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Abstrakt (česky) 

Bakalářská práce se zabývá vlivem perského a arabského jazyka na původem indoárijský jazyk 

– hindštinu. Úvodní část je věnována historickým souvislostem a podmínkám, které vedly 

k pronikání cizorodých prvků do severoindického jazykového areálu, zatímco v dalších částech 

práce jsou specifikovány lingvistické oblasti, v nichž došlo v důsledku dlouhodobého 

jazykového kontaktu k nejvýraznějším proměnám. Důraz je kladen zejména na rozbor 

v oblasti obohacování slovní zásoby, převážně pak na jevy, kterými jsou adaptace cizích 

lexikálních jednotek a lexikální hybridizace. 

 

 

 

 

 

Abstract (in English): 

This bachelor thesis deals with the influence of Persian and Arabic languages on Hindi, which 

is originally an Indo-Aryan language. The first part of this thesis is concerned with the 

historical context and conditions which led to the infiltration of foreign elements into the 

North Indian language area. In further parts of the thesis, the linguistic areas in which the 

most prominent changes occurred as a result of a long-term lingual contact are specified. The 

emphasis is put mainly on analyses in the field of vocabulary enrichment, especially on the 

adaptation of extraneous lexical units and lexical hybridisation phenomena. 
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1. ÚVOD 

Tato práce si klade za cíl zmapovat vliv arabštiny a perštiny na historický vývoj a 

strukturu hindštiny. Pravděpodobně každý jazyk se během svého vývoje střetává s cizími 

jazykovými vlivy, nicméně v případu hindštiny je tato interakce zásadní. Přestože tato 

práce se zaměřuje na perštinu a arabštinu, na konstituování moderního hindského jazyka 

měly vliv i evropské jazyky, v posledních několika staletích zejména angličtina.  

Obtíže vznikají již v  definici pojmu hindština, jelikož samotní jazykovědci se 

rozcházejí, co přesně tento termín označuje. V extenzivním pojetí může být hindština 

ztotožněna s termínem hindustání, což je hovorová forma jazyka převládajícího ve většině 

severoindických svazových oblastí a zahrnující v sobě i různé dialekty, kterých existuje 

nepřeberné množství. V jiném pojetí může hindština představovat spisovnou vrstvu 

hindustánštiny čerpající zejména odbornou terminologii ze sanskrtu, čímž je postavena do 

protikladu s urdštinou, která čerpá terminologii z arabštiny a perštiny. Nicméně většina 

jazykovědců se přiklání k názoru, že hindština a urdština nepředstavují dva odlišné jazyky. 

Více je tato problematika rozebrána v kapitole týkající se historického vývoje jazyka. 

V indické ústavě, přijaté roku 1950, se hindština považuje za jeden z úředních 

jazyků Indie. V době vytvoření ústavy existoval předpoklad, že se hindština stane hlavním 

úředním jazykem v celém indickém areálu, nicméně historický vývoj tento předpoklad 

nepotvrdil. V roli dorozumívacího jazyka na celostátní úrovni převládla nakonec 

angličtina.  

V současnosti je hindština úředním jazykem severoindických svazových států: 

Bihár, Čhattísgarh, Dillí, Džhárkhand, Harijána, Himáčalpradéš, Madhjapradéš, 

Rádžasthán, Uttarákhand a Uttarpradéš. Několik dalších států využívá hindštiny jako 

druhého úředního jazyka. Všeobecně se hindština považuje za třetí nejužívanější jazyk na 

celém světě, nicméně určit přesněji počet jejích mluvčích je vzhledem k obtížím 

provázejícím její definici velice nesnadné. 

 

1.1. CÍL A ZÁMĚR PRÁCE 

Masivní pronikání mluvčích jiných než indoárijských jazyků na Indický 

subkontinent započaté v 10. století zapříčinilo proměnu domácích jazyků. Lokální jazyky 

byly ovlivňovány hned v několika sférách, ať už se jednalo o sféru fonologickou či 

gramatickou. Ovšem nejzásadnějších obměn se dočkala slovní zásoba. I proto bude v této 
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práci největší prostor věnován způsobům obohacování slovní zásoby pod vlivem arabštiny 

a zejména perštiny.  

Dodnes je hindština specifická svou bohatou synonymií, kdy se v jazyce současně 

vyskytují lexémy různého původu označující totožný mimojazykový jev. Nicméně vliv 

perštiny a arabštiny přesahoval přejímání hotových slov, z perštiny bylo do hindštiny 

přejato taktéž mnoho konstitutivních jazykových jednotek, zejména afixů. Proto je 

samostatná podkapitola vyhrazena jazykové hybridizaci, tedy jevu, který se v hindštině 

vyskytuje ve značné míře. Zvláštní kapitola je také věnována víceslovným hybridním 

syntagmatům. Kromě podrobné analýzy jazykových oblastí, v nichž docházelo 

k nejvýraznějším proměnám, si tato práce klade za cíl zmapovat historický vývoj, který 

podmínil silnou interakci hindštiny s cizími jazyky. Na příkladech pak bude 

demonstrována přítomnost jazykových jednotek perského původu v současném hindském 

lexikonu. 
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1.2. TRANSLITERAČNÍ TABULKA 

Samohlásky 
         अ अॉ आ आॉ ई  इॊ  ईं  ई  उ  उॉ   ऊ 

a ã ā   i ĩ   ī u ũ ū 

 
          

ऊॉ  ऋ ए एॉ ऐ  ओ ओॊ औ औ   

  r̥ e ẽ ai aĩ o õ au aũ   

           
Souhlásky 

         
क ख ग घ ङ   : ़ ऽ ा ऺ 

ka kha ga gha ṅa   ḥ qa kha ġ kṣa 

           
च छ ज झ ञ म श   ज़   ऻ 

ca cha ja jha ña ja śa   za   jña 

           
ट ठ ड ढ ण य ष   ड़ ढ़   

ṭa ṭha ḍa ḍha ṇa ra ṣa   ṛa ṛha   

           
त थ द ध न र स       त्र 

ta tha da dha na la sa       tra 

           
ऩ प फ ब भ व ह   फ़     

pa pha ba bha ma va ha   fa     

           
Slabiky 

          
क का कक की कु कू कृ के कै को कौ 
ka kā ki kī ku kū kr̥ ke kai ko kau 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn. V případě, že [a] ve slově není vyslovováno, nahrazuje se v přepisu 

apostrofem ['], popřípadě [
a
]. 
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2. HISTORICKÝ VÝVOJ VZTAHU PERŠTINY A HINDŠTINY 

Indie byla už od starověku destinací, k níž se upírali námořní aktivity arabských 

kupců, kteří dlouhou dobu před nástupem islámu zaujali dominantní postavení v několika 

indických přístavech na severozápadním pobřeží. Touto nenásilnou cestou na subkontinent 

pronikaly první arabská a perská slova a zároveň se kromě výměny zboží uskutečňovala 

též výměna na úrovni duchovních poznatků a idejí.  Muslimští cestovatelé v 8. století 

referovali, že se na svých poutích Sindhem setkávali s množstvím arabských rodin 

usazených zde již před několika staletími. Nicméně jejich jazyk už byl ovlivněn domácími 

vlivy, což bylo nevyhnutelné, přihlédneme-li k faktu, že veškerá tehdejší administrativa 

byla v rukou bráhmanů (Bahri 1960: s. 2). 

 Na rozdíl od situace, která nastala o několik století později, byli právě arabští 

osadníci složkou společnosti, která byla obohacována domácí, indickou kulturou. Nelze 

předpokládat, že by v této době docházelo k rozsáhlejšímu pronikání arabsko-perských 

slov do lexikonu místních jazyků. Indie té doby byla výrazně kulturně rozvinutější oblastí 

než území Arabského poloostrova nebo Persie. Jak Bahrí uvádí, během následujících dvou 

staletí byla arabská literatura obohacena překlady děl indických astronomů, vědců či 

filozofů (1960: s. 3). Naopak o pronikání arabštiny a perštiny do sanskrtu či rozmanitých 

prákrtů nelze podat žádné svědectví.  

