2
  a Pořízkovej  „Hindštiny“

3
, v ktorých bol tento jav opísaný 

najširšie. Štvrtá kapitola obsahuje samotné excerpované príklady z modernej hindskej prózy.   

V závere som sa tiež snažila zhrnúť prelínajúce sa funkcie gerundia a hlavné problémy 

jeho použitia.  

Obraz nie je  kompletný, pretože som nemala možnosť študovať jeho využitie 

v hovorových situáciách. Moja práca tiež nezahrňuje jeho použitie a rôzne iné formy gerundia 

v dialektoch, ktoré vo svojich gramatikách zmieňujú Kellog4 a Pořízka.5 Vo svojej práci som 

však vychádzala z materiálu excerpovaného z moderných hindských poviedok, preto by mal 

rozbor aspoň priblížiť jeho súčasné použitie v spisovnej hindčine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Dymšic, Zalman M., Grammatika jazyka chindi, Nauka, Moskva 1986 
3 Pořízka V., Hindština (část I.). Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1972 
4 Kellog S. H., A Grammar of the Hindí Language, London 1893, s. 223 
5 Pořízka V., Krátká mluvnice spisovné hindštiny. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1952, s. 



Texty z devanāgarí  som prepisovala podľa nasledujúcej tabuľky: 
 
Tab.1 
 
Konzonanty: 

क   
ka 

ख        
kha 

ग  
ga 

ध  
gha 

ङ  
�a 

च     
ca 

छ  
cha 

ज  
ja 

झ  
jha 

ञ  
�a 

ट  
�a 

ठ  
�ha 

ड  
�a 

ढ  
�ha 

ण  
�a 

त  
ta 

थ  
tha 

द  
da 

ध  
dha 

न  
na 

प  
pa 

फ  
pha 

ब  
ba 

भ  
bha 

म  
ma 

य  
ya 

र  
ra 

ल  
la 

व  
va 

  

श  
śa 

स  
sa 

ष  
�a 

    

ह  
ha 

        

ड़  
�a 

ढ़  
�ha 

      

 
 
Konzonanty prebraté z perzštiny: 

क़  
qa 

ख़  
kha ग़  

āa ज़  
za फ़  

fa 
 
 
Vokály: 

अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अँ अः ऋ 
 

a 
 
� 

 
i 

 
ī 

 
u 

 
ū 

 
e 

 
ai 

 
o 

 
au 

 
ã 

 
a� 

 
� 

 
 
Kombinácie konzonantu s jednotlivými vokálmi: 

क का क क  कु कू के कै को कौ कं कः कृ क् 
ka k� ki kī ku kū ke kai ko kau kã ka� k� k´ 
 
 

1.  Sloveso a neurčité slovesné tvary  

 



Gerundium je slovesný tvar používaný v starých jazykoch, napr. v latinčine. 

Gerundium, slovesné podstatné meno v latinčine zakončené na -tum, sa používalo ako 

podstatné meno neutra druhej deklinácie. Vyskytovalo sa vo všetkých pádoch okrem 

nominatívu. Neskôr samostatný tvar gerundia v európskych jazykoch nahradili iné tvary, 

najmä neurčité slovesné tvary a vedľajšie vetné konštrukcie. Preto, hoci gerundium nie je 

typické sloveso, spadá pod kategórie slovies, presnejšie jeho neurčitých tvarov. Na to, aby 

som sa mohla zaoberať funkciou a formou gerundia, je potrebné podrobne popísať funkcie 

slovesných tvarov. 

 

1.1. Sloveso 

Slovesá (verbum) sú podľa Čermáka6 predovšetkým slovné druhy označujúce procesy, 

deje, stavy, činnosti, teda dynamicky sa premieňajúce substancie (premieňajúce sa v čase). 

Fungujú ako základ vety, majú predikatívnu funkciu a umožňujú vyjadriť aktuálnu platnosť 

vety. Morfologicky sú charakterizované týmito kategóriami: čas, osoba, číslo, rod, slovesný 

spôsob a slovesný rod. Pokiaľ sloveso vyjadruje všetky tieto kategórie, môžeme ho nazvať 

určitým (finite verb). Určitosť slovesného tvaru umožňuje jeho použitie ako predikátu, môže 

stáť v hlavnej alebo vedľajšej vete, na rozdiel od tvarov, ktoré vyjadrujú vždy len niektoré 

z vymenovaných kategórií. Tieto tvary sa nazývajú neurčité slovesné tvary (non – finite 

verbal forms). Tvoria základ mojej práce, preto sa im v nasledujúcej podkapitole budem 

venovať obšírnejšie.  

 

1.2.    Formy a používanie neurčitých slovesných tvarov 

Narozdiel od určitých tvarov, neurčité alebo menné tvary slovesa slúžia pri slovese 

ako prostriedok k vyjadreniu formálnej reprezentatívnosti, teda používajú sa ako slovníkový 

tvar.7 Tvoria sa obyčajne zo slovesného kmeňa a abstrahujú hlavnú podstatu slovesa 

vyjadrenie deja, napríklad neurčitok stáť, písať , nedá sa určiť žiadnou kategóriou, okrem 

vidu, môžme však z neho vyčítať, o akú činnosť ide. Môžu tiež rôzne vyjadrovať ďalšie 

kategórie ako čas (minulý a prítomný infinitív v angličtine), rod, vid (písať x napísať, 

                                                 
6 Čermák, F., Jazyk a jazykověda, nakl. Karolinum, Praha 2001, s. 182 
7 Ibid., s. 141 



príčastie dokonavé x príčastie nedokonavé), osobu a do istej miery aj číslo, nie však do tej ako 

určité slovesné tvary (prézent, imperfektum atď.).8 

Čo sa týka ich použitia, sú ekonomické, úspornejšie ako vedľajšie vety, ku ktorým sú 

synonymné, a na ktoré sú prevoditeľné. Nemôžu však slúžiť vo forme samostatnej výpovede, 

aj keď sa rozširujú rovnako ako slovesá pomocou priameho a nepriameho predmetu, 

príslovkových určení a iných vetných členov. V takejto pozícii majú inú úlohu – stávajú sa 

podstatným menom, prídavným menom alebo príslovkou v nadradenej výpovedi – preto majú 

aj prívlastok 'menné tvary'. Medzi neurčité slovesné tvary patrí predovšetkým infinitív 

a participium, ďalej supínum, gerundivum, gerundium a prechodník. Gerundium, supínum 

a gerundivum sú formy prevažne slovesných podstatných mien (substantíva)  alebo 

prídavných mien (adjektíva), často v niektorých jazykoch splývajú do jednej skupiny 

s infinitívmi a particípiami. Tvoria tzv. polovetné konštrukcie a využívajú sa hlavne 

v jazykoch, ktoré nezvyknú tvoriť vedľajšie vety. Tieto tvary sa využívajú hlavne v jazykoch, 

ktoré nemajú zreteľne oddelené slovné druhy, napr. v aglutinačných jazykoch.9 Skalička10 vo 

svojej práci „ Problém druhého slovesa“ tieto tvary nazýva hraničnými (prechodnými) medzi 

jednotlivými slovnými druhmi. Ako ďalej hovorí slovné druhy sú najvýraznejšie oddelené vo 

flektívnych jazykoch. Kvôli tomu tieto jazyky nevyužívajú často polovetné väzby a problém 

druhého slovesa, ako on nazýva využívanie menných slovesných tvarov v jazyku, riešia 

vedľajšími vetami. Tie sú charakteristické aj pre súčasnú spisovnú slovenčinu, hoci aj v nej 

zostali niektoré väzby vyjadriteľné len spojením slovesa a neurčitku alebo slovesného 

podstatného mena na – nie, -enie, -tie. 

Polovetné konštrukcie, hoci zjednodušujú a skracujú výpoveď, patria k najťažšie 

preložiteľným zložkám jazyka, pretože často druhému jazyku rovnaké vyjadrovacie možnosti 

chýbajú. K jazykom, ktoré využívajú polovetné konštrukcie patria z európskych jazykov napr. 

angličtina a nemčina. Napr. angličtina pozná dva neurčité tvary zastupujúce funkcie 

slovesného podstatného mena a to samotné slovesné podstatné meno zakončené na –ing, napr. 

watching - pozeranie, hearing - počúvanie a neurčitok to hear - počuť, to watch - pozerať. 

Obidva tvary sú voči sebe niekedy zámenne použiteľné, každé z nich však má svoj vlastný 

zoznam slovies, s ktorými sa obyčajne spája.   

V svojej práci sa z neurčitých slovných výrazov okrem gerundia budem zaoberať 

prevažne infinitívom a jeho použitím, pretože vo väčšine jazykov, hlavne v tých, ktoré 

                                                 
8 Čermák, F., Jazyk a jazykověda, s. 141 
9 Skalička, V., „Problém druhého slovesa“ in: Český časopis filologický I, 1942, s. 9 – 14,  cit in:  J. Ružička, 
Skladba neurčitku v slovenskom spisovnom jazyku, Bratislava 1956, s. 16 
10 Ibid. 



používajú polovetné konštrukcie, práve on nadobúda substantívne vlastnosti a slúži vo funkcii 

slovesného podstatného mena. Jeho hlavnou úlohou vo vete býva vyjadrovať objekt alebo 

účel.11 

1.2.1. Infinitív 

   Infinitív je reprezentatívna bezpríznaková (slovníková) forma slovesa. Obmedzene sa 

tiež využíva pri tvorbe rôznych časov, napr. v slovenčine budúci čas nedokonavých slovies. 

V niektorých jazykoch chýba (napr. macedónčina, bulharčina, arabčina, gréčtina). Jeho 

funkciu potom vo flektívnych jazykoch zastupuje niektorá z jeho frekventovaných osobných 

foriem ale iná forma, napr. v arabčine konjunktívne konštrukcie. Pokiaľ má jazyk len jeden 

infinitív, je v ňom infinitív pomerne nešpecifický a môže nabrať niekoľko substantívnych 

funkcií, ktoré budú ďalej dôležité pre túto prácu. Pokiaľ ich má jazyk viac bývajú tieto 

funkcie špecifickejšie, napr. minulý a prítomný infinitív v angličtine.   

1.2.2. Supínum 

Pre úplnosť doplňujem  ešte informácie o tvare supína. Supínum sa používa na 

vyjadrenie účelu.Podľa definície je supínum forma slovesného podstatného mena - gerundia. 

Latinčina pozná dve formy supína I, II. Pôvodne sú to datívne alebo ablatívne formy 

slovesného podstatného mena. Používa sa so slovesami pohybu a označuje cieľ činnosti.  

Pr. "Legati gratulatum cubitumque venerunt"12  

       Posli prišli, aby zagratulovali a vyspali sa. 

 

 V ostatných jazykoch slúžia na vyjadrenie supína neurčité slovesné formy. Napr. 

v angličtine infinitív s to. Predchádzajúca veta by potom znela :  

       "The messengers came to congratulate and sleep." 

1.3.  Sloveso a  neurčité slovesné tvary v hindčine 

 Sloveso v hindčine pozná rovnako tvary určité a neurčité. Medzi určité tvary patria 

časy minulé, prítomné, budúce a spôsoby: kondicionál alebo subjunktív vo svojich 

dokonavých alebo nedokonavých formách. Hindská veta vždy obsahuje určitý slovesný tvar, 

ktorý nesie význam a gramatické kategórie a môže sa vyskytovať v týchto tvaroch: 

• ako samostané plnovýznamové sloveso 

                                                 
11 Čermák, F., Jazyk a jazykověda, s.142 
12 http://en.wikipedia.org/wiki/Supine 

 



• gramatikalizovaný tvar bez zafarbenia v spojení s podstatným alebo prídavným 

menom,  platí to predovšetkým pre slovesá kar´n� - robiť a hon� - byť , kośiś kar´n� - 

snažiť sa, robiť snahu, k�m kar´n� - robiť prácu, pracovať 

• v tvare tzv. intenzifikátorov, ku ktorým patria slovesá ako napr. j�n� - ísť, odísť, 

bai�h´n� - sadnúť si, u�h´n�- zdvihnúť, všetky tri slovesá majú v spojení 

s prechodníkom významového slovesa význam náhlej činnosti , ďalej sa v ich úlohe 

používajú den� - dať, len� - vziať (nie sú intenzifikátory, majú schopnosť určiť 

smerovanie deja k, alebo od subjektu) 

• sloveso v spojení s neurčitými mennými formami slovies, participiálnymi a 

gerundiálnymi. Týmto spôsobom sa tvoria často využívané a z gramatického hľadiska 

zaujímavé konštrukcie: 

-  participiálne spojenia dokonavého príčastia so slovesom rah´n� - zostať, 

slúžia na vyjadrenie dlhého deja, alebo pokračovanie deja vyjadreného 

príčastím 

- vyjadrenie opakovanej činnosti v spojeniach dokonavého príčastia na -� so 

slovesom s kar´n� -robiť, tzv. frekventatíva 

-  kontinuatíva v spojení nedokonavého príčastia so slovesami j�n� - ísť, odísť a 

�n� - prísť, majú význam 'pokračovať v činnosti, postupne sa stávať ' 

-  v neposlednej rade sú to spojenia s infinitívom a to vyjadrenie nutnosti alebo 

potreby, s použitím gerundíva, a so slovesami lag´n�, den�, p�n� a slovesami 

pohybu ako sú j�n�, �n� a cal´n�, v ktorých spĺňa funkciu supína.13 

     V týchto prípadoch si sloveso, ktoré nesie gramatické kategórie, si do určitej miery 

zachováva svoj význam 

 

 Neurčité slovesné tvary v hindčine sú v zásade tri – infinitív tvarovo totožný s  

gerundiom alebo gerundívom, particípium a prechodník. Takto ich vymenuváva aj Pořízka 

v svojej ´Krátkej mluvnici hindštiny´.
14 Hälsigová15 napríklad vymenováva všetky neurčité 

formy v hindčine takto: infinitív, koreň slovesa, vykonávateľ deja (konštrukcie s v�l�), 

jednoduché a zložené dokonavé a nedokonavé particípiá, duratíva s rah´n�, kompletitíva s 

cuk´n� a prechodník (absolutív). Toto určenie je však zbytočne obšírne, pretože konateľ deja, 

                                                 
13 Kostić S., Verb Syntagmata in Hindi (Structure and Functions). Karolinum, Praha 1999, s. 4 
14 Pořízka V., Krátká mluvnice spisovné hindštiny, s. 158 
15 Hälsigová, M., Grammatischer Leitfaden des Hindi, VEB, Verlag Enzyklopädie, Liepzig 1967, s. 103 



duratíva a kompletitíva už nepatria medzi neurčité slovesné tvary, sú to len kombinácie 

slovesa a neurčitej slovesnej formy, ktoré som spomínala.  

