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Transliterace a seznam zkratek

Při transliteraci různých forem hindštiny z dévanágarí do latinky se řídíme zásadou, že má být 
transkripce  přesná  tam,  kde  je  to  nutné,  a  čitelná  a  přehledná  tam,  kde to  nutné  není.  V citacích 
originálních textů proto používáme standardní vědecké transliterace, v českém textu pak standardní 
transkripce dévanágarí do češtiny. V odborné transliteraci se odkláníme od standardní transliterace v 
bodě anusváru – místo  ṁ,  ṃ,  ṅ a  dalších možných variant používám vlnovku ( ),  neboť je podle῀  
našeho názoru nejméně zavádějící, co se týče představy o výslovnosti, kterou si čtenář při pohledu na 
slovo automaticky vytváří. Jedinou výjimkou jsou zavedená jména autorů či děl. Dalším problémem je 
koncová samohláska a [ə] – podle gramatiků bradžštiny (jazyka velmi blízkého jazyku našich padů) 
končí bradžská slova vždy na samohlásku; pokud jsem však citujeme z hindského slovníku (většinou 
HŠS), řídíme se podle výslovnosti MSH. Stejně postupujeme i při zápisu hindských infinitivů a jiných 
slov, kde v určitých situacích dochází k vypouštění a [ə]. Stejně se snažíme řešit i přepisy jmen autorů a 
děl. Místní jména uvádím při citacích literatury v jejich místní podobě, nepřevažuje-li nad ní výrazně 
užívání jejich anglické podoby (Lakhnau, ale New Delhi). Co se týče zkratek, používám je v hojné 
míře především v morfologických tabulkách kvůli úspoře místa, dále pak v textu samotném v případě 
jmen autorů či děl, jedná-li se o autora a dílo hojně citované.

Lingvistické zkratky:

abs. absolutiv
adj. adjektivum
adj. indecl. nesklonné adjektivum
adv. adverbium
adv. loc. adverbium loci
adv. mod. adverbium modi
adv. temp. adverbium temporis
advbz. adverbizer
ak. akusativ
ap. apabhramša
av. avadhí
br. bradžština
bhvr. bahuvríhi
dat. dativ
dir. přímý pád
erg. ergativ
f. femininum
fut. futurum
gen. genitiv
gudž. gudžarátština
h. hindština
imper. imperativ
instr. instrumentál
ip příčestí nedokonavé (imperfect participle)
kaus. kausativum
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komp. kompositum
lok. lokativ
m. maskulinum
MIA středoindoárijské jazyky
MSH moderní standardní hindština
n.a. nepřichází v úvahu
num. číslovka
obl. nepřímý pád
OIA staré indoárijské jazyky
o. marv. stará marvárština
pa. páli
pas. pasivum
per. persky
pkt. prákrt
pl. plurál
postp. postpozice
pp příčestí dokonavé (perfect participle)
ppp příčestí minulé pasivní (past passiv participle)
pron. zájmeno
rel. pron. vztažné zájmeno
sg. singulár
subst. substantivum
tatp. tatpuruša
tém. tématický
v. i. intranzitivní sloveso
v. t. tranzitivní sloveso
z. r. západní rádžasthánština

Zkratky děl:

BSK Premanārāyan aṬ ṇḍan: Brajbhāṣā Sūr Koś, Lakhnau Viśvavidyālaya, 
Lakhnau 1974.

CPM Colin P. Masica: The Indo-Aryan Languages, Cambridge University Press, Cambridge 1991.
GVT Ganesh Vasudev Tagare: Historical Grammar of Apabhraṁśa, Delhi 1987 (1948).
HČS Marková, Dagmar, Jaroslav Strnad, Svetislav Kostić, Renata Svobodová: Hindsko-český 

slovník. Akademie věd ČR, Orientální ústav, Praha 1998.
HŠS Śyāmsundaradās: Hindī Śabdsāgar, Nāgarpracāriṇī Sabhā, Varanasi, New Delhi 1973.
JSH Hawley, John Stratton: Three Bhakti Voices, Mirabai, Surdas and Kabir in Their Times and 

Ours, Oxford University Press, Delhi 2005.
KGG S. H. Kellogg : A Grammar of the Hindi Language, Third ed. Routledge and Kegan Paul, 

London 1965 (1938).
KK Paraṣurām Caturvedī: Kabīr Koś, Smrti Prakāśan, Ilahabad 1973.̥
Lip. V. P. Liperovskij: Očerk grammatiki sovremennogo bradža, Nauka, 

Moskva 1988.
MK Śaśi Prabhā: Mīrā˜ koś, Smrti Prakāśan, Ilahabad 1974.̥
NBS Winand M. Callewaert a Bart Op de Beck: Nirguṇ bhakti sāgar. 
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Devotional Hindī Literature, Manohar, New Delhi 1991.
OHR Vladimír Miltner: Old Hindi Reader, Karolinum – Charles University Press, Praha 1995.
Poř. Vincenc Pořízka: Hindština, Hindī Language Course, Státní 

pedagogické nakladatelství, Praha 1959.
RHŠ Badaríprasád Sākariyā a Bhúpatirám Sākariyā: Rājasthānī-Hindī Śabd Koś, Pa˜caśīla Prakāśan, 

Jaipur 1993.
RSK Sītārām Lālas: Rājasthā˜nī Sabad Kos (Rājasthānī Hindī Brhat Koś). ̥

Caupāsanī Śikṣā Samiti, Jodhpur 1978.
RLT R.L Turner: A Comparative Dictionary of Indo-Aryan Languages, Oxford 

University Press, London 1965.
SBK Vidyānivās Miśra: Sāhityik Brajbhāṣā Koś, Uttar Pradeś Hindī 

Saṁsthān, Lakhnau 1990.
Str. Jaroslav Strnad: The Pads of Kabīr – Text and Morphemicon (Based on text of Pads collected 

and edited by: Winand M. Callewaert, The Millenium Kabīr Vānī: A Collection of Pad-s. 
Manohar, New Delhi 2000). Praha 2006, nevydáno.

Tess. Tessitorri, L.P.: Notes on the Grammar of the Old Western Rajasthani with Special Reference to 
Apabhramςa and to Gujarati and Marwari, The Indian Antiquary, 1914.

Var. Dhīrendr Varmā: Brajbhāṣā. Hindustani Academy, Ilahabad 1954.
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1. Úvod

Tématem této práce je  „stará  hindština“  v poezii  středověké  rádžasthánské básnířky-světice 
Mírá Báí. Naším úkolem je zjistit, s jakým jazykem se v Mířině poezii setkáváme – jak už je v názvu 
naznačeno, jedná se o jazyk(y) tzv. „hindského areálu“ středověku, konkrétně, přidržíme-li se tradiční 
datace Mířina působení, 16. století. Chceme-li tento jazyk zkoumat, je třeba se nejprve zamyslet nad 
otázkami pramenů a metodologie – jak zvolit primární prameny, z nichž budeme vycházet? Dále je 
nutné též vybrat vhodnou literaturu sekundární, tomu, abychom mohli náš jazyk charakterizovat, jej 
budeme muset srovnávat s jazyky spřízněnými – který jejich popis máme považovat za směrodatný? 

Otázka primárních pramenů je úzce spjata s otázkou existence jejich autorky;  zamyslíme se 
proto nad postavou Mírá Báí a problémem její historičnosti. Abychom si přiblížili kontext, v němž se 
pohybujeme, pokusíme se vylíčit postavení sannjásiní (žen, které se zřekly duchovního života, aby se 
mohli  věnovat  duchovním cílům)  v  indické  tradici  a  historii.  Poté  se  blíže  seznámíme  s  Mířinou 
biografií, tak jak ji zachytily různé prameny, a stručně se podíváme na historický a kulturní kontext 
postavení soudobých básníků-světců.

Po  sociohistorickém  úvodu  bude  následovat  popis  literární  formy,  v  níž  se  většina  děl 
připisovaných Míře dochovala – pad, a přiblížíme si i témata, jimiž se její pady zabývají. Dále už se 
budeme zabývat jazykem či jazyky, v nichž byly tyto pady skládány, přičemž se zaměříme především 
na starou bradžštinu,  jazyk,  jak dále uvidíme, jazyku našich padů nejbližší,  a kulturní  a historické 
pozadí jejího užívání.

Poté bude již následovat čistě jazyková část. Na šesti padech připisovaných Míře opatřených 
českým a anglickým překladem se pokusíme ukázat morfofonologické rysy jejich jazyka. Závěrem pak 
shrneme výsledky analýzy a určíme, jaké povahy je jazyk našich padů, popř. ke kterému popsanému 
jazyku své doby stojí nejblíže.

2. Prameny

2.1. Primární prameny

2.1.1. Metodologické problémy studia pramenů

Metodologické problémy spojené se studiem primárních pramenů vycházejí z jejich charakteru. 
Literárních útvarů nazývaných pady1 připisovaných Míře totiž existuje nepřeberné množství a spektrum 
jazyků, v nichž se dochovaly, sahá od bradžštiny přes západní rádžasthánštinu až po gudžarátštinu. 
Pady připisované Míře se velmi různí i svým charakterem; spojovacím znamením je jednak tzv. pečeť 
(čháp) na konci padu obsahující Mířino jméno, většinou spojené s přízviskem Kršny držícího horu 
(Giridhara), jednak milostná tématika, pro niž je charakteristické vyzdvižení lásky k Bohu nad světské 
vztahy a pravidla. 

Chceme-li se dobrat „autentických“ textů, můžeme zvolit buď přístup J. S. Hawleyho či C. L. 
Prabháta, kteří se vydávají směrem k Míře historické (byť by v se případě J. S. Hawleyho jednalo 
pouze o limitní bod) a zaměřují se na písemné doklady. Tehdy můžeme více (J. S. Hawley) či méně (C. 
L. Prabhát a mnozí další, převážně indičtí autoři) přísně usuzovat, které texty mohla vpravdě složit 
básnířka první poloviny 16. století. Autenticitu můžeme však na druhou stranu spolu např. s Parítou 
Muktou2 spatřovat v živé tradici, v neohrožené Míře bhadžanů nízkých kast Rádžasthánu, kde až do 

1 Definice padu viz kapitola 4.1.
2 Parita Mukta: Upholding the Common Life. The Community of Mirabai, Oxford University Press, Delhi 1994.
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vlády Indíry Gándhí bez zábran panoval útlak ze strany rádžpútských feudálů, jehož přítomnost lze cítit 
dodnes. Vzhledem k tomu, že nás zajímal především jazyk starých padů připisovaných Míře, rozhodli 
jsme se v této práci pro první, ač z jiných hledisek snad méně zajímavý přístup. 

J. S. Hawley a C. L. Prabhát jsou představiteli dvou různých způsobů posuzování středověkých 
textů: C. L. Prabhát, ač sám sběratel a průzkumník starých rukopisů připisovaných Míře, předpokládá, 
že  pady dochované v různých,  i  pozdějších  sbírkách  patří  historické  Míře  a  k  odhalení  vsuvek či 
falsifikátů postačí prostředky literární kritiky (lingvistická a historická kritéria).3 J. S. Hawley naopak 
ve  své  snaze  co  nejvíce  se  přiblížit  limitnímu  bodu  přísně  zaznamenává  všechny  pady,  které  se 
dochovaly z prvních dvou staletí  po Mířině údajném narození,  tedy do konce 17.  století.  Dochází 
přitom k číslu 22.4 

Srovnáme-li toto číslo s daleko vyšším počtem textů súrdásovských a kabírovských, které se 
dochovaly z tohoto období, jsme nuceni zamyslet se nad tím, proč jsou prameny v Mířině případě tak 
skoupé. Pomineme-li teorie o existenci či neexistenci Míry počátku 16. století jako neprokazatelné, 
napadají nás dva možné důvody nedostatku starých písemných pramenů. Za prvé – Míra nepatřila k 
žádné etablované či etablující se náboženské tradici (sampradája), ani se k ní žádná podobná tradice, 
jež by její dílo (byť za cenu nevyhnutelných proměn) uchovávala, nepřihlásila.5 Za druhé – postava 
Míry si pro svůj vzdor a neohroženou povahu vysloužila trvalou nepřízeň vládnoucích (rádžpútských) 
vrstev,  o  níž  se  zmiňuje  ještě  Paríta  Mukta,  když  shrnuje  výsledky  svého  terénního  výzkumu  z 
osmdesátých let. Oblíbenost mezi nízkými vrstvami nevládnoucími perem obvykle písemné doklady 
neplodí. To jsou však jen náznaky možného řešení a toto téma si nepochybně zaslouží další zkoumání.

2.1.2. Písemné prameny

2.1.2.1. Rukopisy

Vzhledem k našemu záměru se budeme zabývat prameny písemnými, konkrétně rukopisy co 
nejranějšího data. O objevování a mapování raných rukopisů se nejvíce zasloužili již zmiňovaný Dr. C. 
L. Prabhát6 a Kaljánasimha Šékhávat7. Na základě výsledků jejich bádání J. S. Hawley, odborník na 
kršnaistickou bhakti zabývající se ponejvíce Súrdásem, shrnuje primární písemné prameny, které máme 
v současné době alespoň teoreticky k dispozici.8 Ve stručnosti je zde uvádíme, neboť se jedná o zásadní 
podklady pro naši jazykovou analýzu.

První  z  padů  dochovaných  ve  starých  rukopisech  začíná  manu  hamāre  bā˜dhiu  māī;  v 
rukopisech máme k dispozici tři jeho verze, z nichž dvě pocházejí ze sbírky, jež byla později nazvána 
Gurú granth sáhib.  Jedna se nachází v Kartárpurském rukopisu (1604) a druhá v takzvané recenzi 
Bannó (1642). Třetí verze se nachází v rukopise věnovaném především Dhólovi a Márú datovaném 
1644 a  uloženém v Gudžarát  Vidjá  Sabhá v Ahmedábádu.9 V tištěných edicích  se  tento  pad však 
objevuje jen zřídka a nevyskytuje se ani v Dakórském rukopisu (viz níže). 

Druhý pad (sācau prīti hī ko nātau) uvádí Nágarídás ve svém díle Padprasangamálá z poloviny 

3 C. L. Prabhāt: Mīrā: Jīvan aur Kāvya, 2. díl, str. 265.
4 Neumiňujeme se zde o tzv. Dakórském rukopisu údajně z roku 1585, o němž ještě bude řeč a který je mnohými spolu s 

tzv. Benáreským rukopisem prý z roku 1670 považován za falsifikát.
5 Mukta 1994, str. 24.
6 C. L. Prabhāt: Mīrāṁbāī (Śodh Prabandh), Hindī Granth Ratnākar, Bombay 1965.
7 Kalyāṇasiṁha Śekhāvat: Mīrāṁ-Brhatpadāvalī, Rajasthan Oriental Research Institute, Jodhpur 1975 a Kalyā asiṇ ṁha 

Śekhāvat: Mīrāṁbāī kā Jīvanvrtt evḁ ṁ Kāvya, Hindī Sāhitya Mandir, Jodhpur 1974, str. 3-36.
8 Viz Hawley 2005, str. 89-116.
9 Tamtéž, str. 103.
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17. století a cituje jej rovněž Nábhádás ve svém Bhaktamálu pocházejícím nejpozději z první čtvrtiny 
17. století. Podle J. S. Hawleyho oba tyto pady pravděpodobně pocházejí ze 16. století.10 

Bohatým nalezištěm starých padů se zdá být knihovna Gudžarát Vidjá Sabhá v Ahmedábádu, 
kde C. L. Prabhát nalezl celkem 17 padů ze 17. století, v současné době máme však k dipozici pouze 
jeden, který Prabhát ofotografoval a uvedl ve své knize Mírá – Džívan aur Kávja (bhāya rī śāebā 
pakanī jara). Ostatní bohužel, jak už se stává, údajně z neznámého důvodu v knihovně nelze nalézt.11 

Poslední tři nalezené pady ze 17. století ukrývá Rádžasthán Práčjavidjá Pratišthán v Džódhpuru 
(rukopis označený jako „různé pady“ číslo 30346 ve sbírce rádžasthání/hindí, datovaný 1656-1657, 
folio 43 a 50-51). Jedná se o pady nainā lobhī re, ghumāre nayana a nīsagata tamacara bole a podle J. 
S. Hawleyho se pouze první z nich objevuje ve sbírkách, které jsou v současné době považovány za 
standardní.12

Pokud máme zájem o staré rukopisy, nabízejí se nám zde možnosti dalšího pátrání, jednak po 
zbývajících 15 padech z knihovny Gudžarát Vidjá Sabhá v Ahmedábádu, jednak je možno hledat v 
dalších sbírkách „různých padů“; kromě šesti zmíněných padů však v této chvíli nemáme k dispozici 
žádné alespoň relativně spolehlivé prameny, které by pocházely z doby před 18. stoletím. J. S. Hawley 
trefně přirovnává dochované „Mířino dílo“ k trychtýři,  jehož úzký konec ústí  v 16.  století  a který 
směrem ke 20. století nabývá pozoruhodné šíře. Za zmínku stojí rovněž to, co již tušíme – většina 
dochovaných starých pramenů se vůbec neobjevuje v rukopisech z dalších staletí či v tištěných edicích 
a jak se zdá, i tématika a naladění padů se během času proměňují. Rukopisům z 18. století a pozdějším 
se  zde  věnovat  nebudeme,  rozhodli  jsme se  totiž,  že  se  budeme zabývat  pouze  jazykem pramenů 
starších.

2.1.2.2. Knižní vydání a překlady

V současné době je asi  nejznámější a nejpoužívanější  edicí Mírábáí kí padávalí Parašuráma 
Čaturvédího,13 které bylo v roce 2003 vydáno již po jedenadvacáté. Nejedná se však o vydání kritické, 
neboť  autor  neuvádí  své  rukopisné  zdroje  a  neumiňuje  se  ani  o  metodách,  s  jejichž  pomocí  své 
prameny vybíral a upravoval. Přesto však většina překladatelů volí právě toto vydání jako základ svého 
překladatelského díla či alespoň jeden z hlavních pramenů (z nejznámějších např. A. J. Alston14, Nicole 
Balbir15, Shubhra Parashar16, John Stratton Hawley a Mark Juergensmeyer17 či Vijay Munshi18) Další 
oblíbenou edicí překladatelů je Mírábáí aur unkí padávalí Déšarádžasinhy Bhátího (Shama Futehally19, 
Shubhra Parashar),  popř.  Bhakta Mira Bankey Behariho (Shama Futehally).  Bankey Behari  přitom 
např. ani nevycházel z rukopisů a své prameny uvádí jen zčásti. Kupodivu zdaleka ne tak oblíbená mezi 
překladateli  jako  sbírka  Čaturvédího  jsou  díla  Kaljánasimhy  Šékhávata,  ač  ohledně  uvedení 
rukopisných pramenů a popisu metod práce Čaturvédího daleko předčí.20 

Zdá  se,  že  při  výběru  sbírky  vede  překladatele  přesvědčení,  že  pady,  jež  se  dostaly  do 
„všeobecného  povědomí“,  jsou  neméně  důležité  než  ty,  které  se  blíží  „autentičnosti“  v  prvním 

10 Tamtéž, str. 106.
11 Tamtéž, str. 107.
12 Tamtéž, str. 110-111.
13 Paraṣurām Caturvedī: Mīrā˜bāī kī padāvalī, Hindī Sāhitya Sammelan, Prayāg 2003, první vydání 1940.
14 A. J. Alston: The Devotional Poems of Mīrābāi, Motilal Banarsidas, Delhi 1980.
15 Nicole Balbir: Chants Mystiques de Mīrā˜bāī, Société d'Édition „Les Belles Lettres“, Paris 1979.
16 Shubhra Parashar: Mirabai. Liebesna ̈rrin, Die Verse der indischen Mystikerin. YinYang Media Verlag, Kelkheim 2006. 
17 John Stratton Hawley a Mark Juergensmeyer: Songs of the Saints of India. Oxford University Press, Delhi 2004.
18 Vijay Munshi: Says Meera. Nirala Publications, Delhi 2001.
19 Shama Futehally: In the Dark of the Heart. Songs of Meera, Harper Collins Publishers, San Francisco 1994.
20 Hawley 2005, str. 396.
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zmíněném významu toho slova.21 Tento přístup je samozřejmě legitimní, zásadní otázkou však zůstává, 
do jaké míry zmíněné edice (jejichž autory jsou většinou bráhmanští učenci, tedy příslušníci vyšších 
kast) toto kritérium splňují, do jaké míry se pady, které uvádějí, objevují i v živé ústní tradici a do jaké 
míry tyto edice samy formují „povědomí“ o Mírábáí u určitých vrstev.22 Poslední edicí, o níž se zde 
zmíníme,  je  knižní  vydání  tzv.  Dakórského  rukopisu.23 O  jehož  pravosti  však  Hawley  vyjadřuje 
věrohodnou pochybnost,24 odkazuje na nepublikovaný článek obsahující přesvědčivé důkazy o jeho 
nepravosti.25

2.1.2. Ústní tradice

Ústní  tradicí  spojenou  s  Mírábáí  se  z  dostupných  publikací  zabývá  kniha  Upholding  the 
common life – the Community of Mirabai Paríta Mukty. Paríta Mukta podnikla v letech 1987/88 v 
Rádžasthánu a Sauráštře terénní výzkum, během nějž navštívila nesčetná setkání,  jejichž cílem byl 
zpěv  bhadžanů,  a  zaznamenala,  které  sociální  vrstvy udržují  tradici  zpěvu  Mířiných  básní  či  lépe 
řečeno písní  živou a  které  písně se  těší  největší  oblibě.  Bohužel  však uvádí  pouze jejich anglický 
překlad. Vzhledem k cíli naší práce se zde ústní tradicí podrobněji zabývat nebudeme.
 

2.2. Sekundární prameny a metodologické problémy

Seznam použitých sekundárních pramenů uvádíme v bibliografii; zde zmíníme díla, která nám 
při práci byla nejvíce platná. Jedná se především o zralé dílo J. S. Hawleyho Three Bhakta Voices, z 
něhož jsem vycházela při hledání pramenů; dále kvalitní díla renomovaných odborníků na Mírábáí C. 
L. Prabháta a Kaljánasimhy Šékhávata; poutavá kniha psaná na základě cenného terénního výzkumu 
Paríty Mukty či stať v knize Vaišnaví: Women and the Worship of Krishna Nancy Martin.

Co  se  týče  jazykové  analýzy,  nejvíce  jsme  se  orientovali  podle  knihy  The  Indo-Aryan 
Languages Colina Masicy a The Language of Indrajit of Orcha R. S. McGregora. Další informace jsme 
čerpali z děl Julese Blocha (Indo-Aryan from the Vedas to Moder Times), Manjari Ohaly (Aspects of 
Hindi Phonology), Alfreda C. Woolnera (Introduction to Prakrit), Víta Bubeníka (The Structure and 
Development  of  Endo-Aryan  Languages)  a  Ganeshe  Vasudeva  Tagareho  (Historical  Grammar  of 
Apabhraṁśa). Dále jsme používali gramatiky a slovníky bradžštiny a rádžasthánštiny, jejichž soupis 
uvádíme v použité literatuře. Při identifikaci jednotlivých morfémů nám byly nesmírnou pomocí dva 
morfemikony  – Miltnerův  morfemikon  v  Old  Hindi  Readeru  a Strnadovův  morfemikon  v  dosud 
nevydaném díle The Pads of Kabīr – Text and Morphemicon, bez nichž bychom se v džungli tvarů 
orientovali daleko hůře.

Při provádění jazykové analýzy za účelem zjistit, o jaký typ jazyka se v našich padech jedná, 
bylo  třeba  postulovat  základ,  z  něhož  budeme  při  srovnávání  a  určování  vycházet.  Po  prvním 
zevrubném pohledu na pady jsme zvolili starou bradžštinu kodifikovanou v gramatikách považovaných 
za  standardní  (Dhírendr  Varmá:  Brajbhášá  a  V.  P.  Liperovskij:  Očerk  grammatiki  sovremennogo 
bradža) a slovnících ,  Při jazykové analýze našich textů jsme se proto zaměřili na zkoumání podoby 

21 Viz S. Futehally 1994, str. 35.
22 Další antologie uvádí a používá Krishna P. Bahadur ve své knize Mīrā Bāī and Her Padas, Munshiram Manoharlal, Delhi 

2002, str. 39.
23 Bhagavāndās Tivārī: Mīrā k pramāik padāvalī, Sāhitya Bhavan Limiṭeḍ, Ilahabad 1974.
24 Hawley 2005, str. 100 a násl.
25 Paul B. Arney: The Dakor and Kashi Manuscripts: Are they genuine? (unpublished paper) Columbia University 1989.
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jednotlivých jazykových jevů, přičemž jsme si za referenční jazyk zvolili bradžštinu v té podobě, v jaké 
ji popisují její gramatiky považované za standardní (Dhírendr Varmá: Brajbhášá a  V. P. Liperovskij: 
Očerk grammatiki sovremennogo bradža) a slovnících (Bradžbhášá Súr Kóši či v  Sáhitjik Brajbhášá 
Koši). V případě odlišností jsme se vzhledem k údajnému Mířině márvárskému původu obraceli na 
starou západní rádžasthánštinu (jak ji popisuje Tessitorri, L.P. v uznávaném díle Notes on the Grammar 
of the Old Western Rajasthani with Special Reference to Apabhramςa and to Gujarati and Marwari), 
popř.  na  slovník současné  rádžasthánštiny (Rádžasthání-Hindí  Šabdkóš),  nemajíce  slovníku  časově 
odpovídajícího. 

3. Postava Mírábáí

3.1. Sannjása26 a žena27

3.1.1. Historie

Míru lze bezpochyby zařadit  do kategorie „sannjásiní“, ženského protějšku světce či askety. 
Jaké však bylo postavení žen, jež lze takto nazývat, v indické tradici,  a jak se na ně pohlíží dnes? 
Podíváme-li se důkladněji na to, jaké místo v indické společnosti sannjásiní zaujímají, pomůže nám to i 
lépe pochopit kontext Mířina života a obsah jejích padů.

Zamyslíme-li  se  nad  postavami  žen  indického  starověku  a  středověku,  jež  se  vymykají 
patriarchálním představám o nositelkách rodinného života, vytane nám na mysli několik jmen, která 
jsou  zmíněna  v  dochované  literatuře.  Prvními  z  nich  jsou  dvě  dobře  známá  jména  staroindické 
literatury – Gárgí a Maitréjí. Jméno filosofky Gárgí uvádí Brhadáranjaka v souvislosti s filosofickým 
kláním na dvoře krále Džanaky. Gárgí je členkou komise, jež má určit, který se zúčastněných filosofů 
nejlépe zná brahma. Maitréjí, vystupující v témže textu, na rozdíl od Gárgí zaujímá submisivní roli – 
jako jedna ze dvou žen mudrce Jádžňavalkji mu v souvislosti s jeho odchodem do bezdomoví klade 
filosofické otázky po smyslu lidského bytí. Další ženou, projevující svou oddanost manželovi poněkud 
netypickým  způsobem,  je  „osvícená“  královna  Čúdála28 z  Jógavásišthy,  jež  postupně  dovede  k 
vysvobození i svého muže. Ani jednu ze jmenovaných však nelze označit za sannjásiní, tedy za ženu, 
která se zřekla rodinného života a vydala se na „duchovní“ cestu, jejímž cílem by bylo vyvázání se z 
koloběhu životů. 

Ve védské literatuře se dále objevují zmínky o moudrých manželkách a dcerách ršijů (např. 
Lópamudrá, manželka Agasthji, či dcery Bharadvádži, Angirase a Atriho). O nich však lze spíše říci, že 
přestože jim byl  v dharmašástrách povoleno přebývat pouze v životním stádiu (ášramu) hospodáře 
(grhastha),  doprovázely své muže i ve třetím životním stádiu,  odchodu do ústraní (vánaprastha).  V 
sanskrtských/prákrtských dramatech a vyprávěcí literatuře se rovněž vyskytují buddhistické mnišky, 
prostitutky  a  čarodějnice.  Dvě poslední  kategorie  se  zčásti  překrývají  a  tvoří  protipól  „přadleny“, 
přisluhovačky  patriarchátu,29 ochránkyně  rodinného  krbu,  přičemž  první  se  vzdává  pouze  života 
rodinného, druhá je pravděpodobně adeptkou ne-li přímo vysvobození, tak alespoň nadpřirozených sil 
(siddhi).  Buddhistické mnišky tvoří  zvláštní  kategorii  a  v  určitém slova smyslu by je  bylo rovněž 
možno označit za sannjásiní. V eposech, literárních dílech i šástrách bývá často zmiňována i asketka 

26 Tj. „vzdání se“, „odřeknutí se“ světa, světských pout; sanskrt. saṁ-ni-as- odložit, vzdát se, opustit.
27 Tato kapitola viz Meena Khandelwal: Women in Ochre Robes. Gendering Hindu Renunciation. State University of New 

York Press, New York 2004, str. 11, 36 a násl., 178 a násl.
28 Tj. cūḍalā.
29 Vyjádřeno termíny Blanky Knotkové-Čapkové.
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(viz níže).
Ve středověku se se vzestupem bhakti objevuje nový typ „světice“, oddané určitému božstvu, 

putující  a  zpívající  svému bohu.  Jednou z  nejznámějších  sannjásiní  tohoto typu je  tamilská Auvai 
(pravděpodobně 9. století křesťanského letopočtu), která se podle legendy odmítla vdát a žít rodinným 
životem, odešla z domova a po zbytek života se věnovala józe, filosofii a opěvování Šivy. Podobný 
osud je připisován i Míře.