Podstatný vliv započal až v průběhu 10. a 11. století, kdy v důsledku vojenských 

tažení Mahmúda z Ghazny a o století později Muhammada z Ghóru započala silná 

imigrační vlna obyvatel perského, turkického nebo afghánského původu. Do Indie 

přicházeli často jako námezdní žoldáci, řemeslníci či kupci. Nejdominantněji byli 

zastoupeni v oblastech dnešního Pandžábu a Gudžarátu, postupně se usazovali také v okolí 

hlavního města Dillí. Zároveň je nutné uvědomit si, že panovníci Dillíského sultanátu 

nepatřili ke ctitelům rozličných věd a umění, jejich panování bylo doprovázeno častými 

krvavými boji o moc, rebeliemi a přetrvávajícím násilím. Vládci v té době měli pramalý 

zájem o rozšiřování vzdělávacích institucí mezi prostý lid. Ovlivňování indické kultury 

tedy neprobíhalo „shora“, cíleně z okruhu panovníkova dvora, jak tomu bylo ve stoletích 

nadcházejících. Pokud se mezi sultány našly výjimky holdující literatuře a umění, stále 

platilo pravidlo, že jejich aktivity neovlivňovaly v širší míře společenské dění. Nicméně 

díky novým obyvatelům postupně zavládla určitá „kosmopolitní“ atmosféra, v níž se 

syntetizovaly nové myšlenky a ideje, přestože v rovině politické přetrvávala nedůvěřivost a 

podezřívavost ze strany vládnoucí vrstvy vůči indickým poddaným. Paradoxní je potom 
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fakt, že původní obyvatelé byli tolerováni na ministerských a jiných administrativních 

postech. V návaznosti na to byly prakticky všechny úřední listiny vedeny v místním 

jazyce, a nikoli v perštině. Ta byla vyhrazena sférám, které byly místním obyvatelům 

striktně zapovězeny, jako byl například královský dvůr, harémy a vojenská ležení (Bahri 

1960, s. 5).  

 

2.1. NÁSTUP PERŠTINY 

Perština ovšem nebyla mateřským jazykem žádného panovníka z období Dillíského 

sultanátu. Většina z nich byla turkického, tatarského, popřípadě afghánského původu. 

Nicméně byla to právě ona, která se projevila jako dominantní člen probíhající jazykové 

interakce. V průběhu 13. století do Indie proudilo mnoho migrantů ze severu a 

severozápadu. Bylo to způsobeno rozsáhlým tažením Mongolů směrem na západ, které 

fatálně zasáhlo řadu muslimských zemí. Mnoho nově příchozích pocházelo právě z  

rozvinuté oblasti Persie. Stali se vedoucími postavami v muslimské komunitě na území 

severní Indie a zanedlouho poté byly klíčové posty ve státním aparátu obsazeny mluvčími 

perského jazyka. Ovládat tento jazyk se tak stalo velice prestižní záležitostí i mezi 

obyvateli aspirujícími na vyšší kariérní cíle. Na rozdíl od muslimských vládců se Peršanům 

dostávalo kladného přijetí i mezi původními obyvateli, roli zde zřejmě hrála i hlubší 

jazyková spřízněnost.  

Do své slovní zásoby přejala perština ještě ve své původní lokaci mnoho arabských 

a tureckých termínů, přitom si ovšem zachovala svou indoevropskou strukturu. Zároveň 

s tím došlo k adaptaci a mírné modifikaci arabského písma. Jazykovému šíření pomohla 

jednoduchost perské gramatiky i fonologického systému a perština se v té době stala nejen 

literárním jazykem mnoha středoasijských zemí, ale zároveň fungovala jako dorozumívací 

prostředek – lingua franca – ve vrstvách úředníků a vysoce postavených muslimských 

obyvatel, bez ohledu na jejich státní příslušnost a rodný jazyk.   

Samozřejmě určitá důležitost tkvěla i v arabštině, jejíž znalost se považovala za 

samozřejmou u vzdělaných muslimů. „Pokud jste toužili po budoucí kariéře v duchovní 

sféře, museli jste arabštinu ovládat opravdu důkladně.“ (Kuczkewicz-Fraś: s. 54). Ovšem 

administrativní záležitosti byly vedeny v perštině, která byla vyučována i v maktabech 
1
, a 

kromě muslimů byly její lekce přístupné i hinduistům, toužícím nalézt uplatnění ve státním 

aparátu.  

                                                 
1
 maktab – náboženská škola nižšího typu založená při mešitě 
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Další příčinou nárůstu významu perštiny jsou také časté konverze k islámu. 

Podstatnou roli v těchto případech sehrála činnost súfíů
2
, kteří mnohdy disponovali velkým 

vlivem mezi původními hinduistickými obyvateli. Prvním z těchto mystiků přišedších do 

Indie byl Muínuddín Čiští, zakladatel súfijského řádu nesoucího jeho jméno – čištíja. Jak 

uvádí Bahrí, tento původem Peršan se usadil v Ádžméru zhruba 25 let před první invazí 

Muhammada z Ghóru do Rádžputány roku 1192 (1960: s. 6). Jeho vliv byl značný jak 

mezi prostým lidem, tak ve vyšších vrstvách společnosti. Ádžmér byl navštěvován 

desítkami tisíc poutníků ročně a většina z nich přijímala islám za své náboženství. 

Muinuddín Čiští nebyl zdaleka jediným islámským mystikem, jeho příkladu následovala 

řada dalších, díky nimž se muslimské učení dostávalo do povědomí širšího obyvatelstva.  

Dalším významnou postavou v historické interakci perštiny a hindštiny byl Amír 

Chusrau Dihlaví (patrně 1253 – 1325). Kromě toho, že působil jako perský tvořící básník, 

zasloužil se i o vznik unikátních lexikografických děl. Jeho veršované persko-arabsko-

hindské slovníky synonym byly memorovány studenty toužícími po prohloubení svého 

vzdělání. Kromě nich tvořil i dvojjazyčné básně, které byly často veřejně recitovány a tím 

dopomáhaly dalšímu rozšiřování perštiny mezi obyvatele severní Indie. Jelikož pocházel 

ze smíšené rodiny, sám sebe Amír Chusrau označoval jako „hindustánského Turka“ 

(Strnad 2003: s. 361). Disponoval bohatými lingvistickými znalostmi, kromě perštiny, 

arabštiny a hindštiny ovládal pravděpodobně také sanskrt, na což byl údajně velmi pyšný.  

 

2.2. JAZYKOVÁ SITUACE PŘI NÁSTUPU PERŠTINY 

Abychom důkladněji porozuměli jazykovému vývoji odehrávajícímu se v první 

polovině druhého tisíciletí na severoindické půdě, je potřeba vyložit širší lingvistický 

kontext té doby. Pouze velmi málo mluvčích používalo tentýž jazyk jak pro mluvení, tak 

pro psaní. V oblasti jižní Asie to ovšem nebylo nijak neobvyklým jevem. Již krátce po 

muslimském dobytí Paňdžábu, k němuž došlo v 11. století, se počala vytvářet nová lingua 

franca spojující v sobě rysy perštiny a místní paňdžábštiny. Přestože množství persky 

mluvících byly v průběhu následujících století doplňovány o nově příchozí, „jejich počet, a 

to i uvnitř muslimské komunity, byl brzy značně menší, než počet konvertitů pocházejících 

z místního prostředí“ (Shackle 1990: s. 4). Po dobytí Dillí se lokálním prvkem formující 

všeobecný komunikační prostředek dané oblasti stalo tzv. kharí bolí, místní dialekt 

hindštiny. Právě tento dialekt, obohacený o nesčetné množství perských, arabských a 

                                                 
2
 súfí – neortodoxní muslimský mystik 
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tureckých přejímek, se stal základem, z něhož se později vyvinula moderní hindština a 

urdština.  