Predmetom mojej práce je využitie infinitívu a jeho gerundiálna fukcia v hindčine. 

Infinitív sa v hindčine nazýva kriy�rthak sãj��, čo znamená podstatné meno nesúce slovesný 

význam16. Okrem infinitívu zmieňuje Kellog aj gerundiálnu funkciu tvaru formálne zhodného 

s dokonavým príčastím na -� vo frekventatívach so slovesom kar´n�. Hovorí aj o jeho použití 

v desideratívach, výrazoch želania, chcenia so slovesom c�h´n� - chcieť.
17 Greaves18 na neho 

zčasti naväzuje, v úlohe slovesného podstatného mena uvádza aj nedokonavé príčastie a 

sloveso hon� byť v tvaroch hu�, huī, hue použité v úlohe podstatného mena. Hoci sa v 

excerpovaných textoch tieto tvary vôbec nevyskytovali (okrem jedného výskytu 

spodstatnelého nedokonavého príčastia s hu�), je dôležité sa o týchto tvaroch zmieniť, pretože 

sa pravdepodobne využívali a ešte využívajú v rôznych dialektoch hindčiny a možno na ne 

v niektorých textoch naraziť. V svojej práci sa však nimi nebudem ďalej zaoberať, budem sa 

venovať hlavne vlastnosťami a použitím infinitívu. 

1.3.1. Vlastnosti a použitie infinitívu v hindčine   

Infinitív sa v hindčine tvorí zo slovesného kmeňa a prípony - n�, napr. kar´n� - robiť, 

likh´n� - písať. 

Najčastejšie používaný v úlohe podstatného mena, gerundia. V tomto prípade má 

jediný rod – mužský, je ovplyvnený len pádom, nikdy nie číslom. 

Ďalej sa používa v úlohe adjektíva ako budúce príčastie trpné, kde je tvarovo podobný 

sklonnému adjektívu m.sg.. Podľa toho má tvary na - n�, - ne, - nī. Je teda schopný vyjadriť 

obidva rody, mužský aj ženský, zároveň je ovplyvnený aj číslom, jeho tvar záleží od predmetu 

činnosti. Používa sa hlavne vo výrazoch nutnosti, povinnosti a potreby so slovesami hon�, 

pa�´n�, ucit hon� a výrazom c�hie. Zriedka máva dejový význam. Býva tiež v úlohe 

prívlastku19, napr. kah´nī na kah´nī b�t – nepatričné slovo, dosl. to čo sa má, nemá hovoriť. 

�j se us ko pati ke rūp m� pah´c�n´n� hai/ (M. Rak., s. 48) 
  [dnes ňou manžela podobe v považovať má] 
  Od dnes ho má považovať v podobe manžela. 
 

Slovesný význam má infinitív v úlohe rozkazovacieho spôsobu (imperatívu). 

Imperatív vyjadrený pomocou neurčitku leží niekde medzi zdvorilým imperatívom – kījie, 

                                                 
16 Greaves, Hindi Grammar, s. 242 
17 Kellog, Hindi Grammar, s. 223 
18 Greaves, Hindi Grammar, s. 259 
19 Pořízka V., Hindština (část I), s. 317 



urobíte (prosím) a obyčajným rozkazom karo - urob. Netrvá na okamžitom vyplnení, 

zdôrazňuje, že určitá vec by mala byť urobená. 

kal hī mãjul� dídí ne kah diy� t�ki kal sabhī ap´nī-ap´nī hom-vark kī kopīy� 

lekar �n�/(Viy., s. 28) 
[včera práve Mandžula pani povedala aby zajtra všetci svoje vlastné domácimi 
úlohami s zošity prinesúc prišli] 
Práve včera pani Mandžulá povedala, aby si všetci zajtra doniesli svoje zošity 
s domácimi úlohami. 

  
Tiež sa používa vo výrazoch odporúčania. 

 

jagdīś kah´t� hai galat na samajh´n�/ (S. Jain, s. 159) 
[Džagdíš hovorí zlé si nevysvetľuj] 
Džagdíš hovorí „ Nevysvetľuj si to zle.“ 

 

2.  Morfologické a syntaktické vlastnosti gerundia v hindčine  
 

2.1. Tvorenie gerundia  

 Gerundium je abstraktné podstatné meno, vyjadrujúce akciu alebo stav označovaný 

slovesom. Gerundium má v hindčine tvar zhodný s infinitívom20 zakončeným na -n�, teda 

tvar podstatného mena vzoru la�´k�, napr. kah´n� - hovoriť. Takto použité je skloňované 

v nepriamom páde pomocou –e
21, rovnako ako la�´k� -  la�´ke se, chlapec – z chlapca, kah´n� 

- kah´ne se, hovoriť - z hovorenia.  

2.2.  Slovesné vlastnosti gerundia  

 Hoci gerundium v hindčine prezentuje slovesnú činnosť, ako k neurčitému slovesnému 

tvaru sa k nemu nevzťahujú kategórie času, spôsobu, osoby a čísla. Má však vlastnosti, ktoré 

sú typické len pre slovesá. Nebudem sa zaoberať slovesnými vlastnosťami infinitívu, ktoré 

som spomínala vyššie, teraz pojednám len o vlastnostiach, ktoré sa vzťahujú k slovesnému 

podstatnému menu, gerundiu. To má nasledujúce vlastnosti, ktorými pripomína sloveso: 

 

• Rozlišuje sa pri ňom faktor tranzitívnosti a intranzitívnosti slovesa, čo vyplýva už 

z toho, že je tvorené z kmeňa slovesa, ktorý túto informáciu v sebe nesie. Tento faktor 

                                                 
20 V práci budem používať termín gerundium pokiaľ sa budem zaoberať jeho vlastnosťami vrámci vlastností 
infinitívu ako podstatného mena. 
21 Pretože sa zoberám len použitiu infinitívu ako gerundia, nie tvarom podobným príčastiu, budem pri gerundiu  
uvažovať jeho zakončenie na –�, a –e (nie na –n� a –ne) . 



je však dôležitý, pretože rovnako ako sloveso v prísudku môže byť gerundium 

doplnené priamym predmetom v akuzatíve alebo nepriamym predmetom v ablatíve 

alebo datíve:   

- gerundium intranzitívneho slovesa: 

�j �ne (GRN.i.)  k� mauq� ban gay� hai, is´ke b�d nah� ho sakeg�/ (Yas., s. 

65) 
[dnes prísť príležitosť sa naskytla, tomto po nastať nebude môcť] 
Dnes sa naskytla príležitosť prísť, potom už nenastane. 

 
- gerundium tranzitívneho slovesa doplneného priamym predmetom: 
 

       horí bhī g�y (O.d.)  lene (GRN) kī fikr th�/(Prem., s.300) 
      [Hórí tiež kravu vziať starosť bola] 
       Hórí mal tiež starosti ako vziať kravu. 

 
nav�b d�k´�ar ko (O.d.) bul�ne (GRN) cal� gay�/ (Śarm., s. 41) 
[pána doktora zavolať odišiel] 
Odišiel, aby zavolal doktora. 

 
- gerundium tranzitívneho slovesa doplneného nepriamym predmetom: 

 

don� kī �kh�  ek-dūsre se (O.i.)  kuch kah´n� (GRN) c�h´tī th�, parantu kah 

na saktī thī/ (Dym.) 
 [obidvoch oči jeden-druhému niečo povedať chceli, ale povedať nemohli] 
 Oči obidvoch si chceli navzájom niečo povedať, ale nemohli. 

 
 

• Dymšic22 uvádza použitie infinitívu aj v pasívnom tvare, dá sa ním teda vyjadriť aj 

slovesný rod, napr. kar´n�  'robiť'- kiy� j�n�  'byť urobený' 

khar�bī durust kiye j�ne ke b�d vim�n dillī rav�n� ho gay�/  (Dym.) 
  [závada opravená byť po lietadlo Dillí odcestovalo] 
  Po tom, ako bola opravená závada, lietadlo odcestovalo späť do Dillí. 
 

• Tiež sa, rovnako ako sloveso, môže byť rozšírený o príslovkové určenia, miesta, času 

spôsobu a príčiny  

        

 is mauke par (Puč.) �n� �hīk nah� hai/  
         [tejto príležitosti pri prísť vhodné nie je] 
         Nie je vhodné prísť pri tejto príležitosti. 
 

• Používa sa v obratoch namiesto použitia vedľajšej vety 

 

                                                 
22 Dymšic, Z. M., Grammatika jazyka chindi, s. 139 



2.3.  Menné vlastnosti gerundia (použitie vo funkcii vetných členov, použitie 
v rôznych pádoch) 
  

Ako podstatné meno sa podobá na abstraktné pomenovenie deja, napr. príchod, 

odchod, písanie atď. Niektoré pomenovanie odvodené od slovies stavových alebo činnostných 

majú rovnaký tvar ako neurčitok slovesa napr. kh�n� - jedlo, jesť,  

Ako neurčitý slovesný tvar má nasledujúce vlastnosti podstatného mena: 

• Má svoj gramatický rod – mužský, ktorý sa používa namiesto zaniknutého neutra 

• Vyskytuje sa v obidvoch formách, vo forme priameho aj nepriameho pádu 

• Vo forme nepriameho pádu vystupuje so všetkými záložkami, môže teda zastupovať 

všetky pády. Na rozdiel od podstatných mien sa však môže vyskytovať v nepriamom páde 

aj bez záložky, čo pri ostatných podstatných menách nie je prípustné. Spojenia s týmito 

záložkami a jeho úlohu v jednotlivých pádoch rozoberiem v nasledujúcej kapitole. (3.1. 

a 3.2.1.– 6.) 

• Môže mať pri sebe prívlastok vyjadrený prídavným menom alebo privlastňovacím alebo 

ukazovacím zámenom. Tento prívlastok vo forme gerundia z neho robí pravé slovesné 

podstatné meno.23 

• Tiež môže byť prívlastok vzťahujúci sa k infinitívu vyjadrený podstatným menom alebo 

zámenom v nepriamom páde s genitívnou záložkou k�. 

aurat� k� (Pkz) sīn� - piron� (GRN) cal rah� hai/ ( Nag., s. 137 ) 
[ žien šiť – vyšívať išlo ] 

  Prebiehalo šitie a vyšívanie žien 
 

• Vo vete môže mať rovnaké syntaktické funkcie ako podstatné meno. Môže teda 

vyjadrovať: 

a )  podmet: 
 kah´n� (S.) aur b�t hai, kar´n� (S.) bilkul aur/ (Poř.) 

  [povedať iná vec je, urobiť úplne iná] 
  Povedať je jedna vec, ale urobiť druhá.  

b ) mennú časť prísudku 

  vidy�rtiy� k� kartavya (S.) pa�h´n� hai (P.)/ (Dym.) 
  [študentov povinnosť učiť sa je] 
  Povinnosťou študentov je učiť sa. 

c ) priamy predmet 

  phir bhal� barf k� gir´n� (O.d) dekhe (PPt.) bin� kaise lau� j�tī/(A.Kum., s. 

19) 
[potom dobre sneh padať videné bez ako vrátiť sa mohla] 

                                                 
23 Pořízka V., Krátká mluvnice spisovné hindštiny, s.158 



Dobre potom akoby sa mohla vrátiť bez toho aby videla padať sneh. 
 

d ) nepriamy predmet 

tín-c�r din se sūraj´mukhī kī m� aur us´k� b�p mãjul� dīdī se mil´ne ko (O.i.) 
cha�´pa��te (IP.t) rahe/(Viy., s. 29) 
[tri – štyri dni od Súradžmukhina matka a jej otec Mandžulou pani s stretnúť túžili] 
Už tri štyri dni sa Súradžmukhina matka a otec túžili stretnúť s pani Mandžulou. 

 

e ) prívlastok 

mīn� ne use bat�y� ki kaise gir´tī barf dekh´ne kī (Pk.) l�l´s� m� vah ap´ne 

dal se bicha�´kar akelī rah gayī thī/(Kum.A., s. 20) 
[Mína jemu povedala že ako padajúci sneh vidieť túžbe v ona svojej skupiny 
z oddeliac sa sama zostala] 
Mína mu povedala, ako sa, vo svojej túžbe vidieť padajúci sneh, oddelila od svojej 

skupiny. 
 

f ) príslovkové určenie 

taik´sī m� bai�h j�ne ke b�d (Puč.) hī rev� ne ap´ne ko surak�it mah´sūs 

kiy�/ (S. Jain, s. 159) 
[ taxíka do usadnúť po práve Réva seba chránená cítila ] 
Až po tom, ako usadla do taxíka, sa Réva cítila v bezpečí. 

 

3.  Funkcie gerundiálnych konštrukcií 

 

V tejto časti budem rozoberať významy gerundia v jednotlivých konštrukciách. 

Gerundium sa, ako sme si spomínali, vyskytuje v troch tvaroch, ako slovesné podstatné meno 

v priamom páde, v nepriamom páde so záložkou a nepriamom páde bez záložky.  

Slovesné podstatné meno, rovnako ako podstatné mená, možno použiť vo všetkých pádoch 

a so všetkými záložkami. V pádoch sa skloňuje rovnako ako la�´k�, čiže: 

 

Priamy pád:                        la�´k�                             hon� 

Nepriamy pád:                   la�´ke                             hone       

  

3.1. Gerundium v priamom páde na -�   

V priamom páde na -�  sa môže gerundium vyskytovať v nominatíve alebo 

bezzáložkovom akuzatíve. 

Infinitív v nominatíve sa používa na vyjadrenie podmetu – teda ako subjektový infinitív. 



 

ham�rī b�t u�h�n� bhī �hīk na hog�/(Yas., s. 66) 
[náš hovor začínať by správne nebolo asi] 
Začínať náš hovor by tiež asi nebolo správne. 

 
ham� t�r� - t�r� pukar'n� acch� nah� lag't�/ (Nag., s. 138) 
[ nám Tárou – Tárou nazývať dobre sa nezdá ] 
Nezdá sa nám vhodné nazývať vás Tárou. 