3.1.2. Ženská sannjása, její legitimita v očích bráhmanské tradice a praxe

Dominantní  model  zřeknutí  se  světa  je  v  hinduismu  patriarchální,  stejně  jako  perspektiva 
písemného diskursu, vyznačujícího se tudíž výraznou misogynií,  typickou pro bráhmanskou tradici. 
Mužské autorství se stejně jako v pasážích týkajících se sannjásy v dharmašástrách projevuje misogynií 
např.  i  v  Šivapuráně  či  upanišadách  (žena  a  zlato  jsou  označovány  za  dvě  příčiny  pádu  askety, 
samozřejmě mužského rodu).

Dharmašástry až na výjimky ženám možnost „odejít  ze světa“ nedávají,  stejně tak jako jim 
zakazují studovat védy a provádět védské rituály – v tomto ohledu jsou ženy stavěny na úroveň šúdrů 
(kam je zařazuje např. i Bhagavadgíta30). Avšak o tom, že sannjásiní existovaly i ve starých dobách, se 
dozvídáme z již zmíněných právních úprav styku s nimi, např. v Arthašástře či v Manusmrti. Jejich 
autoři asketky nemají ve velké vážnosti a za hovor (Manusmrti) či soulož s nimi (Kautilja) ukládají 
malý peněžitý trest, Kautilja rovněž zakazuje jejich iniciaci.31 Naopak např. Nárada považuje soulož s 
asketkou  za  zločin  rovnající  se  významem souloži  s  manželkou  učitele  (tj.  jednomu  z  nejhorších 
provinění, jichž se člověk, tj. samozřejmě muž, může dopustit).32 

Obecně  je  lépe  přijímána  některá  z  forem  zřeknutí  se  světa  (dnes  především  vstup  do 
klášterních institucí,  které začaly vznikat v posledních dvou stech letech pod vlivem náboženských 
reformátorů), jedná-li se o vdovu, než pokud jde o provdanou ženu, která odchází od rodiny. Dalším 
typem jsou neprovdané dívky se zvláštními schopnostmi, jež vstoupí na dráhu sannjásiní jako panny a 
jež jsou pak často uctívány jako vtělení Bohyně.

3.1.3. Specifika ženské sannjásy

V této kapitolce vycházím jednak z výsledků pozorování Míny Khandélvál, publikovaných v 
knize Women in Ochre Robes, Gendering Hindu Renunciation, částečně z vlastního terénního výzkumu 
v Tamil Nadu a Madhja Pradéše z roku 2005, především z rozhovorů se dvaapadesátiletou sannjásiní 
Satjou, která ve svých šestatřiceti letech opustila rodinu a uchýlila se nejprve do ášramu Satja Sai Báby 
v Ándhra Pradéši a poté dvanáct let žila jako putující sannjásiní33 v Tamil Nadu, částečně z kontaktu s 
pětačtyřicetiletým sádhuem Katjabábou, ředitelem ášramu v MP nedaleko Džabalpuru.

Satjino vyprávění se ohledně specifik praktického života v hlavních bodech shoduje s postřehy 

30 Bhagavadgítá 9:32: māṁ hi pārtha vyapāśritya ye'pi syu  pāpayonaya  striyo vaiśyās tathā śūdrās te'pi yānti parāḥ ḥ ṁ 

gatim/ Neboť kdo se ke mně uchýlí, třeba i vzešel z lůna hříchu – ženy, vaišjové stejně jako šúdrové – ti všichni jdou 
nejvyšší cestou (Bhagavadgíta, přel. Jan Filipský a Jaroslav Vacek, Votobia, Praha 2000, str. 66).

31 Haripada Chakraborti: Asceticism in Ancient India in Brahmanical, Buddhist, Jaina, and Ajivika Societies, Punthi 
Pustak, Kalkata 1973, str. 94-98, převzato z Khandelwal 2004, str. 38.

32 Patrick Olivelle: Renouncer and Renunciation in the Dharmasastras, in Studies in Dharmasastra, ed. by R. W. Lariviere, 
81-152, KLM Private Ltd., Kalkata 1984, str. 114-115, převzato z Khandelwal 2004, str. 38.

33 Satja se sama označovala slovem „sádhu“ (s. dobrý, svatý), sannjása pochází z kořen as- (saṁ-ny-as- znamená vzdát se, 
zříci se (tohoto světa)).
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Míny Khandélvál.34 Jedním z hlavních problémů, kterým je třeba čelit, je neustálé ohrožení ze strany 
mužů, ať již laiků či sannjásinů, kteří si do osamělé ženy promítají své nezvládnuté sexuální fantazie. 
Důsledkem toho je nutnost neustálé sebekontroly týkající se nejen vhodného oděvu, ale i pohybů a řeči; 
u  putujících  sannjásiní  se  navíc  připojuje  problém  tělesné  očisty  a  únavné  každodenní  hledání 
bezpečného místa k přespání, nejlépe na odlehlém místě. Z toho důvodu se většina žen raději uchyluje 
do  bezpečí  ášramů.  Kromě  obtěžování  je  další  obtíží  je  závist  mužských  kolegů  –  žena  je  často 
upřednostněna, když se v ášramech putujícím sádhuům rozdává strava apod.

Khandélvál  rozlišuje  dva základní  typy sannjásiní  –  sannjásiní  žijící  v  ústraní  a  následující 
model mužské sannjásy, a sannjásiní provozující ášram, který je vlastně jednou velikou domácností. V 
tomto ohledu jsem však nezaznamenala žádné podstatné rozdíly mezi ženskými a mužskými sádhuy – 
ti, kteří provozovali ášram (jako Katjabába), se v přístupu k žákům příliš nelišili od svých ženských 
protějšků (a to včetně starosti o kuchyni a krmení nesčetných příznivců, což Khandélvál u sannjásiní 
zvláště podtrhuje). S jedním však můžeme souhlasit – žena si jakožto sannjásiní do velké míry podržuje 
svou roli matky, i pokud odejde do ústraní, a žáci či příznivci k ní tak samozřejmě přistupují,35 což u 
mužských sádhuů žijících osaměle obvyklé nebývá.

Nyní si tedy dovedeme lépe představit,  jakým obtížím musela Míra jako putující  sannjásiní 
nucena čelit, a jak zásadní bylo tedy její rozhodnutí se na tuto životní dráhu vydat. Snad nám to rovněž 
umožní lépe si představit kontext, v němž vznikaly její pady.

3.2. Mírábáí – historická a mýtická postava

3.2.1. Básníci středověké severní Indie36

Titulek této kapitoly mohl stejně tak dobře znít „Světci“ středověké severní Indie, neboť tito 
básníci byli zároveň považováni za světce a byli nazýváni bhakty či santy. Slovo bhakta pochází od 
sanskrtského kořene bhaj-  (sloužit,  uctívat,  milovat,  podílet  se)  a souvisí  s pojmem bhakti,  jímž je 
označováno devociální hnutí šířící se od 6. století z Jižní Indie. Do češtiny bývá často překládáno jako 
„oddaný“. Středobodem bhakti je bezvýhradná láska a oddanost osobnímu Bohu, jež je v souvislosti s 
Kršnou zmiňována již v Bhagavadgítě. Toto hnutí se ostře vymezovalo vůči složitému obětnictví a 
často se obracelo i proti sociálním a rituálním nerovnostem. Slovo sant pochází od sanskrtského kořene 
„být“ a znamená „jsoucí“, „pravdivý“. V češtině mu docela dobře odpovídá slovo světec. 

Tito  básníci-světci  oddaní  Bohu  bývají  často  zařazováni  do  dvou  proudů  podle  toho,  zda 
vykazují tendence k teologii negativní (např. Kabír, Ravidás či Nának) či pozitivní (Mírábáí, Surdás či 
Tulsídás). Tak začalo docházet i k novějšímu rozlišování mezi santy (chápajícími Boha jakožto nirguna 
– bez vlastností) a bhakty (považujícími Boha za saguna – s vlastnostmi, většinou v podobě Kršny či 
Rámy).37 Verše těchto básníků 15.-16. století jsou dodnes známy a recitovány či zpívány v podobě 
bhadžanů na většině území indického subkontinentu. Je s nimi rovněž svázána bohatá hagiografická 
literatura.

34 Khandelwal 2004, str. 183.
35 Bylo to možné pozorovat nejen v případě Satji, žijící toho času v Tiruvannámalai, nýbrž i daleko mladších sannjásiní 

přebývajících v nedalekém ášramu Rámany Maháršiho. 
36 V této kapitolce jsem vycházela z především z Hawleyho a Juergensmeyera 2004, str. 3-7.
37 David N. Lorenzen si v této souvislosti všímá toho, že rozdělení mezi saguna a nirguna bhakti má sociální základ: 

Nirguní světci-básníci téměř všichni pocházeli z nižších kast indické společnosti, vůdci hnutí saguní pak byli většinou 
bráhmani (David N. Lorenzen: Praises to a Formless God, Nirgu ī Texts from North India, State University of Newṇ  
York Press, New York 1996, str. 11).
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3.2.2. Nejstarší zmínky

První zmínku o Míře nacházíme v Bhaktamálu Nábhádáse z tradice (sampradája) Rámánandí, 
který vznikl asi na přelomu 16. a 17. století.38 Nábhádás zaznamenává, že se Míra oprostila od světské 
morálky  a  rodinných  pout  a  oddala  se  Kršnovi  v  podobě  Giridhary.39 Dále  praví,  že  v  Kalijuze 
vykazovala lásku jako gópí a bez zábran a zcela neohroženě pěla chválu na výtečného (Boha). Zlí to 
považovali za chybu a snažili se ji usmrtit. Nezkřivili jí ani vlas, jed vypila jako nektar nesmrtelnosti. 
Bubnovala na bubínek bhakti a nikoho se nebála.40 Zcela jasně tedy vidíme, že z jeho popisu nelze 
vyčíst  nic  o  Mířině  rodině  ani  o  tom,  z  jakého  prostředí  pocházela.  Dozvídáme  se  pouze  o  její 
neohroženosti  a lhostejnosti  ke všemu kromě Boha;  ze základních kamenů Mířiny hagiografie  zde 
nalézáme  pouze  stručný  odkaz  na  příhodu  s  jedem,  který  jí  byl  podán  „zlými“  (v  pozdějších 
hagiografiích příbuznými z manželovy strany) a v hrdle se jí proměnil na nektar nesmrtelnosti. 

K Nábhádásově Bhaktamálu existuje komentář Bhaktirasabódhiní z roku 1712, jehož autorem 
je Čaitanjův žák Prijadás. Prijadás identifikuje Míru jako princeznu z Mérty,  vdanou za syna další 
rádžpútské královské rodiny. Při pronášení svatebních manter je však Míra v duchu věnovala Kršnovi a 
když přišla do domu svého manžela, kam si místo věna přinesla svůj idol Kršny, odmítla se poklonit 
své tchyni a rodinné bohyni, neboť nechtěla porušit věrnost Kršnovi. Zanedlouho začala trávit většinu 
času ve společnosti „světců“ (sádhu sang, satsang), kteří byli odevzdáni vůli Kršny. Její švagrová se ji 
snažila od nastoupené cesty odvrátit,  ale marně.  Její  příbuzní z manželovy strany,  kterým působila 
ostudu, se ji  snažili  otrávit,  ale podaný jed se v jejích ústech změnil  v nektar z Kršnových nohou 
(čaranámrta).41 

Prijadás dále zmiňuje příhodu, v níž byla Míra přistižena, jak si za dveřmi své ložnice šeptá s 
cizím  mužem.  Blíže  nespecifikovaný  rána  (označení  pro  krále  mévárského  rodu)  vtrhl  dovnitř  s 
obnaženým mečem, zastihl ji však v rozhovoru s jejím idolem – Kršnou. Bhakratasabodhiní uvádí i 
příběh, v němž Míru obtěžoval chlípník pod záminkou, že se mu zjevil Kršna a nabádal jej k souloži s 
ní. Míra souhlasí a trvá na tom, aby souloži přihlíželi všichni Kršnovi stoupenci – nestoudník se zastydí 
a prosí ji o ponaučení. Dále vypráví, jak se za Mírou vypravil samotný Akbar, převlečený za muže z 
lidu, doprovázený hudebníkem Tánsénem. V další epizodě Míra nadobro opustila rodinu svého muže a 
vydala se nejprve do Vrindávanu, kde se setkala s Džívou Gósvámím, který ji jako ženu nejprve nechtěl 
přijmout,  pak  se  však  sklonil  před  argumentem,  že  před  Kršnou  jsou  všichni  pastýřkami  (gópí). 
Nakonec se Míra odebrala do Dvárky, kde poté, co ji ránovi muži přemlouvali, aby se vzdala potulného 
života a vrátila se domů, v chrámu vstoupila do idolu Kršny.

Když Prijadás pojednává o Ravidásovi, zmiňuje se i o jeho patronce – nejmenované džhálské 
královně z Čittauru. Sisódiové se opravdu ženili s dívkami z rodu Džhálů, a jiné verze tohoto příběhu 
džhálskou královnu ztotožňují  přímo s Mírou.  Podle Hawleyho názoru byla údajné spojení Míry a 
Ravidáse důvodem k tomu, že byla jedna z jí  přisuzovaných písní zařazena i do raných sikhských 
antologií, vrcholících v Gurú Granth Sáhibu, kde Ravidás hraje významnou roli.42

Další důležitá zmínka o Míře tentokrát nepochází z Mířiny hagiografie, nýbrž z Džódhpurské 

38 Nābhādās:: Śrībhaktamāl, s Prijadásovým komentářem Bhaktirasabodhinī, Tejkumār Press, Lakhnau 2005.
39 Doslova držícího horu, tj. zvedajícího kopec Góvardhanu, aby Bradž ochránil před deštěm seslaným Indrou.
40 Nābhādās:: Śrībhaktamāl, str. 712-713: lok lāj kula śr˜khalā taji mīrā giridhara bhajī// sadrśa gopikā prema prakḁ ̥ ṭa,  

kalijugahi˜ dikhāyau// niraaṁkuśa ati niḍara, rasika jasa rasanā gāyau// duṣṭani doṣa bicāri, mrtyu ko uddima kīyau/̥  
vāra na bāṁkau bhayau, garala amrta jyo pīyau// bhakti nisāna bajāya kai, kāhū te nāhina lajī/ loka lāja kula śr˜khalḁ̄ ̥  
taji mīrā giridhara bhajī// 

41 Viz Hawley 2005, str. 128-129.
42 Tamtéž, str. 93.
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genealogie (khját) Munhaty Nainsího z poloviny 17. století.43 Podle Nainsího rodokmenu „se říká“,44 že 
Bhódžrádž byl jedním ze synů čittaurského Rány Sánghy a Mírábáí Ráthór za něj byla provdána.45 

Dochovaný rukopis této genealogie, na jehož základě bylo pořízeno tištěné vydání, však není datován, 
a proto se nemůžeme plně spolehnout na to, že tato informace opravdu pochází z uvedené doby. Dalším 
záznamem tohoto typu jsou rodokmeny rodu z Mérty, připojené jako dodatek k Nainsího Vigatu v době 
vlády Rádži Adžítsimhy (1707-24).46 Objevuje se zde Ratansimh, třetí syn Ráv Dúdy, kterému byla 
dána vesnice Kudkí a který neměl  syna,  nýbrž pouze jednu dceru jménem Mírábáí,  již provdal za 
čittaurského ránu.47 Tato informace, jež se zčásti objevuje i v Bhaktirasabódhiní, je však stejně jako tam 
velmi pozdního data.

V této souvislosti nelze opomenout ani pandžábskou hagiografickou sbírku Prém Abódh,48 v níž 
je Míra očividně považována za ránovu dceru, nikoliv manželku či snachu, a podle níž žila v Udajpuru, 
který se po svém založení v roce 1559 stal hlavním městem Méváru místo Čittauru. V Prém Ábódhu se 
rána pokusí otrávit neposlušnou dceru dokonce dvakrát; když se potřetí vypraví za Mírou s mečem, kde 
se však střetne s Kršnou a nakonec se i s chotí stávají Mířinými žáky.49

Dalším poměrně starým zdrojem informací o Mířině životě je vallabhitská Čaurásí Vaišnavan kí 
vártá, připisovaná Gókulnáthovi, doplněná o několik generací později komentářem Hariráje.50 První 
spolehlivě datovaný rukopis  obsahující  i  Harirájův komentář  se  nám dochoval  z  roku 1695. Vártá 
vypráví  o tom, jak se jedna z nejdůležitějších postav rané historie vallabhovské tradice,  Vallabhův 
šúdrovský žák Kršnadás, na své cestě za donacemi setkává s Mírou, obklopenou „santa mahanta aneka 
svāmī aura mārga ke“, její dar však přijmout odmítá se zdůvodněním, že není žákyní jeho gurua; další 
příslušník  vallabhovské  tradice Rámdás  ji  dokonce  v odpovědi  na  žádost,  aby zazpíval  další  pady 
oslavující Pána, nazývá děvkou.51

Nakonec  uveďme  ještě  dvě  letmé  zmínky  v  dalších  starých  dílech  –  Nábhádásův 
pravděpodobně o něco starší současník Anantadás praví, že: „trilocana aru mīrāṁbāī tinakī hari sau 
bahuta sagāī“ (Trilóčana a Mírábáí jsou úzce spjati s Harim),52 Hawley uvádí, že „Anantadás hovoří o 
Čittauru,  když  v  předcházejícím  verši  uvádí  bhaktu  jménem  Čauhán  Bhuvan,  než  však  přejde  k 
Trilóčanovi a Míře, nechává vystoupit další postavu (Mádhavdáse Džagannáthího), a nic nenaznačuje, 
že by Anantadás spojoval Míru s královskými rody Méváru či Mérty.“53 Míru rovněž dvakrát jmenuje 
Harirámvjás, a sice okolo poloviny 16. století, když praví, že „Mírábáí odešla ze scény spolu s dalšími 
z okouzlující generace bhaktů a sádhuů, které považoval za členy celé své rodiny.“54

Tyto  konkrétní  příběhy  a  motivy  (láska  ke  Kršnovi-Giridharovi,  odchod  do  bezdomoví, 

43 Tamtéž, str. 89-98. 
44 Bhódžrádž Sángávat: „říká se, že Mírábáí Ráthór za něj byla provdána“. bhojarāja sāṁgāvata/ iṇanuṁ kahe chai  

mīrāṁbāī rāṭhoḍa paraṇāī hutī (Hawley 2005, str. 90).
45 Muṁhatā Naiṇsī: Muṁhatā Naiṇsī rī Khyāt, 1. díl, ed. Badarprasād Sākariyā, Rājasthān Prācyavidyā Pratiṣṭhān, Jodhpur 

1960, str. 21. Bibliografický údaj převzat z Hawley 2005, str. 353.
46 Muṁhatā Naiṇsī: Mārvā rā Paraganā r Vigat, 2. díl, ed. Badarprasād Sākariyā, Rājasthān Prācyavidyā Pratiṣṭhān, 

Jodhpur 1969, str. 471, cit. v Taft 2002, str. 329, převzato z Hawley 2005, str. 353.
47 ratanasiṁghajī tiṇāṇ nai kuḍakī dīvī so kaṁvar to huvau nahīṁ nai bāī mīrāṁ parama bhagata huī nai cītoḍa rāṁṇājī 

nai paraṇāyā, Hawley 2005, str. 92.
48 Datum nejstaršího rukopisu Prém Abódhu je 1783 a sám se označuje za kopii rukopisu z roku 1693. 
49 Devindar Siṁh Usāhaṇ: Prem Abodh, Panjabi University Publication Bureau, 1989, str. 109, 115, caupaī 3, 4, 22. 

Převzato z Hawley 2005, str. 354.
50 Příslušník třetí generace po Vallabháčárjovi, snad i jeho vnuk, podle vallabhovské tradice žil v letech 1551-1640 (47).
51 Caurāsī vaiṣṇavan kī vārtā. Śrīve˜kateśvar Pres, Bombay, článek 92, str. 313 a článek 64, str. 189 (rā˜ḍ).
52 Winand M. Callewaert&Swapna Sharma: The Hagiographies of Anantadās: The bhakti poets of North India, Curzon 

Press, Richmond: Surrey 2000, str. 224, 275. Převzato z Hawley 2005, str. 354.
53 Hawley 2005, str. 98.
54 Tamtéž, str. 98.
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královské  rody  Méváru  a  Mérty,  sádhú  sang,  pokus(y)  o  otrávení,  spojení  s  Ravidásem a  další), 
zaznamenané ve starých genealogiích a hagiografiích,  jsme zde uvedli  proto,  že v nich spatřujeme 
jednotlivé stavební kameny, jež se spolu s mnoha dalšími v různých kombinacích podílejí na utváření 
obrazu Míry v průběhu staletí.55 Nyní však ještě věnujeme krátkou úvahu otázce Mířiny historičnosti.

3.2.3. Hagiografie a historie

Předešlý  výčet  nejstarších  zmínek  o  Míře  nám  ukázal,  že  hranice  mezi  její  hagiografií  a 
„historií“, již zde představují královské genealogie, je neostrá (Nainsího khját: „říká se...“), a nelze je 
striktně  oddělovat.  Pozitivistický  přístup  nás  zde  může  dovést  nanejvýš  ke  konstatování,  že 
pravděpodobně existovala jistá Mírábáí, jež pro svou oddanost ke Kršnovi odhodila pouta rodiny a 
morálky,  načež byl učiněn pokus ji otrávit.  O jejím vztahu ke královské dceři z Mérty, k žákyni a 
patronce  Ravidáse  či  autorce  nesčetných  padů  podepsaných  pečetí  Mírábáí  však  žádné  důkazy 
nemáme. Opustíme-li však na chvíli tento pohled a pohlédneme-li na Míru jako na fenomén, objevující 
se v indické literatuře poprvé v první polovině 16. století, spatříme nepřeberné bohatství odstínů její 
osobnosti, měnící se v čase, prostoru i společenské hierarchii. Kromě „historických“ a hagiografických 
záznamů zde máme nejprve pramínek, s přibývajícími staletími pak stále mohutnějící řeku pramenů s 
četnými přítoky, netvořenou ničím jiným, než básněmi/písněmi „samotné Míry“. 

3.2.4. Míra „o sobě“56

Jak jsme viděli, poezie připisovaná Míře se nám dochovala v rukopisech, tištěných sbírkách a 
pramenech ústní tradice. Při studiu pramenů zjišťujeme, že vzdálenost mezi hagiografiemi, které jsou 
Míře věnovány, a pady, jež jsou jí připisovány, není nepřeklenutelná. Tyto dva žánry od sebe lze někdy 
dokonce  jen  těžko  odlišit.  „Mířiny“  pady často  střídají  první  a  třetí  osobu  a  doplňují  korpus  její 
hagiografie. Oplývají biografickými motivy, s nimiž jsme se setkali v kapitole o hagiografii a historii, 
jako je například travičská scéna objevující se již u Nábhádáse. Tématika a naladění hagiografických a 
„Mířiných“ padů se navzájem prolínají a poskytují si podněty k dalšímu rozvíjení.

Tématika padů připisovaných Míře se postupně proměňuje – tímto tématem se zde vzhledem k 
zaměření této práce zabývat nebudeme, můžeme si však alespoň pro příklad srovnat Míru šesti padů, 
které se nám dochovaly v rukopisech z 16. a 17. století, a Míru písní, jež se ústní tradicí udržují mezi 
nízkými kastami převážně na rádžasthánském venkově, jak je popsala Paríta Muktá.  V těchto šesti 
nejstarších dochovaných (níže uvedených) padech je Míra především ženou vášnivě toužícím po svém 
neodolatelném milenci, Kršnovi v podobě Giridhary, a ochotná obětovat své touze veškeré pozemské 
svazky a hodnoty. Na základě těchto několika dochovaných padů sice nemůžeme s čistým svědomím 
posuzovat obsah Mířiných padů rozšířených v oné době obecně, za povšimnutí však stojí, že tyto rané 
pady nevypovídají nic o Mířině společenském postavení, neobjevuje se v nich dokonce ani žádný z 
oblíbených hagiografických motivů. Všechny bez výjimky popisují pouze sílu milostné touhy vášnivé 
ženy.

Paríta Muktá na konci osmdesátých let provedla v Rádžasthánu terénní výzkum kromě jiného za 
účelem zjistit, které Mířiny písně se v současné době zpívají. V písních, které nasbírala a uvedla ve 

55  Další významné záznamy tohoto druhu uvádí Nancy M. Martin ve sborníku Stevena J.Rosena: Vaiṣṇavī: Women and 
the Worship of Krishna. Motilal Banarsidas Publishers, Delhi 1997. (str. 8-12), vzhledem k rozsahu naší práce je zde 
však bohužel nemůžeme všechny vyjmenovat.

56 Viz Hawley 2005, str. 34-40, 129-130.
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svém díle Upholding the Common Life: The Community of Mirabai, se objevují oblíbené motivy z 
Mířina života – Mérta, sňatek s Kršnou, sňatek s mévárským ránou, travičské úklady i čamárský guru 
Ravidás/Róhidás.57 Kromě  touhy  po  milovaném  Giridharovi  jsou  častými  náměty  písní  odmítání 
životního  stylu  vysokých  vrstev,  kritika  jeho  povrchnosti  a  kastovních  a  sociálních  nerovností, 
vyzdvihování života mezi chudými a příklon k čamárskému guruovi. I zde máme k dispozici pouze 
malý výběr písní, lze zde však nepochybně pozorovat změnu obsahu „Mířina“ díla, ke které došlo v 
průběhu staletí.

3.2.5 Mířin obraz v současné době58

V dnešní době se Mířina popularita rozšířila nejen za hranice severozápadní Indie, ale i celého 
subkontinentu.  Překlady „jejího  díla“  se  objevily  všude  tam,  kde  dochází  k  intenzivnímu  styku  s 
přistěhovalci ze severní Indie – v USA, Francii, Velké Británii a přednedávnem i v Německu. Jejím 
životem a  dílem se  zabývají  přední  vědci  a  v  USA jí  byla  v  roce  2002  dokonce  věnována  celá 
konference.59 Postava Míry byla zmedializována – o jejím životě bylo natočeno několik filmů,60 její 
písně se prodávají na různých hudebních nosičích a v poslední době začala být vydávána i video CD se 
záznam jejích písní doprovázených výjevy z její hagiografie na pozadí současné scenérie Čittaurgarhu 
etc. Paríta Muktá ve své knize61 popisuje, jak je postava Míry vyššími kastami zneužívána (např. při 
propagaci Rádžasthánu či v případě Gándhího za účelem boje za svobodu), přičemž je reinterpretována 
tak,  aby odpovídala ideálu hinduistické ženy.  Tato reinterpretace podle Mukty tupí  ostří  boje  proti 
sociálnímu a  kastovnímu,  jehož  je  Míra  symbolem mezi  nízkými  vrstvami  Rádžasthánu,  jež  ústní 
tradicí prostřednictvím bhadžanů udržují její postavu živou. Netřeba hovořit o tom, že se snaží odstranit 
aspekt vzpoury proti útlaku patriarchálnímu (např. prostřednictvím zásahů do jejího životopisu – Míra 
se  cele  oddává Kršnovi až po smrti  svého manžela  etc.)  Média,  o  nichž jsme se zmiňovali,  často 
přejímají právě tento obraz domestikované Míry a prodávají jej v úhledném balení publiku středních 
vrstev.