Vzhledem k nedostatku dochovaných literárních památek této doby není snadné 

určit, nakolik se tento jazyk vyvíjel v průběhu několika staletí před příchodem 

mughalských panovníků. Výše zmíněnou tvorbu Amíra Chusraua chronologicky předchází 

patrně nejvýznamnější představitel populárního žánru hrdinského eposu, kterým je dílo 

Prthvírádžráso od Čanda Bardáího. Odhlédneme-li od literárního hodnocení, je tato kniha 

podstatná tím, že se tradičně považuje za první dílo napsané v hindštině, zatímco 

předcházející literatura byla tvořena zpravidla ve předoindických prákrtech nebo 

apabhramšách
3
 (Kuczkewicz-Fraś 2003: s 55). Spis Prthvírádžráso již obsahuje persko-

arabské přejímky, což dozajista souvisí s tím, že Čand Bardáí pocházel původem 

z paňdžábského Láhauru, tedy území, které bylo v době vytvoření eposu již dvě století 

ovládáno muslimskými vládci. Použití přejatých výrazů je nevyhnutelné mimo jiné 

z obsahového hlediska, kdy jedním z hlavních vyprávěcích motivů je tragický střet krále 

Prthvírádže III. Čáhamánského s Muhammadem z Ghóru.  

Kromě nedostatku dochovaných literárních památek spočívají obtíže v určování, co 

je již možné považovat za hindštinu, a co je ještě závěrečná fáze například šaurasení 

apabhramši, ve faktu, že termín hindí byl muslimy užíván poměrně volně a jeho vlastní 

smysl je velice rozostřený. Jako nově příchozí, v místním prostředí dostatečně se 

neorientující cizinci, nebyli muslimové schopni řádně rozlišit mezi jazyky a dialekty, se 

kterými se setkávali při svém mocenském rozpínání na území severní Indie.  Docházelo 

k prolínání a zaměňování termínů hindí (indický jazyk) a hinduí (jazyk hinduistů).  

Pojem „středověká hindština“ je termín do určité míry zavádějící, neboť zahrnuje 

jazyky existující na území sahajícího od dnešního Radžasthánu na západě až po Bihár na 

východě. Z dnešního hlediska je vhodnější tyto jazyky považovat za rozdílné regionální 

dialekty hindštiny, které se od sebe v mnohém odlišují. Jak je uvedeno výše, za jakéhosi 

předka moderní hindštiny je považováno kharí bolí, jeden z dlouhé řady dialektů tohoto 

období.  

Ovšem z literárního hlediska byly nejvýznamnějšími dialekty dialekt avadhský, 

užívaný v oblasti kolem dnešního Lakhnaú, a pak západohindský dialekt – tzv. bradžština. 

V avadhštině v 16. století vzniklo i Tulsídásovo Jezero činů Rámových, možná vůbec 

                                                 
3
 apabhramša – termín označující vývojovou etapu ve vývoji indoárijských jazyků, přechůdce 

moderních indoárijských jazyků 
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nejvýznamnější epická skladba hindské literatury. Naproti tomu bradžština těžila 

především ze spojitosti území, v němž byla užívána, s populární krišnovskou tradicí. 

V průběhu 16. století, spolu s nárůstem krišnaistických básníků, roste i rozšíření bradžštiny 

v oblasti hindského areálu. Kromě toho v tom jistou roli sehrálo i přemístění centra 

mughalské říše do Ágry, nacházející se právě na bradžském území. Až do konce 19. století 

byla bradžština jazykem, který byl považován za předchůdce moderní hindštiny (tedy 

nikoliv sousední kharí bolí). 

 

2.3. OBDOBÍ MUGHALŮ 

Přestože z historického úhlu pohledu je rok 1526 klíčový pro následující dějinný 

vývoj, jelikož se jedná o datum Báburova příchodu do Indie a založení mughalské 

dynastie, z hlediska jazykového a literárního začíná plodné období až s nástupem sultána 

Akbara v roce 1556. Právě za jeho vlády totiž dochází k rozvoji věd a umění. Akbar i jeho 

nástupci podporovali básníky tvořící své básně v perštině, stejně jako ty, kteří je psali 

v hindštině (Bahri 1960: s. 7). Nebylo výjimkou, že tentýž autor psal své básně střídavě 

v obou jazycích, čímž samozřejmě docházelo k silnému lingvistickému prolínání a 

interakci. „Vzájemný vliv byl natolik silný, že hinduisté i muslimové studovali ve stejných 

maktabech a madrasách
4
“ (Bahri 1960: s. 8).  

Přestože oficiálním jazykem dvora byla perština, bylo dovoleno používat i 

hindštinu. V této době bylo zvyklostí prakticky každé význačné osoby držet si ve svém 

okolí básníka píšícího chvalozpěvy týkající se onoho mecenáše. Pokud chtěl básník 

skládající verše v hindštině sklidit u svého pána úspěch, hojně prokládal své texty 

perskými výrazy, které je činily srozumitelnější a pro posluchačovo ucho přijatelnější.  

Konkrétním sémantickým oblastem, v nichž docházelo k největšímu přejímání 

arabsko-perských výrazů, bude věnován prostor později (viz kapitola o sémantických 

polích), ale pokud bychom měli již nyní shrnout nejvýznamnější rysy vztahu perštiny a 

hindštiny, dojdeme k závěru, že jednak byla perština jazykem vládnoucí vrstvy a zároveň 

se jednalo o jazyk, jehož znalost byla nadmíru užitečná, ba v mnoha případech přímo 

nutná. Zaručovala vyšší status těm, kteří ji byli schopni disponovat. V neposlední řadě se 

jednalo o určitou módní záležitost, pokud člověk toužil výrazněji zapůsobit ve společnosti, 

znalost perské terminologie byla nevyhnutelná. 

                                                 
4
  madrasa - náboženská škola vyššího typu založená při mešitě. 
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2.4. VLIV PERŠTINY NA FORMOVÁNÍ NOVÝCH INDICKÝCH JAZYKŮ 

Dakhíní bývá označována buď za předstupeň urdštiny, nebo také za její archaická 

lokální variantu používanou muslimy žijícími na území jižní Indie. Vyvinula se patrně 

z kharí bolí ve 14. století a kromě perštiny vstřebala i vlivy ostatních dialektů, jakými byly 

například bradžština nebo bundélština (Kuczkewicz-Fraś: s. 59) V oblasti dillíského 

sultanátu se pro tento jazyk používal i název hindaví („indický“). Koncem 15. století byla 

dakhíní rozšiřována jižním směrem společně s armádami muslimských vládců a využívání 

jazyka bylo umocněno vznikem a dalším rozvojem muslimských království. V 16. a 17. 

století se jich na území jižní Indie nacházelo hned několik (Bidžápur, Golkonda aj.) a 

mnozí jejich panovníci patřili mezi podporovatele umění a kultury. Rozmach dakhíni na 

dvorech jižních království je zčásti „motivován snahou zdůraznit svojí odlišnost a 

nezávislost na mughalské říši“ (Shackle: s. 5).   

Název dakhíní odkazuje na jižní původ jazyka (dakšin = jih) a zároveň představuje 

opozici oproti hindaví (jazyku severu). Navzdory společnému původu se  dakhíní a 

hindaví, z níž se posléze vyvíjela klasická urdština, vyvíjely v odlišných podmínkách a 

nezávisle na sobě. Společně s definitivním ovládnutím jižních království mughalskou říší 

na konci 17. století začal postupný ústup dakhíní jakožto literárního jazyka. Přestože její 

funkci převzala urdština, dodnes lze nalézt její pozůstatky v oblastech Ándhrapradéše, 

Majsúru, Maharáštry, Tamilnádu či Kéraly (Kuczkewicz-Fraś: s. 60).  

Dakhíní má s klasickou urdštinou několik společných rysů (arabské písmo, 

arabsko-perské přejímky), ale zároveň se od ní v mnohém liší. Kromě arabsko-perských 

přejímek se totiž zde uplatnila i slova sanskrtského původu, morfologické, i gramatické 

změny (dakhíní např. zcela vypouští ergativní konstrukce) a celkově se v ní mísí vliv 

hindských dialektů ze západoindického areálu s původním kharí bolí dialektem a perskou 

slovní zásobou.  