 
Okrem toho, ako podmet riadiacej vety s prísudkom minulého nedokonavého času 

slovesa hon� - th� -bol,  vyjadruje dej tesne predchádzajúci pred dejom prísudkového slovesa 

vety vedľajšej. 

So slovesom �n� - ísť v spojení s nepriamym predmetom v datíve s ko vyjadruje 

schopnosť konania deja vyjadreného infinitívom24, ktoré sa do slovenčiny prekladajú často 

ako 'ide mi..., alebo viem.' 

  mujh´ko hindī bol´n� �t� hai/ 
  [mne hindsky hovoriť ide] 

Viem hovoriť hindsky. 

V priamom páde na -� sa používa aj na vyjadrenie ďalších kognitívnych činností25 – 

a to spojení so slovesami sīkh´n� - učiť sa , pa�h´n� - učiť sa, j�n´n� - vedieť, samajh´n� - 

rozumieť a akuzatívu priameho pádu gerundia.  

V rovnakom tvare sa používa sa aj pri vyjadreniach požiadavku pomocou slovies  – 

c�h´n� - chcieť26,  m�g´n� - žiadať, požadovať.27 

 
vah as´m�n m� u�´n� c�h´tī hai, �c�iy� ko chun� c�h´tī hai/ (Kum.A., s. 

21) 
[ ona oblohy v vzlietnuť chcela, výšiek dotknúť sa chcela. 
Chcela vzlietnuť do oblohy, chcela sa dotknúť výšok. 

 
jag´dīś ap´ne pariv�r m� kit´n� mast hai, bos�n j�n� hī nah� c�h´t�/(S. 

Jain, s. 160) 
[ Džagdíš svojej rodine v koľko zabratý je, bostnu odísť vôbec nechce ] 
Aký je len Džagdíš zabraný do svojej rodiny, do Bostnu sa mu vôbec nechce odísť. 

 Vyskytuje sa tiež s výrazmi vnímania.  

daftar se lau�e to pit�jī ko dar´v�ze se hī us´k� ron�-cīkh´n� sun�ī de gay�/ 

(Jośí, s. 43) 
[kancelárie z vracajúci sa tak otec dverí od už jeho plakať-nariekať bolo počuť] 

                                                 
24 Dymšic, Z. M., Grammatika jazyka chindi, s.149 
25 Kostić S., Verb Syntagmata in Hindi (Structure and Functions), s.16 
26 Sloveso c�h´n� sa zvyčajne v gramatikách uvádza s použitím adjektiválneho infinitívu. Niektorí starší autori 
skutočne uvádzajú toto použitie ako jediné a použitie s akuzatívom na -n� ako nesprávne. V excerpciách sa však 
sloveso c�h´n� vyskytovalo práve v tejto konštrukcii a aj novšie odborné práce a gramatiky sa skôr prikláňajú k 
tomuto použitiu    
27 Dymšic uvádza použitie adjektiválneho infinitívu aj so slovesom m�g´n�. 



Ako sa otec vracal z kancelárie už od dverí počul jeho krik a plač. 
 
 

V nominatíve a akuzatíve sa používa infinitív v spojeniach s výrazmi ako śurū/ 

�rambh kar´n� - začať , śurū/�rambh hon� -začať sa, khatm kar´n� -skončiť, khatm hon� - 

skončiť sa, pasand kar´n� - mať rád, pasand hon� - páčiť sa, sambhav hon� - byť možný. 

Väčšina autorov sa však zhoduje v použití týchto výrazov s gerundívom. Pořízka28 hovorí, že 

tieto výrazy sa spájajú s gerundiom len vtedy, pokiaľ sú predmetom na -� a sami nie sú 

rozvinuté predmetom. To sa však nedá určiť, pretože majú tvar infinitívu na -�, ktorý je 

v tomto prípade rovnaký ako pre gerundium aj pre gerundivum. Celkovo, používanie gerundia 

a gerundíva v týchto výrazoch nie je ustálené. Správne by sa, ale malo v týchto výrazoch 

používať gerundivum.  V excerpovaných príkladoch som našla dva príklady so zhodou. 

V obidvoch by mal gerundivom vyjadrený infinitív slúžiť vo funkcii podmetu29, s rodom 

predmetu gerundíva je zhodná celá predikácia. V poslednom, treťom príklade táto zhoda 

nebola, hoci je icch� - túžba, prianie podstatné meno ženského rodu, nezhoduje sa ani 

s gerundiom ani s predikátom.   

ab us´ko kh�j (O.d., f.) bhī honī ( GRV, S., f.)  śurū ho gaī thī (P., f.)/  
(Yad., s. 204) 

    [teraz u nej svrab tiež byť začiatok nastal] 
         Teraz u nej tiež začal svrab.  
       
.    us´ne t�r� se pūch´t�ch (O.d.,ag. f.) kar´nī (GRV, S., f.) �rambh  kar dī (P., 

f.)/  (Yas., s. 68) 
      [on Tárou s rozhovor robiť začiatok urobil] 

        Začal sa vypytovať Táry.  
 

lekin b�d m� �ye hu� ke lie tez hav� aur bauch�r se bac´ne kī icch� (O.d.,f.) 
na kar´n� (GRN., S.d., m.) bhī asambhav th� (P., m.)/ (Yas.,II, s. 158) 
[ale neskoro v prišlých pre čerstvý vzduch a dažďa z zachrániť sa prianie nerobiť 
možné tiež nebolo] 
Ale pre tých, čo prišli neskôr, tiež nebolo možné, aby nechceli čerstvý vzduch 
a zachrániť sa pred dažďom. 

 
 

                                                 
28 Pořízka V., Hindština (část I), s. 340 
29 Napriek tomu, že v druhej vete je použité ako nositeľ gramatických kategórií tranzitívne sloveso kar´n�. Je 
použité v agenciáli, preto je v tomto prípade gramatickým podmetom. 



3.2. Gerundium v nepriamom páde na – e s jednotlivými záložkami 

 Použitie gerundia so záložkami je rovnaké ako používanie záložiek u podstatných 

mien. Rozdiel je v sémantike, význam záložiek je abstraktný, musí sa prispôsobiť vyjadrenej 

abstrahovanej činnosti.  

3.2.1. Gerundium so záložkami k�, kē, kī 

Infinitív, ako už bolo spomínané, môže s genitívnymi záložkami -k�, -ke, -kī slúžiť 

v úlohe prívlastku: 

"cal/ bīm�r vah pa�´te hai, jinh� bīm�r pa�´ne kī fur´sat hotī hai/(Prem., 

s.301) 
    [choď! Chorí ten stáva sa, komu chorým stať sa čas býva] 
    Ale choď! Ten býva chorý, u koho je na chorobu času. 
 
  ky� sac´muc us´ke sap´ne s�kr hone k� samay � gay� th�?(Kum.A., s. 22) 

[ či naozaj jej snov splniť sa čas prišiel ] 
Či naozaj prišiel čas, kedy sa jej splnili sny? 

   
�d´mī, aurat aur avayask bacce bhī the jo c�r paise kam�ne ke l�lac m� g�v 

kī zamīn cho� cale the/(Viy., s. 25) 
[muži, ženy a samozrejme deti tiež boli ktoré štyri paisi zarobiť túžbe vidiecku pôdu 
zanechajúc išli] 
Boli takí muži, ženy a samozrejme aj deti, ktoré v túžbe zarobiť pár paisov zanechali 
vidiecku pôdu a išli. 

 
 

V spojení bez nadväzujúceho objektu alebo subjektu so sponou hon� - byť sa používa 

na vyjadrenie účelu, určenia. Tiež na vyjadrenie úmyslu alebo rozhodnutia niečo vykonať. 

 

jhaniy� k� man bhī abhī kuch din yah� rah´ne k� th�/(Prem., s. 299) 
[Džhanijine vnútro tiež teraz niekoľko dní tu ostať bolo] 
Džhanija tiež bola za to, aby tu ešte pár dní ostala. 

  
Môže byť rozšírené aj časticou s�, ktorá sa pripája k adjektívam a vyjadruje 

podobnosť. 

pit�jī ne bakul ko samjh�ne ke lie m� ko ���´ne k�-s� abhinay kiy�/( Jośí, s. 

43) 
[otec bakulovi dohovoriť pre matku hubovať ako zahral] 
Aby otec Bakulovi  dohovoril, zahral akože hubuje matku. 

 



Gerundium s genitívnymi záložkami môže byť riadené aj pomocou adjektív. Medzi 

najčastejšie používané patria yogy, l�yaq, qábil
30, všetky znamenajú 'vhodný', 'hodný' 

(niečoho).       

  
yah film dekh´ne yogy th�/ 

 [tento film vidieť hodný bol] 
 Tento film sa oplatilo vidieť. 

3.2.2. Gerundium so záložkou ko 

So záložkou ko sa infinitív používa v datíve alebo v akuzatíve podľa toho, akým 

slovesom je vyjadrený predikát. Pokiaľ je toto sloveso tranzitívne, jedná sa o akuzatív 

gerundia, pretože tranzitívne slovesá vyžadujú priamy predmet. Tieto konštrukcie nie sú až 

tak časté, najviac sa používajú so slovesom kah´n� - povedať, v tomto prípade skôr vo 

význame požiadať, podobne sa využíva aj so slovesami, ktoré vyjadrujú príkaz alebo zákaz 

vykonania nejakej činnosti, ako m�n´n� - zakázať, ale aj slovesá vyjadrujúcu žiadosť, túžbu 

cha�´pa��n� - túžiť. 

us´ne un log� ko bai�h´ne ko kah� aur bol� ki mujhe purī ne bul�y� hai, maĩ 

abhí pandrah – bís mina� m� �t� hai/(Yas., s. 65) 
[on tých ľuďí sadnúť požiadal a povedal že mne Purí volal, ja teraz pätnásť dvadsať 
minut v prídem] 
Požiadal ľuďí, aby si sadli  a povedal: „Volal mi Purí, že príde za pätnásť dvadsať 
minút.“ 

 
t�y� jī ne use parīk�� dene aur ghar se b�har nikal´ne ko man� kar 

diy�/(Yas., s. 65) 
[Pán Táyá jej zložiť skúšku a vychádzať domu z von zákaz dal] 
Pán Táyá jej zakázal skladanie skúšky a vychádzanie z domu. 

 
 

Naopak oveľa častejšie sa používajú datívne gerundiálne konštrukcie s pohybovými 

slovesami j�n� - ísť, odísť, �n� - prísť, cal´n� - síť, chodiť, ghūm´n� - prechádzať sa.. V nich sa 

pomocou gerundia vyjadruje účel pohybu. 

 

ve kam´re m� calne ko ghūm hī rahe the ki unh�ne bangle m� ek k�r �tī huī 

dekhī/ (B.Var., s. 98) 
[oni do izby aby vošli kráčali keď v prízemnom domčeku jedno auto prichádzať 
videli] 
Akurát kráčali, aby vošli do izby keď v prízemnom domčeku zbadali prichádzať auto. 

 
 

                                                 
30 Pořízka V., Hindčina (část I), s. 338 



Ďalším typom sú konštrukcie s gerundia so záložkou ko a určitého tvaru slovesa hon� 

- byť. Vyjadrujú dej nastávajúci, zamýšľaný alebo očakávaný.   

 

ky� �h��h´n� hai jaldī �h��h lo, ãdher� hone ko hai/( Jośí, s. 47) 
[ čo hľadať je rýchlo si nájdi, tma byť je ] 
Čo musíš nájsť, si rýchlo nájdi, stmieva sa. 

 
m� m�h bicak�kar rasoī m� j�ne ko thī ki unh�ne rok liy� aur bole:“la�´kī 

to khair abhī nah� by�h´nī/( Jośí, s. 48) 
[ Matka ústa pošklebovajúc kuchyne do ísť bola, keď ju zastavil a povedal:´ dievča 
dobre doteraz nie vydaté] 
Matka pošklebujúc išla do kuchyne keď ju zastavil a povedal: „Dievča nie je doteraz 
dobre vydaté.“ 

 

3.2.3. Gerundium so záložkou m�.  

Gerundium so záložkou m� sa v texte tak často nevyskytovalo. M� je lokálová 

záložka. Výrazy majú obyčajne význam zreteľový. 

la�´ke kī m� k� kah´n� th� ki mīn� ke �ge pa�h´ne, nauk´rī kar´ne m� unh� 

koī �patti nah� thī/ (Kum.A., s. 22) 
[chlapcovej matky reč bola, že Míninom ďalej učiť sa, zamestnanie robiť v nimi 
žiadna prekážka nebola ] 
Chlapcova matka povedala, že v tom, že sa bude Mína ďalej učiť a pracovať, nie je 
žiadna prekážka. 
 

Spája sa aj s prídavnými menami, vyjadrujúcimi zabratie do činnosti vyast – 

zaneprázdnený, pohrúžený, līn – pohrúžený, ponorený. 

is´ke b�d vah ap´nī ś�dī k� k�r� cun´ne m� vyast ho gayī/ (Kum.A., s. 22) 
[ tom po ona svojej svadby oznámenie vyberať v zabratou sa stala ] 
Po tom sa zase zabrala do vyberania oznámenia na svoju svadbu. 

 

3.2.4. Gerundium so záložkou par. 

Použitie gerundia so záložkou par sa vzťahuje najčastejšie na určenie časové, znamená 

pri nejakej činnosti. Na vyjadrenie po sa využíva záložka ke b�d. 

 
kuch aur din bīt´ne par ham´ne dekh�/ (Yad., s. 204) 
[niekoľko ešte dní plynúť pri my sme videli] 
Pri tom, ako uplynulo pár dní sme to zbadali. 

 
 Okrem toho má aj lokatívne použitie vo význame na: 

kais� ajīb v�y´ras hai jo �d´mī kī j�n lene par tul� hai/(Viy., s. 27) 
[aký divný vírus je ktorý ľudí život vziať na zameriava sa] 
Čo je to za divný vírus, ktorý sa zameriava na to, aby bral ľudské životy. 