4. Charakteristika „Mířiných textů“

4.1. Charakteristika padu

Většina Mířiných děl má formu padu. Pad je lyrická báseň, předváděná v jednom z mnoha 
rytmických cyklů (tála) indické hudby.62 Jeho délka není stanovena, většinou sestává ze šesti až osmi 
řádek a má sudý počet veršů (u Mířiných padů, které metrická pravidla často porušují, někdy i lichý). 
Charakteristický je pro něj úvodní verš, který zároveň slouží jako refrén, a rýmy na konci veršů ve 
schématu AABBCC či AAAAAA. V poslední řádce padu se většinou objevuje jméno básníka, jenž pad 
složil,  popř.  jemuž  je  jako  guruovi  připsán.  Básníkovo  jméno  v  poslední  řádce  se  někdy  nazývá 
„bhanitá“ (ten, kdo mluví) a komentátoři to vysvětlují tak, že jmenovaný básník tento pad pronáší. 

57 Viz Mukta 1994.
58 Tamtéž.
59 Mirabai: Hindu Saint for a Global World, Southern California, 3.-6. 10. 2002.
60 Mirabai, režisér: Dada Phalke, producent: Kohinoor, 1921; Sant Mirabai, producent: Hindustan C F Co., herečka: 

Shakuntala, 1929; Mirabai, režisér: Debaki Bose, 1933; Sadhvi Meerabai, režisér Baburao Painter, 1937; Meerabai, 
režisér W. Z. Ahmed, 1947.

61 Viz Mukta 1994.
62 Rupert Snell: The Hindi Classical Tradition: A Braj Bhasa Reader (SOAS South Asian Texts), RoutledgeCurzon, 

London; New York 1991, str. 24.
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„Mírá“ v poslední řádce by se tedy dalo vyložit jako „praví Míra“. Jindy je však básníkův „podpis“ 
označen  jako  „mudriká“  či  „čháp“  (obojí:  známka,  pečeť),  což  znamená,  že  se  jedná  o  jakousi 
„značku“, zaručující pravost, kvalitu a zároveň osobitý styl.  Tato pečeť bývá často ještě zesílena, v 
případě Míry například uvedením jejího božského protějšku. Často se tedy v poslední řádce setkáváme 
s frází „mīrā ke (re) prabhu giridhara nāgara“ (Mířiným pánem je „šikovný držitel“ hory).63

4.2. Metrum64

Severoindická metra počínaje metry v sanskrtu jsou založena na délce slabik. Rozlišujeme zde 
slabiky (varna) krátké (čili lehké, laghu, s krátkou samohláskou) a slabiky dlouhé (čili těžké, guru, s 
dlouhou samohláskou/dvojhláskou či takové, po nichž následuje více než jedna souhláska, anusvár či 
visarg65). Tato metra jsou v zásadě dvojího typu: jednak mohou být založena na přesně stanoveném 
pořadí, v němž po sobě následují krátké a dlouhé slabiky (typická pro sanskrt kávji i eposů, např. šlók), 
a na druhé straně se jedná o takzvaná metra moraická, založená spíše na počtu mor (mátrá) v jednom 
verši (krátká slabika = 1 mora, dlouhá slabika = dvě mory), ač i zde jsou jistá pravidla ohledně pořadí 
krátkých  a  dlouhých  samohlásek  (ze  sanskrtské  literatury  např.  Sánkhjakáriká  a  některá  díla  tzv. 
buddhistického sanskrtu). Na moraickém principu jsou založena i metra padů. Krátké a dlouhé slabiky 
zde u složitějších meter tvoří stopy (gana), z nichž se skládají obě části řádky (pády), oddělené césurou. 
U meter jednodušších záleží jen na počtu mor v obou pádách. První řádka zhusta slouží jako refrén a je 
často přibližně stejně dlouhá jako první páda řádek ostatních. Pokoušeli jsme se vysledovat metrum 
našich padů, ale neuspěli jsme. Pokud jsme se ve svém postupu nezmýlili, je metrum všech uvedených 
raných padů nepravidelné.

4.3. Tématika66

Kdybychom chtěli Mířinu pečeť na konci padu chápat jako určitou „značku“ v dnešním slova 
smyslu, která je výrazem pravosti a stylu, shodli bychom se nejspíše na tom, že jedním z hlavních 
znaků tohoto stylu je vyzdvihování služby Bohu nad rodinná pouta a společenskou morálku. Základním 
tématem Mířiných padů je láska k osobnímu Bohu, Kršnovi v podobě Giridhary.67 Jeho spasitelský 
aspekt  však  v  Mířině  díle  nemá  žádný zvláštní  význam.  Pady se  nesou  v  naladění  (bháv)  vinaja 
(pokorné prosby k božstvu), mádhurja (romantická a erotická láska, kdy se básník staví do role gópí, 
pastýřky) a velice často i viraha (bolestné odloučení od milovaného božstva).

Některá témata padů s Mířinou značkou jsou podobná jako u ostatních bhaktických básníků 
(důležitost  Božího  jména,  velebení  pravého  gurua,  život  ve  společnosti  věřících),  jindy se  však  v 
básních  objevují  témata  spjatá  s  rolí  ženy v  patriarchální  společnosti  (vztahy v  rodině,  čekání  na 
živitele atd.) Jednoduchou formou s častým opakováním i obsahem jsou tak básně s pečetí často blízké 
lidovým skladbám,  které  jsou  součástí  repertoáru  rádžasthánských  žen  –  vzhledem k  již  zmíněné 
povaze  Mířina  korpusu  zde  na  rozdíl  od  „značek“  dnešní  doby  není  třeba  řešit,  kdy  se  značka 
inspirovala lidovou tvorbou a kdy je lidová tvorba nápodobou značky.

Mířiny pady mají  však  i  svá  další  charakteristická  témata,  například  již  zmíněnou  sociální 
kritiku či témata biografická/hagiografická. Významná role, kterou postava Míry dodnes v Indii hraje, 

63 Hawley 2005, str. 44-45.
64 Snell 1991, str. 19-28.
65 Neplatí v případě, že 1) druhou souhláskou je y, 2) spřežkou je nh či mh, 3) zastupuje-li anusvár čandrabindu, tj. 

představuje-li nasalizovanou samohlásku, ne nosovku. Další výjimky viz tamtéž, str. 19.
66 Viz Hawley, Juergensmeyer 2004, str. 129 a násl.
67  Doslova „držícího horu“ Góvardhanu, aby ochránil pastýře před hrozivou bouří seslanou Indrou.
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daleko více než u jiných básníků bhakti souvisí s jejím životním příběhem. Témata jejích padů jsou 
tudíž v daleko větší míře než u ostatních básníků spjata s její biografií a Míra se sama stává jejich 
aktérkou – ať už v tradiční roli milenky, gópí, nebo ve specifické roli Kršnovy manželky (pati bháv, 
uctívání Kršny jako manžela a pána, které kršnaistické sekty obvykle nepovažují za legitimní),68 či v 
kacířské úloze „jóginí“, sannjásiní. Toto však neplatí pro pady, jimiž se budeme zabývat v této práci – 
jak už jsme zmínili, nejstarší pady onu tendenci k autobiografičnosti zcela postrádají.

5. Jazyky „Mířiných textů“

5.1. Historické literární dialekty na území tzv. hindské jazykové oblasti

Na území, pro které se dnes užívá poněkud zavádějící název „hindská jazyková oblast“, se ve 
středověku nacházel velký počet často od sebe velmi odlišných „dialektů“, z nichž mnohé, ač pomalu 
vytlačovány ze svých pozic  moderní  standardní  hindštinou,  přežívají  dodnes.  Některé  z  nich,  jako 
například bhódžpurština, ve středověku nevytvořily svou vlastní literaturu, jiné byly v Mířině době, tj. 
v první  polovině 16.  století,  už zavedenými literárními jazyky.  Patřila  mezi  ně například východní 
avadhština,  již  proslavil  Tulsídásův  Rámčaritmánas  či  súfijská  poezie,  na  západě  pak  sádhukarí  – 
smíšený jazyk santů,  a  ještě  dále  rádžasthánské  dialekty,  v  nichž  se  rozvinul  žánr  hrdinské epiky. 
Jazykem bhaktů par excellence však byl dialekt kraje Vrindávanu a Mathury, raného působiště Kršnova 
– bradžština.  Co se týče jazykového zařazení nejstarších Mířiných padů, jimiž se zabýváme v této 
práci, většinu jazykových jevů vyskytujících se v jednotlivých padech lze (někdy v mírně pozměněné 
podobě) nalézt právě ve standardních gramatikách bradžštiny,  k níž má blízko rovněž jejich slovní 
zásoba.  Co se týče literárního zařazení Mířina díla,  z naprosté většiny nepochybně spadá do žánru 
kršnaistické literatury. Jak se vyvíjel vztah kršnaistické literatury a bradžského kraje a jazyka?

5.2. Historie Bradže, višnuistické bhakti a kršnaistická literatura69

Bradžština  patří  k  západní  skupině  novoindoárijských  jazyků  zmíněné  „hindské  jazykové 
oblasti“,  které  pocházejí  z  šaurasénské  apabhramši.  Mezi  ostatními  literárními  dialekty  zaujímá 
výjimečné postavení až do 19. století,  kdy se jako lingua franca i literární jazyk začíná prosazovat 
hindština založená na kharí bólí (dialekt Dillí a jeho okolí). Za svůj status bradžština vděčí zejména 
rozkvětu bhaktického proudu kršnaismu, který započal právě na počátku 16. století. 

Bradž samotná byla jako Kršnovo rodiště velebena již v puránách. Postava Kršny samotného 
během staletí prošla vývojem od lidového hrdiny (Harivamša, 4. století) až po transcendentní božstvo 
Bhágavata  purány (9.  století,  jižní  Indie).  O  tuto  proměnu  se  v  nemalé  míře  zasloužila  tamilská 
bhaktická višnuistická tradice Alvárů.  Významný vliv  na teologii  a  literaturu višnuistického bhakti 
měla Džajadévova sanskrtská lyrická báseň Gítagóvinda (12. století, Urísa), která zdůrazňuje erotický 
prvek v Kršnově mýtu a je prvním dílem, v němž dostává hlavní roli Rádha, která se přes zmínky v 
prákrtských básních z 2. stol. neobjevuje ani v Bhágavatapuráně. 

Ke  kultickému  rozvoji  Bradže  však  došlo  až  v  pozdním středověku  spolu  s  celoindickým 
rozkvětem  višnuismu,  který  vedl  ke  vzniku  hlavních  tradic  devocionální  poezie.  V  bhakti 

68 Viz Nancy M. Martin: Mīrābāī: Inscribed in Text, Embodied in Life, in: Steven J. Rosen (ed.): Vai avī: Women and theṣṇ  
Worship of Krishna, Motilal Banarsidas Publishers, Delhi 1997, str. 37.

69 Viz Rupert Snell: The Hindi Classical Tradition: A Braj Bhasa Reader (SOAS South Asian Texts), RoutledgeCurzon, 
London; New York 1991, str. 30 a násl.
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vykrystalizovaly dva základní póly – saguna, oddanost Bohu s atributy (nazývaného především Rámou 
a  Kršnou),  a  nirguna,  která  chápe  Boha  jako  abstraktní,  neantropomorfní  entitu.  Oba  mody 
náboženského myšlení byly svázány s určitými pozicemi v kastovní hierarchii (saguna spíše s vyššími, 
nirguna spíše se spodními). O devocionální tradice pečovaly komunity nazývané sampradája, spjatými 
s určitými duchovními učiteli, popř. s určitými zobrazeními božstva a chrámy.

Až  jihoindický  teolog  Vallabha  (1479-1531)  a  bengálský  mystik  Čaitanja  (1486-1533) 
identifikovali jednotlivé bradžské lokality s místy, kde se odehrávaly příběhy Kršnova jinošství. Na 
základě toho se Bradž stala důležitým centrem višnuismu a bradžština prominentním jazykem zprvu 
bhaktické a posléze i ostatní literární tvorby. K této tradici patřil i autor nejstaršího dochovaného díla v 
bradžštině  Gókulnáth  (Čaurásí  vaišnavan  kí  vártá)  a  jeden  z  nejslavnějších  bhaktických  básníků, 
zařazovaný do skupiny básníků nazývaných Osm pečetí – Súrdás.

Kršnaistická  literatura  tohoto  období  byla  výsledkem několika  prvků objevujících  se  již  ve 
staletích předchozích. Co se týče jazyka a prosodie, byla potomkem středoindoárijské apabhramši; v 
ohledu slovní zásoby si vypomáhala z místních zdrojů, sanskrtu a perštiny (potažmo arabštiny). Co se 
týče obsahu, čerpala jak z purán a z kávjové literatury, tak i z lidových písní. Nejrozšířenější formou 
bhaktického lyrického verše byl pad. Soubor devocionálních padů býval nazýván bání (s. vání), „řeč“. 
Při práci se sbírkami veršů je nutno mít na paměti, že během staletí prošly nejrůznějšími proměnami v 
důsledku změn pravopisu, výběru básní kompilátory v souladu s jejich ideologickým přesvědčením a 
nejrůznějšími změnami ve znění a metru v důsledku ústního tradování.

Pravopis  bradžštiny  silně  kolísá.  Podoba  tištěných  textů  se  v  tomto  ohledu  s  velkou 
pravděpodobností neshoduje s původní podobou textu. Podoba textů v rukopisech může reprezentovat 
lingvistické  rysy,  může  však  být  dána  pouhou  libovůlí  písaře.  Tadbhavová  výbava  bradžštiny  je 
většinou silně narušena sanskrtizací, vedoucí k husté infiltraci tatsamovými slovy.70

5.3. Jazyky „Mířiných“ padů71

Mířiny básně se dochovaly v marvárštině, mévárštině, bradžštině a gudžarátštině, okrajově pak i 
v  kharí  bólí,  pandžábštině či  avadhštině,  většinou s  více  či  méně patrnými  vzájemnými vlivy a  v 
různých  vývojových  stupních.  Nejstarší  básně  většinou  v  různé  míře  vykazují  směs  rysů  staré 
bradžštiny a staré západní rádžasthánštiny. Někteří autoři se zamýšlejí nad tím, jaký jazyk byl Míře, 
marvárské princezně, vlastní, a docházejí k různým závěrům. Ramá Bhárgava72 například vychází z 
Tessitoriho závěru, že mezi lety 1300 až 1600 se na území dnešního Gudžarátu a Marváru jazykem, 
který  pojmenoval  západní  rádžasthánštinou  a  který  podle  něj  byl  přímým  potomkem šaurasénské 
apabhramši a bezprostředním společným předchůdcem gudžarátštiny a marvárštiny. Vyvozuje z toho, 
že Míra ve svých básních užívala literární podoby západní rádžasthánštiny a hovorové márvárštiny; 
kromě toho považuje za pravděpodobné, že po vzoru většiny básníků kršnaistického bhakti skládala své 
básně  i  v  bradžštině,  která  se  v  oné  době  užívala  v  Bradži  a  východním  Rádžasthánu.  Rozbor 
nejstarších básní  s  Mířinou pečetí,  které  se  nám dochovaly,  naznačuje,  jak už jsme řekli,  nejspíše 
pravděpodobnost poslední varianty.

70 Snell 1991, str. 3 a násl.
71 Více viz Uṣākiraṇ Śarmā: Mīrā˜ kī abhivyañjanā śailī, Arcanā Prakāśan, Ajmer 1981, str. 34-39.
72 Ramā Bhārgava: Bhakti kāvya kī paramparā me˜ Mīrā, Rājasthānī Grantāhāgār, Jodhpur 1996, str. 122-125.
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6. Rozbor šesti nejstarších dochovaných básní

6.1. Manu hamāro bā ndhiu māī῀  (1)

Tato  verze  padu  (další  verze  viz  kapitola  Prameny)  se  dochovala  v  tzv.  Kartárpurském  rukopisu 
datovaném  1604  –  ve  sbírce,  která  byla  později  označena  Gurú  Granth  Sáhib.  Báseň  se  téměř 
nevyskytuje v tištěných edicích a chybí i v Dakórském rukopisu.

Manu hamāro bā ndhiu māī kavala naina āpane guna῀
tīkhaṇa tīra bedhi sarīra duri gayo rī māī
lāgiu taba jāniu nahī aba na sahiu jāī rī māī
ta ta ma ta aukhada karau tau pīra na jājhī῀ ῀
hai kau-u upakāra karai kaṭhina daradu māī
nikaṭa hau tuma duri nahi begi mihu āī
mīrā giradhara suāmī deāla tana kī tapata bujhāī rī māī
kavala naina āpane guna apane guna bādhiu māī.

6.1.1. Gramatický a lexikální rozklad

0) manu (srdce; man- (jmenný kmen) + -u (dir. sg. m.)) hamāro (nāš; hamār- (jm. kme) + -o (dir. sg. 
m.)) bā ndhiu῀  (svázat; bā ndh- (slov. kmen) + -῀ iu (pp sg. m.) māī (matka; māī (jm. kmen) + 0 (dir. sg. 
f.)) kavala naina (lotosooký; kavalanain- (jm. kmen) + -a (obl. sg. m.)) āpane (svůj; āpan- (jm. kmen) 
+ -e (obl. pl. m.)) guna (vlastnost; gun- (jm. kmen) + -a (obl. pl. m.))

1) tīkhaṇa (ostrý;  tīkhaṇ- (jm. kmen) + -a (obl. pl. m.))  tīra (šíp; tīr- (jm. kmen) + -a (obl. pl. m.)) 
bedhi (probodnout; bedh- (slov. kmen) + -i=abs.) sarīra (tělo; sarīr- (jm. kmen) + -a=dir. sg. m.) duri 
(daleko (adv. loc.); dur- (kmen) + -i (advbz.)/schovat se; dur- (slov. kmen) + -i (abs.)) gayo (odejít; ga- 
(slov. kmen.) + -y- (spojovací souhl. mezi vokály)+ -o (pp sg. m.)) rī (ó) māī (matka; māī (jm. kmen) + 
0 (dir. sg. f.)) 

2) lāgiu (vzniknout; lāg- (slov. kmen) + -iu (pp sg. m.)) taba (tehdy; t- (demonstrativum/korelativum) 
+ -aba (adv.temp.)) jāniu (znát; jān- (slov. kmen) + -iu (pp sg. m.) nahī (ne) aba (nyní) na (ne) sahiu 

(snést; sah- (slov. kmen) + -iu (pp sg. m.)) jāī (zde pomocné sloveso pro pas.; jā- (slov. kmen) + -ī (3rd 

sg.)) rī (ó) māī (matka; māī (jm. kmen) +0 (dir. sg. f.))

3) ta ta῀  (kouzlo; ta t- (jm. kmen) + ῀ -a (dir. sg. m.)) ma ta῀  (zaříkadlo; ma t- (jm. kmen) + ῀ -a (dir. sg. 
m.) aukhada (lék; aukhad- (jm. kmen) + -a (dir. sg. m.) karau (dělat; kar- (slov. kmen) + -au (pp sg. 
m.) tau (tehdy) pīra (bolest; pīr- (jm. kmen) + -a (dir. sg. f.) na (ne) jājhī (odejít; jājh- (slov. kmen) + -
ī (pp sg. f.))

4) hai (být; h- (slov. kmen) + -ai=3rd sg.) kauu (nějaký; k- (interogativní/indefinitivní) + -au (dir. sg. 
pron.) + -u (inkluzivní emfatická částice))  upakāra (pomoc; upakār- (jm. kmen) +  -a (dir. sg. m.)) 

karai (činit; kar (slov. kmen) + -ai (3rd sg.)) kaṭhina (obtížný; kaṭhin- (jm. kmen) + -a (dir. sg. m.)) 
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daradu (bolest; darad- (jm. kmen) + -u (dir. sg. m.)) māī (matka; māī (jm. kmen) + 0 (dir.sg.f.))

5) nikaṭa (blízký; nikaṭ- (jm. kmen) + -a=dir.sg.m.) hau (1) jā; pron. 1st sg., 2) být; h- (slov. kmen) + -

au (2nd pl.))  tuma (ty;  t-  (jm. kmen)  +  -uma (dir.  pl.))  duri (daleko (adv.  loc.);  dur- (kmen)  +  -i 
(advbz.)/subst. dálka; dur- (jm. kmen)  +  -i (lok.))  nahi (ne)  begi (rychle; beg- (kmen)  +  -i (advbz.)) 

mihu (jā; m- (jm. kmen) + -ihu=obl.) āī (přijít; ā- (slov. kmen) + -ī=2nd sg. imper.)

6) mīrā (Míra; mīr- (jm. kmen) + -ā (obl. sg. f.) giradhara (Giradhara; giradhar- (jm. kmen) + -a (dir. 
sg. m.) suāmī (pán; suām- (jm. kmen) + -ī (dir. sg. m.)) deāla (slitovný; deāl- (jm. kmen) + -a (dir. sg. 
m.)) tana (tělo; tan- (jm. kmen) + -a (obl. sg. m.)) kī (k- (gen. marker) + -ī (dir. sg. f.)) tapat (žár; tap- 
(jm. kmen) + -a- (tém. samohl.) + -t (dir. sg. f.)) bujhāī (uhasit; bujh- (slov. kmen) + -ā- (der. kauz.) + -

ī (pp sg. f./2nd sg. imper.) rī (ó) māī (matka; māī (jm. kmen) +0 (dir.sg.f.))

7) kavala naina (lotosooký; kavalanain- (jm. kmen) + -a (obl. sg. m.)) āpane (svůj; āpan- (jm. kmen) 
+ -e (obl. pl. m.)) guna (vlastnost; gun- (jm. kmen) + -a (obl. pl. m.)) apane (svůj; apan- (jm. kmen) + 
-e (obl. pl. m.)) guna (vlastnost; gun- (jm. kmen) + -a (obl. pl. m.)) bādhiu (svázat; bādh- (slov. kmen) 
+ -iu (pp sg. m.)) māī (matka; māī (jm. kmen) +0 (dir. sg.f .))

6.1.2. Překlady

Překlad do češtiny:

Srdce mi spoutal, matko, lotosooký svou mocí,
ostrými šípy mi proklál tělo a odešel do dáli,73 
ó matko,
kdy k tomu došlo, nevím, nyní to nemohu snést, matko,
zkoušela jsem kouzla, zaříkadla i byliny, ale bolest nepřešla,
existuje nějaká pomoc? činí mi to nesmírnou bolest, matko.
Jsi blízko,74 nejsi daleko, rychle ke mně přijď,
Mířin slitovný pane Giradhare utiš75 žár těla, ó matko,
lotosooký mě spoutal svou mocí, svou mocí, matko.

Hawleyho překlad:

He's bound my heart with the powers he owns, Mother,
he with the lotus eyes.

Arrows like spears: this body is pierced,
and Mother, he's gone far away.
When did it happen, Mother? I don't know
but now it's too much to bear.

73 Nebo: duri jānā (slovesný výraz s absolutivem a pohybové slovesem jānā, zvýrazňujícím dokonavost děje): schoval se.
74 Nebo: jsem blízko (hau<aham).
75 Nebo: utišil (-ī=pp sg. f.)
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Talismans, spells, medicines-
I've tried, but the pain won't go.
Is there someone who can bring relief?
Mother, the hurt is cruel.
Here I am, near, and you're not far:
Hurry to me, to meet.
Mira's Mountain-Lifter Lord, have mercy,
cool this body's fire!
Lotus-Eyes, with the powers you own, Mother,
with those powers you've bound.

Překlad Nancy Martin:

My body is bound tight, Mother,
in the ropes of the Lotus-eyed One.
The sharp arrow pierced me
clear through, Mother.
When it hit, I didn't know it;
now I cannot bear the pain.
I've tried spells, incantations, drugs-
even so, the pain won't go.
Can't anyone bring relief?
Such agony, Mother!
You are near, not far;
Come running now to meet me.
Mīrā's Mountain Bearer, the compassionate Lord,
has quenched her body's burning.
My heart is held fast, Mother,
in the bonds of the Lotus-eyed One.

Překlad Macauliffeho:
God has entwined my soul, O mother,
With His attributes, and I have sung of them.
The sharp arrow of His love hath pierced my body through and through, O mother.
When it struck me I did not know it; now it cannot be endured.
Though I used charms, incantations, and drugs, the pain will not depart.
Is there anyone who will treat me? Intense is the agony, O mother.
Thou, O God, are near; Thou art not distant; come quickly to meet me.
Saith Mīrā, the Lord, the mountain-wielder, who is compassionate, hath quenched the fire of my body, 
O mother.
The lotus-eyed hath entwined my soul with the twine of his attributes.
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6.1.3. Fonologie

Samohlásky
Délka
U samohlásky a dochází ke kolísání délky (viz  apane vs. āpane);  ā se vyskytuje v kořeni, kde se v 
sanskrtu i v MSH setkáváme s  a (lāg-, vzniklé pravděpodobně náhradním dloužením z MIA lagg-). 
Kolísání délky můžeme pozorovat u samohlásky i (nahi-nahī).
Nasalizace
V tomto padu před nosovou souhláskou někdy dochází  ke spontánní  nasalizaci,  např.  bāndhiu  vs. 
bā ndhiu῀ .
Další hláskové změny
Můžeme zde pozorovat zjednudušování dvojhlásek: ai>e (s. dayālu>deāla, ay>ai>e) a rovněž kolísavé 
au>o (pp sg.m. karau, ale i gayo).
Souhlásky
Decerebralizace nosovek
Často dochází k zániku cerebralizace u původně cerebrální nosovky, tj. k jevu častému i u MSH, např. 
ve slově guna. 
Zjednodušování souhláskových řetězců
Můžeme zde pozorovat ztrátu r po souhlásce, kterou známe již z páli: z tantra, mantra se stává ta ta῀ , 
ma ta῀  (přičemž si nemůžeme být zcela jisti, zda se jedná o nasalizaci či pouhý zápis nosovky před 
homorgánní souhláskou – po srovnání s ostatními pady se zdá, že jde spíše o způsob zápisu).
Další hláskové změny
U bedhi se setkáváme se změnou sanskrtského v na b; dále můžeme pozorovat změnu bilabiály m na 
labiodentálu v (s. kamala>kavala) a dekonsonantizaci v>u (s. svāmī>suāmī). U sarīra opět pozorujeme 
změnu  sanskrtského  palatálního  ś na  s,  pravděpodobně  se  jedná  o  pozůstatek  MIA redukce  tří 
sanskrtských sykavek na s (na východě ś).

6.1.4. Morfologie

Substantiva
Jmenné kmeny
V důsledku MIA tendence ke zjednodušování skloňování substantiv dochází k přechylování (redukci) 
původních  -u  kmenů  na  -a kmeny  (sanskrtské  tanu má  v  našem  padu  podobu  tana,  
Giridhara>Giradhara).
Na druhou stranu se zde objevuje i  koncové  -u jinde než v tatsamových  -u kmenech (např.  manu, 
daradu). Toto -u představuje apabhramšové -u a prákrtské -o u původních sanskrtských -a kmenů.
Pádové koncovky
U feminina se setkáváme v singuláru s koncovkami -a, -ā, u maskulina v singuláru s koncovkami -a, -u 
a v plurálu  -a nezávisle na tom, v jakém pádu se dotyčné substantivum nachází. Jediným možným 
případem pádové koncovky je lokativní  -i v  duri, kdybychom je odvozovali přímo ze sanskrtského 
substantiva dūra (dálka).
Adjektiva
U adjektiv se zde setkáváme pouze se singulárem maskulina končícím na -a, opět bez ohledu na pád 
(nikaṭa, tīkhaṇa, kaṭhina). 
Zájmena
Ze  zájmen  jsou  zajímavá  zájmena  přivlastňovací  (apanā/āpanā),  která  se  zde  objevují  v  plurálu 
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(apane/āpane). Jedná se o jediný případ flexe jmen, jejž v tomto padu pozorujeme. Dále pozorujeme 
neurčité zájmeno  kau(u) (nějaký), přičemž druhé  u jsme identifikovali jako emfatickou partikuli.  V 
MSH odpovídá ko-ī, *ko-hī (u/hu odpovídá hī).
Slovesa
Participium dokonavé
Dokonavé participium se zde vyskytuje v singuláru feminina v typickém tvaru na -ī (bujhāī, nejedná-li 
se o imperativ, a nejasné  jājhī) a v singulárech maskulina na  -yo  (pouze jednou u  gayo), popř.  -au 
(jednou u  karau) uváděných v základních bradžských gramatikách (Var., Lip.). Zdaleka nejčastějším 
tvarem singuláru maskulina je zde však zvláštní tvar na -iu (bā ndhiu῀ ,  lāgiu,  jāniu atd.), který uvádí 
pro apabhramšu GVT a odvozuje jej z OIA -ita.
Participium nedokonavé se v tomto padu nevyskytuje.
Absolutiv
Setkáváme se zde s klasickým bradžským absolutivem na -i (bedhi), jejž uvádějí zmíněné gramatiky. 
Indikativ/subjunktiv présenta
S indikativem/subjunktivem présenta  se  zde  setkáváme  pouze  ve  3.  osobě  singuláru,  kde  se  nám 
objevují koncovky -ai (standardní položka Lip. a Var., zde u karai) a pravděpodobně i -ī (ve zmíněných 
gramatikách a Tess. pouze jako -i; zde u jāī; interpretaci -ī jako indikativu/subjunktivu présenta se zde 
přikláníme  jednak  vzhledem  ke  smyslu,  jednak  vzhledem  k  jeho  výskytu  v  dalších  padech  a 
podobnému dloužení u imperativu).
Imperativ
Objevuje se zde imperativ na -ī (āī, snad též bujhāī), přičemž Lip. i Var. uvádějí pouze -i, stejně tak i 
Tess. pro apabhramšu a starou západní rádžasthánštinu.
Pasivum
Pasivum se zde objevuje v jednom případě, a sice: na sahiu jāī, které podle mě odpovídá hindskému na 
sahā jā rahā hai. Jedná se tedy o pasivum analytické tvořené dokonavým příčestím a tvary pomocného 
slovesa jā-.
Zápor
Zápor se zde vyskytuje ve dvou podobách, krátké nahi a dlouhé nahī.
Sloveso být
Z tvarů slovesa být zde nacházíme (nejedná-li se o zájmeno 1. osoby singuláru, ovšem bez nosovky 
přítomné ve Var.) 2. osobu plurálu hau (Var.) a 3. osobu singuláru hai (Var.).
Adverbia
Příslovce  způsobu  (begi)  a  pravděpodobně  i  místa  (nejedná-li  se  u  duri o  absolutiv  či  lokativ 
substantiva), které se zde nacházejí, se vyznačují adverbiální příponou -i. Dále zde nacházíme příslovce 
času (aba, taba).