 

2.5. URDŠTINA 

Samotný termín urdština je poprvé doložitelný až v polovině 18. století (Bahri 

1960: s. 10). Do té doby nelze vystopovat žádný výskyt tohoto pojmu vztahující se 

k jazyku popřípadě jazykovému stylu (tamtéž: s. 9). Urdú je slovo tureckého původu a je 

to de facto zkrácená verze pojmu zabān-e-urdū-e mu
c
alla, což v překladu znamená „jazyk 

užívaný ve vojenském ležení“. Postavení perštiny, po staletí užívané jako oficiální jazyk 

písemností, zapříčinilo, že až do počátku 18. století existovala urdština pouze v mluvené 
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podobě. Po smrti sultána Aurangzéba začal mughalský dvůr ztrácet dřívější lesk. Zároveň 

s tím ochaboval i vliv perštiny a tento úpadek, spolu se souběžně probíhající migrací 

dakšinských učenců a básníků zpět na sever, umožnil nastolení urdštiny jako nového 

ústředního literárního jazyka muslimské komunity v severní Indii. Převzala arabské písmo 

a mírně jej upravila, aby vyhovovalo fonologickým zvláštnostem vyskytujícím se 

specificky v indických jazycích (cerebrální hlásky apod.). Oficiálně došlo k ustanovení 

urdštiny jako oficiálního jazyka mughalské říše v roce 1837. 

 

2.6. URDŠTINA VERSUS HINDŠTINA 

Ačkoliv hindština a urdština jsou oficiálně považovány za dva odlišné jazyky, ve 

skutečnosti se spíše jedná o „odlišné literární styly se společným lingvistickým základem“ 

(Masica 1993: s. 27). Na hovorové úrovni jsou oba jazyky prakticky totožné; shodují se 

v gramatice a v jádrech slovní zásoby. „Mnohdy je velmi složité ihned určit, zda mluvčí 

komunikuje hindsky, nebo urdsky“ (tamtéž). Na druhou stranu se lexikon obou jazyků 

velmi liší, pokud se jedná o odbornou terminologii, popřípadě vyšší literární styl. V této 

komunikační situaci se pak oba hindština a urdština jeví jako navzájem zřetelně 

diferencované, což navíc podtrhuje využití odlišného písma.  

Nicméně oba tyto jazyky mají společný základ v již několikrát zmiňovaném kharí 

bolí. Tento dialekt sice pocházel z oblasti hlavního města Dillí, ale nelze jej považovat za 

řeč, která by byla používána mezi všemi obyvateli města jako univerzální komunikační 

prostředek. Spíše se dá předpokládat, že se jednalo o jazyk, který používaly vrstvy 

obyvatel nejčastěji přicházejících do kontaktu s panovnickým dvorem (Masica 1993: s. 

28). 

 Zkoumání paralelního vývoje hindštiny a urdštiny v moderní době často 

komplikují dle Masici nacionální hlediska vnášená do lingvistické problematiky. Podle 

některých badatelů je moderní hindština urdštinou psanou v dévanágarí a obohacenou o 

sanskrtská tatsamová slova, zatímco podle jiných je urdština arabsky psanou hindštinou, 

v níž sanskrtské termíny nahradily persko-arabské přejímky (tamtéž: s. 29).  

Rádža Lakšman Singh (1826-1896), učenec, který vystudoval hindštinu a angličtinu 

na ágerské univerzitě a zabýval se překlady sanskrtských a anglických právních textů do 

soudobé hindštiny v předmluvě k hindské verzi Kálídásova díla, vydaného roku 1878, 

kupříkladu uvedl:  
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Podle mého názoru jsou hindština a urdština dva naprosto odlišné 

jazyky. Hinduisté v této zemi mluví hindsky, zatímco muslimové a tací 

hinduisté, kteří studují perštinu, používají urdštinu. V hindštině se 

hojně vyskytují sanskrtské termíny a naopak perská slova jsou 

zastoupena v urdštině. Pokud mluvíme hindsky, tak není nutné užívat 

perská a arabská slova, a já ani takový jazyk, ve kterém tato slova 

mají místo, za hindštinu nepovažuji (citováno dle King 1994: s. 31). 

 

Zmatek je dovršen nejasnou terminologií v oblasti vlastního označování jazyků. A 

tak když Britové na počátku 19. století ustanovili ve Fort William College nový oficiální 

jazykový standard „na bázi urdštiny“ (Masica 1993: s. 29), psaný písmen dévanágarí, 

skutečným základem a pramenem bylo khárí bolí.  Byl to doklad toho, že hovorová 

urdština se rozšířila prakticky na celé území, kam dosahoval vliv mughalské říše. Zároveň 

se ale její vysoký styl velmi vzdálil hovorové formě a stal se obtížně srozumitelným pro 

běžné uživatele jazyka. Arabské písmo bylo shledáno příliš komplikovaným, ne zcela 

vhodným pro indické jazyky, a navíc bylo obtížněji šiřitelné tiskem.  

 Jak bylo zmíněno výše, termín urdú jako označení pro jazyk se definitivně ustálil 

až kolem roku 1800. Paradoxně do té doby mnoho urdských jazykových projevů bylo 

nazýváno hindí. Termín hindí nebo hindaví obecně označoval „indický jazyk“ a používal 

se často jako jasné vymezení opozice khárí bolí vůči perštině.  

Naproti tomu pro mluvčí moderní standardní hindštiny pojem hindí označuje 

obecně jazykové dialekty vyskytující se v hindském areálu. Na tomto místě považuji za 

vhodné uvést výrok z roku 1847 pronesený studentem sanskrtu a adresovaný vedoucímu 

oddělení angličtiny váránáské univerzity: „Nerozumíme zcela jasně, co vy Evropané 

míníte termínem „hindí“, když je možno tímto názvem označovat stejně dobře stovky 

dialektů, a zvlášť když tu – na rozdíl od sanskrtu – neexistuje žádná jazyková 

standardizace“ (citováno dle King 1994: s. 1). Pro urdštinu a hindštinu se posléze ustálil 

zastřešující termín hindustání, nicméně i od něj se nakonec ustoupilo a dnes panuje obecné 

přesvědčení, že urdú je označení jazyka využívající arabské písmo a čerpající odborné 

termíny výhradně z arabsko-perského lexikonu, zatímco hindština je psaná v dévanágarí a 

pro odbornou terminologii využívá sanskrtské slovní zásoby. Urdština zároveň jako 

politický a mocenský nástroj hrála výraznou roli při vzniku samostatného Pákistánu, kdy 
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společně s islámem jako dominantním náboženstvím obyvatel to byl další vymezující 

faktor, kterým bylo možno argumentovat pro vznik nového samostatného státního útvaru.  

V následujících kapitolách se budu snažit prokázat prostupování arabsko-perských 

vlivů na samotnou strukturu hindštiny. Bylo by tedy chybou se domnívat, že perština 

odstartovala a následně fatálně poznamenala pouze vývoj urdštiny. I v samotném jádru 

hindské slovní zásoby je mnoho slov převzatých z perštiny, mnohé z nich nemají původní 

hindský ekvivalent a jsou v individuálním lexikonu hindských mluvčích natolik pevně 

zakotveny, že dávno ztratily svůj příznak cizorodosti.  
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3. FONOLOGICKÉ ZMĚNY 

Fonologický systém perštiny je téměř totožný se systémem indoárijských jazyků. 

Výjimku pak tvořily v perštině se vyskytující neznělá labiodentální frikativa [f] a znělá 

alveolární frikativa [z], které byly redukovány na aspirovanou bilabiální plozivu [ph] a 

znělou alveolární afrikátu [j]. Ovšem i tyto dvě chybějící hlásky byly poměrně brzy 

adaptovány domácími mluvčími z vyšších vrstev, „zejména kvůli snaze o co nejpřesnější 

napodobení perské mluvy“ (Bahri 1960: s. 57). 