 



Dymšic31 ďalej hovorí o jeho použití o slovesami tul´n� - pripravovať sa, zameriavať sa, 

usilovať sa .V týchto spojeniach ukazujú na zámer alebo pripravenosť subjektu uskutočniť dej 

naznačený gerundiom napr.  

   
 

vah is ke lie la�´ne par tul� hai/ 
  [on to pre biť na pripravený je] 
  Je pripravený sa za to biť. 
 
 

So slovesnou sponou hon� označuje dej, ktorý má práve nastať  

rel´ga�ī �ne par hai/ 
[vlak prísť na je] 
Vlak má akurát prísť. 

 
V spojení s bhī značí prípustku. 

   

 it´n� sab kar´ne par bhī to mãgarū ne us´par n�liś kar hī dī/(Prem., s. 302) 
         [toľkého všetkého urobenia napriek mangarú žalobu urobil] 
         Napriek všetkému čo sa urobilo ho Mangarú zažaloval. 

3.2.5. Gerundium so záložkou se. 

Môže slúžiť na vyjadrenia ablatívu alebo inštrumentálu. 

Ablatívom infinitívu vyjadruje najviac určenie spôsobu, príčiny. 

 

khar�b p�nī pīne se bīm�rī ba�h j�yegī – it´n� j�n´tī thī/ (Prem., II, s.139) 
[zlej vody piť z choroba narastie – toľko vedela] 
Z pitia zlej vody sa choroba len zhorší – toľko vedela. 

 
Tiež sa používa  na vyjadrenie prostriedku: 

parantu yah na jan´tī thī ki p�nī ko ub�l dene se us´kī khar�bī j�tī rah´tī hai/ 

(Prem., II, s.139) 
[ale to nevedela, že vode var dať s jej skazenosť zmizne] 
Ale nevedela to, že keď dá vodu prevariť, jej skazenosť zmizne.  

 
p�s �ne se ph�sle ky� nah� haĩ?(S. Jain, s. 163) 
[bližšie prísť s vzdialenosť či nie je] 
Keď prídeme bližšie, stratí sa vzdialenosť? 

 
 

Niekedy sa záložka se, rovnako ako záložka ko, vynecháva. Treba preto dávať pozor 

na celkový kontext vety. 

na j�ne bhag´v�n mujhe is´k� ky� da�d d�ge/(Prem.,s.298) 

                                                 
31 Dymšic, Z. M., Grammatika jazyka chindi, s. 155 
 



 [neísť (z) boh mne za to akú palicu dá] 
 Keď tam nepôjdem, ako ma boh za to potrestá. 

 
Používa aj so zloženou záložkou se pahle – pred, znamená pred nejakým dejom, 

stavom. 

j�ne se pahle sab´ne surendra se c�y pīne kī pharm�iś kī/(Yas., s. 65) 
[pred odídením všetci so surendrom čaju pitie požiadali] 
Pred odchodom si všetci chceli vypiť so Surendrom čaj. 

 

3.2.6. Gerundium s rôznymi zloženými záložkami. 

 Hindčina pozná okrem zmienených jednoduchých záložiek aj záložky zložené, ktoré 

sú pôvodom podstatné alebo prídavné mená, poprípade príslovky. Vyskytujú sa buď 

samostatne (dvar� - cez, samet - s ) alebo s genitívnymi záložkami, najčastejšie s ke (ke �ge – 

pred, ke nika� - blízko) alebo s kī (kī or, kī taraf – smerom), môžu sa vyskytovať za alebo pred 

(ke bin� - bez) podstatným menom alebo gerundiom. Gerundium sa používa s rovnakými 

zloženými záložkami ako podstatné mená, s určitými však častejšie. Najviac sa používa so 

záložkou ke lie – pre, slúži podobne ako ko na vyjadrenie účelu, najčastejšie za ňou nasleduje 

pohybové sloveso cal´n� - ísť, chodiť, �n� - prísť, j�n� - ísť, odísť, ba�h´n� - vykročiť alebo so 

slovesami l�n� - priniesť, bhej´n� - poslať. Tieto vety sa do slovenčiny prekladajú pomocou 

účelovej vedľajšej vety s použitím spojky aby. 

 
asad k�fī ke d�m dene ke lie kaun�ar kī or ba�h gay�/(Yas., s. 67) 
[ Asad kávy ceny dať pre pokladni smerom vykročil ] 
Asad vykročil smerom k pokladni, aby zaplatil za kávu. 

 
 

be��, ap´ne b�b� ko liv� l�o j�kar kh�n� kh�ne ke lie! (B.Var., s. 102) 
[synu, svojho otca prines idúc jedlo jedenie pre] 
Synu, idúc zober zo sebou svojho otca, aby sa išiel najesť. 

 
Za záložkou ke lie môže nasledovať aj podmet, označujúci zvyčajne nejakú vec, 

v kombinácii so slovesami rakh´n� - položiť, mať a hon� - byť. Vtedy vyjadrujú účel, použitie. 

Do slovenčiny sa prekladajú pomocou slovesného podstatného mena a predložky na (na 

spanie, na písanie). 

 
rah´ne ke lie p�s m� hī jhuggī-jhop´�ī rakhī th�/(Viy., s. 25) 
[bývať pre blízko v práve chajde –chatrč mala] 
Na bývanie mala blízko chatrč. 

 
sen� ke bhinn – bhinn dal� ke sip�hiy� k� vetan b��'ne ke lie alag-alag 

daftar the/ (V.Varm, s. 52) 



[ armády rôznych – rôznych oddielov vojakov plat pridelovať pre rozličné – rozličné 
kancelárie boli ] 
Pre rozdeľovanie platov vojakom rozličných oddielov armády boli rôzne kancelárie. 

 
Medzi ďalšie často používané záložky patria ke k�ran – kvôli, ke s�th – spolu s,   

ke b�d – po (časový význam). Gerundium so zloženými záložkami asi najviac slúži na 

zastúpenie vedľajších viet. Gerundium je často rozšírené príslovkovým určením, okolnosti 

deja sú jasne vysvetlené.  

 

aur day�n�th ke j�ne ke s�th r�m´n�th kī cet´n� ek�ek j�g u�hī/(B.Var., s. 

100) 
[Dayánáthovým príchodom spolu s Rámnáthova myseľ sa odrazu prebudila] 
Spolu s Dayánathovým príchodom sa odrazu prebudila aj Rámnáthova myseľ. 

 
din bhar lū aur dhūp m� kar´ne ke b�d vah ghar �t�, to bilkul mar� 

hu�/(Prem., s.301) 
[deň celý horúcom vetre a slnku na robiť po on domov prichádzal, úplne mŕtvy  bol] 
Keď prišiel po celodennom pracovaní v horúcom vetre a na slnku, bol úplne  mŕtvy. 

 
kuch din bīm�r sī rah´ne ke k�ra� bi�iy� dub´l� gaī thī/( Yas.,II, s. 160) 
[niekoľko dní chorľavý zostávať kvôli synáčik chudým sa stal] 
Kvôli tomu, že bol niekoľko dní chorý, synáčik pochudol. 

 
is tarah, pa�h´ne-likh´ne ke lih�z se bhī tumh� mujh par śarm kar´ne kī 

zarūrat nahĩ/ (Jain., s. 90) 
[takto , písať - čítať ohľadom s tiež tebe mňa na hanba robiť nutnosť nie je] 
Takto, s ohľadom na vzdelanie sa tiež nemusíš za mňa hanbiť. 

 
 
 

3.3.  Bezzáložkové gerundium na – e  

Spojenia gerundia na –e so záložkami sú dôležité, gerundium sa v nich však správa 

rovnako ako podstatné meno, a môže sa spájať s hocijakým slovesom, pričom ho nijak 

neriadi. Bezzáložkové gerundium na –e sa naopak spája len s obmedzeným počtom slovies, 

podobne ako predmetové gerundium na -�, predmetové väzby sú však pomerne voľné. 

Spojenia s gerundiom na – e pripomínajú použitie latinského supína, preto sa v tomto tvare 

nazýva supínum.32 Spojenia supína so slovesami lag´n�-uľpievať, den� - dať , p�n� - získať, 

obdržať a pohybovými slovesami �n� - prísť, j�n� - ísť, odísť, cal´n� - ísť, chodiť, pahũc´n� - 

doraziť, bhej´n� - poslať atď., naberajú v konštrukciách rôzne morfologické funkcie, 

vyjadrenie počiatku, povolenia.  Tieto slovesá nestrácajú svoj význam, nie sú len čisto 

gramatikalizované, v spojení so supínom majú význam pozmenený využívaný len v týchto 

                                                 
32 Kostić S., Verb Syntagmata in Hindi (Structure and Functions), s. 4 



spojeniach.33 Väzba medzi nimi je podriadená a supínum sa nevyskytuje inak ako v spojení 

s vymenovanými slovesami.Tvoria výrazy, ktoré by bolo ťažké vyjadriť inak, než za použitia 

týchto spojení.   

3.3.1.  Inceptíva s  lag´n�
34 

Najčastejšie použitie gerundia ako supína sú spojenia bezzáložkového gerundia na – 

ne a slovesa lag´n� . Tieto slúžia na vyjadrenie počínajúceho deja, ako inceptíva.  Počínajúci  

dej, sa v hindčine dá vyjadriť tromi spôsobmi a to pomocou35: 

1.) śurū/ �rambh kar´n� (ag.) /hon� (nom.) – začínať / začínať sa 

            2.) bezzáložkového gerundia na -e a lag´n� 

 3.) u�h´n� - vyvstávať, zdvíhať sa 

Všetky tieto tri spôsoby majú rôzny stupeň intenzity deja. Najintenzívnejšie je z nich 

u�h´n�, spája sa obyčajne s kmeňom slovesa.36 

 

Najviac sa však v literatúre používajú spojenia gerundia na –e so slovesom lag´n�. 

Sloveso lag´n� má nepreberne veľa významov (ulpievať, zdať sa, konať sa...) V tejto 

konštrukcii má význam počínajúci, nie je však vylúčené, že sa v nej rovnako môže vyskytnúť 

aj vo forme gerundia. V ňom naberá niektorý zo svojich ďaľších významov.  

 

   tho�ī der ke b�d pant´jī kī racn�� ham� paricit lagne lag�/
37

 
 [trochu chvíľu po pantove práce nám povedomé zdať sa začali] 
 Po nejakej chvíli sa nám Pantove práce začali zdať povedomé.. 

    
 Čo do intenzity, na rozdiel od spojení prechodníku s u�h´n�, ktorý vyjadruje náhly, 

prekvapivý začiatok deja, spojenia s lag´n� nie sú natoľko intenzívne. Majú však v sebe 

určitý stupeň intenzity a náhlosti, čím sa odlišujú od śurū kar´n� alebo �rambh kar´n�. 

Vyjadrujú hlavne dej, ktorý nebol zamýšľaný ani naplánovaný.  

 

   ve kam´re m�  bai�h´kar �nev�le kī pratīk�� karne lage/(B.Var) 
      [oni v izbe sadnúc si prichádzajúcich čakanie robiť začali] 
       Posadiac sa do izby začali čakať na prichádzajúcich. 

 

                                                 
33 Ibid., s. 24  
34 Kostić S., Verb Syntagmata in Hindi (Structure and Functions), s. 17 
35 Kostić S., Verb Syntagmata in Hindi (Structure and Functions), s. 19 
36 Sloveso u�h´n�  patrí medzi tzv. intenzifikátory, ktoré sa spájajú s kmeňom slovesa (prechodníkom). 
V spojení s kmeňom slovesa vyjadruje dokonavosť deja, začiatok deja, poprípade orientáciu deja smerom hore.  
37 Shapiro, M. C., „Hindi lagn�: A Study in a Semantic Change“ in: Journal of the American Oriental Society, 
Vol. 107, No.3 ( jul. – Sep.., 1987), s. 404 



rev� usī kī plo� gin´ne lagī/ (S. Jain, s. 162) 
     [Revá jej záhyby počítanie začala] 
       Revá začala počítať jej záhyby. 
  

   jhag´�� hone lag�/(Yas.,II, s. 159) 
      [bitka byť začala] 
       Začala sa bitka. 
  

Intenzita deja a emočné zafarbenie sa väčšinou dosahuje s využitím citovo 

zafarbených slovies ron� - plakať , subak´n� - vzlykať atď., pomocou onomatopoických 

slovies a pomocou zosilnenia ostatných častí vety38. Hlavne sa využíva zdvojenie 

prechodníkov, príslovkové určenia vyjadrujúce náhly časový okamžik ako ac�nak- náhle, 

odrazu alebo príslovkové určenia spôsobu apalak – uprene a iné. 

     
Bacce  rone  lag´te haĩ, " mammī b�th´rūm j�n� hai... "/ (S. Jain, s.163) 

               [deti plakať začali, „ mámííí kúpeľne ísť je…“] 
              Deti sa rozplakali, „ mámííí, musíme do kúpeľne...“ 

 

us´ke h�daya se ek marm bhedī cīkh nikal pa�ī vah sir aur ch�tī pī� - pī� 

rone lagī/(Yas., s. 160) 
[jej srdca z jeden prenikavý prerážajúci výkrik vyšiel ona hlava a hruď tlčúc plakať 
začala] 
Z jej sdca vyšiel prenikavý výkrik, tlčúc si do hlavy a do hrude sa rozplakala. 

 

              Aur  p�gal  kī  tarah  ve kamre m� �ahal´ne lage/(B.Var) 
[a blázna spôsobom oni v izbe prechádzať sa začali] 
A ako blázni sa začali prechádzať po izbe. 

 
us´kī �kh� band ho gay� aur jīvan kī s�rī  sm�tiy� sajīv ho – hokar h�daya - 

pa� par �ne lagī/(Prem., s.304) 
[jeho oči zavreté nastali a života pruh spomienok živý stanúc sa srdca plátno na 
prichádzať začal] 
Jeho oči sa zavreli a pruh jeho spomienok naraz ožil a začal sa premietať na plátno 
jeho srdca. 
 

aur don� bahu� turãt ghūm´kar dekh´ne lag�/ (Nag., s. 141) 
[a obidve nevesty hneď otočiac sa pozreli] 
A obidve nevesty otočiac sa pozreli. 

 

3.3.2 Permisíva s den�
39 

Bezzáložkové gerundium so slovesom den� - dať, darovať sa používa vo výrazoch 

s významom dovoľovať. Je podobné výrazom s ij�zat den� - dať povolenie, v ktorých sa tiež  

používa gerundium, ale vo funckii prívlastku k ij�zat.  