6.1.5. Flexe
Je více než zřejmé, že zde máme co do činění s jazykem, který již ztratil ohebnost danou syntaktickou 
povahou jmen, ale dosud nezískal ohebnost analytického charakteru umožněnou záložkami (v textu se 
neobjevuje jediná záložka, dokonce až na výjimky, jako například některá přivlastňovací zájmena – 
a/āpanā, a/āpane, ani nepřímý pád). V minulém čase však již pozorujeme užívání ergativu, ač se zde 
ještě neobjevuje ergativní záložka – přísudek se totiž neshoduje s logickým subjektem.

6.1.6. Problematická místa
Jako problematická označujeme ta místa či pasáže, která jsou nejasná po gramatické či sémantické 
stránce. V této básni se s prvním problémem setkáváme u prvního výskytu slova  duri, které vypadá 
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jako adverbium s adverbiálním sufixem -i, při bližším ohledání však zjišťujeme, že se může popřípadě 
jednat i o absolutiv slovesa s kořenem dur-. Ani jeho druhý výskyt není zcela neproblematický – kromě 
adverbiálního významu můžeme v tomto slovu nalézt i lokativ substantiva.
Dalším problematickým místem je pasivum na sahiu jāī, lépe řečeno jeho druhá část, kde se poprvé 
setkáváme se indikativem/subjunktivem présenta na  -ī, jenž se nenachází v žádné z výše zmíněných 
gramatik. S gramatikům bradžštiny neznámým dloužením se setkáváme i u imperativu āī.
Daleko větší obtíže nám však působí tvar  jājhī. Významově by se nám na toto místo hodilo hindské 
gayī, i kdybychom však přistoupili pravidelné tvoření dokonavého participia u  jā-, jak vysvětlit ono 
-jh-?
Drobný problém představuje ještě hau v druhé polovině básně, u něhož se může jednat jak o 2. osobu 
plurálu slovesa být, tak o 1. osobu osobního zájmena. Nancy Martin se rozhodla pro první možnost, J. 
S.  Hawley  pro  druhou.  Zde  se  přikláníme  k  verzi  Nancy Martin,  ač  chybí  nasalizace  uváděná  v 
gramatikách; důvodem je zájmeno tum, které se nachází v juxtapozici v navazující větě.

6.2. Sācau prīti hī ko nātau (2)

Tuto báseň uvádí Nágarídás ve svém díle Padprasangamálá z  poloviny 17. století a cituje ji rovněž 
Nábhádás  ve  svém  Bhaktamálu  pocházejícím  nejpozději  z  první  čtvrtiny  17.  století.  Podle  J.  S. 
Hawleyho obě tyto básně pravděpodobně pocházejí ze 16. století.

Sācau prīti hī ko nātau
kai jānai  v῀ ṛṣabhāna na dinī῀ kai madanamohana ra ga rātau῀
yahai  sa khalā ati balava tī῀ ῀ ῀ bā dhyo prema gaja mātau῀
mīrā  ke prabhu giradhara nāgara῀ ku ja mahala basā tau.῀

6.2.1. Gramatický a lexikální rozklad

0) sācau (pravý; sāc- (jm. kmen) + -au (dir. sg. m.)) prīti (láska; prīt- (jm. kmen) + -i (dir. sg. f.)) hī 
(jen) ko (k- (postp. gen. case marker) + -o (dir. sg. m.)) nātau (vztah; nāt- (jm. kmen) + -au (dir. sg. 
m.))

1) kai (ať už) jānai῀ (znát; jān- (slov. kmen) + -ai  (3῀ rd pl.)) vṛṣabhāna (Vršabhána; vṛṣabhān- (jm. 
kmen)  +  -a  (obl.  sg.  m.))  na dinī῀  (dcera;  na din  (jm.  kmen)῀  +  -ī (dir.  sg.  f.))  kai (nebo) 
madanamohana (Madanamóhana;  madanamohan- (jm. kmen) + -a (dir. sg. m.))  ra ga῀  (barva/láska; 
ra g- (jm. kmen) ῀ + -a (obl. sg. m.)) rātau (rudý/zbarvený; rāt- (jm. kmen) + -au (dir. sg. m.))

2) yahai῀ (natolik) sa khalā ῀ (pouto; sa khal- (jm. kmen)῀  + -ā (dir. sg. m.)) ati (obzvláště) balava tī῀  
(silný; balava t- (jm. kmen) ῀ + -í (dir. sg. f.)) bā dhyo῀  (spoutat; bā dh- (slov. kmen)῀  + -yo (pp sg. m.)) 
prema (láska; prem- (jm. kmen) + -obl. sg. m.)) gaja (slon; gaj- (jm. kmen) + -a (dir. sg. m.)) mātau 
(říjící; māt- (jm. kmen) + -au (dir. sg. m.))

3) mīrā῀ (Míra; mīr- (jm. kmen) + -ā  (obl. sg. f.)) ῀ ke (k- (gen.marker) + -e (dir. pl. m.)) prabhu (pán; 
prabh- (jm. kmen) +  -u (dir. sg. m.))  giradhara (Giradhara;  giradhar- (jm. kmen) +  -a (dir. sg. m.)) 
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nāgara (chytrý; nāgar- (jm. kmen) + -a (dir. sg. m.)) ku ja mahala῀  (palác z houští; ku jamahal- (jm.῀  
kmen) + -a (dir. sg.m.)) basā (příbytek; bas- (jm. kmen) + -á (dir. sg. m.)) tau (když)

6.2.2. Překlady

Překlad do češtiny:

Pravým vztahem je jen láska,
ať už znají Rádhu či boha Kámu rudé barvy76

toto pouto je natolik silné, že láska zkrotila i říjícího slona. 
Mířiným panem je chytrý Giradhara, i když je jeho příbytkem palác z houští.

Překlad Hawleyho:

What connects? True love.
Whether one thinks of Vṛṣabhānu's daughter
or Kāma's Beguiler, drenched passion-red,
Love it is that makes the strongest fetter,
binding down an elephant in rut.
Mira's Lord is the clever Mountain-Lifter,
even if his palace is a bower.

6.2.3. Fonologie

Samohlásky
Hláskové změny
Pozorujeme kolísání  -o a  -au u koncovek singuláru maskulina (sācau,  nātau,  ale ko,  bā dhyo῀ ).  U 
tadbhava  sa khal-ā῀  (s.  śrŋkhalḁ )  se setkáváme se změnou  r ̥>a,  kterou uvádí již J.  Beames ve své 
srovnávací gramatice moderních indoárijských jazyků.77

Souhlásky
Hláskové změny
Pozorujeme zde změnu palatálního ś na s u tadbhava sa khalā ῀ (s. śrŋkhalḁ ).

6.2.4. Morfologie

Substantiva
Pádové koncovky
V singuláru feminina se setkáváme s koncovkou -i u -i kmenů (prīti) i  -ī u -ī kmenů (na dinī῀ ), tj. u 
tatsam. V singuláru maskulina pak -a (ra ga῀ ), -u (prabhu) a -ā (sa khalā῀ ) nezávisle na pádu, přičemž 
se v prvních dvou případech jedná o tatsama, u sa khalā ῀ si povšimněme již NIA koncovky -ā, která se 
nám zde bohužel objevuje jen v přímém pádu singuláru, z čehož na další nelze usuzovat.

76 Či „zrudlého láskou?“
77 John Beames: A Comparative Grammar of the Modern Aryan Languages of India to wit Hindi, Punjabi, Sindhi, 

Gujarati, Marathi, Oriya and Bengali, Munshiram Manoharlal, New Delhi 1970 (1871), str. 159.
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Adjektiva
Za povšimnutí  stojí  tvar  balava tī῀ ,  pokus odvození  ženského rodu od maskulina  balavant pomocí 
analogie; v sanskrtu ovšem ženský tvar zní balavatī.
Slovesa
Participium dokonavé
Dokonavé participium se zde vyskytuje v singuláru maskulina s koncovkou -yo ( bā dhyo῀ ).
Indikativ/subjunktiv présenta
Tvar  indikativu/subjunktivu présenta se zde objevuje pouze jednou a to  v podobě dobře známé ze 
standardních gramatik bradžštiny (Var., Lip.). Jedná se o tvar 3. osoby plurálu na -ai῀ (jānai῀).
Adverbia
Z příslovcí se zde setkáváme s příslovcem způsobu yahai  ῀ (natolik) a ati (nadmíru, velmi). 
Spojky
Nacházíme zde pouze spojku kai, kterou lze překládat jako „ať už“, „nebo“, a spojku tau – kdyby.
Postpozice
Setkáváme se zde se singulárem (ko) i plurálem (ke) genitivní postpozice.

6.2.5. Flexe

I tento pad nás přesvědčuje o tom, že klasické rozlišování „přímého“ a „nepřímého“ pádu, běžné u 
morfologických  rozborů  středověkých  severoindických  textů  (např.  OHR)  je  zbytečné,  neboť  je 
vzhledem  k  jednotným  tvarům  jmenných  kmenů,  se  kterými  se  zde  máme  možnost  setkat, 
neopodstatněné. Tvary singuláru a plurálu nemáme možnost srovnat, protože krátký pád substantiva v 
plurálu ani neobsahuje, podle gramatik však předpokládáme, že by se ani tato tvarově od sebe nelišila. 
Dalším zaznamenáníhodným jevem je zde poměrně hojný výskyt vět s nevyjádřenou sponou (sācau 
prīti hī ko nātau, yahai  sa khalā ati balava tī῀ ῀ ῀ , mīrā  ke prabhu giradhara nāgara῀ ). Setkáváme se zde 
s komposity, kromě giradhara s tatpurušou ku ja mahala῀ .

6.2.6. Problematická místa
J. S. Hawley překládá: What connects? True love. Sācau (true) tedy přiřazuje k prīti (love); nikde však 
nenacházíme sebemenší doklad pro to, že by  prīti mohla být maskulinum, proto v českém překladu 
sācau přiřazujeme k maskulinu nātau a výsledný překlad pak vypadá takto: pravým vztahem je (jen) 
láska.

6.3. Bhāya rī śāebā pakanī jara (3)

Báseň je jednou ze 17 básní ze 17. století, které nalezl indický odborník na bhakti C. L. Prabhát v 
knihovně Gudžarát Vidjá Sabhá v Ahmedábádu. Máme ji k dispozici jen díky tomu, že ji C. L. Prabhát 
ofotografoval a uvedl ve své knize Mírá – Džívan aur Kávja, ostatní básně v knihovně v současné době 
nelze nalézt.

Bhāya rī śāebā pakanī jara je haro  same  āsā karī῀ ῀
aba tā ā ne jarī prīta jāī῀ bīdha nālajā sa joga rī῀
jo mero eka loka jāego harī paraloka na jā e rī῀
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na dana da ku kabahu na chāru῀ ῀ mīlūgī nīśāna bajāe rī
ta ta ma ta dhana yauvana pe vārū῀ ῀ śrī vallabha bheja murāra rī
mīrā  prabhu gīradhara ke upara῀ śarabasa hoūgī vāra rī.

6.3.1. Gramatický a lexikální rozklad

1) bhāya (cit; bhāy- (jm. kmen) + -a (obl. sg. m.)) rī (gen.postp.f.) śāebā (tělo; śāeb- (jm. kmen) + -ā 
(dir. sg. f.)) pakanī (péct; pak- (slov. kmen) + -an- (gerundivum) + -ī (dir. sg. f.)) jara (horečka; jar- 
(jm. kmen) + -a (obl. sg. m./f.)) je (rel. pron.) haro  same῀ ῀ (stále) āsā (naděje; ās- (jm. kmen) + -ā (dir. 
sg. f.)) karī (dělat; kar- (slov. kmen) + -ī (pp sg.f.))

2) aba (teď) tā (on; pers. pr. obl.3rd sg. m.)) ā ne῀  (přijít; ā n- (slov. kmen) ῀ + -e (obl.sg.m.,gerundium)) 
jarī (hořet;  jar- (slov. kmen) +  -ī (abs.))  prīta (láska;  prīt- (jm. kmen) +  -a (obl. sg. m./f.))  jāī (zde 
pomocné sloveso jā- (slov. kmen) + -ī (3rd sg.)) bīdha (probodnout; bīdh- (slov. kmen) + -a (pp sg. f.)) 
nālajā (beze studu; nālaj- (jm. kmen) + -ā (dir. sg. f.)) sa joga῀  (spojení; sa jog- (jm. kmen)῀  + -a (obl. 
sg. f.)) rī (ó)

3) jo (když) mero (můj; mer- (jm. kmen) + -o (dir. sg. m.)) eka (jeden) loka (svět; lok- (jm. kmen) + -a 

(dir. sg. m.)) jāego (odejít; jā- (slov. kmen) + -e- (3rd sg. + -g- (fut.) + -o (3rd sg.)) harī (Hari; har- (jm. 
kmen) + -ī (obl. sg. m.)) paraloka (jiný/vyšší svět; paralok- (jm. kmen) + -a (dir. sg. m.)) na (ne) jā e῀  

(odejít; jā - (slov. kmen) ῀ + -e (3rd sg.)) rī (ó)

4) na dana da῀ ῀  (Nandovo potěšení/syn; na dana d- (jm. kmen)῀ ῀  + -a (obl. sg. m.)) ku (dat./ak. postp.) 

kabahu na (nikdy)  chāru (opustit;  chār- (slov. kmen)  +  -u (1st sg.))  mīlūgī (setkat se;  mīl-  (slov. 

kmen) + -ū- (1st sg. + -g- (fut.) + -ī (sg. f.)) nīśāna (buben; nīśān- (jm. kmen) + -a (dir. sg. m.)) bajāe 
(hrát; baj- (slov. kmen) + -ā- (deriver kauz.) + -e (adverbizer)) rī (ó)

5) ta ta ma ta dhana῀ ῀  (kouzla, zaříkadla a bohatství; komp., ta tama tadhan- (jm. kmen) ῀ ῀ + -a (dir .pl. 
m.)) yauvana (mládí; yauvan- (jm. kmen) + -a (obl.sg.m.)) pe (na; postp.) vārū (obětovat; vār- (slov. 

kmen) + -ū (1st sg.)) śrī (honorifický prefix) vallabha (drahý; vallabh- (jm. kmen) + -a (dir. sg. m.)) 

bheja (poslat; bhej- (slov. kmen) + -a (imper. 2nd sg.)) murāra (Murára; murār- (jm. kmen) + -a (dir. 
sg. m.)) rī (ó)

6) mīrā῀ (Míra; mīr- (jm. kmen) + -ā  (o῀ bl. sg. f.)) prabhu (pán;-u (obl.sg.m.)) gīradhara (Gíradhara; 
gīradhar- (jm. kmen)  +  -a (obl. sg. m.))  ke upara (na; k- (gen. postp.)  +  -e (obl. sg. m.))  śarabasa 

(všechno, co mám) hoūgī (být; ho- (slov. kmen) + -ū- (1st sg.) + -g- (fut.) + -ī (sg. f.)) vāra (oběť; vār- 
(jm. kmen) + a (dir. sg. m.)) rī (ó)
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6.3.2. Překlady

Překlad do češtiny:

Spaluje mě horečka citu, jak jsem celou dobu doufala,
nyní, když přišel, jsem spalována láskou, probodnuta beze studu (ke) splynutí,
když se tento můj svět vytratí, Hariho věčný svět nezmizí,
potomka Nandy nikdy neopustím, setkám se s ním, bubnujíc na buben,
kouzla, zaříkadla, bohatství obětuji jeho mládí, pošli mi drahého, Muráriho,
pro Mířina pána Gíradhara se obětuji i se vším, co mám.

Překlad Hawleyho:

My body is baked in the fever of feeling.
I spend my whole time hoping, friend.
Now that he's come, I'm burning with love-
shot through, shameless to couple with him, friend.
Suppose this world of mine vanishes, friend-
what does it matter if Hari's in the next?
Nanda's Delight – I'll never let him go, friend.
I'm telling you, I'm joining him. I'm sounding the drum.
Body, mind, wealth – they're offered to his youth.
Send me my beloved, my Murāri, friend.
Mira's Mountain-Lifting Lord – for him
I'm forfeiting (ztrácím) everything, my friend.

6.3.3. Fonologie

Samohlásky
Délka
Opět  se  zde  objevuje  dloužení  u  i. Setkáváme  se  zde  se  slovem  gīradhara (vs.  s.  giridhara), 
pravděpodobně  vytvořeným  analogicky  od  s. gīr  pro  „hora",  dále  se  slovem harī,  u  něhož  je 
nepravděpodobné,  že  by  se  jednalo  o  analogickou  tvorbu  na  základě  -in kmenů,  proto  se  zde 
přikláníme  k  interpretaci  pomocí  spontánního  dloužení,  a  se  slovem nīśāna,  vzniklým  s  největší 
pravděpodobností dloužením z perského niśāna).
Nasalizace
V našem padu můžeme pozorovat nasalizaci před nosovkou (ā ne῀ ), nasalizaci vzniklou v důsledku 
fonologických změn (s. samaya>same῀) a snad i spontánní nasalizaci (jā e῀ ).
Souhlásky
Zjednodušování souhláskových řetězců
Ke  zjednodušování  souhláskových  řetězců  u  tadbhav  zde  dochází  např.  v  případě  jva>ja (s. 
jvara>jara),  dále  u  řetězců  tří  souhlásek,  kde  je  poslední  souhláskou  r,  jež  známe  již  z  MIA: 
tantra>ta ta῀ , mantra>ma ta῀ .
Další hláskové změny
Můžeme  zde  pozorovat  výskyt  r na  místě  sanskrtského  i  hindského  l  (jarī,  s. jalana,  h. jal-). 
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Pravděpodobně se zde jedná o vliv východních dialektů, občas zasahující i bradžštinu (CPM, str. 186). 
Dále se setkáváme se kolísáním palatálního  ś a  s v tadbhavech (s. āśā>āsā, s. sarvasva>śarabasa) a 
změnou y>j (s. saṃyoga>sa joga, ῀ s. yad>jo, s. ye>je). 

6.3.4. Morfologie

Substantiva
Jmenné kmeny
Stejně jako v prvním padu se zde vyskytuje tendence k zjednodušování flexe substantiv přechodem na -
a kmeny (s. murāri (nepřítel Mury)>murāra).
Pádové koncovky
U feminin se v singuláru setkáváme s koncovkou -ā (śāebā,  āsā) a  -a (jara), u singuláru maskulin s 
koncovkami  -a  (bhāya,  loka,  dhana),  -ī (harī).  Ve  všech  případech,  které  zde  nastávají,  se  tyto 
koncovky objevují nezávisle na pádu, ve kterém se substantivum nachází.
Adjektiva
Adjektiva  jsou  zde  v  singuláru  feminina  zakončena  na  -ā (nālajā)  a  v  singuláru  maskulina  na  -a 
(vallabha).
Zájmena
Zájmena se v tomto padu vyskytují osobní (tā, které se nachází pouze v BSK), přivlastňovací (singulár 
maskulina na -o: mero), vztažná (je) a neurčitá (śarabasa pocházející ze sanskrtského sarvasva).
Číslovky
Setkáváme se zde s tatsamovou číslovkou eka, které v hindštině odpovídá ek.
Slovesa
Participium dokonavé
Můžeme si zde povšimnout dokonavých adjektivního participia feminina na -ī (karī, na rozdíl od MSH 
tvořené pravidelně) a dokonavého participia adverbiálního na -e (bajāe).
Absolutiv
Setkáváme  se  zde  s  absolutivním  kmenem  na  -ī  (jarī),  který  je  dlouhou  variantou  standardního 
absolutivu na -i bradžských gramatik a uvádí jej i Vladimír Miltner v OHR (tzv. -ī11).
Indikativ/subjunktiv présenta
Koncovky 1. osoby singuláru odpovídají bradžským gramatikám, jsou však nenasalizované, buď krátké 
(chāru),  či  dlouhé  (vārū).  Koncovky 3.  osoby singuláru  gramatikám bradžštiny  odpovídají  docela 
(jā e῀ ). Pravděpodobně se nám zde opět objevuje indikativ/subjunktiv présenta na  -ī  (jāī), který takto 
interpretujeme  především  vzhledem  k  výskytu  v  dalších  padech  (manu  hamāro  bā ndhiu  māī῀ )  a 
podobnému dloužení samohlásky i například v koncovce absolutivu.
Futurum
Futurum je tvořeno sufixem -g- a osobními koncovkami, následujícím po tvaru indikativu/subjunktivu 
présenta. V 1. osobě singuláru feminina tedy dostáváme tvar na -ūgī (mīlūgī, hoūgī), na rozdíl od MSH 
(-ū gī῀ )  s  dlouhou samohláskou a  nenasalizovaný,  a  ve  3.  osobě  singuláru  maskulina tvar  na  -ego 
(jemuž v MSH odpovídá -egā).
Imperativ
Co  se  týká  imperativu,  nacházíme  zde  koncovku  2.  osoby  singuláru  -a (bheja)  podle  zmíněných 
bradžských  gramatik.  Na  tom,  že  se  jedná  o  singulár,  vzhledem  k  tomu,  že  oslovovaným  je 
bůh/milenec, není nic divného.
Sanskrtské tvary
Setkáváme  se  zde  s  minulým  participium  pasiva  (ppp) bīdha,  až  na  ztrátu  délky  totožným  se 
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sanskrtským ppp ženského rodu bīdhā.
Slovesné jméno
Se slovesným jménem se zde setkáváme v podobě gerundia tvořeného kmenem s příponou končící v 
nepřímém  pádě  na  -ne (ā ne῀ )  a  gerundiva  (tj.  slovesného  adjektiva)  tvořeného  rovněž  kmenem, 
příponou -n a koncovkou feminina singuláru -ī (pakanī).
Zápor
Zápor se zde objevuje jedinkrát, a sice v krátké variantě na.
Adverbia
Z příslovcí si můžeme povšimnout příslovcí času aba (nyní) a kabahu+na (nikdy).
Spojky
Co  se  týče  spojek,  nacházíme  zde  pouze  spojku  jo (když),  podle  BSK  tadbhavového  potomka 
sanskrtského yad.
Postpozice
Povšimněme si zde přítomnosti postpozic, které se, ač ve velmi malé míře, v textu vyskytují. Jedná se o 
postpozici  ke upara (podle CPM patřící do tzv. Layeru III), dále lokativní postpozici  pe (Layer II) a 
akuzativní postpozici ku (odpovídající hindskému ko, Layer II).

6.3.5. Flexe

Jak jsme viděli, setkáváme se v tomto padu již s několika postpozicemi, jinak je však situace obdobná 
jako v padech předchozích – u přítomných substantivních i adjektivních kmenů existuje pouze jedna 
koncovka bez ohledu na pád, v němž se dotyčné jméno nachází. Opět se zde nacházejí OIA a MIA 
komposita (ta ta ma ta dhana῀ ῀ , na dana da῀ ῀ , paraloka).

6.3.6. Problematická místa

Za zaznamenání zde stojí dvojí význam slova  rī: jedná se za prvé o citoslovce odpovídající zhruba 
MSH  re,  za  druhé  pak  o  rádžasthánskou  genitivní  postpozici,  odpovídající  hindské  postpozici  kī. 
Největším problémem při překladu tohoto padu však byla identifikace slova nacházejícího se hned na 
prvním řádku – śāebā. Toto slovo ani jeho různé možné podoby (vzali jsme v úvahu kolísání ś-s, ā-a, e-
ai-ay i b-v) se nenacházejí v BSK ani v RSK. JSH je překládá jako „body“, což zřejmě vyčetl jednak z 
kontextu, jednak snad z RT, který uvádí podobu sanskrtského  śarīra ve středověkých jazycích (stará 
gudžarátština:  sa-ira,  sayara-n.,  stará  marvárština:  sāyara).  Tím  se  ovšem  nijak  nevysvětluje 
přítomnost souhlásky b v śāebā a přestože se v českém překladu držíme Hawleyho interpretace, není 
zcela  průkazná. Dalším možným řešením je  odkázat  śāebā k  sanskrtskému etymonu  śava.  Snahu 
problém s śāebā rozluštit navíc komplikuje skutečnost, že (pokud verš správně čteme) vypadá jako 
staré sanskrtské femininum, -ā kmen (na což poukazuje jeho přívlastek, gerundivum pakanī). 
S dalším problémem se setkáváme hned na další řádce (aba tā ā ne jarī prīta jāī῀ ). Co to znamená jarī  
jāī? Do hindštiny bychom tento řádek mohli přeložit jako:  ab uske āne par prīt se jal rahī hū /jātī῀ . 
Mohli  bychom  uvažovat  i  o  překladu  prīt  se  jalāī gayī  hū῀,  pokud  bychom  předpokládali,  že 
participium  slovesa  jā- se  v  jazyce  našeho  padu  tvořilo  pravidelně.  Nezdá  se  však  být 
pravděpodobným,  že  by bylo  v  jazyce  našeho  padu pasivum zčásti  tvořeno  dokonavým příčestím 
intranzitivního slovesa,  proto tuto možnost zavrhujeme a přikláníme se k možnosti  první.  V tomto 
případě se jedná o tvar tvořený absolutivním kmenem  jarī  a indikativem/subjunktivem présenta  jāī. 
Výraz  bajāe  je  dokonavým  adverbiálním  participiem,  jež  se  zde  objevuje  ve  významu  participia 
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nedokonavého (bubnujíc na buben).
S dalším problémem se setkáváme v případě gīradhara ke upara śarabasa hoūgī vāra rī. Otázka stojí, 
jak sladit intranzitivní sloveso  ho- s předmětem  śarabasa. Musíme si však uvědomit, že v kontextu 
jazyka těchto starých padů, slova, jež se na první pohled po zkušenostech se sanskrtem a s hindštinou 
zdají býti v nominativu, zde mohou být v kterémkoliv jiném pádu, aniž by to bylo lze rozeznat alespoň 
podle záložky. Jediný způsob, kterým jsme nakonec byli toto sousloví schopni vysvětlit, bylo doplnění 
záložky ke sāth, čímž vznikl výraz gīradhara ke upara śarabasa (ke sāth) hoūgī vāra rī, tj. Giridharovi 
se obětuji se vším (co mám).

6. 4. Nainā lobhī re (4)

Tato báseň, stejně jako obě následující, byla nalezena v rukopise pocházejícím pravděpodobně ze 17. 
století nadepsaném „sphuṭa padaḥ“ (různé pady), který se nachází v knihovně Rádžasthán Práčjavidjá 
Pratišthánu v Džódhpuru a jako jediná z šestice nejstarších básní, které máme k dispozici, se v různých 
pozměněných  podobách  objevuje  i  ve  sbírkách,  které  začaly  být  v  poslední  době  považovány za 
standardní, jako např. G. Agravāl: Premdīvāní Mīrā῀ 78 str. 70, Sh. Parashar: Mirabai, Liebesnärrin, str. 
24, K. Śarmā: Mīrā bāī padāvalī῀ , str. 94, A. J. Alston: The Devotional Poems of Mīrābāī, str. 38.