Na rozdíl od urdštiny, kde dochází k jasnému odlišení hlásek [z] a [j], je v hindštině 

(zejména v různých dialektech) možné dodnes pozorovat přetrvávající alternaci [z] a [j]. 

Dokladem toho je například i výslovnost původně perského sabzí (zelenina, zeleninový 

pokrm), které je velice často vyslovováno (mnohdy i psáno) jako sabji. Podobných 

příkladů by bylo možno nalézt bezpočet, možnou roli zde sehrává i velice podobná 

písemná realizace obou konsonant („ज़“ pro [z] respektive „ज“ pro [j]). Vycházíme-li 

z předpokladu, že hláska [z] se v původních indoárijských jazycích nevyskytuje, lze 

snadno vyvodit, že všechny lexémy, v nichž se tato vyskytuje, budou cizího původu.  

Podobným případem vzájemné alternace dvou původem odlišných fonémů je 

původní arabská a do perštiny přejatá neznělá velární frikativa [kh], která je v dévanágarí 

realizována znakem „ऽ“ a v arabském písmu písmenem „خ“. Pokud nedochází ke zvýšené 

pozornosti mluvčího s účelem korektně vyslovovat, tak bývá zaměňovaná s aspirovanou 

velární plozivou [kh] (zaznamenávanou znakem „ख“). 

Stejným způsobem byla v pozdější době z arabštiny do perštiny integrována znělá 

uvulární ploziva [ġ], v perštině označována znakem „غ“; v dévanágarí „ा“. V hindštině 

pak výslovnost i použití této hlásky prakticky splynuly s domácí znělou velární plozivou 

[g]. 

Fonémem, který se vyskytuje v perštině a do hindštiny nebyl přejatý (tudíž mu 

chybí i písemná realizace v dévanágarí) je znělá postalveolární frikativa v mezinárodní 

fonetické abecedě označovaná jako [ʒ], která je v češtině zaznamenávána písmenem „ž“ a 

v arabském písmu jí patří znak „ژ“. V samotné perštině se slov obsahující tento foném 

nevyskytuje mnoho a hindština si neosvojila žádné z nich.  

Arabština disponuje mnoha unikátními fonémy, které – ačkoliv zůstaly nadále 

zachovány v písmu – byly zredukovány v perské výslovnosti. Hindština navázala na 

perštinu a jediným zachovaným pozůstatkem arabštiny v hindské abecedě je neznělá 
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uvulární ploziva [q], ovšem její výslovnost v hindštině splynula s běžnou výslovnosti 

neznělé velární plozivy [k].  

Úplná redukce se týkala arabské samohlásky „ain“, ovšem jejím pozůstatkem je 

prodlužování vokálu, kterým bývá v hindských slovech nahrazena.  
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4. MORFOLOGICKÉ ZMĚNY 

Na rozdíl od lexikálního vlivu, o kterém budeme pojednávat v následujících 

kapitolách, není vliv perštiny na gramatické jevy vyskytující se ve struktuře indoárijských 

jazyků zdaleka tak výrazný. Přestože je vzhledem ke svému charakteru morfologický vliv 

cizího jazyka obtížněji prokazatelný, existují v hindštině a hlavně pak v urdštině specifické 

jazykové jevy, které se nevyskytují ve starších fázích jazykového vývoje. Pocházejí tedy 

patrně až z pozdějšího období a jiného – neindoárijského – jazykového prostředí.  

Gramatické změny, především pod vlivem arabštiny, se ve většině případů 

projevily převážně v urdštině a hindštinu zasáhly spíše okrajově.  Jelikož je tato práce 

orientována spíše na hindský jazyk, ponecháme bez hlubší analýzy arabské gramatické 

jevy ovlivňující pouze urdštinu. Mezi tyto by patřily například genitivní vazba adjektiva a 

substantiva zvaná izáfatová konstrukce, perský vokativ, arabský atributivní genitiv nebo 

specifické posesivní konstrukce. 

 

5.1. GRAMATICKÁ KATEGORIE RODU 

V sanskrtu existují tři rody, přičemž v průběhu historie byl střední rod zredukován a 

všechna substantiva k němu se řadící začala být považována za maskulina. Podobně jako 

v hindštině i v arabštině funguje mužský rod vedle rodu ženského, nicméně vzájemná 

souvislost a případné přejímání rodu je omezené a sporné vzhledem ke skutečnosti, že 

perština, která byla prostředníkem v přejímání arabských slov, rodovým rozlišením 

nedisponuje. Pokud došlo ke změně rodu v přejímaném arabském slově, pak určujícím 

faktorem byl rod synonymního, v domácím jazyce se již vyskytujícího, lexému. 

V důsledku toho je přejímka kitáb (kniha), stejně jako její synonymum pustak, v hindštině 

femininum, ačkoliv původní arabské slovo je rodu mužského.  

 

5.2. GRAMATICKÁ KATEGORIE ČÍSLA 

Pokud dochází k tvorbě plurálových substantivních tvarů, chová se ve většině 

případů přejaté slovo podle ustálených hindských paradigmat. V urdštině se ovšem 

vyskytují případy, kdy plurál vzniká podle pravidel vyskytujících se v arabštině. Buď jsou 

přidávány specifické koncovky (např. –án, -át, -ín, -há) nebo dochází k prodlužování 

samohlásek. S introflexním charakterem arabštiny poté souvisí jev nazývaný „broken 

plural“ (Shackle: s. 54), kdy uprostřed slova dochází k metatezi hlásek. Vzácně se 

vyskytují i duálové tvary, opět přejaté z arabštiny. 
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5.3. SKLOŇOVÁNÍ 

Po adaptaci do systému se přejímky skloňují výhradně podle hindských modelů. 
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5. OBOHACOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY POD VLIVEM PERŠTINY 

K největším změnám v systému hindského jazyka došlo prokazatelně v oblasti 

lexikální. Bylo by zavádějící se domnívat, že vliv na hindský lexikon se týká pouhého 

přejímání lexémů. Kromě toho totiž perština ovlivňovala i slovotvorbu na bázi derivace za 

využití perských afixů, docházelo k lexikální hybridizaci i tvorbě nových hybridních 

verbonominálních syntagmat.  

 

6.1. PŘEJÍMKY Z PERŠTINY A ARABŠTINY 

Dříve než se budu věnovat konkrétní specifikaci a charakteristice sémantických 

polí, v nichž probíhalo přejímání kompletních lexémů, považuji za případné uvést 

rozdělení přejaté slovní zásoby tak, jak jej ve svém díle uvádí Nardev Bahrí (1960: s. 21):  

1) Lexémy, které byly sice přejaty, nicméně v dnešním jazyce působí zastarale. 

2) Lexikální jednotky, které byly přeneseny z perštiny; velice často se váží 

k institucím či úkonům, které souvisí s příchodem muslimské vládnoucí elity na 

Indický subkontinent. Nemají ekvivalent domácího původu.  

3) Lexémy, které se ustálily v dnešní hindštině natolik, že je není možno 

plnohodnotně a bez ztráty významu nahradit výrazy domácího původu, přestože 

tyto existují. Jejich cizorodý původ už mluvčími není většinou vnímán. 

4) Lexémy, které jsou v hindštině běžně používané, ale při jejichž použití si lze 

zřetelně uvědomit jejich cizí původ. Tyto lexémy mohou být snadno zaměněny za 

slova domácího původu.  

5) Lexémy, které jsou vnímány jako cizorodé a dokonce ani nemohou naplnit 

sdělovací úlohu, jelikož jejich významu rozumí pouze vyhraněná část uživatelů 

domácího jazyka.  