                                                 
38 Kostić S., Verb Syntagmata in Hindi (Structure and Functions), s. 21 
39 Ibid., s. 22 



  is samay mujhe l�haur se j�ne kī ij�zat kaun deg�?(Yas., s. 66) 
v tom čase mne z Láhauru na odídenie dovolenie kto dá? 
Kto mi v tom čase dovolí odísť z Láhauru? 
 

ab mar´ne de/ (Prem., s.305) 
 [teraz umretie daj] 

   Teraz mi dovoľ umrieť. 
 

Často sa používajú pri uvažovaní vo forme rečníckej otázky. 40 

th�kur ke ku� par kaun ca�h´ne deg�? (Prem.,II, s.139)  
[thákurovej studne na ale kto vyjsť dovolí] 
Ale kto dovolí vyjsť na thákurovu studňu? 

 
use ky� sone nah� deg�?(Yas., II, s.161) 
 [jemu čo spanie nedá] 
 Čo mu nedovolí spať? 

 
 So zápornou záložkou na znamenajú opak – nedovolenia určitej činnosti. Záporný 

význam nechať, nechávaťmá ďalej v spojení so slovesami rah´n� - nechať a j�n� - ísť, odísť. 

 

kintu us´ne vah bad´būd�r p�nī pīne ko na diy�/(Prem.,II, s.139) 
                         [ale ona tú zapáchajúcu vodu piť nedá]  

Ale ona zapáchajúcu vodu piť nedovolí. 
  
 j�ne díjie in b�t� ko/  (Poř.) 
 [ísť nechajte tie veci] 
 pusťte tie veci z hlavy 
 
 yah śi��ac�r rah´ne do! (Poř.) 
 [túto zdvorilosť nechať dajte] 
 Nechajte si tejto zdvorilosti! 
  
Sloveso den� v spojení s infinitívom, nemení svoje vlastnosti. Vystupuje ako 

tranzitívne sloveso. 

Dymšic41 uvádza, že den� môže vystupovať aj v pasíve: 

 

Ise j�rī rah´ne nah� diy� j� sak´th�/ (Dym.) 
[takto pokračovať dovolené nemohlo byť] 
Nemohlo byť dovolené takto ďalej pokračovať. 

 

                                                 
40 Dymšic, Z. M., Grammatika jazyka chindi, s.  152 
41 Dymšic, Grammatika jazyka chindi, s. 152 



3.3.3. Abilitíva s p�n�
42  

Sloveso p�n� - získať, obdržať v spojení s bezzáložkovým gerundiom na – ne sa 

používa v situáciaách, keď subjekt dostane povolenie alebo zvolenie na dej vyjadrený 

gerundiom, vo významoch 'smieť, mať možnosť, mať príležitosť'.43 Obvykle sa používa  

v zápore, zápornou časticou môže byť buď nah� alebo na. 

 

Vah j�ne na pat� hai/ (Poř.) 
[on ísť nesmie] 
Nesmie ísť. 

 

 
Sloveso p�n� v spojení s infinitívom vystupuje v dokonavých časoch ako 

intranzitívne sloveso, teda s väzbou s nominatívom, hoci normálne vyžaduje agenciál.44  

 

3.3.4. Bezzáložkové gerundium na –e s pohybovými slovesami  

Bezzáložkové gerundium na –e sa s pohybovými slovesami používa ako supínum, 

slúži na vyjadrenie účelu, zamýšľaného deja. Používa sa so všetkými pohybovými slovesami 

bez výnimky najčastejšie so slovesami �n� - prísť, j�n� - ísť, odísť, cal´n� - chodiť, ísť, okrem 

toho so slovesami pahũc´n� - doraziť, prísť, alebo bhej´n� - poslať. Pohybové slovesá sú 

intranzitívne a nespájajú sa s predmetom. Vo väzbe so supínom nestrácajú svoj význam ako 

v spojeniach s prechodníkom, slovesá orientujú dej v priestore, smerom sem, tam, hore, atď., 

v závislosti od pohybového slovesa.45  

 

mahīne m� ek b�r avaśy mil´ne �t�/ (S. Jain, s. 160) 
[mesiaci v jeden krát určite stretnúť sa príde] 
Aspoň raz do mesiaca určite príde, aby sa s nami stretol. 

 

isī samay gãgī ku� se p�nī lene pahũcī/ (Prem.,II, s.140) 
[práve tento čas Gangí  studne z vodu zobrať prišla] 
Práve vtedy prišla Gangí, aby nabrala vodu zo studne. 
 
rukie na, ve to sirf pitz� lene gaye the, us´ke b�d ham pikcar dekh´ne j� rahe 

the/(S. Jain, s. 158) 
[počkajte nie, on len pizzu vziať išiel, tom po my kino pozerať išli sme] 
Ale veď počkajte nie? Išiel len pre pizzu, potom by sme išli pozerať kino. 

                                                 
42 Kostić S., Verb Syntagmata in Hindi (Structure and Functions), s. 23 
43 Dymšic, Z. M., Grammatika jazyka chindi, s. 151 
44  Okrem väzby s jednoduchým prechodníkom, kde sa môže vyskytnúť v oboch typoch väzieb, s nominatívom 
aj agenciálom, pokiaľ ide o prechodník tranzitívneho slovesa. S prechodníkom intranzitívneho slovesa sa 
vyskytuje tiež len vo väzbe s nominatívom. (viz. Pořízka, Hindština I, s. 216) 
45 Kostić S., Verb Syntagmata in Hindi (Structure and Functions), s. 25 
 



 

 3.4.   Použitie gerundia v špeciálnych funkciách s niektorými slovesami, 

záložkami a sufixami 

3.4.1.  Gerundium a sufix v�l� 

 Použitie gerundia a sufixu v�l� patrí k jednému z najčastejších použití gerundia. 

Sufix v�l� sa pripája obyčajne k podstatnému menu v nepriamom páde alebo 

k príslovke. Rovnako ako s podstatným menom sa spája teda aj s gerundiom v nepriamom 

páde zakončeným na –e. Takto sa vytvára tzv. podstatné meno činiteľské. Namiesto sufixu      

- v�l� je možné použiť aj sufix - h�r�, aj keď tento tvar sa vyskytuje skôr v starších textoch. 

Činiteľské podstatné meno môže mať povahu buď podstatného mena alebo prídavného. 

Pokiaľ je v úlohe podstatného mena, vyjadruje nositeľa vlastnosti plynúcej zo slovesného deja 

vyjadreného gerundiom. Pokiaľ je v úlohe prídavného mena, vyjadruje túto vlastnosť samú, 

napr. cal´ne v�l� môže znamenať: a) subst. chodec, chodkyňa  

            b) adj. idúci, chystajúci sa odísť 

 Pripájanie predmetu k činiteľskému podstatnému menu závisí od tvaru slovesa, 

z ktorého je vytvorené gerundium. Ak ide o tranzitívne sloveso, pripája sa predmet buď ako u 

určitých slovesných tvarov, teda v akuzatíve, alebo ako u podstatných mien v datíve alebo 

ablatíve. K intranzitívnym slovesám sa predmet pripája rovnako ako k určitým slovesným 

tvarom.   

mujhe lag�, uskī  �kh� m� pathar ko bhī pidh´l� dene v�lī śakti hai/ (Yad.,s. 

205) 
[ mne sa zdalo, v jej očiach kameň tiež rozpúšťať umožňujúca, dovoľujúca sila  je ] 
zdalo sa mi, že v jej očiach je sila umožňujúca rozpustiť aj kameň. 
 

 Okrem podstatného a prídavného mena, sa používa na vyjadrenie deja, ktorý má 

nastať v blízkej budúcnosti alebo na vyjadrenie zamýšľaného deja. 

ve sab ap´ne – ap´ne ghar j�ne v�le the/ (Yas., s. 65) 
[oni všetci do svojich domov odchádzajúci boli] 
Každý bol na odchode do svojho domu. 

 
ś�gur bol´ne lage, abhī r�t hone v�lī hai/(M. Rak., s. 51) 
[cvrčky hovoriť začali, teraz noc nastávajúca je] 
Cvrčky začali spievať, prichádzala noc. 
 

Príčastie so sufixom v�l�, vyjadujúce zámer môže mať aj odtienok nutnosti. Pokiaľ sa 

sufix má vyskytovať niekoľko krát, obyčajne sa dáva až za posledný člen.46  

                                                 
46 Dymšic, Z. M., Grammatika jazyka chindi, s. 207 



3.4.2. Určenie trvania času pomocou gerundia 

Pomocou záložky m� a slovesom lag´n� sa dá vyjadriť trvanie deja vyjadreného 
gerundiom. 

tumh� m�lūm to hai ki...yah� tak v�pis �ne m� samay lag´t� hai.../ (S. Jain, 

s. 159)  
[tebe známe je že ... tu do späť prísť v čas trvá...] 
Dobre vieš že, vrátiť sa späť až sem chvíľu trvá. 

   
yah� se landan tak ci��hī pahũc´ne m� kit´ne din lag´te hai?(Poř.) 

  [tu z london do list doraziť v koľko dní trvá] 
  Koľko dní trvá, kým príde list odtiaľto do Londýna. 

 Trvanie deja sa môže vyjadriť aj pomocou iných slovies. 

s�t baj´ne m� das mina� b�qī hai/ 
[sedem odbiť v sedem minút zostáva] 
Do siedmej ostáva sedem minút. 

4.  Distribúcia gerundia v hindskom texte  

 

 Pri excerpcii príkladov v hindskom texte som vychádzala z moderných hindských 

poviedok. Najčastejšie sa v texte vyskytovalo použitie s gerundia s genitívom na k�, ke, kī  a  

spojenia so slovesom lag´n�, potom spojenia s pohybovými slovesami j�n�, �n�, caln�. 

Pomerne často boli zastúpené aj spojenia so sufixom v�l�. Príklady na niektoré konštrukcie 

sa nevyskytli vôbec, napr. spojenia bezzáložkového gerundia na – e  so slovesom p�n� - 

získať, obdržať.  Kvôli prehľadnosti práce nebudem nasledujúce príklady komentovať, 

špeciálne prípady som zmienila už v predchádzajúcich kapitolách, táto kapitola slúži 

predovšetkým na ilustráciu, aká je dôležitá funkcia gerundia v súčasnej hindčine a aká veľká 

je jeho úloha pri tvorbe rozvitých viet. Niektorí autori tento tvar takmer vôbec vo svojom 

jazyku nepoužili (napr. R�y), dá sa však povedať, že v každej poviedke bolo pomerne hojne 

využité, o čom svedčí aj veľký počet príkladov.   

 
 
Gerundium v priamom páde na - �  

 
Nominatív (3.1) : 

1. ham�rī b�t u�h�n� bhī �hīk na hog�/(Yas., s. 66) 
[náš hovor začínať by správne nebolo asi] 
Začínať náš hovor by tiež asi nebolo správne. 
 

2. is zam�ne m� mo�� hon� behay�ī hai/(Prem., s.303) 
[týchto časoch v tučný byť nehanebnosť je] 
Byť v týchto časoch tučný je nehanebnosť. 



 
3. kh�lī pe� p�nī pīn� �hīk nah�/(Prem., s.304) 

[prázdne brucho vodu piť správne nie je] 
Nie je vhodné piť vodu na prázdne brucho. 
 

4. subah - ś�m pah��� m� ghūm´n�, barf se �hakī gha�ī k� vilak�a� saudary nih�r´n�   

aur      din´bhar m� ke mam´t� bhare �cal kī ch�y� m� bai�h us´ke h�th ke bane am�t 

sarīkhe pah��ī pak´v�n kh�n�/ (Kum.A., s. 21) 
[ráno –večer horách v prechádzať sa, snehom s pokrytú udalosti neobyčajnú krásu pozorovať a 
deň     celý matkinou oddanosťou plný okraju tieňa v sediac jej rúk zhotovené amritu podobné 
horské smaženky jesť] 
od rána do večera sa prechádzať v horách, pozorovať tú neobyčajnú snehom pokrytú nádheru a 
po celý deň sediac v okraji tieňa matkinej oddanosti jesť jej rukami zhotovené božskému 
nektáru podobné horské smaženky. 
 

5. ham� t�r� - t�r� pukar'n� acch� nah� lag't�/ (Nag., s. 138) 
[nám tárá – tárá nazývať dobre sa nezdá] 
 Nezdá sa nám vhodné nazývať vás Tárou. 
 

6.  is'm� k�he k� bur� man'n�? (Nag., s. 139) 
 [tom v čoho zlé považovať] 
  Čo sa v tom dá považovať za zlé? 
 

Akuzatív (3.1) : 

7. t�r� ne bat�y� ki ghar v�le merī kurb�nī de den� hī ap´n� pharj aur dharm samajh 

bai�he haĩ/(Yas., s. 67) 
[Tára vysvetlila že domáci moju obeť dať práve svoju povinnosť a dlh považujú] 
Tára vysvetlila, že doma považujú za svoju povinnosť a dlh urobiť za ňu obeť. 
 

 

Spojenia so slovesom c�h´n�: 

8. ghr�� se maĩne bac´n� c�h� aur b�t se pare ha��kar cal´ne lag�/ (Yad., s. 204) 
[s nenávisťou som seba zachrániť chcel a prútom preč ho zaháňajúc ísť som začal] 
S nenávisťou som sa chcel zachrániť a prútom ho zaháňajúc preč  som sa pohol. 
 

9. "agar maĩ mar´n� c�h�, to nirīh mar j�y---/" (Agy., s. 29) 
[ keby som zahynúť chcel, tak nevinný zomrie ...]  
Keby som chcel zahynúť, zomrie nevinný. 
 

10. "to maĩ ne kah´n� c�h�.../"(Agy., s. 25) 
[ však ja povedať chcel som...] 
"Však som chcel povedať..." 
 

11. Aise vismit – cakit bh�v se dekh� m�n� pūch´n� c�h´tī hai, „ tum kaun ho, ky� �ye? - 

ky� c�hte ho?“ 
[takým prekvapeným – užaslým pocitom s pozrela ako keby spýtať sa chcela, „ ty kto si, prečo 
si prišiel? – čo chceš?] 
 