Nainā lobhī re bahu rī sake nahī ā.ya
nīraṣi saṣī āgai āgai hai lalacī rahe lalacāī
hu ṭhāḍhī sī apanai dvārai mohana nīka se ā.ya:
sāra ge o῀ ṭa dī.yai kula a kusa badana dī.yo mukalā.yā῀
sāsu naṇada dyau-rajī ganī: sabahī rahī samajhā.ya
ca cala capala a aka nahi mā nata para hathi rahe vikā.ya῀ ṭ ῀
koū bhalī kahau koū buri kahau sala-i saba la-i sisa caḍhā.ya
mīrā  prabhu giradhara ju ki pyārī ūna vina rahyau na jā.ya.῀

6.4.1. Gramatický a lexikální rozklad

1) nainā (oko; nain- (jm. kmen) + -ā (dir. pl. m.)) lobhī (žádostivý; lobhī (jm. kmen)) re (ó) bahu rī 

(zpět) sake (moci; sak- (slov. kmen) + -e (3rd pl.)) nahī (ne) ā.ya (přijít; ā- (slov. kmen)+ -.ya (abs.))

2) nīraṣi (tmavooká; nīraṣ- (jm. kmen) + -i (dir. sg. f.)) saṣī (přítelka; saṣ- (jm. kmen) + -ī (dir. sg. f.)) 

āgai (vpřed)  āgai (vpřed)  hai (být;  h-  (slov.  kmen)  +  -ai  (3rd pl.))  lalacī  (žádostivý;  lalacī  (jm. 

kmen)/toužit;  lalac-  (slov.  kmen)  +  -ī  (abs.))  rahe (být;  rah-  (slov.  kmen) + -e  (3rd sg.))  lalacāī 
(obluzovat; lalac- (slov. kmen) + -ā- (deriver kauz., + -ī (abs./3rd pl.))

3) hu (být; h- (slov. kmen) + -u (1st sg.)) ṭhāḍhī (stojící; ṭhāḍh- (slov. kmen) + -ī (dir. sg. f.)) sī (do 
jisté míry)  apanai (svůj;  apan- (jm. kmen) + -ai (obl. sg. m.))  dvārai (dveře;  dvār- (jm. kmen) + -ai 
(obl./lok. sg. m.)) mohana (Móhan; mohan- (jm. kmen) + -a (dir. sg. m.)) nīka se (objevit se; nīkas- 
(slov. kmen) + -e (adverbizer)) ā.ya (přijít; ā- (slov. kmen) + -.ya (pp sg. m.))

78 G. Agravāl: Premdīvānī Mīrā , Ādarś pri῀ ῀ṭars, Delhi 2003.
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4) sāra ge῀  (krásný; sāra g- (jm. kmen) ῀ + -e (dir. pl. m.)) oṭa (závěs pardy; oṭ- (jm. kmen) + -a (dir. pl. 
m.))  dī.yai (dát; dī- (slov. kmen) + -.y- (vložená souhláska) + -ai (pp pl. m.))  kula (rodina; kul- (jm. 
kmen) + -a (obl. sg. m.) a kusa῀  (pouto; a kus- (jm. kmen) ῀ + -a (dir. pl. m.)) badana (tvář; badan- (jm. 
kmen) + -a (dir. sg. m.)) dī.yo (dát; dī- (slov. kmen) + -.yo (pp sg. m.)) mukalā.yā (odkrýt; muk- (jm. 
kmen) + -alā- (deriver kauz., + -.yā (abs.))

4) sāsu (tchyně; sās- (jm. kmen) + -u (dir. sg. f.)) naṇada (sestra manžela; naṇad- (jm. kmen) + -a (dir. 
sg. f.)) dyau-rajī (ve dne v noci; ustálené slovní spojení) ganī (počítat; gan- (slov. kmen) + -ī (abs.)) 
sabahī (úplně všechno) rahī (být; rah- (slov, kmen) + -ī (pp pl. f.)) samajhā.ya (vysvětlovat; samajh- 
(slov. kmen) + -.ya (abs.))

5)  ca cala῀  (pohyblivý;  ca cal- (jm. kmen)῀  + -a (dir. pl. m.))  capala (nestálý;  capal- (jm. kmen) + -a 
(dir. pl. m.)) aṭaka (překážka; aṭak- (jm. kmen) + -a (dir. pl. m.)) nahi (ne) mā nata῀  (brát na vědomí; 
mā na- (slov. kmen)῀  + -t- (ip) + -a (m. pl.)) para (jiný; par- (jm. kmen) + -a (dir. sg. m.)) hathi (ruka; 

hath- (jm. kmen) + -i (lok. sg. m.)) rahe (být; rah- (slov. kmen) + -e (3rd sg.)) vikā.ya (prodat; vikā- 
(slov. kmen) + -.ya (abs.))

6) koū (někdo) bhalī (dobrá; bhal- (slov. kmen) + -ī (dir. sg. f.)) kahau (říci; + -au (pp sg. m.))  koū 
(někdo) buri (špatná; bur- (jm. kmen) + -i (dir. sg. f.)) kahau (říci; kah- (slov. kmen) + -au (pp sg. m.)) 
sala-i (?; + -i (abs.)) saba (všechno) la-i (vzít; la- (slov. kmen) + -i (abs.)) sisa (hlava; sis- (jm. kmen) + 
-a (obl. sg. f.)) caḍhā.ya (zdvihnout; caḍhā. (slov. kauz. kmen) + -ya (abs.)

7) mīrā῀ (Míra; mīr- (jm. kmen) + -ā  (obl. sg. f.)) ῀ prabhu (pán; prabh- (jm. kmen) + -u (dir. sg. m.)) 
giradhara (Giradhara;  giradhar- (jm. kmen) + -a (dir. sg. m.)) ju (rel. pron. obl. sg.) ki (ge. postp. f. 
sg.) pyārī (milá; pyār- (jm. kmen) + -ī (dir.sg.f.)) ūna (on; obl. pl.)) vina (bez) rahyau (žít; rah- (jm. 
kmen) + -y- (vložená souhl.) + -au (pp sg. m.)) na (ne) jā.ya (pomocné sloveso pro pasivum; jā- (slov. 

kmen) + -.ya (3rd sg.))

6.4.2. Překlady

Překlad do češtiny:

Oči jsou chtivé, nemohou se vrátit zpět,
tmavooká přítelko, jsou čím dál tím lačnější, toužící,
tak stojím u svých dveří, než Móhan přijde.
Odložila jsem nádherné závoje i rodinná pouta, odhalila jsem tvář,
tchyně a švagrová mě ve dne v noci sledují, stále mi vše vysvětlují,
(oči jsou) neklidné, těkavé, nesnesou překážku, patří (jsou prodány) jinému.
Někdo říká, že jsem dobrá, někdo, že jsem špatná, vše zdvihám k čelu a přijímám,
Mířiným pánem je Giradhara, je jeho milou, bez něj nemůže žít.

Překlad J. S. Hawleyho:
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My eyes are greedy. They're beyond turning back.
They stare straight ahead, friend, straight ahead,
coveting and coveting still more.
So here I am, standing at my door
to get a good look at Mohan when he comes,
Abandoning my beautiful veil and the modesty
that guards my family's honor, showing my face.
Mother-in-law, sister-in-law: day and night they monitor,
lecturing me about it all and lecturing once again.
Yet my quick, giddy (těkavý, splašený) eyes will brook (snést, strpět) no hindrance (překážka).
They're sold in someone else's hands.
Some will say I'm good, some will say I'm bad-
whatever their opinion, I exalt it as a gift,
But Mira is the lover of her Lord, the Mountain-Lifter.
Without him, I simply cannot live.

(Nancy Martin: I accept their words as a gift,
raising them to my brow.)

6.4.3. Fonologie

Samohlásky
Délka
V tomto padu můžeme pozorovat dloužení (s.  nayana>nainā,) a krácení samohlásek (s.  vinā>vina) a 
kolísání jejich délky (nahi vs.  nahī), absolutivní kmen mukalā.yā, ale  samajhā.ya,  bhalī, ale  buri). V 
některých případech zde zaznamenáváme odlišnosti v délce od MSH a bradžských variant: bahurī, ale 
HŠS: bahuri, lalacī, ale BSH: lālacī, gen. postp. ki, ale BHS: kī.
Nasalizace
Nepřítomnost  nasalizace  pozorujeme např.  u  3.  osoby plurálu  indikativu/subjunktivu  présenta,  kde 
bychom ji v bradžštině či MSH čekali (sake, rahe, hai); k nasalizaci dochází před nosovkou (mā nata῀ ). 
Další hláskové změny
Opět  se  zde  setkáváme  s  hláskovou  změnou  ay-ai (nayana>nainā)  ,  předstupněm  změny  ai-e 
(dvārai>MSH  dvāre,  dī.yai>MSH  dī.ye).  Dalším  obvyklým  jevem  je  kolísání  o-au,  například  v 
singuláru maskulina dokonavého participia (dī.yo, ale kahau, rahyau).
Souhlásky
Zjednodušování souhláskových řetězců
Opět  zde  vidíme zjednodušování  souhláskových řetězců,  kde  po  souhlásce  následuje  r,  s  nímž  se 
setkáváme  již  v  MIA (śvaśrū>sāsu,  vikraya>vikā.ya).  Dále  můžeme  pozorovat  změnu  kṣ>ṣ (ve 
středověkých dialektech hindštiny [kh]) (nīraṣi, saṣī).
Další hláskové změny
Jako i v předchozích padech se zde objevuje proměna palatálního ś>s (śīrṣa>sisa, śvaśrū>sāsu).
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6.4.4. Morfologie

Substantiva
Jmenné kmeny
U feminina se setkáváme s -u kmeny (sāsu), -a kmeny (naṇada,  sisa) a -ī kmeny (saṣī), u maskulina 
pak s -u kmeny (prabhu) a -a kmeny (a kusa῀ , kula).
Pádové koncovky
V tomto padu se nacházejí dva případy změny koncovky v lokativu (hathi, dvārai), přičemž v prvním 
případě se jedná o již zmíněný lokativ 1. vrstvy (podle CPM), v případě druhém o nepřímý pád.
Adjektiva
Co se týče adjektiv, setkáváme se s koncovkami -i (nīraṣi, buri) i -ī (pyārī, bhalī) v singuláru feminina 
a  -a (para) v singuláru maskulina. V plurálu maskulina nacházíme jednak koncovku  -a beze změny 
(capala, ca cala῀ ), jednak koncovku plurálu -e (sāra ge῀ ).
Zájmena
Můžeme  zde  pozorovat  jednak  zájmena  neurčitá  (koū,  saba),  dále  vztažná  (ju),  osobní  (ūna)  a 
přivlastňovací  (apanai).  Jedná  se  o  standardní  zájmena  nacházející  se  v  uvedených  bradžských 
gramatikách  a  slovnících,  vyjma  nepřímého  pádu  3.  osoby  plurálu  osobního  zájmene  ūna,  které 
nacházíme pouze v krátké podobě se stejně jako dvārai, jehož je přívlastkem, nachází v nepřímém pádu 
v lokativním významu. Vztažné zájmeno ju je zde užito se záložkou ki (MSH kī), na rozdíl od MSH se 
zde však ještě nachází v přímém pádu.
Slovesa
Participium dokonavé
V singuláru feminina je dokonavé participium zakončeno na -ī (ṭhāḍhī), v singuláru maskulina klasicky 
na  -yo či  -au (dī.yo,  kahau,  rahyau),  v plurálu na  -ai (dī.yai).  Můžeme zde pozorovat i  dokonavé 
adverbiální participium na -e (nīkase). 
Participium nedokonavé
Poprvé  se  zde  setkáváme i  s  nedokonavým participiem,  zakončeným v plurálu  maskulina  na  -ata 
(mā nata῀ ).
Absolutiv
Absolutiv  na  -ya a  -i odpovídá  standardním  gramatikám  bradžštiny  (ā.ya, samajhā.ya,  vikā.ya, 
prodloužené mukalā.yā, sala-i, la-i i prodloužené bahurī).
Indikativ/subjunktiv présenta
Ve 3. osobě singuláru indikativu/subjunktivu présenta se setkáváme s klasickými bradžskými tvary na -
ya (ā.ya,  jā.ya) a na  -e v plurálu (s výjimkou ztráty nasalizace, např.  sake,  rahe). Setkáváme se zde 
však i s nestandardními tvary plurálu na -ī (rahī, ganī, lalacāī). 
Pasivum
S pasivem se setkáváme pouze jednou, a sice v tvaru složeném z dokonavého participia v singuláru 
maskulina a 3. osoby indikativu/subjunktivu présenta slovesa jā- (rahyau na jā.ya).
Sloveso být
V našem padu se vyskytují dva tvary slovesa být:  hu  a  hai. V prvním případě se jedná o 1. osobu 
singuláru,  které  ovšem  oproti  jejím  protějškům  v  MSH  i  gramatické  bradžštině  chybí  délka  a 
nasalizace, v druhém případě pak o 3. osobu plurálu, u níž bychom v MSH či bradžštině uvedených 
gramatik rovněž očekávali nasalizaci.
Zápor
Sledujeme zde tři formy záporu, používané bez rozdílu: na, nahi a nahī.
Adverbia
Nacházíme zde příslovce času (dyau-rajī) a způsobu (āgai āgai).

39



Spojky
V celém tomto padu se nenachází jediná spojka ve vlastním slova smyslu.
Záložky
Ze záložek se shledáváme pouze s genitivní záložkou  ki a záložkou 3. vrstvy (CPM)  vina (s.  vinā), 
která však vystupuje samostatně, bez genitivní záložky, jež jí u substantiv předchází v MSH.

6.4.5. Flexe

Charakteristický rys tohoto padu spočívá v tom, že se zde velice často objevuje tzv. složené sloveso 
(compound verb, Poř.), spojení ablativního kmene se slovesným tvarem jiného slovesa (např.  dī.yo 
mukalā.yā,  rahe  vikā.ya,  rahī  samajhā.ya).  Můžeme  zde  dokonce  pozorovat  výskyt  jednoho 
nedokonavého příčestí (mā nata῀ ). O flexi platí totéž, co jsme poznamenali již u předchozích básní – ve 
tvarech jmen se flexe projevuje jen velice zřídka (a i pak pouze u adjektiv a přivlastňovacích zájmen), 
záložek je mizivý počet. Můžeme dokonce pozorovat, že se v jiném pádu než v nominativu nemění ani 
vztažná zájmena (viz ju ki, jemuž by v MSH odpovídalo jis kī).
Setkáváme  se  zde  rovněž  se  sémantickým  zdvojováním,  běžným  v  NIA,  které  zde  má  za  účel 
zdůraznění (āgai āgai, čím dál tím více).

6.4.6. Problematická místa

S problematickými místy se setkáváme hned na počátku, a sice při snaze o identifikaci slova, které 
Hawley uvádí jako bahu rī. Bahu podle BSK může být buď substantivum (femininum) bahū (nevěsta, 
snacha, s. vadhū), nebo adverbium (hodně, velmi). Význam slova rī jsme již pojednali – buď se může 
jednat o citoslovce, nebo o genitivní záložku. Nakonec se však ukázalo, že je třeba bahu rī chápat jako 
jedno slovo. V tom případě je možno je interpretovat jako  bahuri,  u nějž HŠS uvádí:  punaḥ, phir,  
dubārā. Podobný problém se objevil ještě jednou, a sice u nīka se. Se je ablativní záložka, používaná i 
pro vyjádření způsobu, a nīka znamená podle BSK ṭhīk, svasth; bhalā, sundar, a podle RHŠ nālī, morī  
či adj. acchā (adjektivní významy viz sanskrtské nikta, které znamená umytý, očištěný). Zde bylo lze 
při překladu využít toho, že je tento pad oblíbený i v dnešní době, a nahlédnout do jiných překladů. G. 
Agravál překládá: ekaek mohana vahā  nikal āye,῀ 79 S. Parashar: und sehe Mohana der herauskommt,80 
A. J. Alston: when Mohan passed.81 Z nich vyplývá, že nīka se je třeba chápat ve významu nikle (hue). 
I  v  MK se objevuje  slovo nikasnā,  odpovídající  hindskému nikalnā.  Další  problém se dostavil  se 
slovem nīraṣi, které Hawley ve svém překladu vynechává. Řešení spočívalo v jeho rozdělení na dvě 
významové jednotky nīr+aṣi  po vzoru sanskrtského komposita nīlākṣī  (tmavooká).  Došlo zde tedy 
zřejmě  k  následujícím  hláskovým  změnám: l>r,  krácení ī>i a  aspiraci kṣ>ṣ [kh]  stejně  jako  v 
následujícím saṣī. Jediným nedostatkem je krátké a uprostřed slova, kde by díky sandhi mělo být ā, což 
by odpovídalo předpokladu, že první součástí komposita není nīra, nýbrž pouze nīr. Obtíže dále činila 
nepřítomnost  nasalizace u přísudků v indikativu/subjunktivu présenta,  jejichž  podmětem byl  plurál 
„oči“. Příslovce āgai āgai zde na rozdíl od Hawleyho nepřekládáme místně (vpřed), nýbrž způsobově 
(dále, více). S nepřeložitelným výrazem (v tom se patrně shodujeme s Hawleym i výše uvedenými 
překladateli, neboť jej všichni vynechávají) se setkáváme v podobě sala-i, u něhož je zřejmé pouze to, 
že se jedná o absolutiv, slovo samotné však nelze nalézt v žádném ze slovníků a konkordancí, které 

79 Girirājaśara  Agravāl: Dīvānī Mīrā , Ādarś pri ars, Dillí 2003, str. 70.ṇ ῀ ῀ṭ
80 Shubhra Parashar: Mirabai. Liebesnärrin, YinYang Media Verlag, Kelkheim 2006, str. 24.
81 A. J. Alston: The Devotional Poems of Mīrābāi, Motilal Banarsidas, Delhi 1980, str. 38.
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jsme měli k dispozici a vynechávají je i ostatní překladatelé. Zvláštním rysem, jejž jsme však mohli 
pozorovat  již  v  padech předchozích,  je  indikativ/subjunktiv  présenta  na -ī  (sakī, rahī, lalacāī).  Za 
pozornost stojí i grafická zvláštnost textu našeho padu, kde se pro vyjádření [j] užívá znaku .y, který se 
v ostatních padech nevyskytuje.

6.5. Ghumāre nayana (5)

I tato báseň byla stejně jako předchozí a následující nalezena v rukopise pocházejícím pravděpodobně 
ze  17.  století  nadepsaném  „sphuṭa  padaḥ“,  která  je  uložen  v  knihovně  Rádžasthán  Práčjavidjá 
Pratišthánu v Džódhpuru. 

Ghumāre nayana jaise kāma bhare bhāya su῀
surata rasa rasīle trīyā kai ra ga ra gīle῀ ῀ manamatha saja suṣa ūṭhe ra ga bhāya su῀ ῀
mudīta ūghari jāta saina na kahata bāta nisa ke jāge kachu citavata bhā.ya su῀
gīradhara a ga ῀ ḍhīle mana hu ma tra na kīle:῀ mīrā  prabhu chāpa daī trīyā ūra pā.yasu.῀

6.5.1. Gramatický a lexikální rozklad

0) ghumāre (toulavý; ghumār- (slov. kmen) + -e (pp pl. m.)) nayana (oko; nayan- (jm. kmen) + -a (dir. 
pl. m.)) jaise (takové jako; jais- (jm. kmen) + -e (dir. pl. m.)) kāma (touha; kām- (jm. kmen) + -a (obl. 
sg. m.)) bhare (naplnit; bhar- (slov. kmen) + -e (pp pl. m.)) bhāya (cit; bhāy- (jm. kmen) + -a (obl. sg. 
m.)) su῀ (instr. postp.)

1) surata (rozkoš; surat- (jm. kmen) + -a (obl. sg. f.)) rasa (šťáva; ras- (jm. kmen) + -a (obl. sg. m.)) 
rasīle (orosené; rasīl- (jm. kmen) + -e (dir. pl. m.)) trīyā (žena; trīyā (jm. kmen)) kai (k- (gen. postp.) + 
-e (obl. sg.)) ra ga῀  (barva; ra g- (jm. kmen)῀  + -a (obl. sg. m.)) ra gīle῀  (barevný; ra gīl- (jm. kmen)῀  + -
e (dir. pl. m.))  manamatha (Manamatha;  manamath- (jm. kmen) + -a (obl. sg. m.))  saja (krása;  saj- 
(jm. kmen) + -a (obl. sg. f.)) suṣa (štěstí; suṣ- (jm. kmen) + -a (obl. sg. m.)) ūṭhe (zdvihnout se; ūṭh- 
(slov. kmen) + -e (pp pl. m.)) ra ga῀  (radost; ra g- (jm. kmen)῀  + -a (obl. sg. m.)) bhāya (cit; bhāy- (jm. 
kmen) + -a (obl. sg. m.)) su῀ (instr. postp.)

2) mudīta (rozradostněný; mud- (slov. kořen) + -īt- (s. ppp, + -a (dir. pl. m.)) ūghari (otevřít se; ūghar- 
(slov. kmen) + -i (abs.)) jāta (pomocné sloveso ve složeném slovesném výrazu; jā- (slov. kořen) + -t- 
(s. ppp) + -a (dir. pl. m.)) saina (znamení; sain- (jm. kmen) + -a (dir. pl. m.)) na (ne) kahata (říci; kah- 
(slov. kmen) + -at- (ip) + -a (pl. m.)) bāta (řeč; bāt- (jm. kmen) + -a (dir. sg. f.)) nisa (noc; nis- (jm. 
kmen) + -a (obl. sg. f.)) ke (k- (gen. postp.) + -e (obl. sg./ko) jāge (bdít; jāg- (slov. kmen) + -e (pp adv./
dir. pl. m.)) kachu (něco)  citavata (myslet;  cit- (slov. kmen)  +  -a- (sloves. tém. samohl.) +  -vat- (s. 
ppa) + -a (dir. pl. m.)) bhāya (cit; bhāy- (jm. kmen) + -a (obl. sg. m.)) su῀ (instr. postp.)

3) gīradhara (Giridhara; gīradhar- (jm. kmen) + -a (obl. sg. m.)) a ga῀  (úd; a g- (jm. kmen) ῀ + -a (obl. 
pl. m.)) ḍhīle (uvolněný; ḍhīl- (jm. kmen) + -e (obl. sg. m.)) mana (srdce; man- (jm. kmen) + -a (obl. 
sg. m.)) hu (expletivum) ma tra῀  (mantra; ma tr- (jm. kmen)῀  + -a (dir. pl. m.))  na (ne) kīle (spoutat; 

kīl- (slov. kmen) + -e (3rd pl.)) mīrā῀ (Míra; mīr- (jm. kmen) + -ā  (obl. sg. f.)) ῀ prabhu (pán; prabh- 
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(jm. kmen)  + -u (dir. sg. m.))  chāpa (pečeť; chāp- (jm. kmen) + -a (dir. sg. f.))  daī (dát;  da- (slov. 
kmen)+ -ī (pp sg. f.)) trīyā (žena; trīyā (obl. sg. f.)) ūra (hruď; ūr- (jm. kmen) + -a (obl. sg. m.)) pā.ya 
(noha; pā.y- (jm. kmen) + -a (obl. sg. m.)) su (instr. postp.)

6.5.2. Překlady

Překlad do češtiny:

Zatoulané oči, jakoby plné touhy a citu,
orosené štěstím lásky, mající barvu ženy,
z krásy boha lásky se šťastně pozdvihají s pocitem radosti,
rozradostněné,doširoka rozevřené, znamení beze slova,
v noci bdí, na něco s láskou myslíce.
Srdce uvolněné Gíradharovými údy mantry nespoutají,
Mířin pán otiskl svou pečeť do ženiny hrudi svým chodidlem.

Překlad J. S. Hawleyho:

These eyes: like clouds that gather
filled with Love -
with desire.

Drenched with the liquid pleasure of making love,
flushed with what makes a woman color -
Mind-Churning Love appears in such garb
that the joy of it makes eyes rise
with desire.

Drunken, exposed,
they send wordless signs,
Looking at something all night long,
awake
with desire.

Mantras cannost bind a mind
the Mountain-Lifter's limbs have loosed:
Mira's Lord has laid his stamp
on a woman's heart -
with his foot.

6.5.3. Fonologie

Samohlásky
Délka
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Jako  u  ostatních  padů  i  zde  pozorujeme  dloužení  (mudita vs.  mudīta,  s. giridhara>gīradhara,  s. 
uras>ūra, s. udghāṭana vs.ūghari) i krácení (ūghari vs. udghāṭana) samohlásek.
Nasalizace
Dále  můžeme  pozorovat  kolísání  nasalizace  (su῀-su)  i  její  nepřítomnost  u  3.  osoby  plurálu 
indikativu/subjunktivu présenta (kīle).
Souhlásky
Zjednodušování souhláskových řetězců
Setkáváme se pouze s jediným případem zjednodušování souhláskových řetězců, a sice u trīyā, jehož 
sanskrtským předchůdcem je strī,  jež  o  své  s přichází  i  v  dalších  NIA jazycích  jako  kašmírštině, 
paňdžábštině a urijštině (již v páli thī). 
Další hláskové změny
Opět  se zde setkáváme se změnou  ś>s (s. niśā>nisa), v>y (bhāva>bhāya)  a retroflexního  ṭ>r (srv. 
ūghari a jeho sanskrtského předchůdce udghāṭana).

6.5.4. Morfologie

Substantiva
Jmenné kmeny
Ze jmenných kmenů se zde ve femininu setkáváme s -a kmeny (chāpa, nisa, bāta) a v maskulinu s -a 
kmeny (kāma, nayana) a -u kmeny (prabhu).
Pádové koncovky
Setkáváme se zde s jednotnými koncovkami substantiv nezávisle na pádu a čísle. Jedná se o  -a ve 
femininu (chāpa, nisa) i v maskulinu (nayana, a ga῀ , ūra, kāma).
Adjektiva
Adjektiva (pravděpodobně adjektiva na -au) v nepřímém pádu (zde akuzativu) singuláru a v přímém 
pádu plurálu zaujímají koncovky odlišné od koncovky nominativu singuláru (podobné koncovkám v 
MSH), konkrétně -e (obl.sg.m. ḍhīle či dir.pl.m. ra gīle῀ ).
Zájmena
Ze zájmen se v našem padu objevuje neurčité zájmeno kachu a vztažné zájmeno jaise.
Slovesa
Participium dokonavé
Objevují  se  zde  dokonavá  participia  adjektivní  v  plurálu  maskulina  (ūṭhe, bhare,  ghumāre)  i 
participium  adverbiální  (jāge).  Singulár  feminina  daī  se  nenachází  v  slovnících,  které  máme  k 
dispozici, ale předpokládáme, že se jedná o analogii MSH de- (s. da-, dadāti).
Participium nedokonavé
V malém množství se setkáváme i  se zástupci participia nedokonavého (plurály maskulina  kahata, 
jāta), která zde popisují děj odehrávající se v přítomnosti. 
Absolutiv
Absolutiv se v celém padu vyskytuje pouze jednou, a sice ve výrazu ūghari.
Indikativ/subjunktiv présenta
S indikativem/subjunktivem présenta se rovněž setkáváme pouze v jednom případě, a sice v plurálu 
maskulina kīle.
Zápor 
Objevuje se zde pouze zápor na.
Sanskrtské tvary
Vyskytují se zde dva slovesné tvary, pro které zavádím zvláštní kategorii, neboť je chci interpretovat na 
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základě sanskrtské gramatiky, jedná se totiž o (semi)tatsama, konkrétně o minulé participium pasiva 
(ppp) mudīta a minulé participium aktiva (ppa) citavata.
Adverbia
S adverbii se zde nesetkáváme.
Spojky
Ani se spojkami se zde nesetkáváme.
Záložky
Ze záložek v našem padu objevujeme su῀-su (ablativní/instrumentální se MSH), ke (které možná mylně 
ztotožňuji s dativní/akuzativní postpozice odpovídající MSH ko, vycházejíc ze smyslu věty, aniž bych 
však nacházela podporu ve slovnících, které je jednoznačně určují jako postpozici genitivní) a genitivní 
postpozici kai.

6.5.5. Flexe

Opět zde postrádáme jakékoliv spojky, objevuje se zde pouze minimum záložek, koncovky substantiv 
jsou neohebné, u zájmen a adjektiv se situace podobá situaci v MSH (odlišné koncovky přímého a 
nepřímého pádu a singuláru a plurálu, nepřímý pád plurálu se zde neobjevuje).