Mínění, že vliv perské vládnoucí vrstvy obohatil místní jazyky zejména termíny 

označující ideje, instituce či předměty, které byly importovány společně s jejím příchodem, 

neodpovídá naplno jazykové skutečnosti. Jinými slovy řečeno, velké množství termínů 

označuje předměty a skutečnosti, které byly místním uživatelům jazyka běžně dostupné a 

tedy velmi frekventované. Obohacování individuální slovní zásoby termíny původem 

z vyšších, aristokratických kruhů může mít několik důvodů. Mluvčí tím může dát zřetelně 

najevo svou znalost jazyka vyšších vrstev, tudíž i svou příslušnost k této elitě. Tento 

fenomén se pak šíří uvnitř společnosti a pozvolna dochází k přechodu perské slovní zásoby 

do lexikonu domácího jazyka. Ovšem toto zdůvodnění není postačující, neboť nevysvětluje 
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přejímání slov běžného užití, nedisponujících tedy jakýmkoli příznakem vyšší společnosti 

a exkluzivních znalostí. K jazykové interakci a následné adaptaci slov cizího původu 

docházelo i v nižších sociálních sférách. 

 

5.1.1. Členění přejímek dle sémantických polí 

I. Sémantické pole týkající se muslimského náboženství a ideologie 

Je přirozené, že prakticky celá slovní zásoba z oblasti muslimského náboženství je 

převzata z neindoárijských jazyků. Jedná se většinou o slova arabského původu, která byla 

perštinou osvojena a jejím prostřednictvím se následně dostala do Indie. Logicky to 

vyplývá z mimojazykových, zejména historických, skutečností (vznik a šíření islámu je 

neodmyslitelně spojeno s arabským jazykem). 

Z nejfrekventovanějších lexémů uveďme jako příklady: 

 

duā modlitba  

fariśtā anděl 

haj pouť do Mekky 

khudā Bůh 

masjid  mešita 

musal’mān  muslim 

rab Bůh, Pán 

rasūl prorok 

rauzā hrobka, mauzoleum 

rozā půst 

valī světec 

 

U hindských mluvčích tyto a jim podobné termíny nejsou valně užívány, nicméně 

výrazně hojněji můžeme registrovat jejich výskyt v urdském jazyce, jehož znalostí 

disponují zpravidla muslimské vrstvy obyvatelstva. Situace je tedy v Indii velmi odlišná od 

situace v Persii, kde došlo k částečné integraci původní perské zásoby do lexikonu 

týkajícího se muslimské věrouky (khudā jako označení Boha konkuruje arabskému termínu 

allāh, namāz jako perské označení modlitby vedle arabského duā aj.).  
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Vzhledem k tomu, nakolik je náboženská tematika prostoupena v indickém životě, 

je pochopitelné, se velké množství synonymních výrazů v hindštině týká ideologie a 

náboženství. Jak bylo zmíněno výše, jejich použití v individuální promluvě je podmíněno 

sociálním a kulturním postavením, stejně jako náboženskou orientací mluvčího.  

Několik příkladů synonymie v oblasti náboženství: 

 

persko-arabský termín domácí termín význam termínu 

allāh īśvar  Bůh 

bar’kat kr̥pā požehnání 

duā  prārth’nā  modlitba, přání 

faqīr  sādhu žebravý asketa 

maz’hab  dharma  náboženství, víra 

mubārak’bād badhāī  gratulace 

 

I přes velký kulturně-historický vliv súfijských učenců a básníků, kteří dosáhli 

velké obliby i mezi domácím obyvatelstvem, nahradilo jen velmi málo termínů v této 

oblasti své protějšky domácího původu. Nicméně existují případy, dalo by se snad říct 

výjimky z pravidla, kdy i slova persko-arabského původu související s náboženskou či 

rituální slovní zásobou jsou používána zcela běžně hindskými mluvčími. Takovým 

případem je například použití lexému kafan pro označení pohřebního rubáše (Bahri 1960: 

s. 25). 

 

II. Administrativa 

Všechny administrativní dokumenty v období mughalské říše byly psány persky a 

dodnes jsou výrazy přejaté z perštiny pevnou součástí hindského právního a 

administrativního lexikonu. V posledních několika desetiletích sice existuje snaha 

nahrazovat běžné užívané výrazy slovy domácího, tatsamového původu, nicméně tuto 

snahu komplikuje prostý fakt, že perská slovní zásoba v této oblasti má pevně 

vybudovanou pozici, a to i mezi běžnými hindskými mluvčími. Navíc ne všechny perské 

termíny mají své protějšky domácího původu, a tak zatímco pro daftar (kancelář, ale i 

úřad) existuje výraz kāryālay, pro kāgaz, v tomto významu dokument, adekvátní 

ekvivalent nenalezneme (Bahri 1960: s. 26).  
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Slova perského původu taktéž dominují ve slovní zásobě týkající se vojenství a 

organizace nejen vojenských, ale i úředních jednotek. Příkladem budiž: 

 

har’kārā  posel, později poštovní doručovatel 

mukh’tār zástupce, zplnomocněnec 

munśī  písař 

qilā pevnost, tvrz 

sar’dār  náčelník, vůdce 

sipāhī voják 

zamīn’dār  majitel půdy 

 

III. Školství 

Další kulturní, a tedy i jazykovou oblastí, v níž došlo k výraznému obohacení 

slovní zásoby perskými výrazy je terminologie týkající se vzdělání. Knihovny, školy a 

akademie byly instituce, které se těšily významné podpory ze strany muslimských 

panovníků. Zatímco ve starověké Indii k psacím potřebám neodmyslitelně patřil tzv. 

bhojpatrá, tedy palmový list, s příchodem muslimských vládců došlo k radikální proměně 

samotné technologie písemného zaznamenávání. Místo palmových listů se začal používat 

papír. V důsledku toho se objevuje i označení kāgaz, a následně i kitāb (kniha). Kitáb je 

tedy označení poněkud odlišného předmětu, než jakým byly v původním jazyce pothī nebo 

granth. Analogických případů by se jistě našlo více. Samozřejmě pro mnoho perských 

termínů této oblasti existují domácí synonyma, zejména pokud se jedná o předměty často 

využívané.  

 

Příklady: 

īnām  odměna, cena  

javāb  odpověď 

kalam  pero 

kitāb  kniha 

lafz slovo 

lifāfā obálka 

māne význam, smysl 

natījā výsledek 
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savāl otázka 

 

 

IV. Termīny spojené s obchodem 

bāzār trh  

daulat bohatství 

dukān obchod 

far’māīś žádost, požadavek 

kharc výdaje, náklady 

kharīd nákup, koupě 

māl zboží, materiál 

tarāzū váhy 

 

 

V. Převzaté termíny označující předměty každodenního užívání 

Oděvy:  

Indoárijské jazyky nedisponují velkým množstvím pojmů, které by označovaly 

části oblečení. Rozmanitější formy oděvů se vyskytly až s příchodem muslimů, nicméně 

toto se týkalo zejména mužského oblečení, jelikož dámská móda byla na vzestupu téměř 

výhradně v uzavřeném prostředí harémů. Výjimku ovšem tvoří pojmy pardā a burkā, které 

označují součásti oblečení běžně se vyskytující mezi běžnou populací. Naopak mužská část 

obyvatelstva přicházející do kontaktu se dvorem se snažila přizpůsobit perskému způsobu 

odívání a díky tomu následující termíny pronikly i do hindské slovní zásoby: 

 

kamīz košile 

kur’tā volná košile 

mozā ponožka 

sāfā turban 

sal’vār úzké kalhoty  

aj. 
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Názvy pokrmů: 

Hodování a důraz na konzumaci vybraných pokrmů jsou dalším jevy, které se na 

subkontinentu objevily v důsledku příchodu muslimů. Zatímco tradiční indické pojetí 

spočívá spíše ve střídmém stravování, dvůr muslimských panovníků překypoval pokrmy 

všemožných druhů. Proto je dnes většina termínů používaných v kulinářství přejata 

z perštiny. Z těch nejfrekventovanějších můžeme uvést příklady: 

 

capātī chléb; druh placky 

masālā koření 

namak sůl 

sab’zī zelenina  

samosā plněné pečivo 

śarāb víno; alkohol 

seb jablko 

śorbā polévka  

tar’kārī  zelenina 

aj. 