 
Gerundium v nepriamom páde na – e s jednotlivými záložkami 

Genitív s k�, ke, kī (3.2.1.): 



12. ajīb �kar�a� us m� th� ki dekho to lene kī icch� hotī aur �kh� t�s ho j�t�/ (Yad., s. 

203) 
[divná príťažlivosť v nej bola, že vidiac ho vziať myšlienka prišla a oči smutné nastali] 
Bola v ňom taká divná príťažlivosť,  že kto ju zbadal hneď si ju chcel zobrať a oči mu 
posmutneli 

 
13. 

 

r�m´sevak se pūch´ne kī der thī/(Prem.,s. 300) 
[Rámsévaka sa oneskorenie bolo] 
Bolo neskoro, aby sa pýtali Rámsévaka. 

 
14. 

 

din- bhar use kuch – na – kuch khil�y� - pil�y� j�t� aur us´k� pe� pha�´ne kī sīm� 

tak phul�  - s� lag´t�/ (Yad., s. 203) 
[Deň – celý ona niečím bola kŕmená a jej brucha puknúť hranica nafúknutá vyzerala] 
Celý deň bola niečím kŕmená a jej brucho bolo nafúknuté na hranicu puknutia. 
 

15. �j mujhe ac�nak udhar se guzar´ne k� mauq� mil�/ (Yad., s. 204) 
[dnes mne zrazu odtiaľ z prechádzať príležitosť naskytla] 
Dnes sa mi zrazu naskytla príležitosť tadiaľ prechádzať. 
 

16. mil´ne kī kośiś kar´tī rah´n�/ (Yas., s. 67) 
[stretnúť sa snahu robiaca zostaň] 
Pokračuj v úsilí sa s ním stretnúť.   
 

17. bahut acch�, maĩ bhī samajh´ne k� yatn kar�g�/(Yas., s. 68) 
[veľmi dobre, ja tiež porozumieť snahu urobím] 
Veľmi dobre, ja sa tiež posnažím porozumieť. 
 

18. yah� �ne kī himmat na pa�´tī thī/(Prem., s. 302) 
[tu prísť odvahy nebolo] 
Netrúfal som si sem prísť. 
 

19. horī ne hãs´kar kah� - " to ky� yah mere mo�e hone ke din hai? (Prem., s.303) 
[Horí smejúc sa povedal –  " a či to moje tučný byť dni sú] 
Horí sa zasmejúc povedal - "A či sú to moje dni blahobytu?" 
 

20. us´ne py�s ko rok´ne kī ce��� kī, lekin pratik�a� bhītar kī d�h ba�h´tī j�tī/(Prem., 

s.304) 
[on smäd  zastaviť snahu urobil ale každým okamihom vnútorná horúčava sa zväčšovala ďalej] 
Snažil sa zastaviť smäd, ale vnútorná horúčava neustále narastala. 
 

21. ve log bhī jah�-vah� bhale log� ke mak�n y� haveliy� kī or m� chip´kar se sir bac�ne 

kī kośiś kar rahe the/(Yas.II,, s. 158) 
[ tí ľudia tiež kde – tam dobrých ľudí domov alebo predsiení smerom v skrývajúc sa s hlavu 
zachrániť snahu robili] 
Tí ľudia sa skrývali kade tade v domoch alebo predsieňach u dobrých ľudí, v snahe zachrániť si 
hlavu. 
 

22. bindī adhīr ho, puc´k�r-puc´k�r use ap´ne śarīr kī gar´mī se garam rakh´ne kī ce��� 

kar rahī thī/(Yas.,II, s. 160) 
[Bindí znervóznejúc, mazliac – láskajúc jeho svojho tela teplom s teplým udržať snahu robila] 
Bindí znervóznela a láskajúc ho sa ho snažila zahriať teplom svojho tela. 
 



23. yadi m� ke sneh m� bacce ko j��e se bac� lene kī  śak´ti hotī, yadi us´m� bacce k� 

pe� bhar dene kī samarthy hotī/(Yas.,II, s. 160) 
[ keby matkinej láske v dieťa zimy od zachraňovať sila bola, keby nej v dieťatu brucho naplniť 
schopnosť bola] 
Keby bola matkia láska schopná uchrániť dieťa od zimy, keby tak mala schopnoť naplniť bruško 
dieťaťa. 
 

24. nīce se bevakt rone kī �v�z unh� bahut burī m�lum huī/( Yas.,II, s. 161) 
[dola z nevhodne plakať hlas im jej (honor.) veľmi zlý zdal sa]  
Nepáčil sa jej ten v nevhodnej chvíli prichádzajúci plač.  
 

25. bakul ko yah bhī samajh m� nah� �y� th� ki cor� ko ghar dhone kī ky� zarūrat pa� 

gaī aur un´h� it´nī fur´sat bhī kaise mil gaī/( Jośí, s. 47) 
[Bakulovi to tiež rozumu do nešlo že zlodeji dom vyčistiť aká nutnosť nastala a im toľko času 
tiež ako sa naskytlo] 
Bakul tiež nevedel pochopiť prečo zlodeji považovali za nutné vyprázdniť dom a tiež odkiaľ 
mali na to toľko času. 
 

26. is´m� rone kī ky� b�t hai?( Ráy, s. 107) 
[ tom v plakať aký dôvod je ] 
Čo je v tom na plač? 
 

27. pandrah din se us´k� bukh�r utar´ne k� n�m hī na le rah� th� �khirk�r bec�rī.../ 

(Viy., s. 26) 
[ pätnásť dní od jeho horúčka zklesať meno práve nebrala nakoniec úbožiatko...] 
Po pätnásť dní jeho horúčka nezostupovala, nakoniec úbožiatko.... 
 

28. �j sãsk�t kī k�pí j�c´ne kī barī thī/(Viy., s. 28) 
[dnes sanskrtu zošity kontrolovať rada bola] 
Dnes bola na rade kontrola zošitov zo sanskrtu. 
 

29. us´ne �kh� m�d´ne kī ce��� kī/(M. Rak., s. 50) 
[ona oči zavrieť snahu urobila] 
Pokúsila sa zavrieť si oči. 
 

30. gir´tī barf dekh´ne kī ummīd m� śahar ke kōlej hos�al se la�´ke-la�kiy� k� ba��-s� 

grup krismas se ek din pah´le hī vah� � gay� th�/ (A.Kum., s. 19) 
[ napadaný sneh vidieť túžbe v mestský internát z chlapcov a dievčat veľká skupina vianoc 
z jedn deň pred práve tam prišla] 
Práve deň pred vianocami, v túžbe vidieť napadaný sneh, prišla z mesta z internátu veľká 
skupina chlapcov a dievčat. 
 

31. b�kī la�´ke- la�´kiy� kaī b�r barf k� naj�r� dekh cuke the, kaī b�r aur dekh´ne kī 

haisiyat bhī rakh´te the/(A.Kum., s. 19) 
[ zostávajúci chlapci a dievčatá niekoľko krát snehu výjav už spozorovali, niekoľko krát ešte 
vidieť schopnosť tiež zostali ]  
Tí chlapci a dievčatá, ktorí ostali už niekoľko krát sneh videli, ostali, aby si ho ešte pár krát 
pozreli. 
 

32. har b�r vah phir dau�´kar phir use ap´ne m� same�´ne k� pray�s kar´tī/(A.Kum., s. 

19) 
[ každý raz ona potom bežiac zase jeho seba v uchopiť snahu robila ] 



A zakaždým potom sa ho snažila k sebe uchopiť. 
 

33. mīn� ke lie yah vilak�a� anubhav th� us´ne ap´nī don� b�h� phail�kar us nanhe 

b�dal ko ap´ne �lĩgan m� same�´ne kī kośiś śurū kar dī/(A.Kum., s. 19) 
[ Mínu pre to výnimočný pocit bol ona svoje obidve paže rozpriahnuc ten blízky oblak svoho 
objatia v zbaliť úsilie začala ] 
Pre Mínu to bol výnimočný pocit, roztiahla svoje paže a snažila sa zbaliť ten blízky oblak do 
svojho objatia.  
 

34. kisī puruś ke it´ne samíp hone k� yah us´ko bhī pah´l� hī anubhav th�/(Kum.A., s. 20) 
[ nejaký človek toľko blízko byť to jej tiež prvý pocit bol] 
Prvýkrát cítila takú blízkosť k nejakému človeku. 
 

35. gore g�l par pãj� �ik�ne k� ãd�z liye vah bolī/(Nag., s. 139) 
[ bielu tvár na dlaň oprieť spôsobom vezmúc ona povedala ] 
Spôsobne si oprela dlaň o bielu tvár a povedala. 
 

 
Gerundium so záložkou ko (3.2.2): 

Akuzatív + ko + tranzitívne sloveso 

36. r�m´k�lī ne use �hīk se sul�ne ko h�th ba�h�y� hī th�/(Viy., s. 26) 
[Rámkáli jeho dobre s uložiť spať pre ruku natiahla ] 
Rámkáli k nemu natiahla ruku, aby ho dobre uložila spať. 
 

Datív + ko  + intranzitívne sloveso 

37. khūb´sūr´tī aisī ki jis´ko kah p�ne ko śabd hī na ju��/ (Kum., s. 20) 
[ nádhera taká že hocikomu byť schopný povedať aby slová nezhromaždili sa ] 
Nádhera bola taká, že nikomu by sa nedali dokopy slová, ktorými by ju mohol opísať.  

38. �j to had hī kar dī skūl abhī tak nah� pahũcī, pr�rth´n� khatm hone ko hai aur krodh 

se man-hī-man m� tam´tam� u�h�/(Viy., s. 30) 
[dnes hranica práve prekročená školy do doteraz nedorazila, prosba konca byť je a hnevu 
z duchu v rozpálila sa ] 
Dnes ale prekročila hranicu, doteraz neprišla do školy, už nepomôžu žiadne prosby a od hnevu 
sa v duchu rozpálila.  
 

Gerundium so záložkou m� (lokálové použitie): 

39. moh to un an�th� ko cho� j�ne m� hai, jin´ke s�th ham ap´n� kartavy na nibh� sake/ 

(Prem., s.305) 
[sebeklam tých sirôt opustiť v bol, ktorými s my svoje záväzky záväzky plniť nemôžeme] 
V opustení tých sirôt, voči ktorým nemôžeme plniť svoje záväzky, bol sebeklam.  

40. par ghar lau�´kar rone-cīkh´ne m� sab kuch bhūl gay�/( Jośí, s. 44) 
[ale domov navrátiac sa plakať –vrieskať v všetko zabudol] 
Ale ako sa vrátil domov, v tom kriku-plači na všetko zabudol. 
 

41. lekin is pal us´kī samūcī cet´n� prak�ti k� vah ad´bhut rūp �tmas�t kar´ne m� līn 

th�/(Kum.A., s. 20) 
[ale toho okamžiku jeho celé vedomie prírody on neobyčajným spôsobom pohltený robiť 
v ponorený]  
Ale v tom okanžiku bolo jeho celé vedomie plné prírody, bol ponorený v to ako ho 
neobyčajným spôsobom pohlcuje. 



 
Gerundium so záložkou par (3.2.4.) : 

42. aur cun�v m� h�r j�ne par tum´m� nir�ś� paid� ho gaī/(B.Var., s. 99 ) 
[a vo voľbách poraziť pri sa tebe v sklamanie zrodilo] 
A pri porážke vo voľbách sa v tebe zrodilo sklamanie. 
 

43. jab vah jag´dīś se ś�dī kar´ne par r�jī huī thī to ek b�r yah praśn us´ke man m� u�h� 

th�/ (S. Jain, s. 159) 
[keď ona Džagdíšom s svadbu robiť k prinútená bola tak jeden raz tá otázka jej vnútri v sa 
zdvihla] 
Keď bola prinútená, aby si zobrala Džagdíša, raz sa v jej vnútri zdvihla tá otázka.  

 
 
44. 

 

 

dhaniy� b�hu ko us´ke s�th bhej´ne par r�zī na huī/(Prem., s.299) 
 [Dhaníja nevestu s ním poslať ale svolná nebola] 
 Dhaníja ale nesúhlasila s tým, že by s ním mala poslať nevestu. 
 

45. tho�ī dūr cal´ne par mīn� ko lag�, us´ke h�th - p�v sunn hote j� rahe the/(Kum.A., s. 

20) 
[ trochu ďalej ísť pri Míne zazdalo sa, jej ruky – nohy znecitlivelými sa stávali ] 
Ako popošli ďalej, Míne sa zazdalo, že je končatiny sú čoraz znecitlivenejšie. 
 

Gerundium so záložkou se (3.2.5) : 

46. m�l´tī ke � j�ne se cahal-pahal aur ba�h gay�/(Prem., s. 298) 
[máltínho príchodu s veselie ešte narástlo] 
Veselie ešte narástlo s príchodom Máltí. 
 

47. rūpa ke lie vah pati th�, us´ke jav�n, adhe� y� bū�he hone se us´kī n�rī bh�v´n� m� 

koī an´tar na � sak´t� th�/ (Prem.,s. 299) 
[rúpu pre on manžel bol, jeho mladý, postarší alebo starý bytia z jej ženskej mysli v nejaký 
rozdiel prísť nemohol]  
Teraz bol pre Rúpu manžel, či bol mladý, postarší alebo starec, medzitým nemohol byť jej 
v ženskej mysli žiadny rozdiel. 
 

48. kavit� mujhe nah� �tī, chãd b�dh´ne se to kasīd� k��h´n� kam duśkar m�lūm hot� 

hai, par h�.../(Agy., s. 25) 
[poézia mne nejde, veršom zväzovať z však báseň vyšívať menej ťažké zdá sa, ale áno... ] 
Poézia mi nejde, keď je človek zviazaný veršom zdá sa byť nie tak ťažké vytvárať báseň, ale 
áno... 
 

Se pahle: 

49. sone se pah´le sah´mī – sah´mī ś�nu kah´tī hai, „ mammī h� se calo na!“ (S. Jain, s. 

162) 
[spaním pred ustrašene – ustrašene Šánu hovorí „ mami tu z poď nie!“] 
Pred spaním ustrašený Šánu hovorí, „Mami, poďme odtiaľto, nie?“  
 

 

Gerundium s rôznymi zloženými záložkami (3.2.6.) 