6.5.6. Problematická místa

Problematickým se ukázalo být hned první slovo padu ghumāre. Jedná se pravděpodobně o dokonavé 
adjektivní participium od slovesného kořene ghum-/ghūm-, související tedy s otáčením či točením se, 
pročež je do češtiny překládáme jako „toulavé“ oči. Dalším problémem, tentokrát na poli sémantickém, 
zůstává slovní spojení  trīyā kai ra ga ra gīle῀ ῀ .  Kterou barvu má žena a oči zároveň? O posledním 
zásadnějším problému jsme se už zmínili v souvislosti se záložkami – pokud bychom ke překládali 
slovníkově jako genitivní postpozici, jak bychom si poradili se slovesným tvarem jāge ve spojení nisa 
ke jāge?

6.6. Nīsagata tamacara bole (6)

Tato  báseň byla  stejně  jako  obě  předchozí  nalezena  ve  zmíněném rukopise  pravděpodobně ze  17. 
století, nacházejícím se v knihovně Rádžasthán Práčjavidjá Pratišthánu v Džódhpuru. 

Nīsagata tamacara bole
karata ṣa῀ṣāra a vāza ja῀ ṇāvata a ganā madhī avole (avo le)῀
catura saṣiyana su mana kī hī laganī ῀ sudṛḍha ba dhana kīta ῀ ṣole
sarasa badana para alaka bithurīyā ali gāvata madhu ṭole
a ga a ga para naī naī [nasa] ba da si῀ ῀ ῀  kahā daihu īna tolai
mīrā  prabhu gīradhara ju kī rājanī ῀ nīla basa (sa)babaha mole
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6.6.1. Gramatický a lexikální rozklad

0) nīsagata  (minulé noci;  nīsa- (jm. kmen) + -gat- (s. ppp) + -a (obl. sg. f.))  tamacara  (brodící se 
tmou; tama- (jm. kmen) + car- (slov. kořen)+ -a (dir. sg. m.)) bole (říci; bol- (slov. kmen) + -e (3rd sg. 
m.))

1) karata (dělat;  kar- (slov. kmen) + -a- (sloves. tém. samohl., + -t- (ip) + -a (dir. sg. m.))  ṣa῀ṣāra 
(zachrchlání; + -a (dir. sg. m.)) a vāza῀  (zvuk; + -a (dir. sg. f.)) jaṇāvata (sdělovat; jaṇ- (jm. kmen) + -ā 
(deriver kaus.) + -v- (vloženā souhl.) + -a- (sloves. tém. samohl. + -t- (ip) + -a (dir. sg. m.))  a ganā῀  
(žena;  a gan- (jm. kmen)  ῀ + -ā (obl. sg. f./dvůr;  a gan- (jm. kmen)  ῀ + -ā (obl. sg. m.))  madhī (mezi) 
avole (říci; a (alfa privativum) + -vol- (slov. kmen) + -e (pp adv.))/avo (přijít;  a- (slov. kmen) + -v- 

(vložená samohláska mezi dvěma samohláskami) + -o (2nd imper.)) le (ó)

2) catura (bystrý; catur- (jm. kmen) + -a (obl. pl. f.)) saṣiyana (přítelkyně; saṣi- (jm. kmen) + -y- (erg. 
postp.) + -a- (obl. pl. f.) + na (erg. postp.))  su mana ῀ (květ;  su man- (jm. kmen)῀  + -a (obl.pl.m.))  kī 
(gen.  postp.  f.)  hī  (právě)  laganī  (ozdoba  z  květů;  lagan-  (jm.  kmen)  +  -ī  (dir.  sg.  f.))  sudṛḍha 
(přepevný;  sudṛḍh- (jm. kmen) + -a (dir.pl.m.))  ba dhana ῀ (pouto; ba dhan- (jm. kmen)῀  + -a (dir. pl. 
m.)) kīta (činit; kīt- (s. ppp) + -a (dir. pl. m.)) ṣole (uvolnit; ṣol- (slov. kmen) + -e (pp pl. m.))

3) sarasa (líbezný; saras- (jm. kmen) + -a (dir. pl. m.)) badana (tvář; badan- (jm. kmen) + -a (dir. pl. 
m.))  para (na)  alaka (vlas;  alak- (jm. kmen) + -a (dir.  pl.  m.))  bithurīyā (rozpustit; bithur- (slov. 
kmen) + -ī- (pas.) -y- (vložená souhl. mezi dvěma samohláskami) + -ā (pp sg. m.)) ali (včela; al- (jm. 
kmen) + -i (dir. pl. m.)) gāvata (zpívat; gā- (slov. kmen) + -v- (vloženā souhl. mezi dvěma samohl.) + -
a- (sloves. tém. samohl.) + -t- (ip) + -a (dir. pl. m.)) madhu (med; madh- (jm. kmen) + -u (dir. sg. m.)) 
ṭole (hledat; ṭol- (slov. kmen) + -e (pp adv.))

4) a ga a ga῀ ῀  (úd; a g- ῀ (jm. kmen) + -a (obl. sg. m.)) para (na) naī naī (nové a nové; na- (jm. kmen) + 
-ī (dir.sg.f.)) [nasa] (céva; nas- (jm. kmen) + -a (dir. sg. f.)) ba da ῀ (pouto; ba d- (jm. kmen) + -a (῀ dir. 

sg. m.)) si (podobný) kahā (jak) daihu (dát; dai- (slov. kmen) + -hu (2nd sg. imper.)) īna (on; īna (obl. 

3rdpl.)) tolai (zvážit; tol- (slov. kmen) + -ai (pp pl. m./adv.))

5) mīrā  ῀ (Mírá; mīr- (jm. kmen) + -ā῀ (obl. sg. f.)) prabhu (pán; prabh- (jm. kmen) + -u (dir. sg. m.)) 
gīradhara (Gíradhara; gīradhar- (jm. kmen) + -a (dir. sg. m.)) ju (jenž; ju (rel. pron. dir. sg.)) kī (gen. 
postp. sg. f.) rājanī (noc; rājan- (jm. kmen) + -ī (obl. sg. f.)) nīla (modrý; nīl- (jm. kmen) + -a (obl. sg. 
m.)) basa (moc; bas- (jm. kmen) + -a (obl. sg. m.)) babaha (polibek; babah- (jm. kmen) + -a (obl. sg. 
m.))/ saba (všechny) baha (žena; bah- (jm. kmen) + -a (dir .pl. f.)) mole (koupit; mol- (slov. kmen) + -
e (pp pl. m.))

6.6.2. Překlady

Překlad do češtiny:

Minulé noci noční tulák pravil
„ehm ehm“, dávaje na vědomí: sejdi na dvůr!
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bystré ženy jako květinové ozdoby rozpustily pevné drdoly
na líbezných tvářích se rozprostřely kadeře, včely bzučí hledajíce med
na všech údech nové a nové sítě žilek – což je lze spočítat?
Mířiným pánem je Gíradhara, jemuž patří noc. Temnou mocí jsou koupeny všechny ženy.

Překlad J. S. Hawleyho:

Last night a creature of darkness spoke:
„Ahem, ahem,“ the way you'd clear your throat,
a voice announced wordless in the courtyard.
Worldly wise women like jasmine blossoms
released the heavy locks that bound them;
Curls cascaded over elegant faces -
swarms of bees buzzing after honey;
And on every part of the body, new nailmarks bonds -
how could you possibly assess them?
Mira's Mountain-Lifting Lord owns the night:
the realm of the blue lotus,
where the currency is a kiss.

6.6.3. Fonologie

Samohlásky
Délka
Dochází zde k dloužení hlásky i (s. niśa>nīsa,) a k výskytu ī tam, kde se v MSH nachází i (HŠS madhi, 
zde madhī, HŠS ina, zde īna).
nasalizace
Pozorujeme zde nahrazování délky nasalizací u přejatého slova (p. āvāza, zde a vāza῀ ) i nasalizaci před 
nosovkou (s. sumana>su mana῀ ).
Další hláskové změny
Opět zde objevujeme kolísání e-ai, konkrétně v dokonavém participiu (ṭole, mole, ale tolai).
Souhlásky
Hláskové změny
Budeme li výraz  avo le interpretovat jako imperativ s citoslovcem, můžeme si zde opět povšimnout 
záměny r-l (s., pá., h. re, zde le).
Dalším častým jevem je záměna v-b (s. vadana>badana, h. bol-, zde avole).

6.6.4. Morfologie

Substantiva
Jmenné kmeny
V ženském rodě se  setkáváme s -a  kmeny (a vāza῀ ),  -ā  kmeny (a ganā῀ ;  může  se  však jednat  i  o 
maskulinu ve významu dvůr) a -ī kmeny (laganī, rājanī),  v rodě mužském pak s -a kmeny (a ga῀ , 
tamacara, basa), -i kmeny (ali) a -u kmeny (prabhu, madhu). 
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Pádové koncovky
Jak jsme si  v jazyce těchto raných básní  již zvykli,  nenacházíme ani zde u přítomných substantiv 
odlišné koncovky pro odlišné pády či čísla, v mužském rodě se setkáváme jen s těmi kmeny, které 
nemění koncovky v nepřímém pádě a plurálu ani podle bradžských gramatik.
Adjektiva
U adjektiv v tomto padu pozorujeme jen minimum flexe, jak můžeme ukázat na příkladu nepřímého 
pádu plurálu catura. -a se objevuje i v přímém pádě plurálu maskulina (sarasa,  sudṛḍha). V přímém 
pádě plurálu feminina se objevuje koncovka -ī (naī), v nepřímém pádě singuláru maskulina -a (nīla).
Zájmena
Ze zájmen zde pozorujeme osobní zájmeno īna (h. in), tázací zájmeno kahā (h. kahā῀) a vztažné ju (ve 
slovnících opět uváděné pouze jako přímý pád, zde se však očividně stejně jako u substantiv užívá 
jedna forma pro pád přímý i nepřímý).
Slovesa
Participium dokonavé
Setkáváme se zde s poměrně velkým počtem dokonavých participií, z nichž u některých není vzhledem 
ke shodné koncovce -e, -ai zcela zřejmé, zda se jedná o plurál maskulina participia adjektivního či 
participium  adverbiální  (ṭole,  tolai),  jiná  jsou  zcela  jasně  participii  adjektivními  (mole,  pasivní 
bithurīyā) či adverbiálními (avole).
Participium nedokonavé
V tomto  padu  se  objevuje  rovněž  poměrně  hodně  nedokonavých  participií  v  singuláru  (jaṇāvata, 
karata) i plurálu (gāvata) maskulina.
Imperativ
Co se týče imperativu, setkáváme se s 2. osobou singuláru (daihu) a snad i s druhou osobou plurálu 
(avo). V obou případech se jedná o standardní bradžské tvary uvedené ve výše zmíněných gramatikách.
Sanskrtské tvary
Do této zvláštní kategorie patří semitatsama kīta, které vzniklo ze sanskrtského dokonavého pasivního 
příčestí krtḁ .
Záložky
Kromě genitivní záložky v ženském rodě kī  se zde setkáváme se záložkami para  a madhī. Pokud se 
přikloníme k interpretaci výrazu saṣiyana jako substantiva se záložkou na, setkáváme se zde i s prvním 
výskytem ergativní vazby se záložkou.

6.6.5. Flexe

Podobně  jako  v  ostatních  padech  zde  můžeme  sledovat  zakrnělou  flexi  syntetickou  spolu  s  ještě 
nerozvinutou flexí analytickou (jak u substantiv, což jsme mohli pozorovat v předchozích padech, tak v 
tomto případě i u adjektiv a zájmen, ani ta totiž nemají zvláštní pádové koncovky (viz sudṛḍha, sarasa, 
ju). Jedna interpretace slova saṣiyana však naznačuje,  že by se zde mohlo jednat o první  krok ke 
spojení ergativní vazby s ergativní záložkou.

6.6.6. Problematická místa

Několik míst v textu je dvojznačných. A ganā madhī  ῀ může znamenat jak „mezi ženami“, tak i „na 
dvoře“. Dalším takovým slovem je avole, které můžeme číst jako avo le (přijď – āo re)), nebo jako a-
vole (beze slova, aniž by mluvil). Problematické je i  saṣiyana. BSK pro něj uvádí  sakhiyo  ne῀ , ale 
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může se jednat  o  původní  sanskrtské maskulinum sakhījana  (přítelkyně). Největším interpretačním 
oříškem je však výraz babaha. Hawley jej překládá jako polibek, považuje jej za formu slova babbā, 
uvádí však i možnost, že byla při opisování vynechána jedna slabika a mohlo se tedy jednat o saba baha 
(všechny ženy),82 k níž se zde přikláníme. 

Dále se na několika místech padu se setkáváme se slovesným tvarem končícím na  -e (ṭole, 
tolai),  u  nichž  není  jasné,  zda  se  jedná  o  participium  adverbiální  či  plurál  maskulina  participia 
adjektivního.  Další  problém  při  překladu  byl  sémantického  charakteru  –  pro  výraz  laganī  se  ve 
slovnících uvádí jako synonymum lagan, což zde vzhledem k významu celého spojení nelze dost dobře 
použít. Můžeme se tedy pouze domnívat, že se jedná o něco, co se „pokládá“ či „vkládá“ do vlasů, ve 
spojení s květy tedy o květinovou ozdobu, jejíž květy se v noci otvírají stejně jako pevně utažené uzly 
vlasů žen toužících po milenci.

6.7. Shrnutí jazykových jevů

6.7.1. Fonologie

6.7.1.1. Samohlásky

6.7.1.1.1. Délka

U samohlásek pozorujeme kolísání délky v koncových slabikách, které se většinou vyslovují oslabeně, 
či jejich krácení (viz nahi vs. nahī (1), bhalī, ale buri (4), s. vinā>vina (4)). Kromě koncových slabik se 
s  kolísáním  délky  setkáváme  i  na  začátku  (apane  vs. āpane  (1)).  K  dloužení  někdy  dochází 
pravděpodobně kvůli přízvuku (nīsa  ze s. niśa  (6),  nīśāna  z perského niśāna  (3),  ūra  ze s.  uras  (5), 
kvůli přízvuku na penultimě mudīta ze s. participia mudita (5)), někdy v důsledku MIA změn (lāg- (1) 
odpovídající s. i MSH lag-, vzniklé pravděpodobně náhradním dloužením z MIA lagg-). Se spontánním 
dloužením  samohlásky  (tedy  takovým,  které  jasně  nevyplývá  z  původního  sekvence  hlásek)83 se 
setkáváme pravděpodobně na konci slov  nainā  ((4), s. nayana),  harī  ((3), s. hari). Co se týče délky, 
zjišťujeme v našich padech odlišnosti od bradžského i hindského slovníku (bahurī, ale HŠS:  bahuri,  
lalacī, ale BSH: lālacī, gen. postp. ki, ale BHS: kī (4), HŠS ina, una, zde īna (6), ūna (4)), které jsou v 
některých případech dokladem ranějšího vývojového stádia (HŠS madhi, zde madhī (6)).

6.7.1.1.2. Nasalizace

S nasalizací se zde setkáváme před nosovkou (bā ndhiu  ῀ (1), ā ne  ῀ (3), mā nata  ῀ (4) a  su mana  ῀ (6)). 
Můžeme pozorovat  i  náhradní  nasalizaci  za  délku  u  přejatého  slova  (p.  āvāza,  zde  a vāza  ῀ (6))  a 
nasalizaci nejspíše spontánní (jā e ῀ (3)). V jednom případě nasalizace kolísá (su῀ vs. su (5)). U 3. osoby 
plurálu indikativu/subjunktivu présenta zaznamenáváme u koncovky -e nepřítomnost nasalizace, kterou 
bychom na základě standardních bradžských gramatik očekávali (sake, rahe, hai (4), kīle (5)).

82 JSH, str. 115.
83 CPM, str. 183.
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6.7.1.1.3. Další hláskové změny

Pozorujeme zde kolísání dlouhé hlásky  e a dvojhlásky ai,  konkrétně v dokonavém participiu (ṭole, 
mole, ale tolai  (6)) a dlouhé hlásky o a dvojhlásky au, konkrétně v singuláru maskulina dokonavého 
participia (karau, ale gayo (1), dī.yo, ale kahau, rahyau (4)) a u koncovek singuláru maskulina (sācau, 
nātau,  ale ko,  bā dhyo  ῀ (2)).  U  tadbhava  sa khal-ā῀  (s.  śrŋkhalḁ )  se  setkáváme  se  změnou  r ̥>a,  
nastávající již v MIA (viz CPM, str. 167). Dále se zde objevuje změna aya>ai>e (s. dayālu>deāla (1)) 
či alespoň aya>ai  (nayana>nainā  (4)) (viz CPM, str. 190). Změnu  aya>e  a  ava>o známe již z MIA 
(páli, CPM, str. 169).

6.7.1.2. Souhlásky

6.7.1.2.1. Decerebralizace nosovek

Setkáváme se s  jedním případem jevu rozšířeného v MSH, a  sice zániku cerebralizace u původně 
cerebrální nosovky (guna (1)). 

6.7.1.2.2. Zjednodušování souhláskových řetězců

Můžeme  zde  pozorovat  zjednodušování  souhláskových  řetězců  o  třech  souhláskách,  jejichž  třetím 
členem je  r,  které odpadá.  Jedná se o standardní MIA fonologickou změnu (viz CPM, str.  179). Z 
tantra, mantra (1, 2) se stává ta ta῀ , ma ta῀ . Ke ztrátě r dochází i ve slově sāsu (s. śvaśrū>pkt. *sassu> 
sāsu),  přičemž nejprve  dochází  k  MIA ztrátě  v jakožto  druhého členu počátečního  souhláskového 
řetězce a zdvojování na místě původního  r jakožto druhého členu mediálního řetězce, a poté k NIA 
ztrátě gemináty a jejímu nahrazení dloužením samohlásky). Ke ztrátě r dochází i v případě vikā.ya (s. 
vikraya  (4)), ač se nejedná o počáteční řetězec, snad díky tomu, že mu předchází předpona. K MIA 
zjednodušení počátečního souhláskového řetězce s druhým členem v dochází i u jara (ze s. jvara (2)). 
Další standardní MIA změnou je kṣ>ṣ [kh] (nīraṣi, saṣī (4), viz CPM, str. 173). OIA s v MIA přechází 
v aspiraci (CPM, str. 172), řetězec str- se tedy mění v th-, což můžeme pozorovat na výrazu trīyā ((5), 
s. strī, pá. thī).

6.7.1.2.3. Další hláskové změny

Nejčastější hláskovou změnou, s níž se v našich padech setkáváme, je změnu sanskrtského palatálního 
ś na  s (s.  śarīra>sarīra  (1), s. śrŋkhalḁ >sa khalā  ῀ (2),  s.  āśā>āsā (3), śīrṣa>sisa, śvaśrū>sāsu  (4),  s. 
niśā>nisa  (5)). Pravděpodobně se jedná o dědictví  MIA redukce tří  sanskrtských sykavek na  s (na 
východě ś). Naopak se změnou s>ś se setkáváme v padu (3): s. sarvasva>śarabasa; můžeme se pouze 
dohadovat,  že  se  jedná  o  východní  vliv.  Bilabiální  m se  jako  oslabuje  na  labiodentálu  v [w]  (s. 
kamala>kavala  (1),  s  čímž se setkáváme již  v  MIA, a dochází  rovněž k  dekonsonantizaci  v>u (s. 
svāmī>suāmī  (1)).  V se mění rovněž na  y (bhāva>bhāya  (5)), které v MIA často zastupuje původní 
konsonant  mezi  dvěma  vokály  (CPM,  str.  169).  Dalším  typickým  prvkem  je  změna y>j (s. 
saṃyoga>sa joga, ῀ s. yad>jo, s. ye>je (3)), kterou rovněž známe již z MIA (tamtéž, str. 169). Objevuje 
se zde i forma obsahující  r na místě  l (jarī,  s. jalana,  h. jal-),  kde se pravděpodobně jedná o vliv 
východních dialektů (ztráta distinkce mezi r a l), zasahující i bradžštinu (CPM, str. 186). Další případ 
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záměny r a l objevíme, budeme li výraz avo le (s., pá., h. re, zde le (6))interpretovat jako imperativ s 
citoslovcem. Jako východní vliv snad můžeme interpretovat i výskyt b na místě sanskrtského v (s. vidh-
>bedhi (1),  s.  vadana>badana (5)), s kolísáním b a  v se setkáváme v případě interpretace avole jako 
souvisejícího s MSH bol- (5). Poslední změnou, o které se zmíníme, bude změna retroflexního ṭ>r (s. 
udghāṭana>ūghari),  přičemž nejdříve  předpokládáme MIA oslabení  souhlásky mezi  dvěma vokály 
(neznělé ṭ> znělé ḍ) a poté jeho NIA změnu na r. 

6.7.2. Morfologie

6.7.2.1. Substantiva

6.7.2.1.1. Jmenné kmeny

Ve femininu se setkáváme s -a kmeny (naṇada, sisa (4), chāpa, nisa, bāta (5), a vāza῀  (6)), přijmeme-li 
hypotézu, že se v jazyce našich padů ještě objevuje koncové  -a [ə] a že se tudíž nejedná o kmeny 
zakončené na souhlásku, obvyklé u NIA; dále s -u kmeny (sāsu (4)), -ī kmeny (saṣī (4), laganī, rājanī  
(6)) a -ā kmeny (a ganā ῀ (6)). V maskulinu se objevují rovněž -a kmeny vzniklé přechýlením (redukcí) 
původních -i a -u kmenů v  důsledku MIA tendence ke zjednodušování skloňování substantiv, např. 
sanskrtské tanu má v našem padu podobu tana (1), či s. murāri (nepřítel Mury)>murāra (2)). Dále se v 
tatsamech i tadbhavech setkáváme s původními -a kmeny, nejedná-li se opět o kmeny zakončené na 
souhlásku, což ze zápisu ani z nepravidelného metra našich padů nelze poznat (a kusa῀ , kula (4), kāma, 
nayana  (5),  a ga῀ ,  tamacara, basa  (6))  a  -i  kmeny  (ali  (6)).  Setkáváme  se  i  s  koncovkou  -ā (s.  
śrŋkhalḁ >sa khalā  ῀ (2), snad  a ganā῀  ve významu dvůr).  Kromě toho se zde objevují i tatsamové -u 
kmeny (prabhu  (4,  5,  6),  madhu  (6)).  Na druhou stranu se zde koncové  -u objevuje i jinde než v 
tatsamových -u kmenech (např. manu, daradu). Toto -u představuje apabhramšové -u a prákrtské -o u 
původních sanskrtských -a kmenů.
Máme zde teda dva rody, femininum a maskulinum, stejně jako v bradžštině či v MSH. Co se týče 
jmenných kmenů, objevují se zde ve femininních tatsamech -ī a -ā kmeny, v maskulinních tatsamech 
-a, -i a -u kmeny. Kromě toho se ve femininu v tadbhavech a přejatých slovech setkáváme s -a (či snad 
souhláskovými) kmeny a v maskulinu s -u kmeny, které pocházejí z původních OIA -a kmenů. Toto -u 
je v bradžštině běžným jevem, stejně jako i ostatní uvedené koncovky. Stará bradžština nemá podstatná 
jména zakončená na souhlásku (Var., str. 57). 

6.7.2.1.2. Pádové koncovky

U feminina se setkáváme v singuláru s koncovkami -a (jara (3), chāpa, nisa (5)), -ā (śāebā, āsā (3)), -i  
(prīti  (5)) a -ī  (na dinī῀  (2)) a v maskulinu singuláru s koncovkami -a (ra ga῀  (2), bhāya,  loka,  dhana 
(3)), -u (prabhu (2)), -au (nātau (2)) a -ā (sa khalā ῀ (2)) a -ī (harī (3)). Koncovka singuláru maskulina -
a se v plurálu  (aṭaka,  oṭa  (4))  ani v nepřímém pádě singuláru nemění. Změny koncovky si vůbec 
můžeme povšimnout pouze u nepřímých pádů, které jsou  pozůstatky starých syntetických pádových 
koncovek (lokativní -ai v dvārai (4), (lokativní -i v duri (1) a hathi (4)). Vidíme, tedy, že zde máme co 
do činění s velmi neflexibilními jmennými koncovkami; z celkového rámce bradžského tvarosloví, tak 
jak je popisují standardní gramatiky, však jazyk našich padů nevybočuje. U kmenů s koncovkami, které 
by v bradžštině podléhaly v nepřímém pádě či v plurálu změně (maskulinní kmeny na  -ā,  -au) se v 
našich padech v nepřímém pádě ani v plurálu bohužel nesetkáváme.
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6.7.2.2. Adjektiva

U adjektiv se setkáváme s femininy končícími na -i (nīraṣi, buri (4)) i -ī (balava tī ῀ (2), pyārī, bhalī (4)) 
a -ā (nālajā (3)) – koncovky se se změnou pádu či čísla nemění. Maskulina končícím na -a bez ohledu 
na pád a číslo (nikaṭa,  tīkhaṇa,  kaṭhina (1)) a na -au (sācau,  rātau (2)). V nepřímém pádě singuláru 
(ḍhīle (5)) a v přímém pádě plurálu se setkáváme s koncovkou -e (sāra ge ῀ (4), ra gīle ῀ (5)), přičemž se 
s největší pravděpodobností jedná o plurál maskulin na -au.

6.7.2.3. Zájmena

6.7.2.3.1. Zájmena osobní

Z osobních zájmen zde nacházíme bradžské zájmeno tā (3. osoba singuláru, 3), īna (6) a ūna (4) , tj. 
nepřímý pád 3. osoby plurálu, pravděpodobně starší než ina, una uváděné ve standardních bradžských 
gramatikách.

6.7.2.3.2. Zájmena přivlastňovací
Z přivlastňovacích zájmen se zde setkáváme se zájmenem apanā/āpanā, která se zde objevují v plurálu 
(apane/āpane, 1), apanai (nepřímý pád singuláru maskulina, 4), dále mero (singulár maskulina, (2)).

6.7.2.3.3. Zájmena tázací
Z tázacích zájmena se zde vyskytuje pouze zájmeno kahā (6).

6.7.2.3.4. Zájmena neurčitá
Neurčitých zájmen tu naopak nacházíme hned několik: śarabasa (2), koū, saba (4) a kachu (5).

6.7.2.3.5. Zájmena vztažná
Nakonec můžeme uvést i dvě vztažná zájmena: ju (4, 6) a jaise (5).
Souhrnem  tedy  můžeme  prohlásit,  že  se  v  našich  padech  vesměs  objevují  standardní  zájmena 
nacházející se v uvedených bradžských gramatikách a slovnících.

6.7.2.3. Číslovky

Setkáváme se zde pouze s jedinou číslovkou – eka.

6.7.2.4. Slovesa

6.7.2.4.1. Participium dokonavé
Singulár feminina dokonavého adjektivního participia se zde vyskytuje v klasickém bradžském tvaru 
na -ī (jājhī (1), karī (3), ṭhāḍhī (4), daī (5)), singulár maskulina pak v tvaru na -yo (gayo (1), bā dhyo῀  
(2), dī.yo (4) a -au (karau (1), kahau, rahyau (4)). V plurálu maskulina můžeme zaznamenat tvary na -
ai  (dī.yai (4)) a -e (ūṭhe, bhare (5)), mole (6)). Kromě toho se setkáváme i s participii adverbiálními 
(např. bajāe (3), nīkase (4), jāge (5), avole (6)). Všechna participia nacházející se v našich padech jsou 
uváděna v základních bradžských gramatikách (Var., Lip.), ovšem s výjimkou prvního padu, kde se 
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vyskytuje dokonavé participium v singuláru maskulina na -iu (bā ndhiu῀ , lāgiu, jāniu atd.). Tento tvar 
uvádí pro apabhramšu GVT, přičemž jej odvozuje z OIA -ita.

6.7.2.4.2. Participium nedokonavé
Můžeme zde pozorovat bradžské nedokonavé participium maskulin, zakončené v singuláru (mā nata῀  
(4), jaṇāvata, karata (6)) i v plurálu (kahata, jāta (5), gāvata (6)) na -ata.

6.7.2.4.3. Absolutiv
Setkáváme se zde s klasickým bradžským absolutivem na -i (bedhi (1), sala-i, la-i (4), ūghari (5)) jejž 
uvádějí  zmíněné gramatiky,  i  s absolutivním kmenem na  -ī  (jarī  (1),  bahurī  (4)), který je dlouhou 
variantou  standardního  absolutivu  na  -i  a  uvádí  jej  i  Vladimír  Miltner  v  svém  OHR  (tzv.  -ī11). 
Standardním gramatikám bradžštiny (Var., Lip.) odpovídá i absolutiv na -ya (ā.ya, samajhā.ya, vikā.ya 
(4)), setkáváme se i s prodlouženým mukalā.yā (4).