 

Předměty v domácnosti 

a) Nádobí 

cammac lžíce 

pyālā hrnec 

jām mísa 

tãdūr  hliněná pec 

aj. 

b) Nábytek 

ārām kur’sī křeslo 

faraś  koberec  

kursī židle 

mas’nad  polštář 

mez stůl 

aj. 
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VI. Odborné termíny 

Největší množství odborných pojmů přejatých z perštiny jsou přejímky týkající se 

stavitelství.  Architektura jako taková byla perskou doménou, tudíž není divu, že mnoho 

frekventovaných slov je právě perského původu. Příkladem budiž: 

 

dīvār stěna, zeď  

havelī vila 

mãzil podlaží 

makān byt, dům 

barām’dā veranda 

minār věž 

mahal palác 

kilā pevnost 

zinā schodiště 

mak’barā hrobka 

 

Dalšími obory, v nichž dominuje slovní zásoba perského původu, jsou například 

tesařství, jezdectví, propracovanější způsoby agronomie, zahradnictví, krejčovství či 

lékařství. 

K posledně jmenované sféře lze jako příklady anatomických pojmenování uvést: 

dil  srdce 

ding  mozek 

gar’dan  krk 

kalejā  játra 

pasīnā pot  

 

Názvy onemocnění: 

bīmārī nemoc 

haizā cholera 

mohar’kā tyfus 

zukām nachlazení, rýma 
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Názvy léků a ostatních medicínských prostředků: 

davā lék  

mom vosk 

śarbat sirup 

śahad med 

 

VII. Příroda a přírodní jevy 

Názvy zvířat 

Samotný pojem označující zvíře – jān’var – je persko-arabského původu. Velká 

bohatost původně cizích slov panuje v pojmenování ptáků, ale zastoupeny jsou i další 

skupiny živočichů. 

 

batak kachna 

bul’bul slavík 

kabūtar holub 

khar osel 

khargoś zajíc; králík 

mur’ġā kohout 

śer lev 

totā papoušek 

 

Přírodní a povětrnostní jevy:  

āb  voda 

āsmān  obloha 

bārān  déšť 

barf  sníh, led 

dariyā řeka 

 fasal  roční období  

havā  vzduch 

khuśki  sucho 

māh  měsíc, luna 

mausam  počasí 
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śām  večer 

sar’dī  zima 

sitārā  hvězda 

tūfān  bouřka 

zamīn  země, pevnina 

 

5.1.2. Přejímky podle slovních druhů 

Kromě substantiv označujících předměty, profese, náboženské skutečnosti, které 

byly zmíněny v předchozí kapitole, existuje v hindštině mnoho abstraktních podstatných 

jmen perského původu. Většinou k nim existují synonymní protějšky domácího původu a 

je na individuálním výběru mluvčího, které konkrétní slovo ve své promluvě využije.  

Několik příkladů frekventovaných abstraktních podstatných jmen: 

af’sos lítost 

dard bolest 

farq rozdíl 

fay’dā výhoda 

fikr obava 

kh’yāl myšlenka 

madad pomoc 

mat’lab smysl 

maur šance, příležitost 

par’vāh péče 

tak’dīr štěstí 

tārīf chvála; definice 

ummīd  naděje 

umr  věk 

vakt  čas 

zor  moc, síla 

Kromě přejímek podstatných jmen došlo i k přejímání slov řadících se k ostatním 

slovním druhům. Bohatý je zejména lexikon adjektiv, které se dnes běžně vyskytují 
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v hindštině i přes konkurenci synonym domácího původu. Jejich význam v systému jazyka 

je navíc zdůrazněn schopností mnoha těchto přídavných jmen tvořit abstraktní substantiva. 

Příklady přejatých adjektiv a deadjektivizovaných substantiv: 

přídavné jméno  odvozené podstatné jméno 

ābād   osídlený ābādī populace 

amīr bohatý amīrī  bohatství 

bahādūr statečný bahādūrī  statečnost 

bar’bād pustý bār’bādī  pustota, pustina 

barābar rovnocenný barābarī rovnost 

becārā ubohý, bezmocný becār’gī  ubohost 

bekār zbytečný bekārī  nezaměstnanost 

gandā špinavý gandī špína 

galat chybný gal’tī chyba 

garīb  chudý garībī chudoba, bída 

javān mladý javānī  mládí 

kam malý kamī nedostatek 

khuś  veselý khuśī veselost, radost 

kharāb zlý, špatný kharābī zlo 

maj’but silný maj’butī síla 

mahar’bān milý mahar’banī milost 

muś’kil obtížný, náročný muś’kil obtížnost, 

náročnost 

sāf čistý safāī čistota 

sard chladný sar’dī chlad 

tayār připravený tayārī připravenost 

tāzā čerstvý tāz’gī  čerstvost 

zindā živý zindagī život 

 

Mezi adjektiva, z nichž se netvoří substantiva vůbec, nebo se tato substantiva 

vyskytují v hindštině jen velice ojediněle, patří například: 

ām  běžný, obyčejný  
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band zavřený 

kāfī dostatečný 

khālī  prázdný 

khās  zvláštní 

māmulī  obyčejný 

 

Co se týče zájmen, tak za zmínku stojí zvratné osobní zájmeno khud (sám), které 

úspěšně konkuruje synonymnímu výrazu āp, popřípadě apne āp.  

 

Bahrí (1960: s. 49) dělí přejatá slovesa do tří skupin, do první ovšem zahrnuje 

slovesné tvary vzniklé kombinací cizího lexému s původním slovesem kar’ná nebo honá. 

V této práci bude tento způsob tvoření slovesné výpovědi důkladněji analyzován v kapitole 

věnované slovesným syntagmatům. 

Slovesa vzniklá z perského slovesného kořene přidáním klasické hindské koncovky 

-nā: 

amej’nā  míchat 

āz’mānā zkusit 

guzar’nā míjet, plynout 

kharīd’nā  koupit 

laraz’nā chvět se, třást se 

aj. 

 

Slovesa vzniklá odvozením z perských a arabských jmen: 

badal’nā  měnit se 

dāġ’nā cejchovat, značkovat 

qabūl’nā  připouštět, schvalovat 

tah’sīl’nā vybírat daně 

aj. 

 

Příklady příslovcí pocházejících z perštiny. Některé z nich mají své adjektivní 

protějšky: 

aksar často 
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ākhir nakonec 

barābar  pravidelně 

bekār  zbytečně 

beśak  bezpochyby 

bil’kul  zcela 

hameśā stále 

zarūr  nutně 

khub  dobře  

śāyad možná, snad 

 

Mnoho příslovcí je také využito k tvoření adverbiálních záložek: 

bād po, potom 

bāre  o, co se týče 

vāste  pro 

taraf směrem k 

tarah  jako 

 

Příklady přejatých spojek hojně se vyskytujících v hindštině: 

agar jestliže, pokud  

ki že 

lekin ale 

magar ale, avšak 

yā nebo 

 

Persko-arabské částice a citoslovce v hindštině: 

khabar’dār Pozor! Opatrně! 

khair Inu tedy…; dobře… 

khūb Dobře. 

śābāś Výborně! Bravo! 
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6.2. SLOVOTVORNÉ PROCESY 

Vznik nových slov probíhá v jazykových systémech dvěma hlavními procesy: 

derivací a kompozicí. Zatímco jazyky aglutinační a polysyntetické využívají zejména 

způsob kompoziční, při němž se autosémantický slovní základ kombinuje s jiným a 

konstituuje tak nový význam, jazyky flektivní preferují utváření pomocí derivace neboli 

odvozování, kdy mají jednotlivé přidávané složky podstatu morfémů. Oba způsoby se 

ovšem v praxi vzájemně doplňují, přestože jeden z nich obvykle dominuje. V hindštině – 

stejně jako na příklad v češtině – převládá derivační způsob tvoření slov.  

Derivace se realizuje pomocí afixů, tj. odvozovacích morfémů, které se posléze dělí 

na prefixy a sufixy.
5
 Z perštiny do hindštiny se postupem času přeneslo značné množství 

afixů, které tak umožnily utvoření velkého množství slov. Některé afixy se ujaly 

v omezenějším množství, zatímco jiné se staly extrémně frekventované a využívané.  