Ke lie 

50. be��, ap´ne b�b� ko liv� l�o j�kar kh�n� kh�ne ke lie! (B.Var., s. 102) 



[synu, svojho otca prines idúc jedlo jesť pre] 
Synu, idúc zober zo sebou svojho otca aby sa išiel najesť. 
 

51. cal´te – cal´te asad ne vahī  �su v�lī k�fī pīne ke lie u�h� lī/(Yas., s. 67) 
[idúc idúc asad tú slzavú kávu piť pre zdvihnúc vzial] 
Ako pokračoval zdvihol tú kávu plnú sĺz, aby sa napil. 

52. asad k�fī ke d�m dene ke lie kaun�ar kī or ba�h gay�/(Yas., s. 67) 
[ Asad kávy cenu dať pre pokladni smerom vykročil ] 
Asad vykročil smerom k pokladni, aby zaplatil za kávu. 
 

53. purī kap´�e badal´ne ke lie bar�m´de m� cal� gay� t�r� sīdhe hī ūpar chat kī or calī 

gayī/(Yas., s. 68) 
[ Purí šaty vymeniť pre verandu na odišiel Tára rovno práve hore strechy smerom odišla ] 
Purí odišiel na vernadu, aby sa prezliekol, Tárá išla rovno smerom hore na strechu. 

54. same�´ne ke lie to koī nah� �t�/( Jośí, s. 43) 
[ balenie pre však nikto neprišiel ] 
Nikto neprišiel, aby to pozbieral. 
 

55. pit�jī sac´muc patr likh´ne ke lie bai�hak ke kam´re m� cale gaye/( Jośí, s. 49) 
[ otec naozaj list napísať pre obývacej izby do odišiel ] 
Otec naozaj odišiel do obývačky, aby napísal list. 
 

56. use sul�ne ke lie us´k� sir sah´l�ne lagī/( Yas.,II, s. 161) 
[jeho uspanie pre jeho hlavu hladiť začala] 
 Aby ho uspala, začala ho hladiť po hlave. 
 

ke b�d: 

57. nauk´rī chū� j�ne ke b�d se vah kuch bol nah� p�te haĩ/(Yas., s. 65) 
[Zamestnancov prepustení po od on nič hovoriť nemôže] 
Po tom, ako prepustil služobníkov už nič povedať nemôže. 
 

58. mah�lak�mī ke cale j�ne ke b�d r�m´n�th ko ais� lag�, m�n� un´m� kuch �vaśyk´t� 

se adhik ka�ut� � gaī hai/(B.Var., s. 97) 
[po mahálakšminom odchode (odídení) sa to tak rámnáthovi zdalo, ako keby ňom s nejakou 
nutnosťou dosť trpkosi prišlo] 
Po Mahálakšminom odchode sa Rámnáthovi zdalo, ako keby z do neho z nejakej potreby vošla 
trpkosť. 
 

59. prabhan�th kī m�tyu kī k�abar p�ne ke b�d se abhī tak r�m´n�th ke mukh m� ann k� 

ek d�n� na gay� th�/ ( B. Var., s. 97) 
[o prabhanáthovej smrti správa po zistení až doteraz rámnáth do úst jedla kúsok nedal] 
Odvtedy, ako sa Rámnáth dozvedel o Prabhanáthovej smrti, až doteraz  nedal do úst ani kúska 
jedla. 
 

Ke k�ran: 

60. din – bhar god y� h�th� m� rah´ne ke k�ran p�v uske �e�he ho gae the, aur vah 

nih�yat  

sust – �l´sī thī/ (Yad., s. 204) 
[celý deň v náručí alebo na rukách zostávať kvôli nohy jej ohnuté sa stali a bola nesmierne 
lenivá] 
Pretože celý deň bola chovaná v lone alebo v náručí, nohy sa jej ohli a bola nesmierne lenivá.  



 
61. ky�ki s�re kul par �p´k� adhik�r th�, is kul k� sv�mī hone ke k�ra�/(B.Var., s. 100 ) 

[pretože nad celou rodinou vaša moc bola, tej rodiny pánom kvôli byť] 
pretože nad celou rodinou bola vaša moc, kvôli tomu že ste boli tej rodiny pánom. 

62. se�h�nī jī n�d na �ne ke k�ra� dukhit ho n�d kī pratīk�� kar rahī thī/( Yas.,II, s. 160) 
[ Séthaní pani spánok neprichádzať kvôli nešťastná byjúc očakávanie robila ] 
Pani Séthaní, nešťastná čakala na spánok, ktorý neprichádzal. 
 

Ostatné zložené záložky 

63. dhaniy� bhī pag´l� gayī thī, use it´nī meh´nat kar´ne se rok´ne ke bad´le khūd us´ke 

s�th bai�hī-bai�hī sut´lī k�t´tī/(Prem., s.301) 
[Dhaníja tiež pobláznená sa stala, ona toľkej ťažkej práce robiť z zastaviť namiesto sama ním 
s neustále sediaca nite priadla] 
Dhaníja sa tiež pobláznila, namiesto toho aby sa po toľkej ťažkej práci zastavila, sedela s ním a 
priadla nite. 

64. t�r� ne kah�, mere lie j�n dene ke siv� aur koī c�r� nah� hai/(Yas.,II, s. 67) 
[tárá povedala, pre mňa života položenia žiadne iné východisko nie je] 
Tárá povedala: „ Pre mňa okrem položenia života nie je žiadne iné východisko. 
 

 

Bezzáložkové gerundium na – e 

Inceptíva s lag´n� (3.3.1): 

65. b�l us´ke kam hone lage aur śarīr kī su�aul ga�han ke sth�n par ek pat´lī-lambūt´rī 

deśī kutiy� kī sūrat  us m� se b�har nikal´ne lagī/ (Yad., s. 204) 
[vlasy sa menšie byť začali a tela urastená stavba namiesto jedno chudá-vychrtnutá miestnych 
psov podoba okrem toho rysovať sa začala] 
Vlasy jej začali rednúť a okrem toho namiesto urastenej stavby tela začala vyzerať ako ostatný 
vychudnutý miestny psi. 
 

66. lekin vah nah� m�nī, lip´�ī – lip´�ī calne lagī/ (Yad., s.204) 
[ale ona to nebrala na vedomie, pritiskujúc ísť začala] 
Ale ona to nebrala na vedomie a pritiskujúc sa tiež  pohla.  

67. gh��� se maĩne bac´n� c�h� aur b�t se pare ha��kar cal´ne lag�/ (Yad., 204) 
[s nenávisťou som seba zachrániť chcel a prútom preč ho zaháňajúc ísť som začal] 
S nenávisťou som sa chcel zachrániť a prútom ho zaháňajúc preč som sa pohol. 
 

68. ve kam´re m�  bai�h´kar �nev�le kī pratīk�� karne lage/(B.Var) 
[oni v izbe sadnúc si prichádzajúcich čakanie robiť začali] 
Posadiac sa do izby začali čakať na prichádzajúcich. 
 

69. jab m� purī jel ho �y� th�, t�r� usk� bahut �dar kar´ne lagī/(Yas., s. 68) 
[vtedy keď Purí väzenie byjúc prišiel, Tárá jeho veľkú úctu robiť začala] 
Keď sa Purí vrátil z väzenia, Tárá si ho začal viac ctiť. 
 

70. horī ne sun� th� to ca�´pa� vah� j� pahũc�, aur ��h �ne roz par khud�ī kar´ne 

lag�/(Prem.,s. 300) 
[Hórí počul tak rýchlo tam idúc dorazil a ôsmej príchodu denne kopanie robiť začal] 
Ako to Hórí počul rýchlo tam dorazil a začal denne od ôsmej kopať. 
 

71. yah kah´te - kah´te use phir kai huī aur  h�th - p�v �ha��e hone lage/(Prem., s. 304) 



[to hovoriac-hovoriac jeho zase zvracanie nastalo a roky-nohy studené byť začali] 
To povediac zase zvracal a končatiny mu zostudeneli. 
 

72. nīr� ke gale m� b�h� ��l kar n�c´ne lagī/(M. Rak., s.49) 
[Nírinej šije v paže položiac tancovať začal] 
 Položil ruky na Nírinu šiju a začal tancovať. 
 

73. godhūli ke gah´re rahasyamay p���hapa� par vah ek t�r� jhil´mil�ne lag�/ (M. Rak., 

s.51) 
[súmraku temnom tajomnom plátne na ona jedna hviezda blikotať sa začala] 
 Na plátne temného a tajomného súmraku začala blikotať hviezda. 
 

74. vic�r� ko us ne jha�ak diy�, u�h kar phir �ahal´ne lagī/(M. Rak., s.51) 
[myšlienky ona zatriasla, zdvihnúc sa potom prechádzať sa začala] 
 Pretriasla myšlienky, zodvihla sa a začala sa prechádzať. 
 

75. sardiy� se sūne v�k�� par k�pal kas´mas�ne lage the/(S. Jain, s. 159) 
 [zimy z holých stromoch na púčiky triasť sa začali] 
  Na ešte po zime holých stromoch sa začali triasť púčiky. 
 

76. cīkh - puk�r mac´ne lagī/(Yas.,II, s. 159)  
[výkrik – krik prepuknutie začalo] 
 Strhol sa rámus. 
 

77. is sab ke ūpar god m� chipe, sardī aur bhūkh se bil´khate bacce ap´n� par hote aty�c�r 

ke pratik�r m� cil�ne lage/(Yas.,II, s. 159) 
[to všetko nad náručí v ukryté, zimy a hladu z nariekajúce deti sebe na nastanom násilí za 
odplatu kričať začali] 
Nad to všetko začali v náručiach ukryté a od zimy a od hladu nariekajúce deti na odplatu za 
násilie na nich spáchané kričať. 
 

78. ūpar lih�f m� le� kar se�h�nī jī bhag´v�n k� n�m letī huī bhag´v�n se bhik�� 

m�g´ne lagī/ ( Yas.,II, s. 161) 
 [hore pokrývke v ležiac paní Sethání bohove meno berúca boha od žobranie začala] 
  Hore paní Sethání ležiac v pokrývke začala prosiť Boha. 
 

79. aur bakul phir subak´ne lagī/ ( Jośí, s. 44) 
[a bákul vzlykať začala] 
 Bákul sa rozvzlykala. 
 

80. ãt m� sūraj´mukhī k� n�m puk�r�, us´k� rol nambar bhī �khirī th� aur kh�lī h�th 

kl�s-tīcar ke s�m´ne kha�ī ho gayī aur kha�e-kha�e kah´ne lagī, „dīdī �j.../“ (Viy., s. 

25) 
[konci na Súrajmukhine meno zavolané, jej klasifikačné číslo tiež posledné bolo a prázdnou 
rukou triednu učiteľku pred sa postavila a stojac-stojac hovoriť začala „Dídí dnes...“] 
Na konci bolo vyvolané Súradžmukhine meno, jej klasifikačné číslo bolo tiež posledné a ona sa 
s prázdnymi rukami postavila pred učiteľku a stojac začala: „Dídí, dnes....“ 
 

81. mãjul� dīdī ne �nan – phanan m� k�pī  ap´nī mez par rakh dī aur kak�� m� pa�h�ne 

lagī/(Viy., s. 25) 
 [Pani Mandžulá okamžiku v zošity svojom stole na nechajúc dala a v triede vyučovať začala] 
  Pani Mandžula rýchlo dala zošity na stôl a začala vyučovať v triede. 



 
82. nīce kī chat par ap´nī kha�oliy� m� pa�ī huī ba�ī kī tīn mahīne kī bi�iy� rone 

lagī/(Nag., s. 140) 
[nižšej streche na svojej postieľke v položené staršej trojmesačná dcéruška plakať začala] 
Na dolnej streche vo svojej postieľke položená trojmesačná dcéruška staršej nevesty začala 
plakať.  
 

83. gãgī kī ch�tī dhak-dhak kar´ne lagī/ (Prem.,II, s.139) 
[gangina hruď búšiť začala] 
Gangí sa rozbúšilo srdce.  
 

84. ��g� ke bíc m� p�ch dab�e ´ky�- ky�´ cīkh´tī vah ek tarf ha� gaī aur sa�ak ke kin�re 

bai�hī ek strī ke p�s kha� ī hokar apalak mujh dekh´ne lagī/ (Yad., 204) 
[uprostred ríkš vrtiac chvostom ´pječo-pječo´ nariekajúca ona na jednej strane zastala a na ulici 
okaji sediacej jednej žene pri stojaca ostanúc uprene mňa pozerať začala] 
Uprostred ríkš, ako vrtela chvostom a nariekala ´pječo-pječo´, zastala na jednej strane 
a postaviac sa k žene sediacej na kraji ulice na mňa uprene začala pozerať. 

 
Permisíva s den� (3.3.2) : 

85. kisī prak�r kī apūr�t� ko us´ke andar �ne hī na detī thī/(Prem., s. 300) 
[nejakého spôsobu neúplnosť v jej vnútri prísť práve nedovolila] 
Nedovolila, aby sa do jej vnútra dostala nejaká nenaplnenosť. 
 

86. ais� vah ap´ne s�th kaise hone de saktī hai, jab´ki us´k� bh�gy us´ke lie kalpan�� ke 

k�itij k� dv�r khole kha�� hai/ (Kum.A., s. 21) 
[tak ona so sebou ako byť dovoliť môže, keď práve jej osud ňu pre predstáv obzoru dvere 
otvorené stoja] 
Ako by mohla dovoliť, aby s ňou bolo takto, keď jej osud pre ňu necháva otvorené dvere plné 
predstáv. 
 

87. par mīn� kī mahattvak�k�� use jīvan se samajhaut� nah� kar´ne detī/ (Kum.A., s. 21)  
[ale Mínine ctižiadosť jej životom s dohodu urobiť nedovolila] 
Ale Mínine ctižiatosti nedovolili uzavrieť dohodu so životom. 
 

88. Na tumh�rī jījī yah hone degī/ 
[nie tvoja staršia sestra to byť nedovolí] 
Tvoja sestra nedopustí, aby tak bolo. 
 

 
 
Spojenia supína s pohybovými slovesami (3.3.4):  

�n� 

89. nīm kī taraf se dv�rik� kī lal´k�r sun�ī dī - cal ha� r�� yah� se, tam�ś� kar´ne �ī 

hai? (Yas.,II, s. 161) 
[kríku nímu smeru od strážcov krik počutie dal – choď zmizni fľandra tu z, cirkus robiť prišla si] 
Od nímového kríku sa ozval strážcov krik – zmizni odtiaľto ty fľandra, prišla si sem, aby si 
robila cirkus? 
 