6.7.2.4.4. Indikativ/subjunktiv présenta
S indikativem/subjunktivem présenta  se  zde  máme možnost  setkat  ve  3.  osobě  singuláru,  kde  má 
koncovky -ai (karai (1)), -e (jā e ῀ (3)) a -ya (ā.ya, jā.ya (4)) uvedené v gramatikách Lip. a Var., a -ī (jāī  
(1, 3)), ve zmíněných gramatikách i v Tess. uváděné pouze jako krátké -i. Ve 3. osobě plurálu můžeme 
pozorovat standardní bradžské tvary na -ai῀ (jānai  (2)῀ ) a s výjimkou chybějící nasalizace i -e (sake, 
rahe (4), kīle (5)). nasalizaci zaznamenanou v gramatikách postrádá i 1. osoba singuláru (chāru, vārū 
(3)). Velice nestandardním tvarem, který se neobjevuje ani v bradžských gramatikách, ani v Tess. (který 
pro starou západní rádžasthánštinu uvádí tvary s  -a- jako např.  kar-a-ï˜), je tvar  plurálu na  -ī (rahī, 
ganī, lalacāī (3)).

6.7.2.4.5. Futurum
Máme  k  dispozici  několik  dokladů  futura,  které  je  tvořeno  sufixem  -g- a  osobními  koncovkami, 
následujícím po tvaru indikativu/subjunktivu présenta. V 1. osobě singuláru feminina máme k dispozici 
tvar na -ūgī (mīlūgī, hoūgī), na rozdíl od MSH (-ū gī῀ ) s dlouhou samohláskou a nenasalizovaný, a ve 
3. osobě singuláru maskulina tvar na -ego (jemuž v MSH odpovídá -egā).

6.7.2.4.6. Imperativ
Imperativ zde má standardní bradžské tvary na -a a -hu ve 2. osobě singuláru (bheja (3), daihu (6)) a 
na -o v 2. osobě plurálu (avo (6)). Objevuje se zde však rovněž imperativ na -ī  (āī, snad též bujhāī), 
přičemž Lip. i Var. (stejně jako Tess. pro apabhramšu a starou západní rádžasthánštinu) uvádějí pouze 
koncovku -i.

6.7.2.4.7. Slovesné jméno
Se slovesným jménem se zde setkáváme v podobě gerundia tvořeného kmenem s příponou končící v 
nepřímém pádě  na  -n-e (ā ne῀ )  a  gerundiva  (tj.  slovesného  adjektiva)  tvořeného  rovněž  kmenem, 
příponou -n a koncovkou feminina singuláru -ī (pakanī) (3).

6.7.2.4.8. Pasivum
Pasivum  se  zde  objevuje  v  podobě  pasiva  analytického  tvořeného  dokonavým  příčestím  a  tvary 
pomocného slovesa jā- (na sahiu jāī (1), rahyau na jā.ya (4)).

6.7.2.4.9. Zápor
Zápor se zde vyskytuje v krátké variantě na (3, 4, 5) a v delších variantách nahi (1, 4) a nahī (1, 4). 
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Rozdíly v jejich používání nejsou zřejmé.

6.7.2.4.10. Sloveso být
Z tvarů slovesa být zde nacházíme  1. osobu singuláru  hu  (4), které ovšem oproti jejímu protějšku v 
gramatické bradžštině chybí délka a nasalizace, 2. osobu plurálu hau (Var., 1), 3. osobu singuláru hai  
(Var., 1) a  3. osobu plurálu  hai  (4),  u níž bychom v MSH či bradžštině uvedených gramatik rovněž 
očekávali nasalizaci.

6.7.2.4.11. Sanskrtské tvary
U sloves se zde vyskytují tvary, které bude nejlepší interpretovat jako tvary sanskrtské, jedná se totiž o 
(semi)tatsama,  konkrétně  o  minulé  participium pasiva  (ppp) mudīta  (5) a kīta  (6,  s.  krtḁ ), minulé 
participium aktiva (ppa)  citavata  (5) a  minulé participium pasiva (ppp) bīdha  (3), až na ztrátu délky 
totožné se sanskrtským ppp ženského rodu bīdhā.

6.7.2.5. Adverbia

Nacházíme zde adverbia způsobu a pravděpodobně i místa s adverbiální příponou -i (begi, duri (1)) a 
další adverbia modi (yahai῀, ati (2), āgai (4)) a temporis (aba (1, 3), taba (1), kabahu+na (3), dyau-
rajī (4)).

6.7.2.6. Spojky

Setkáváme se zde pouze s několika málo spojkami, a sice se spojkami časovými (tau (1, 2), jo (3)) a 
podmínkovými (kai (2)).

6.7.2.7. Postpozice
Postpozice se v našich padech vyskytují ve velmi malé míře. Ze záložek 2. vrstvy (II Layer, CPM) se 
setkáváme  s  lokativními  postpozicemi  pe (3)  a  para (6),  dativními/akuzativními  postpozicemi  ku 
(odpovídající  hindskému  ko,  3)  a  snad  i  ke  (pro  což  ovšem  nemáme  podporu  ve  slovnících), 
genitivními postpozicemi ki (4), kai (5) a kī (6) a ablativní/instrumentální postpozicí su῀, su (MSH se). 
Ze záložek 3. vrstvy (III Layer, CPM) se zde objevuje postpozice  ke upara  (3),  vina (s.  vinā, 4) a 
madhī  (6). Pokud  se  přikloníme  k  interpretaci  výrazu  saṣiyana  jako  substantiva  se  záložkou na, 
setkáváme se zde i s prvním výskytem ergativní vazby se záložkou (6).

6.7.3. Flexe
Jazyk našich padů se nachází v přechodové fázi mezi obdobím syntetickým a analytickým. Většina 
substantivních kmenů a některé kmeny adjektivní jsou té povahy, že se nemění ani se změnou pádu, ani 
se změnou čísla. Maskulin na -ā či -o, -au se v našich textech vyskytuje zatím pomálu. Syntetická flexe 
vymizela, ještě však nenadešla doba dichotomie přímého a nepřímého pádu a využívání postpozic. Ani 
vztažná zájmena nezaznamenávají změnu tvaru v jiném pádě než v nominativu (např. ju (4, 6). Co se 
týče  sloves,  je  jejich  flexe  již  flexí  NIA;  setkáváme  se  zde  s  velkou  škálou  tvarů,  od 
indikativu/subjunktivu présenta přes dokonavé a nedokonavé participium a absolutiv až po pasivum. 
Často zde však můžeme pozorovat splývání tvarů singuláru a plurálu. V minulém čase již můžeme 
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sledovat používání ergativní vazby (vidíme, že se přísudek neshoduje s logickým subjektem, nýbrž s 
logickým objektem, který se stává gramatickým subjektem), ergativní záložka, což je pro tyto texty 
typické, se zde však ještě neobjevuje. Jedinou výjimkou je jedna interpretace slova saṣiyana (6, saṣiya-
na).  V některých padech se začínají  objevovat tzv.  složená slovesa (Poř.:  compound verb), spojení 
ablativního  kmene  se  slovesným tvarem jiného slovesa  (např.  dī.yo  mukalā.yā,  rahe  vikā.ya,  rahī  
samajhā.ya). Z předchozích období ještě přetrvává velmi řídký výskyt spony, velmi zřídka se objevují 
také spojky. Setkáváme se zde rovněž se sémantickým zdvojováním, běžným v NIA, které zde má za 
účel zdůraznění (āgai āgai, čím dál tím více (4)).

6.7.4. Slovní zásoba
V této  práci  jsme se na slovní  zásobu přímo nesoustřeďovali,  mohli  jsme však pozorovat  několik 
následujících  skutečností.  Ve  všech  padech  jsme  zaznamenali  velký  výskyt  tatsam,  semitatsam  a 
tadbhav. Slov přejatých z perštiny/arabštiny je naprosté minimum (konkrétně jsme zachytili pouze dvě 
– a vāza ῀ (6) a nīśāna (3)). Většina slovní zásoby obsažené v našich padech se nachází v Bradžbhášá 
Súr Kóši či v Sáhitjik Brajbhášá Koši, zbytek až na vzácné výjimky pak v Hindí Šabd Ságaru. Několik 
slov jsme nalezli pouze v Rádžasthání Hindí Šabdkóši, několik jsme nenalezli vůbec.

7. Závěry ohledně jazyka nejstarších dochovaných padů

Stojíme  nyní  před  závěrečnou  otázkou  –  v  jakém jazyce  byly  složeny  nejstarší  písemnou  tradicí 
zachované  pady,  které  jsou  připisovány  básnířce  a  světici  nazývané  Mírá  Báí?  Mířiny  básně  se 
dochovaly v mnoha severoindických jazycích od gudžarátštiny až po avadhštinu, v jazyce nejstarších 
básní se však většinou v kolísajícím poměru mísí rysy staré bradžštiny a staré západní rádžasthánštiny. 
Při jazykové analýze našich textů jsme se proto zaměřili na zkoumání podoby jednotlivých jazykových 
jevů, přičemž jsme si za referenční jazyk zvolili bradžštinu v té podobě, v jaké ji popisují její gramatiky 
považované  za  standardní  (Dhírendr  Varmá:  Bradžbhášá  a  V.  P.  Liperovskij:  Očerk  grammatiki 
sovremennogo bradža). Na bradžštinu padla naše volba po prvním zběžném ohledání padů, při němž 
jsme zjistili, že mezi ní a jazykem našich padů pravděpodobně existují velké podobnosti. V případě, že 
se některý jazykový rys standardním gramatikám vymykal, snažili jsme se jej najít buď v gramatice 
rádžasthánštiny (konkrétně v  Tessitorri, L.P.: Notes on the Grammar of the Old Western Rajasthani 
with  Special  Reference  to  Apabhramςa and to  Gujarati  and  Marwari),  popř.  v  popisu  apabhramši 
( Ganesh Vasudev Tagare: Historical Grammar of Apabhraṁśa). 

Po podrobné analýze jsme došli k následujícím závěrům: co se týče fonologie, vykazuje jazyk 
našich padů kromě fonologických změn typických pro NIA jazyky (tedy i  pro bradžštinu a starou 
západní rádžasthánštinu) i  mnoho jejich předstupňů, typických pro MIA. Z hlediska morfologie ve 
převážné většině případů vykazuje morfologické rysy bradžštiny. V případech, kdy tomu tak není, a 
zároveň se nejedná o pozůstatky apabhramši (dokonavé příčestí na -iu), nelze vyčnívající rysy (např. 
tvar plurálu indikativu/subjunktivu présenta na  -ī) identifikovat ani jako rádžasthánštinu. Co se týče 
slovní  zásoby,  opět  ji  většinou  nacházíme  obsaženu  v  bradžských,  popř.  hindských  slovnících. 
Dovolujeme si proto prohlásit, že jazyk našich textů má, ač se může chlubit některými specifickými 
rysy a výrazy, z nám známých jazyků, tak jak byly zachyceny odborníky, nejblíže ke staré bradžštině, a 
to, pokud můžeme soudit, zejména svou morfologickou stavbou.

Zde je však třeba doplnit  jednu velice závažnou skutečnost – pro malý rozsah pramenného 
materiálu jsme v této práci vycházeli ze zjednodušující hypotézy, že se bylo všech šest padů složeno v 
témže  jazyce.  Nesmíme  však  zapomínat  na  to,  že  tomu  tak  v  žádném  případě  není  –  jazyky 
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jednotlivých padů jsou si sice velmi blízké a mají mnoho rysů společných, mají však své specifické 
rysy. Některé rysy jsou vlastní jen jednomu z nich (například apabhramšovou koncovku dokonavého 
participia  -iu můžeme  pozorovat  jen  v  (1)),  některé  se  objevují  ve  více  padech  (například 
indikativ/subjunktiv présenta na -ī  ve (4), (6)), jejich přítomnost je však zřetelná a pomíjíme ji pouze 
proto, jak už jsme řekli, že nemáme dostatek pramenného materiálu, abychom toto téma dále sledovali.

8. Závěr

Cílem naší práce nazvané „Stará hindština v poezii Mírá Báí“ bylo zjistit, jaké povahy je jazyk 
(či jazyky) poezie středověké rádžasthánské básnířky-sannjásiní Mírá Báí, tedy alespoň zčásti vyřešit 
otázku, ohledně níž panuje mezi odborníky mnoho neshod. Nejdříve jsme se museli rozhodnout, ze 
které části díla připisovaného Míře budeme při svém bádání vycházet, neboť děl jí připisovaných je 
nespočetné množství, a naše volba padla na šest nejstarších padů s Mířinou pečetí pocházejících ze 16. 
a 17. století. Šlo o jediné pady, které se z tohoto raného období dochovaly; byly nalezeny v několika 
rukopisných pramenech.  V dalších  kapitolách  jsme se zabývali  otázkou autorství  „Mířiny“  poezie. 
Vylíčili jsme si záznamy Mířiny biografie (či hagiografie), jež začaly podle našich vědomostí začaly 
vznikat na počátku 17. století  a konstatovali  jsme, že neexistuje žádný spolehlivý doklad o Mířině 
existenci. Kromě toho ani oněch šest nejstarších padů z 16. a 17. století neobsahuje sebemenší zmínku 
o  biografických rysech  uváděných pozdější  tradicí.  Z  toho vyplývá,  že  autorství  jakýchkoliv  padů 
označených Mířinou značkou je nejisté. 

Dále jsme se snažili přiblížit kontext, ve kterém díla připisovaná Míře vznikala. Popsali jsme 
postavení sannjásiní v indické společnosti i kulturní a historické pozadí období bhaktických básníků-
světců. Věnovali jsme se rovněž vývoji kršnaistické literatury, do níž lze „Mířino“ dílo bezpochyby 
zařadit, a její sepětí s bradžským krajem a jazykem. Poté jsme se zabývali formou a obsahem „Mířina“ 
díla, které lze označit za poezii milostnou a později místy i společensky kritickou.

V jazykové části  jsme provedli  morfofonologickou analýzu zmíněných šesti  básní a popsali 
jsme  charakteristické  rysy  jazyka,  v  němž  byly  složeny.  Výsledkem bylo  zjištění,  že  se  jak  svou 
gramatickou  stavbou,  tak  svou  slovní  zásobou  příliš  neliší  od  staré  bradžštiny  kodifikované  ve 
standardních gramatikách a slovnících uvedených výše. Co se týče tohoto závěru naší práce, je třeba 
mít  na  paměti,  že  pokud  hovoříme  o  „jazyku“  našich  básní,  jedná  se  o  zjednodušení,  které  bylo 
vzhledem  k  malému  rozsahu  materiálu  nezbytné  –  ohledně  rysů  jazyka  jednotlivých  básní  totiž 
můžeme pozorovat drobné rozdíly.
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Summary

Melnikovová, Nora: Old Hindi in the Poetry of Mira Bai
Master Thesis

The chief object of this study is to throw some light on the language of the oldest preserved 
pads ascribed to the medieval poet-saint Mira Bai, who was supposed to live in the 16. century in 
Rajasthan. It deals with the historicity of the poet-saint, with her biography/hagiography as preserved in 
old references and with the authorship of her poems. It aims at describing the form and contents of her 
poetry as well as the historical and cultural background of the development of Krshnaite literature and 
the  history  of  Braj  area  and  language.  In  particular,  it  makes  an  effort  to  analyse  the 
morphophonological features of the the language(s) of the these earliest poems. This work is intended 
not  only for  linguists  who  are  interested  in  medieval  languages  of  the  „Hindi  area“,  it  might  be 
interesting also for other linguists and students of indology and religion.
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PŘÍLOHA 1 - MORFOLOGICKÉ TABULKY

TABULKA 1

(MORFOLOGICKÝ ROZKLAD PADU Manu hamāro bā῀ndhiu māī)

morfémy sanskrt prákrt, 
ap.

hindí česky poznámka

āī ā-ī (2.sg.imper.) āo přijít

apane apan-e (obl.pl.m.) RLT: 
*ātmana
ka 

RLT: pkt. 
attaṇaa, 
appaṇaya

apnā svůj SBK

āpane āpan-e (obl.pl.m.) RLT: 
*ātmana
ka 

RLT: pkt. 
attaṇaa, 
appaṇaya

RLT: 
apnā, 
o.Marv. 
āpaṇau 

svůj SBK, BSK

aba aba, adv.temp. ab nyní

aukhad
a

aukhad-a 
(dir.sg.m.)

auṣadha-
n. 
(sestávaj
ící z 
bylin – 
oṣadhi-
f.)

RLT: pkt. 
osaḍha, 
osaha-n. 

bylina, 
lék

upakār
a

upakār-a (dir.sg.m.) MMW: 
upakāra-
m. 
pomoc

pomoc, 
laskavos
t

BSK: bhalāī, lābh

kaṭhin
a

kaṭhin-a (dir.sg.m.) kaṭhina-
adj.

RLT: pkt. 
kaḍhiṇa, 
kaṭṭhiṇa 

tvrdý, 
obtížný

RLT: tamil. 
kaṭṭu=tvrdost 

karai kar-ai (3rd sg.) kr̥- karoti kar- dělat

karau kar-au (pp sg.m.) kr̥- karoti kar- dělat ergativnī konstrukce

kavala 
naina

kavalanain-a 
(obl.sg.m.)

kamala-
m.n.
nayana-
n.

ten, jenž 
má oči 
jako 
lotosy,lo
tosooký

bahuvríhi

kī k (postp. gen.case 
marker )-ī (dir. sg. 
f.)84

CPM, str.  
243: 
kārya, 
kr̥ta, 

CPM, str. 
243: kéra, 
kāra, kajja 

kī gen. 
postp. 
sg.f.

84 Colin P. Masica: The Indo-Aryan Languages, Cambridge University Press, Cambridge 1991, str. 
243: Markery vrstvy II na k-... možná všechny pocházejí z různých nominálních forem OIA kr̥-: 
kārya, kr̥ta, *kr̥tya (kontaminace kr̥tvā) přes kēra, kāra, kajja etc., přestože Chatterji za zdroj 
nebo přinejmenším vliv na k- tvary považuje spíše adjektivní sufixu suffix -kka, neboť jediné k v 
mediální pozici (mediální poté, co se stane sufixem) by se v normálním případě nezachovalo 
(jako v bengálštině -er z kera).
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*kr̥tya 

kau-u k (indefinite)-au 
(dir.sg. of pron.)-u 
(inclusive emphatic 
particle)

koī nějaký = hu, viz h. hī

gayo85 gay-o (pp sg.m.) gata odejít

giradh
ara

giradhar-a 
(dir.m.sg.)

giridhara
-m.

ten, kdo 
drží 
horu

RS, str. 5: 
„nepřízvučné 
samohlásky mohou 
podléhat metatezi 
(a/i)“
může se však jednat o 
změnu -i kmene na -a 
kmen

guna gun-a (obl.pl.m.) guṇa-m. vlastnos
t; 
schopno
st; vliv; 
ctnost; 
provaz

jāī jā-ī (3rd sg.) yā- (< 
yāti)

jā- jít pokud jā nepravidelný 
tvar, pak možno 
pp/nebo fut., snadjiný 
zápis jāhi

jājhī jā-jh-ī2 (past.part.f.) < yā jā- jít RHŠ: jājhī=adhik, 
khūb, tez

jāniu jān-iu (pp sg.m.) jn῀ā- jān- znát

ta῀ta ta῀t-a (dir.sg.m.) tantra-n. kouzlo

tana tan-a (obl.sg.m.) tanu-m. tělo

tapat tap-a (tém. 
samohl.)-t (dir.sg.f.)
tatsama

tap- 
MMW: 
tapat-f.  
ohřívání, 
tapat=ta
pantī

spalovat
, ničit, 
zraňovat

vynechán virám

taba t (demonstrativum/
korelativum)-aba 
(adv.temp.)

tadā RLT: pkt. 
tadā,tayā,t
aї po jaї 

tab tehdy

tau tau tab tehdy BSK: tab

tīkhaṇ
a

tīkhaṇ-a (obl.m.pl.) tīkṣṇa-
adj.

tīkhā ostrý RS, str. 5: „tatsamové 
kṣ dává tadbhavové 
kh...“

tīra tīr-a (obl.pl.m.) tīra-n. tīr-m. šíp

tuma t (pron. 2nd ) uma 
(dir. pl.) 

RLS: s. 
yuṣmad

tum ty

85 O a au jsou rovněž zaměnitelná v konečné pozici, např. v minulém participiu maskulina.
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daradu darad-u86 (dir.sg.m.) darada-
m. 
strach

per. 
dard-
m.

bolest

duri dur-i (advbz.)/
(abs.)/(lok.87)

MMW: 
dūra-n. 
dálka

dūr-
adv.loc.
dur-v.i.

v 
dáli/sch
ovav se

BSK: durnā=chipnā
KK: duri duri karai (h. 
dur dur 
karnā)=tiraskāra 
(schování, zahalení, 
odstranění) pūrvak 
haṭāve yā bhagāve
NBS, str. 161 (Dādū): 
āvāgavana yahu duri 
kari (ve smyslu h. dūr: 
odstranivše tento 
koloběh života a 
smrti)

deāla deāl-a (dir.sg.m.) dayālu soucitný

na na=zāpor na na ne

nahi nahi=zāpor nāsti GVT, str.  
313: ap. 
ṇahiṁ, 
ṇāhī/ṇāhi, 
natthi

ne

nahī =nahi

nikaṭa nikaṭ-a (dir.sg.m.) nikaṭa-
adj. 
blīzký,m.
n.blīzkos
t

blízký

pīra pīr-a (dir.sg.f.) pīḍā-f. bolest, 
utrpení

bā῀ndh
iu

bā῀ndh-iu (pp 
sg.m.)

bandh- bā῀ndh
-

svázat GVT, str. 319: -iu=ppp 
(str. 316: „původ 
těchto všech lze 
vysledovat v OIA -i-
ta“)

bāndhi
u

bāndh-iu (pp sg.m.) bandh- bā῀ndh
-

svázat GVT, str. 319: -iu=ppp 
(„všechna mají původ 
v OIA -i-ta

bujhāī bujh-ā (deriver of 
caus.)-ī (pp 
sg.f./2.sg.imper.)

bujh ā- uhasit

begi beg-i (adverbial 
suffix)

s. vega-
m.

rychle

bedhi bedh-i (abs.) RLT: RLT: veh- probodn RS, str. 5: „v v 

86 -u<ap. -u<pkt. -o.
87 Jde zde o primární lokativ (CPM: Layer I,def. 232). CM, str. 245: nepředstavuje sanskrtský lokativ 

-e, ale nejspíše pochází z MIA tvarů jako -ahi, -ahiṁ. V rádžasthánštině přetrvávají lokativy na -
ai.
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vyadh- 
*vedhati 

out přízvučných pozicích 
zastupuje b.“

ma῀ta ma῀t-a (dir.sg.m.) mantra-
m.

zaříkadl
o

manu man-u (dir.sg.m.) manas-n. man-m. srdce, 
mysl, 
intelekt

BSK: ne, HŠS: 
antaḥkaraṇa, man

māī mā-ī (dir.sg.f.) mātr̥- mā῀ matka SBK

mihu OHR: m ( pron. 1st 

sg.)- ihu 
(obl.sg.pron.)

GVT, str.  
209: ap. 
os. 
zájm.1.sg. 
dat.gen.ab
l.: mahu 

mujhe já

mīrā mīr-ā (obl.sg.f.) Míra

rī rī-f. re RLT: pa. 
re, pkt. re, 
ap. ri 

re citoslovc
e, 
oslovení 
bytosti 
ženskéh
o rodu 
„Ó“

lāgiu lāg-iu (pp sg.m.) lag- lag- ulpět,se
tkat se, 
spojit 
se, 
zapůsob
it, 
vznikno
ut

BSK: lāgnā=lagnā

sarīra sarīr-a (dir.sg.m.) śarīra-n. RLT: pa. 
sarīra, pkt. 
sarī˘ra 

śarīr tělo

sahiu sah-iu (pp sg.m.) sah- RLT: pa. 
sah-, pkt. 
sah-

sah- snést záporného pasívního 
tvaru(dok.part.význ.sl
ovesa plus jānā) lze 
použít k vyjádření 
neschopnosti

suāmī suām-ī (dir.sg.m.) svāmin-
m.

RLT: pa. 
sāmin-m., 
pkt. sāmi-
m., ap. 
sāhi-m.

sā῀ī-m. pán

hai h-ai (3rd sg.) ho- 
CPM, 
str.  
283: 
hai (hϵ) 
z.r. he, 
br. 

být
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hae῀

hamār
o88

hamār-o (dir.sg.m.) RLT, str. 
43: 
asmāka-

RLT, str.  
43: ap. 
amhāra 

náš/můj

hau 1) hau (pron. 1st 

sg.)

2) hau (2nd pl.) být

1) aham 
or: asi

1) RLT,str. 
44: pa. 
ahaṁ, ap. 
haü῀; 
GVT,str. 
208: hau῀, 
haüṁ

 2) ho 1) já 2) 
jsi

1) RLT, str. 44: br. haũ

TABULKA 2

(MORFOLOGICKÝ ROZKLAD PADU Sācau prīti hī ko nātau)

morfémy sanskrt prákr
t, ap.

hindí česky poznámka

ati ati-adv. ati-pref. obzvláště,ve
lmi

ku῀ja ku῀j-a (dir.m.sg.) ku˜nja-m. altánek, 
besídka, 
loubí

ku῀jamahala
=tatp. palác 
z houští

ke k (postp. gen.case 
marker)-e (dir.pl.m.)

ke gen. postp. 
pl.m.

ko 1) k (postp. 
gen.case marker)-o 
(dir.sg.m.) 2) k 
(interogative/indefi
nite)-o (dir.sg./pl. 
pron.)

kaḥ pa. 
pkt. 
ko

kā, ke, 
kī/kaun

kdo MK: ko=kā, 
ke, kī

kai kai ať už, nebo BSK: yā, to, 
athavā, yā to

gaja gaj-a (dir.m.sg.) gaja-m. slon

giradhara gira-dhar-a 
(dir.m.sg.)

giridhara-m. ten, kdo drží 
horu

jānai῀ jān-ai῀ (3rd pl.) znát

tau tau=adv. temp. tadā pkt. 
tadā,t

tab když

88„Formy gen. pl. hamārā, tumhārā vzešly z kombinace prákrtského karakaḥ se základem amha a 
tumha, z čehož vznikly formy amha karako a tumha karako, z nichž obou se vytratilo ka; tak 
nejspíše došlo ke vzniku amhaaro, tumhaaro; z čehož máme díky sandhi a obvyklému přesunutí 
m a h v první osobě nejprve bradžské hamārau, tumhārau“ (KGG, str. 213); „o a au jsou rovněž 
zaměnitelné, stojí-li na konci slova, např. v dokonavém participiu maskulina“ (RS, str. 5); 
hamārau uvádí pro bradžský gen. pl. osobních zájem i CPM, str. 252.
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ayā,ta
ї po 
jab

na῀dinī na῀din-ī (dir.sg.f.) nandinī-f. dcera

nāgara nāgar-a (dir.m.sg.) nāgara městský, 
vychytralý, 
šikovný

nātau nāt-au (dir.sg.m.) RS, str. 552: 
*jn῀ātra- 

RSMcG, 
str. 552: 
nātā-m. 

vztah, 
spojení

ko nātau: RS, 
str. 552: kis 
nāte? on 
what basis, 
or grounds?

prīti prīt-i (dir.sg.f.) prīti-f. rozkoś, 
potěśenī, 
uspokojenī

láska BSK: prem, 
sneha 

prabhu prabh-u (dir.sg.m.) prabhu-m. prabhu-
m.

pán, bůh

prema prem-a (obl.sg.m.) preman-m.n. prem-m. láska

balava῀tī balava῀t-ī (dir.sg.f.) balavatī-adj. mocná, silná

basā bas-ā (dir.sg.m.) vas- bas- příbytek BSK, RSK: ne
HŠS: vosa, 
tuk

bā῀dhyo bā῀dh-yo (pp sg.m.) bandh- ba῀dh- svázat BSK: 
bā῀dhyau=b
a῀dh gayā, 
pratiba῀dhit 
huā

madanam
ohana

madana-mohan-a 
(dir.m.sg.)

MMW: 
madana-m. 
lāska, bůh 
lāsky; 
mohana-adj. 
zbavujīcī 
vědomī,obluz
ujīcī,  
„infatuating“

bůh lásky; 
„infatuating“

mahala mahal-a (dir.m.sg.) n.a. n.a. mahal 
ar.

palác ku῀jamahala
=tatp. palác 
z houští

mātau māt-au (dir.sg.m.) mata-adj. opilý, říjící

mīrā῀ mīr-ā῀ (obl.sg.f.) Míra

yahai῀ yahai῀ dokonce, 
natolik

BSK: yah bhī, 
itnā tak

ra῀ga ra῀g-a (obl.sg.m.) raɳga-m. ra῀g-m. barva 
(láska)

BSK, str. 
1437: prem, 
anurāg

rātau rāt-au (dir.sg.m.) červený, BSK: 
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rudý 
(obarvený)

rātā=červený
, rudý; 
obarvený, -au 
lze jen dir.

vr̥ṣabhāna vr̥ṣabhān-a 
(obl.m.sg.)

vr̥ṣabhāna-m. otec Rádhy

sa῀khalā sa῀khal-ā (dir.sg.m.) śr̥ŋkhala-m.n. pouto BSK: ne, HŠS: 
ne

sācau sāc-au (dir.sg.m.) satya-adj. pravý RHK: sáco-
adj., HŠS: ne, 
BSK: ne, 
NBS: adj.

hī hī hi hī právě, jen

TABULKA 3

(MORFOLOGICKÝ ROZKLAD PADU Bhāya rī śāebā pakanī jara)

morfémy sanskrt prákrt, 
ap.

hindí česky poznámka

aba aba, adv.temp. ab nyní

ā῀ne ā῀n-e (obl.sg.m. 
gerundia)

ā- přijít

āsā ās-ā (dir.sg.f.) āśā-f.  
touha, 
naděje

āśā-f. naděje

eka eka-num. eka jeden

kabahu kabahu kadā kabhī někdy BSK: ne

karī kar-ī (pp sg.f.) kar dělat

ku ku (dat.-ak.postp.) ko dat.-
ak.postp.

ke upara k (gen.postp.)-e 
(obl.sg.m.) upara

upara-adj. 
dolní

ke ūpar postp. na, 
nad

CPM, str.  
234-235: třetí  
vrstva 
(„Layer III“) 
forem s 
pádovou 
funkcí89

gīradhar
a

gīradhar-a 
(obl.sg.m.)

giridhara-
m.

ten, kdo drží 
horu

89CPM, str. 234: „Třetí vrstvu ... lze definovat tak, že je zprostředkována prvkem druhé vrstvy, 
nejčastěji genitivem... Postrádá morfofonémické varianty, může být delší než jedna slabika a 
většinou si zachovává poměrně zřetelnou vazbu na nezávislé slovo... Je sémanticky 
konkrétnější.“
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chāru chār-u (1st sg.) choṛ- opustit BSK: ne; u-
neuvāděno 
(jen -u῀)

jara jar-a (obl.sg.m./f.) jvara-m. jvar horečka, žal RHS: f., HŠS: 
m.

jarī jar-ī (abs.)
absolutivní kmen
Str.: 
-ī11=absolutiv

KK: jalana jal- hořet 1) jarī jāī=h. 
jal jātī 
(absolutivní 
kmen)
2) pasivum: 
pp+pomocné 
sloveso jā-, v 
h. však jalāī 
gayī

jā῀e jā῀-e (3rd sg.) jā- odejít

jāī jā-ī (3rd sg.) yāmi jā- odejít

jāego jā-e (3rd sg.)-g 

(fut.)-o (3rd sg.)

jā- odejít

je je (rel.pron.pl.) BSK: ye jo pl. kteří, kdož BSK: pl. of jo 
(s. yaḥ)
volně 
vztažně- 
zájmeno/přísl
ovce

jo jo BSK: yad yadi když BSK: yadi, 
agar

ta῀ta ta῀t-a (dir.sg.m.) tantra-n. kouzlo

tā tā (pers.pr.obl.3rd 

sg.m.)

BSK, str. 
760: tad 

BSK, str. 
760: h. 
us

on

dhana dhan-a (dir.pl.m.) dhana-n. 
bohatstvī

na῀dana῀
da

na῀dana῀d-a 
(obl.sg.m.)

Nandovo 
potěšení/Nan
dův syn

tatpuruša

na na=zápor na ne

nālajā nālaj-ā (dir.sg.f.) lajjā-f. stud beze studu HŠS: lāj-f.,  
lajjá-f.

nīśāna nīśān-a (dir.sg.m.) n.a. n.a. niśān-m. 
per. 
niśāna

bubínek BSK: nīsāna-
m.= nagāḍā, 
dhau῀sā

pakanī pak-an 
(gerundivum)-ī 
(dir.sg.f.)

pac- péci

paraloka paralok-a 
(dir.sg.m.)

paraloka-m. jiný/vyšší 
svět
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pe pe (postp.) para par, pe na

prabhu prabh-u 
(obl.sg.m.)

prabhu-m. prabhu-
m.

pán, bůh

prīta prīt-a (obl.sg.m.) prītā-f. 
potěśenī

potěšení, 
radost, láska

HŠS: prīta-
m.=prīti-f.

bajāe baj-ā (deriver 
kaus.)-e 
(adverbizer) pp 
adv.

bajā- hrát

bīdha bīdh-a (pp sg.f.) MMW: 
vyadh- 
vidhyati; 
vyadhā-f. 
bleeding 

RT: veh- probodnout HŠS: bīdhnā

bhāya bhāy-a bhāva-
m./bhrātr-
m.

bhāv/bhāī pocit, 
cit/milá

HŠS: 
bhāya=bhāī; 
bhāyā=priy, 
pyārā

bheja bhej-a (2nd 

sg.imper.)

bhej- poslat

ma῀ta ma῀t-a (dir.sg.m.) mantra-m. zaříkadlo

mīrā῀ mīr-ā῀ (obl.sg.f.) Míra

mīlūgī mīl-ū (1st sg.)-g 
(fut.)-ī (sg.f.) 

setkat se

murāra murār-a (dir.sg.m.) murāri 
(tatp. mura-
ari)=kr̥ṣṇa

mero mer-o (dir.sg.m.) merā můj

yauvana yauvan-a 
(obl.sg.m.)

yauvana-n. mladost

rī rī-
gen.postp./citoslov
ce

re RLT: pa. 
re, pk. re 
ap. ri

re/kī oslovení 
bytosti 
ženského 
rodu „ó“, 
„hele“

citoslovce re, 
o.marv. 
gen.postp.

loka lok-a (dir.sg.m.) loka-m. svět

vallabha vallabh-a 
(dir.sg.m.)

vallabha-
adj.

drahý, 
milovaný

vāra vār-a (dir.sg.m.) BSK: vār-
=h. utār-

oběť BSK: 
vārnā=nichāv
ar 
(offering,sacri
fice) karnā; 
vārū῀gī=karū
῀gī vāra x 
hoū῀gī 
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vāra=obětuji  
se

vārū vār-ū (1st sg.) BSK: 
utār-

věnovat, 
obětovat

BSK: 
vārnā=ničhāv
ar 
(offering,sacri
fice) karnā

śāebā śāeb-ā (dir.sg.f.) tělo BSK: ne, RSK: 
ne, RT: stará 
gudž.: sa-ira, 
sayara-n., 
o.marv.: 
sāyara
nebo: ia 
etymon snad 
šava

śarabasa śarabasa (pron.) sarvasva RLT: 
sarva=p
a. sabba, 
pk. 
savva
ap. 
sā˘va, 
sā˘hu

o.marv. 
saba, h. 
sab

všechno (co 
mám)

BSK: ne, RSK: 
sarabasa=s. 
sarvasva

śrī śrī MMW: 
śrī=honorifi
cký prefix 
před 
jménem 
božstva

sa῀joga sa῀jog-a 
(obl.sg.m.)

saṁyog-a-
m.

spojení (i 
těl.)

haro῀ 
same῀

har-o῀ sam-e῀ samaya-m. RLT: pk. 
samaa-
m. 

har 
samay

pořád haro῀: BSK, 
HŠS: ne
same῀=sama
ya (e῀<aya

harī har-ī (obl.sg.m.) hari-m. Hari (Višnu-
Kršna)

hoūgī ho-ūg (fut.) -ī 

(1stsg.f.)

bhū- ho- být

TABULKA 4

(MORFOLOGICKÝ ROZKLAD PADU Nainā lobhī re)

morfémy sanskrt prákrt, 
ap.

hindí česky poznámka
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a῀kusa a῀kus-a 
(dir.pl.m.)

aɳkuśa-m.n. 
MMW: hák, 
zvláště hák 
jezdce na slonu

a῀kuśa-m. hák; 
překážka

BSK: 1. aɳkuśa, 
2. pratibandh', 
dabāv', rok'

aṭaka aṭak-a 
(dir.pl.m.)

BSH: s. 
a=nahi῀+ṭik=c
alnā athavā 
ā+ṭaka=ba῀dha
na

překážka BSK: rok, 
rukāvaṭ

apanai apan-ai 
(obl.sg.m.)

RLT: *ātmanaka RLT: pk. 
attaṇaa, 
appaṇay
a 

RLT: apnā, 
o.marv. 
āpaṇau 

SBK: svůj 

āgai āgai agra BSK: pā. 
agga 

āge vpřed

ā.ya ā-.ya (abs.)
absolutivní 
kmen/3rd sg.

ā- přijít

ūna ūna 
(pers.pron.ob
l.pl.)

un on BSK, HŠS: ne
honorifický 
plurál

oṭa oṭ-a (dir.pl.f./
m.)

BSK: uṭa-
m.=trāva

HČS: oṭ'-
f.=zástěna
, úkryt

závoj,záclon
a 
pardy;ochra
na

BSK: śaraṇa, 
rakśā; HŠS: 
oṭā-m= parde 
kī dīvār'

kahau kah-au (pp 
sg.m.)

kah- říkat

ki ki BSK:h.
kī; HŠS: co, 
že, nebo

gen. postp.

kula kul-a 
(obl.sg.m.)

kula-n. rod, rodina

koū koū kaścid RLT: pa. 
kóci, pk. 
kói 

o.marv. 
koi, h. koī

někdo BSK

ganī gan-ī (abs.) BSK: 
gannā=gin
nā

počítat BSK: ginkar

giradhar
a

giradhar-a 
(dir.sg.m.)

giridhara-m. ten, kdo drží 
horu

ca῀cala ca῀cal-a 
(dir.pl.m.)

can῀cala-adj. pohyblivý, 
nestálý

caḍhā.y
a

caḍh-ā 
(deriver 
kaus.)-.ya 
(abs.)

caṛh- zvednout

capala capal-a 
(dir.pl.m.)

capala-adj. pohybující 
se, chvějící 
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se, nestálý

jā.ya jā-.ya (3rd 

sg.)

jā- pomocné 
sloveso já- 
pro tvoření 
pasiva

-ya=3rd sg. viz 
Var., str. 95

ju ju=rel.pron. ya- jo který BSK

ṭhāḍhī ṭhāḍh-ī 
(dir.sg.f.)

BSK: sthātr̥- stojící

dī.yo dī-.y-o (pp 
sg.m.)

de-

dī.yai dī-.yai (pp 
pl.m.)

de- dát

dyau dyau-=dyaus 
v kompositu

dyu-m. nom. 
dyaus

din' den BSK: dyaus=h. 
din (syār dyaus 
nisi bolai῀ 
kāga) dyau-
rají=ustálené 
spojení

dvārai dvār-ai (obl.
(lok.sg.m.)

dvāra-n. dveře možná lok. -ai 
(<MIA ahi, 
ahiṁ)

na na na

naṇada naṇad-a 
(dir.sg.f.)

nanandr̥-f.  
manželova 
sestra

švagrová

nahi nahi nāsti ap.: GVT, 
str. 313: 
ṇahiṁ, 
ṇāhī/ṇāh
i, natthi 

zápor

nahī nahī =nahi zápor

nīka se nīkas-e 
(adv.pp)

MK: 
nīkasā=nik
'lā, od h. 
nikal-

vyrazit, 
objevit se

nīraṣi nīraṣ-i  
(dir.sg.f.)

nīla=tmavý
akṣi-n. oko

BSK: ne, RHŠ: 
ne

nainā nain-ā 
(dir.pl.m.)

nayana-n. RLT: pa. 
nayana-
n., pk. 
ṇaiṇa-
n.m. 

RLT: 
o.marv. 
naiṇa 

oko

para para para jiný

pyārī pyār-ī  
(dir.sg.f.)

prabhu prabh-u 
(dir.sg.m.)

prabhu-m. pán, bůh
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badana badan-a 
(dir.sg.m.)

BSK: n.a./s. 
vadana-n.

n.a. BSK: 
tělo/tvář

BSK: per. 
śarīra, 
deha/mukha

bahurī bahurī bahur- opět, zpět HŠS: 
bahuri=punaḥ, 
phir, dobārā (h. 
bahurnā)
dloužení 
samohlásky

buri bur-i  
(dir.sg.f.)

špatný BSK: 
burā=kharāb, 
buri ne

bhalī bhal-ī 
(dir.sg.f.)

dobrý BSK: 
bhalā=acchā

mā῀nat
a

mā῀na-t (ip)-
a (pl.m.)

mān- uznávat, 
brát na 
vědomí

mīrā῀ mīr-ā῀ 
(obl.sg.f.)

Míra

mukalā.
yā

muk-alā 
(deriver 
kaus.)-.yā 
(abs.)

BSK: mukta yā 
mukalita

BSK: khol-, 
choṛ-

otevřít, 
odkrýt

-.yā: dloužení 
koncové 
samohlásky

mohana mohan-a 
(dir.sg.m.)

mohana-m. uvádějící do 
bezvědomí, 
okouzlující

rajī raj-ī (dir.sg.f.) MMW: rajanī 
-f.=obarvená, 
temná, noc

rát'-f. noc RHŠ: rajanī-
f.=rāt, rātri; 
HŠS: ne

rahī rah-ī (pp pl.f./
3rd sg./pl.)

rah- být, 
pokračovat 
v

rahe rah-e (pp 

pl.m./3rd sg./
pl.) 

rah- být, 
zůstávat

rahyau rahy-au (pp 
sg.m.)

rah-

re re re oslovení 
bytosti 
mužského 
rodu „ó“, 
„hele“

la-i la-i=lekar, 
la=le

lalacāī lalacā-ī (abs.)
absolutivní 

lalac- toužit
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kmen

lalacī lalacī 
(neskl.adj.)

lālacī žádostivý, 
chtivý, 
lačný

BSH: lālacī
(krácení 
samohlásky)

lobhī lobhī 
(neskl.adj.)

žádostivý, 
chtivý, 
lačný

BSH:=lālacī

vikā.ya vik-ā (deriver 
kaus.)-.ya 
(abs.)
absolutivní 
kmen

HŠS: vikraya-m. bik-
bec-

prodat HŠS: bik-
v>b

vina vina prep. vinā binā bez BSK: 
vinā=bagair
krácení 
samohlásky

sake sak-e (3rd 

pl.) 

sak- -e=3rd sg., ale 
často odpadā 
nosovka, může 
tedy být i 
plurāl

sabahī saba-hī (úplně) 
všechno

saba saba všechno

samajhā
.ya

samajhā.-ya 
(abs.)
absolutivní 
kmen

samajhā-.ya=s
amajhā-i
(kmen s funkcí 
přechodníku)

sala-i sala-i

saṣī saṣ-ī  
(dir.sg.f.)

sakhī přítelka

sāra῀ge sāra῀g-e 
(pl.< -ā)

krásný RHŠ: sundar

sāsu sās-u 
(dir.sg.f.)

śvaśrū-f. sās tchyně

sisa sis-a 
(obl.sg.f.)

śīrṣa-n. sir-m. hlava BSH: ne, HŠS: 
ne, RHŠ: m. 
śaśi, 
candramā; śiṣy

sī sī sī BSK: h. sā; 
sama, samāna, 
sadṛśa

se se se abl./instr. 
postp.; 
adverbizer

hathi hath-i 
(lok.sg.m.)

hasta-m. hāth' ruka BSK: hatha-m., 
hathā-m.
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primární 
lokativ podle 
CPM, str. 245

hu h-u (1st sg.) ho- být BSK: ne, Lip., 
Var.: hū῀

hai h-ai (3rd pl.) ho- být pravděpodobně 
opět ztráta 
nasalizace v pl.

TABULKA 5

(MORFOLOGICKÝ ROZKLAD PADU Ghumāre nayana)

morfémy sanskrt prákr
t, ap.

hindí česky poznámka

a῀ga a῀g-a (obl.pl.m.) aɳga-n. 
úd

úd

ūghari ūghar-i (abs.) BSK: 
udghāṭa
na-n. 
(MMW: 
otevření, 
odhalení) 

BSK: 
uggh
āṭana

BSK: 
ugharnā

otevřít se BSK: khulnā, āvaraṇ 
rahit honā; nagn 
honā; prakaṭ yā 
prakāśit honā

ūṭhe ūṭh-e (pp pl.m.) uṭh- vstát, 
zdvihnout se

ūra ūr-a (obl.sg.m.) uras-n. HŠS: ura-m.=vakṣa 
sthala, chātī

kachu kachu kuch něco

kahata kah-at (ip)-a 
(pl.m.)

kah- říci

kāma kām-a 
(obl.sg.m.)

kā-ma-
m.

touha

kīle kīl-e (3rd pl.) BSK: 
kīlana-n. 
(MMW: 
poutání)

podrobit si, 
ovládnout, 
spoutat

BSK: kisī ma῀tr vā 
yukti ke prabhāv ko 
naṣṭ karnā; adhīn 
karnā (podrobit si), 
vaś me῀ karnā
ztráta nasalizace -e

ke ke ko dat./ak.postp. h. rāt ko

kai kai 
(gen.postp.m.)

ke gen.postp. HŠS: kitnā; yā, vā, 
athavā BSK: též h. 
kā

gīradhara gīradhar-a 
(obl.sg.m.)

giridhara
-m.

ten, kdo drží 
horu

ghumāre ghumār-e ghūm- toulavý BSK: ne, HŠS: ne;
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(pp.pl.m.)

citavata cita-vat (s. ppa)-
a (dir.pl.m.) 

BSK: 
cetnā

BSK: dekhtā, avalok 
kartā, dekhte 
dekhte

chāpa chāp-a (dir.sg.f.) chāp-f. pečeť HŠ: f.

jāge jāg-e (pp 
adv./dir.pl.m.)

jāg- bdít

jāta jā-t (s. ppp)-a 
(dir.pl.m.)

yā- jā jít/pomocné 
sloveso

jaise jais-e (dir.pl.m.) jaise takové jako

trīyā trīyā (obl.sg.f.) strī-f. žena BSK: triyā=strī
dloužení 
samohlásky

daī da-ī (pp sg.f.) de- dát HŠS: ne

ḍhīle ḍhīl-e (obl.sg.m.) volný, 
uvolněný

nayana nayan-a 
(dir.pl.m.)

nayana-
n.

pa. 
naya
na-n., 
pk. 
ṇaiṇa
-n.m.

RLT: 
o.marv. 
naiṇa 

oko

na na=zápor na na ne

nisa nis-a (obl.sg.f.) niśā-f. noc

pā.ya su pā.ya (obl.sg.m.) 
su (instr.postp.)

HŠS: 
pāda-n.

noha HŠS: pāyā=s. pāda, 
h. pāya, f. pāya:

prabhu prabh-u 
(obl.sg.m.)

prabhu-
m.

prabhu-
m.

pán, bůh

bāta bāt-a (dir.sg.f.) RT: 
vārtta-n. 
zprávy

řeč

bhare bhar-e (pp pl.m.) bhare 
(hue)

naplněný

bhāya bhā-ya 
(obl.m.sg.)

bhāva-m. pocit BSK: ne, bhāva=7. 
prem, prīti; 9. 
kalpanā

bhā.ya bhā-.ya 
(obl.m.sg.)

bhāva-m. pocit

ma῀tra ma῀tr-a 
(dir.pl.m.)

mantra-
m.

zaříkadlo

mana man-a 
(obl.sg.m.)

manamat
ha

mana-math-a 
(obl.sg.m.)

manama
tha-m.

„zneklidňující 
mysl, 
zmítající 
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myslí“, bůh 
lásky

mīrā῀ mīr-ā῀(obl.sg.f.) Míra

mudīta mud-īt (s. ppp)-a 
(dir.pl.m.) 

mudita-
ppp

potěšený, 
radující se

BSK: prasanna, 
āna῀dita, HŠS: 
podobné
dloužení 
samohlásky i

ra῀ga ra῀g-a 
(obl.sg.m.)

raŋ-m. tanec, zpěv, 
bojiště, 
barva... 
radost

BSK: 12. ānand, 
majā

ra῀gīle ra῀gī-le 
(dir.pl.m.)

barevný

rasa ras-a (obl.sg.m.) rasa-m. ras šťáva HŠS: chuť, esence, 
radost, śtěstī; až 14. 
voda

rasīle rasīl-e (dir.pl.m.) rasīlā šťavnatý HŠS: ras se bharā 
huā, ras yukt, 
svādiṣṭ... sundar

saja saj-a (obl.sg.f.) BSK: h. sajāvat; 
śobhā, sundartā

su῀ su῀ ke 
dvārā,se

instr. postp. BSK, HŠS: se

surata surat-a (obl.f.sg) rozkoš HŠS: rati krīḍā, 
kāmakeli,  
sambhoga, 
maithuna

suṣa suṣ-a (obl.sg.m.) s. sukha-
n.

sukh-m. štěstí

saina sain-a (dir.pl.m.) BSK: 
sa῀jñapa
na-n. 
(MMW: 
smiřovat
el)

BSK: 
saṇṇ
avan
a

znamení BSK: iśārā, sa῀ket 
yā, i῀git

hu hu BSK: upa BSK: 
ua

BSK: ū BSK: ek 
atirekasūcak śabd 
(slovní vata), bhī

TABULKA 6

(MORFOLOGICKÝ ROZKLAD PADU Nīsagata tamacara bole)

morfémy sanskrt hindí česky poznámka
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a῀ga a῀g-a aɳga-n. úd každý úd, 
všechny údy

a῀ga 
a῀ga=sémantická 
duplikace s 
distributivní funkcí

a῀ganā a῀gan-ā (obl.pl.f./
obl.sg.m.)

MMW: 
aɳganā-
f.=údice=ž
ena, 
aɳgana-
n.=dvůr

žena/dvůr snad spontánní 
dloužení samohlásky

alaka alak-a (dir.pl.m.) alaka-m.n. (kudrnaté) vlasy, 
kudrny, lokny

ali al-i (dir.m.pl.) ali-m. 
včela či 
čmelāk?

včela

a῀vāza a῀vāz-a (dir.sg.f.) HŠS: per. 
āvāzz, s. 
āvādya-n. 
(zvuk)

āvāz-f.,  
per.

hlas HŠS: m., HČS: f.
samovolné krácení 
samohlásky, 
spontánní nasalizace 

avole 1) a- (alfa 
privativum)-vol-e 
(pp adv.)
2) a-v (vložená 

souhláska)-o (2nd 

imper.) le=re

bol- beze slova snad krácení 
samohlásky a záměna 
l-r

īna īna (pron. obl.3rd 

pl.)

in oni HŠS: ne

karata kar-a (sloves. 
tém. samohl.)-t 
(ip)-a (dir. sg.m.)

kartā 
(huā)

dělat

kahā k (interr.)-ahā 
(dir. sg.pron.)

HŠS: ka: což HŠS: sarvanāma kyā 
(br.)

kī kī (gen.postp.f.) kī gen. postp.sg.f.

kīta Str.: kī(t)-0 (pp)-a 
(dir.pl.m.)
s. ppp

krt̥a kar- 
(kiyā)

dělat

gāvata gā-v (vloženā 
souhl.)-a 
(sloves.tém.samo
hl.)-t (ip)-a 
(dir.pl.m.)

gai- gā- zpívat

gīradhara gīra-dhar-a 
(dir.sg.m.)

Gíradhara

catura catur-a (obl.pl.f.) catura zkušený, zběhlý, 
lstivý, chytrý

jaṇāvata jaṇ-ā (deriver 
kaus.)-v (vloženā 

jan- janā- dávat na 
vědomí, 

HŠS: janānā=mālūm 
karānā
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souhl.)-a (sloves. 
tém. samohl.)-t 
(ip)-a (dir.sg.m.)

sdělovat

ju ju 
(rel.pron.dir.sg./pl
.)

jo který, jenž HŠS: ju=jo
ju kí: 1) jis kí, 2) jo ki

ṭole ṭol-e (pp adv.) hledat RHK: ṭolṇ̥o=ḍhū῀ḍhnā

tamacara tama-car-a 
(dir.sg.m.)

tamas-n. 
tma; cara-
adj. 
hýbající se, 
m.špeh90

ten, co chodí ve 
tmě, noční tulák, 
špeh

tolai tol-ai (pp 
pl.m./adv.)

tol- vážit fonologické kolísání 
ai=e

daihu dai-hu (2nd 

sg.imper.)

de- dát HŠS: ne, BSK: denā

naī na-ī (dir.pl.f.) nayā/ī nový

[nasa] nas-a HŠS: 
snāyu-f.n. 
(MMW: 
šlacha, 
nerv, céva, 
sval)

HČS: 
nas-
f.=céva, 
šlacha 

nerv, céva

nīla nīl-a (dir.sg.m.) nīla modrý

nīsagata nīsa-gat-a 
(obl.sg.f.)

niśā-f.
gata (ppp)

minulá noc dloužení samohlásky

para para par na

prabhu prabh-u 
(dir.sg.m.)

prabhu

ba῀dasi ba῀d-a (dir.pl.m.) 
si

ba῀d sī podobný poutu HŠS: ba῀d=překážka, 
pouto, zábrana, hráz

ba῀dhana ba῀dhan-a 
(dir.pl.m.)

ba῀dhan
a-m.

něco, čím se 
něco spoutává, 
svazuje

HŠS: vah jisse koī cīz 
bā῀dhī jāe

badana badan-a 
(dir.pl.m.)

vadana-n. tvář

babaha babah-a 
(obl.sg.m.)

JSH: polibek či 
haplografie, ve 
skutečnosti 
„saba baha 
(všechny ženy)“

HŠS: ne, RHK: ne

basa bas-a (obl.sg.m.) vaśa-m. moc, síla BSK: adhikār, kābū

bithurīyā bithur-ī (pas.)-y 
(vložená souhl.)-ā 
(pp sg.m.)

bithur- rozpustit, 
rozcuchat

BSK: 
bithurānā=bikhernā 
(HŠS: rozptýlit,  

90Srov. MMW: ambu-cara=moving in the water, aquatic.
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rozcuchat), alag 
karnā
jako bikheriyā
vlas je rozprostřen, 
srov. cāhie

bole bol-e (3rd sg.m.) bol- říci, mluvit

madhī madhī HŠS: 
madhya

na HŠS: madhi=me῀
dloužení samohlásky

madhu madh-u 
(dir.sg.m.)

madh-u-n. madhu-
m.

med

mīrā῀ mīr-ā῀ (obl.sg.f.) Míra

mole mol-e (pp pl.m.) mol- koupit

rājanī rājan-ī (dir.sg.f.) MMW: 
rajanī 
-f.=obarve
ná, temná, 
noc

rāt-f. noc RHŠ: rajanī-
f.=rāt,rātri; HŠS ne
spontánní dloužení 
samohlásky

laganī lagan-ī (dir.sg.f.) lag- něco, co je 
spojeno, 
vloženo, zde 
snad ozdoba z 
květů, jež se 
vkládá do vlasů

BSK: lagani-f.= dhyān 
lagne kī kriyā; prīti;  
lagāv, sa῀ba῀dh; 
lagnā=ek vastu kā 
dūsre me῀ juŗā honā
HŠS: lagani-f.=lagan-
f.
MK: 
lagani=lagan=prem, 
sneh

ṣa῀ṣāra ṣa῀ṣār-a 
(dir.sg.m.)

zachrchlání HŠS: kha῀khār-
a=zachrchlání (při  
vyplivování hustého 
chrchle či odkašlávání 
si)

ṣole ṣol-e (pp pl.m.) khol- otevřít, rozpustit

sarasa saras-a (dir.pl.m.) rozkošný HŠS: rasīlā, sundar, 
madhur

saṣiyana saṣi-y (vložená 
souhláska)-a 
(obl.pl.f.)-na 
(erg.postp.)

sakhī-f. přítelkyně, erg. 
postp.

BSK: sakhiyo῀ ne
popř. se může jednat 
o s. sakhījana-m. 
(přítelkyně)

su῀mana su῀man-a 
(obl.pl.m.)

HŠS: 
sumanas-
n.

květ HŠS: devatā, vidvān, 
puṣpa, phūl, nīm, 
mahohar

sudṛḍha sudṛḍh-a 
(dir.pl.m.)

sudṛḍha velmi pevný, 
tvrdý, silný

hī hī hi hī právě, jen
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PŘÍLOHA 2 - OBRAZOVÁ

Obrázek č. 1: Chrám Mírá Báí v Čittaugarhu
Obrázek č. 2: Vnitřek chrámu Mírábáí v Čittaugarhu, Mírabáí a Kršna
Obrázek č. 3: Hudební skupina hrající mimo jiné písně připisované Mírábáí, Džaisalmér
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