90. ve samajh´te the ki r�jeśvarī aur r�jeś-brajeś un´se mil´ne, un´se bad� lene 

��ge/(B.Var., s. 100) 
[oni vedeli, že Rádžešvárí a jeho banda ním s sa stretnúť, s ním sa rozlúčiť prídu] 
Vedeli že Rádžešvári a jeho banda prídu, aby sa s ním stretli, rozlúčili. 



91. horī use g�v ke b�har tak pahũc�ne �y�/(Prem., 299) 
[Horí jeho dediny vonku po doprevadiť išiel] 
Horí prišiel, aby ho vyprevadil až vonku z dediny.  
 

92. vah jab daftar m� use lene �y� tab mũśī karam´cand darī par k�gaz phail�ye ap´ne 

bahī-kh�te qalam´d�v�t se ulajhe hue the/ (V.Varm, s. 53) 
[ on keď kancelárii v ho zobrať prišiel vtedy úradník Karamčand koberčeku na papier roztiahnuc 
svoje úradné knihy kalamárom s zohol sa ] 
Keď si prišiel do kancelárie zobrať plat, roztiahol úradník Karamčand na koberčeku papiere a 
zohol sa s kalamárom nad úradné knihy. 
 

93. ham to mar bhī j�te haĩ, to koī du�r par jh�k´ne nah� �t�, kãdh� den� to ba�ī b�t 

hai/(Prem.,II, s.139) 
[my zomrieme tiež, ale nikto dvere na nakuknúť nepríde, pomocnú ruku dať veľká vec je] 
Keď aj zomrieme, nikto ani do dverí nakuknúť nepríde, podať pomocnú ruku to už je veľká vec. 
 

 
94. 

 

ku� par do striy� p�nī bhar´ne �yī th�/ (Prem.,II, s.141) 
[studňu ne dve ženi vodu nabrať prišli] 
K studni prišli dve ženy nabrať vodu. 
 

 
j�n� 

95. kah� b�rah –ek baje sone j�t�/ (Prem., s.301) 
[o nejakej dvanástej – jednej hodine spať išiel] 
Chodil spávať o nejakej dvanástej – jednej.  
 

96. �h�kur bhī darv�z� band kar andar �gan m� sone j� rahe the/ (Prem., II, s.141) 
[thákur tiež dvere zavrúc dovnútra dvora v spať odchádzal] 
Thákur tiež zavrel dvere a dovnútra do dvora odchádzal spať. 
 

 
Použitie gerundia v špeciálnych funkciách s niektorými slovesami, záložkami a sufixami 

Gerundium + v�l� (3.4.1) 

97. tumh�rá cho�� bh�ī – tum par viśv�s karnev�l�, tumh�r� bharos� karnev�l�, 

tumh� dev´t� kī tarah pūj´nev�l� - p�gal ho gay� hai! (B.Var., s. 101) 
[tvoj mladší brat – na teba veriaci, tebe dôverujúci, teba ako boha uctievajúci – zbláznil sa] 
Tvoj mladší brat – veril na teba, dôveroval ti, uctieval ťa ako boha – zbláznil sa. 
 

98. hīr� ne n�l�yakī kī to us´ke b�l - bacc� ko sãbh�l´nev�l� to koī c�hie hī th�/(Prem., 

s. 302) 
[Hírom neschopnosť urobená tak jeho deti starajúceho niekoho treba práve bolo] 
 Híra preukázal neschopnosť tak bolo treba niekoho, kto sa postará o jeho deti. 
 

99. ś�gur bol´ne lage, abhī r�t hone v�lī hai/(M. Rak., s. 51) 
[ cvrčky hovoriť začali, teraz noc nastávajúca je ] 
Cvrčky začali spievať, prichádzala noc. 
 

100. skūl na j�nev�le bacc� kī hu�dãg macī hai, patãg� bhī u� rahī hai/ ( Nag., s. 137 )  
[ školy ne chodiacich detí krik stropený je, kamene tiež lietajú ] 
Deti, čo nechodia do školy robia krik, aj kamene lietajú. 

Určenie trvania času (3.4.2): 



101. cetan nīce ap´ne kam´re m� gay�, jaldī – jaldī us´ne vah sū� ut�r ��l�, jise j�te 

samay pahan´ne m� us´ne �dh� ghã�� lag�y� th�/(Aśk, s. 108) 
[cetan dole svojej izby v odišiel, rýchlo –rýchlo on ten oblek zobliekol, ktorého idúci čas nosiť 
v on pol hodiny trval]  
Cetan zišiel dole do svojej izby, rýchlo si vyzliekol oblek, ktorý mal na sebe pol hodiny. 

 

 
 
 
 

5.  Záver. 

 

Rozobrala som podrobne všetky syntaktické javy a funkcie infinitívu ako gerundia 

v hindčine. Na excerpovaných príkladoch je vidieť, že hoci sa správa ako podstatné meno, má 

nezameniteľný význam či už vo väzbe so slovesami alebo pri tvorbe polovetných konštrukcií 

pomocou záložiek. Ako gerundium môže pravdepodobne slúžiť aj spodstatnelé nedokonavé 

particípium a tvar zhodný s dokonavým particípiom zakončeným na -�, s touto možnosťou 

som sa však v textoch nestretla, zmienila som ju, ale jej ďaľšie skúmanie by pravdepodobne 

vyžadovalo skúmanie dialektov hindčiny, kde sa pravdepodobne ešte využíva.  

  Vymenovala som tiež vlastnosti gerundia, ktorými pripomína podstatné meno a 

ktorými sloveso. Gerundium, tvarom infinitívu zakončeného na -�, sa od ostatných 

podstatných mien odlišuje len týmito vlastnosťami:   

•  môže sa vyskytovať v nepriamom páde na -e bez použitia záložky 

• nemá množné číslo 

• nevyskytuje sa vo vokatíve 

• nerozširuje sa pomocou kvantitativných číslovek a vzťažných zámen 

 

Z vlastností, ktoré ho spájajú so slovesom je najdôležitejšia jeho schopnosť spájať sa 

s predmetom, priamym alebo nepriamym a schopnosť spájať sa s príslovkovým určením. 

Vzhľadom na syntaktické vlastnosti, gerundium môže vo vete zastupovať všetky vetné 

členy s výnimkou prísudku. 

Väzby gerundia sú v podstate dve – gerundium so záložkami a gerundium vo väzbe so 

slovesami. Gerundium so záložkami sa používa rovnako ako podstatné meno, vyskytuje sa 

buď v pozícii lokálnej so záložkou m� vo význame zreteľovom. Používa sa s ňou tiež na 



určenie trvania času pri výrazoch so slovesoch lag´n� - ulpievať. Časový význam má väčšinou 

s druhou lokálnou záložkou par, kde znamená pri (konaní určitej činnosti). 

Pri väzbe so záložkami sa gerundium správa ako hocijaké podstatné meno. V samotnej 

práci som rozoberala jeho použitie s každou záložkou osobitne. Niektoré záložky však spĺňajú 

rovnaké alebo aspoň podobné funkcie. Záložky ko a ke lie sú navzájom zameniteľné pri 

vyjadrení účelu s pohybovými slovesami. 

vah use dekhne ko �y�/ 

vah use dekh´ne ke lie �y�/  
[on jeho pozrieť pre prišiel] 

Prišiel sa na neho pozrieť. 

 

Možná zámena záložiek: 

• vyjadrenie účelu –  ko, ke lie,  bezzáložkové gerundium na –e, všetky v spojení 

s pohybovými slovesami 

• vyjadrenie určenia veci - k�, ke lie, obidve v spojení so slovesami hon� alebo 

rakh´n� 

• pri gerundiu záložkami riadeného adjektívami v prípade datívnej väzby je možné 

použiť aj záložky ko, par a  ke lie  

Maĩ la�´ne ko taiy�r hũ/ Maĩ la�´ne ke lie taiy�r hũ/ Maĩ la�´ne par taiy�r 

hũ/ (Poř.) 
  [ja biť sa na pripravený som] 
  Som pripravený sa biť. 

Osobitné sú väzby s gentitívnymi záložkami k�, kē, kī , datívnou záložkou ko alebo 

lokálnou záložkou par a určitými tvarmi slovesa hon�. V týchto spojeniach majú vlastnosti 

odlišné od ich použitia s inými slovesami alebo slovesnými výrazmi. 

• spojenia so záložkou par a slovesom hon� vyjadrujú dej, ktorý má práve nastať 

• spojenia so záložkou ko vyjadrujú dej, očakávaný, ktorý musí nutne nastať (napr. 

východ slnka alebo príchod noci, ktoré sú podriadené prírodným zákonom, dej, ktorý 

vychádza z predchádzajúceho)  

• genitívne záložky k�, ke, kī v spojení so slovesom hon� slúžia zase na vyjadrenie 

účelu alebo určenia veci, na vyjadrenie úmyslu alebo rozhodnutia niečo urobiť  

Na vyjadrenie zamýšľaného alebo v blízkej budúcnosti nastávajúceho deja sa používa 

aj gerundium so sufixom - v�l�. 

Často býva riadené adjektívami, častými sú yogy, l�yaq, znamenajúce 'hodný, stojaci 

za',  �dī – zvyknutý, taiy�r – pripravený, atď. 



So slovesami sa spája vo všetkých troch svojich zmienených tvaroch, je to však veľmi 

obmedzený počet slovies. V akuzatíve sa spája hlavne so slovesami vyjadrujúcimi kognitívne 

činnosti, schopnosť vedieť niečo urobiť sa vyjadruje aj pomocou gerundia v nominatíve a 

slovesa  �n� - prísť. Ďalej s tzv. desideratívami, slovesami s významom želania, žiadania 

alebo chcenia a s výrazmi vnímania. Jeho gerundiálne použitie nie je v jeho tvare na - �, teda 

v nominatíve a akuzatíve, ustálené. S výrazmi śurū/ �rambh kar´n� -začať, začínať, 

śurū/�rambh hon� - začať sa, khatm kar´n� - skončiť, khatm hon� - skončiť sa, pasand 

kar´n� - mať rád, pasand hon� -páčiť sa, sambhav hon�  - byť možné, sa autori zhodujú 

v použití gerundíva. Rozdielne názory majú ale na použitie infinitívu s prídavnými menami 

vyjadrujúcimi ťažkosti muśkil -ťažké, ka�hin – obtiažne, s výrazmi nutnosti zarūrī – nutné, 

�vaśyak – nutné, potrebné, alebo s výrazmi správnosti thīk - správne, acch� - dobré, mun�sib – 

náležité. Pořízka
47

 o nich hovorí ako o výrazoch spájajúcich sa s gerundiom, neuvádza však 

spojenia, kde by pri použití gerundíva musel použiť tvar na – ne alebo – nī. Naopak Dymšic
48

 

sa prikláňa k ich gerundiválnemu použitiu, čo dokladá aj množstvom príkladov. Nazýva ich 

neosobno predikatívnymi výrazmi.  

 is´ke lie ap´nī śaktiy�  (O.d., f.)  jam� karnī (GRV., f.)  �va´šyak hai/ (Dym.) 
 [toto pre svoje sily zhromáždené byť potrebné je] 
 Pre toto je potrebné zhromaždiť svoje sily.  
 

Gerundium v bezzáložkovom nepriamom pád na –e, sa spája len s pohybovými 

slovesami, najviac s j�n�, �n�, cal´n�, pahũc´n� a s trojicou slovies lag´n�, den�, p�n�. 

Supínum sa nevyskytuje inde okrem týchto konštrukcií, je medzi nimi podriadený vzťah. 

Podstatné je, že sloveso, ktoré nesie gramatické kategórie, nestráca aj svoj význam, nezostáva 

len gramatikalizovaným tvarom. Dej v prísudku, vyjadrený pohybovým slovesom, slúži 

činiteľovi deja, aby dosiahol zámer vyjadrený supínom. Môže sa použiť aj so záložkou ko 

alebo ke lie.  Rovnako sa správa aj trojica slovies lag´n�, den�, p�n� v spojení so supínom, 

hoci mení zčasti svoj význam. Sloveso p�n� v gerundiálnych konštrukciách mení svoju 

tranzitívnosť – v dokonavých časoch sa používa v konštrukcii s nominatívom.  

Je dôležité oboznámiť so všetkými fukciami gerundia a jeho použitím. Slovenské 

gerundium nemá rovnakú vyjadrovaciu schopnosť ako gerundium v hindčine, preto treba 

dávať pozor pri jeho preklade. Do slovenčiny sa gerundiálne konštrukcie prekladajú väčšinou 

opisne, pomocou vedľajších viet (platí hlavne pre vyjadrenie účelu a spojení so záložkami), 
                                                 
47 Pořízka V., Hindština (část I), s. 315 
48 Dymšic, Z. M., Grammatika jazyka chindi, s. 155 
 



pokiaľ je možné použitím neurčitku (hlavne výrazy s lag´n�, den�, p�n�), v niektorých 

prípadoch aj za pomoci slovesného podstatného mena na –nie, -enie, -tie. Rovnako to platí aj 

naopak pri preklade zo slovenčiny, kedy si treba uvedomiť, ako sa dá vedľajšia veta nahradiť 

gerundiálnym výrazom.  
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7.  Zoznam použitých skratiek 

 

GRN – gerundium 

GRV – gerundivum 

S –  podmet (subjekt) 

P –  prísudok ( predikát) 

P.t. – prísudok vo forme tranzitívneho slovesa 

P.i. – prísudok vo forme intranzitívneho slovesa 

O.d. –priamy predmet 

O.i. – nepriamy predmet 

PP – príčastie dokonavé  

IP – príčastie nedokonavé 

Pk – prívlastok 

Puč –príslovkové určenie času 

GRN – gerundium 

GRV – gerundivum 

f. – ženský rod (femininum) 

m. – mužský rod (maskulinum) 

sg. – jednotné číslo (singulár) 

Dym. - Dymšic, Zalman M., Grammatika jazyka chindi 

Poř. - Pořízka V., Hindština (část I.) 
 

 

 

 



 

 

 

 

 