 

5.2.1. Přejaté odvozeniny a složeniny 

Prefixy pojící se výhradně s arabsko-perskými přejímkami, většina z nich funguje i 

jako samostatná lexikální jednotka, tudíž se nejedná čistě o morfémy. Derivátů tohoto typu 

se v hindštině vyskytuje výrazně méně, než tzv. hybridních složenin.  

Příklady: 

kam- 

vlastnost afixu: negativní, opačný, či umenšující příznak 

rezultát: adjektivum vzniklé derivací substantiva  

příklad: kam’zor slabý  (zor – síla) 

khuś-  

vlastnost afixu: pozitivní příznak 

rezultát: substantivum nebo adjektivum vzniklé derivací původního 

substantiva  

příklad: khuś’hál  šťastný (hāl – stav) 

dar- 

                                                 
5
 Kromě prefixů a sufixů existují i další typy afixů, např. cirkumfixy, nicméně pro potřeby 

této práce je jejich uvádění bezpředmětné. 
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vlastnost afixu: příznak přítomnosti (opis je možný pomocí české 

předložky „v“) 

 

rezultát: adverbium vzniklé derivací původního substantiva  

příklad: dar’as’l ve skutečnosti, opravdu  (as’l – skutečnost) 

bilā-  

vlastnost afixu – absence příznaku (podobně český prefix „bez-“) 

rezultát: adverbium vzniklé derivací původního substantiva 

 

5.2.2. Hybridní odvozeniny a složeniny v hindštině 

Velmi početnou skupinou slov zastoupených v hindském lexikonu představují slova 

vzniklé hybridizací persko-arabských sémantických jednotek s jednotkami původem 

domácími. Podle jedné z definic hybridizace nastává, pokud „se ve slově spojují prvky 

domácího a cizího jazyka, vznikají slova hybridní. Často jde o vytváření nového domácího 

slova s použitím abstrahované složky cizí“ (Karlík 2012: s. 101).  Taková slova se 

vyskytují v mnoha existujících jazycích, hindština není proto žádnou výjimkou. (Jedním 

z mnoha příkladů vyskytujících se v současné češtině je slovo televize, v němž předpona 

tele- pochází z řečtiny, zatímco vize je slovo latinského původu.) 

Podrobnější definici hybridního slova a zároveň vymezení podmínek, za nichž je 

možné jej označovat jako slovo hybridní, uvádí ve své práci věnované tomuto tématu 

Agnieszska Kuczkiewicz-Fraś: 

Hybrid v daném jazyce je slovo vytvořené ze dvou či více komponentů 

odlišné etymologie a splňující následující požadavky: 

1. Přinejmenším jeden z komponentů musí být cizího původu. 

2. Všechny složky se setkávají poprvé až v daném jazyce. 

3. Vyskytuje se výhradně v daném jazyce a teprve až je hybridní slovo 

plně ustálené v jeho lexikonu, může být přejato dalším jazykem (2003: 

s. 62). 

V posledních desetiletích je hybridizace v Indii vnímána zejména ve spojitosti 

s rostoucím vlivem angličtiny na místní jazyky, nicméně jak Kuczkiewicz-Fraś cituje ze 

studie Ferozy Jusaválové s názvem „Hybridity“, Our Ancestral Heritage: Minority 

„Indian“ Writers Speak of their Diversity: 
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Hybridizace není výlučný projev postmoderní doby a už vůbec se 

nejedná o důsledek britské postkoloniální éry. Je to typický a 

autentický indický jev. […] V Indii, zemi mnoha jazyků, náboženství a 

rozdílných kultur, je hybridizace produktivním konceptem při snaze o 

docílení oné „jednoty v mnohosti“ (citováno dle Kuczkiewicz-Fraś 

2003: s. 23). 

Podobně jako persko-arabské přejímky mohou být i slova vzniklé hybridizací 

rozdělena do dvou hlavních kategorií: ústní tradice a literární tradice.  

Přestože se tato práce nezaměřuje cíleně na lexikální složky vzniklé hybridizací, 

zmíním aspoň několik faktorů, které jsou dle lingvisty Keitha Whinnoma (1971: s. 91-115) 

zásadní pro existenci tohoto lingvistického procesu.  

 

Faktor kontaktu: 

Jazyková hybridizace není uskutečnitelná bez jazykového kontaktu. Její rozsah a 

celkový dopad jsou přímo odvislé od rozsahu tohoto kontaktu. V indickém prostředí 

probíhal tento kontakt nepřerušené po dobu téměř sedmi set let. Kromě doby trvání je také 

důležitý aspekt dvou paralelních společenských úrovní, v nichž kontakt probíhal nejsilněji. 

První z nich byla oblast rozličných druhů umění, literatury, vědy, náboženství, filozofie, 

politiky, administrativy a diplomacie. Na této úrovni probíhala výměna znalostí 

vzdělaných vrstev a persko-arabské termíny týkající se výše zmíněných oblastí pronikaly 

ve značném množství do právě se rozvíjející hindštiny. 

Druhá úroveň zahrnuje aspekty každodenního života, jedná se o jazyk s středních 

tříd, jako byli například obchodníci či vojáci. V této úrovni byla hindština obohacována 

zejména pojmy označující druhy oblečení, jídel, nádob profesí, zbraní aj. (viz podkapitola 

5.1.1. této práce).  Obě tyto úrovně sehrály podstatnou roli rozšíření a intenzitě procesu 

hybridizace. 

Faktor přístupu 

Podle Whinnoma (1971: s. 93) do této kategorie spadá emocionální přístup 

mluvčích původního domácího jazyka k jazyku cizímu. Pochopitelně v tomto případě hraje 

roli také přístup k samotným mluvčím cizího jazyka. V indickém případě byla perština 

prestižním jazykem, s tím souviselo samozřejmě i to, že kdo tuto řeč ovládal, měl otevřené 

dveře k osobnímu i kariérnímu růstu. Bylo k němu přistupováno jako k osobě vzdělané a 

mohl tak přináležet k dobové společenské elitě. Nicméně stejně důležitý byl samotný 
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aspekt užitečnosti perštiny. Zejména z počátku, když domácí jazyk nedisponoval 

prostředky k označování mimojazykových skutečností (ať už to byly nové předměty nebo 

do té doby neznámé činnosti), které se objevily po příchodu muslimů do Indie, bylo nutné 

osvojit si perské termíny, aby mohla být komunikace vůbec uskutečněna. S postupem 

doby, během níž se začalo rozvíjet nacionalistické hnutí, a stále silněji se projevovaly 

snahy o očištění domácího jazyka, byly mnohé cizí přejímky nahrazovány staršími slovy 

domácího původu. Nicméně hybridní složeniny vzniklé morfologickou hybridizací se již 

natolik ustálily v domácím lexikonu, že jejich náhrada nebyla možná, a dokonce ani 

žádoucí, neboť většina přejatých prvků už nebyla vnímána jako jev cizorodý. 

 

Faktory  „vnější formy“ 

Pokud jsou si gramatické a fonologické systému jazyků, které se navzájem 

ovlivňují, ve značné míře podobné, umožňuje to rychlejší a plynulejší proces hybridizace.  

Z tohoto pohledu se vztah hindština – perština jeví téměř jako ideální. Oba jazyky 

pocházejí ze stejné jazykové větve a vyznačují se takřka totožnými lingvistickými rysy.  

Když v průběhu 12. a 13. století došlo k prvnímu jazykovému kontaktu, oba jazyky byly 

v analogickém stadiu svého vývoje, v němž směřovaly ke zjednodušení svých struktur. 

Zanikala deklinace a konjugace, ztrácelo se neutrum, aglutinační tendence měly za 

následek nárůst složených sloves. Díky všem těmto tendencím byla umožněna snadná 

asimilace a integrace persko-arabských prvků. 

 

Faktory vnitřní formy 

Způsob, jímž lidé vnímají a komunikují mimojazykovou skutečnost, je podmíněn 

osvojením mateřského jazyka a proniknutím do jeho sémantické a syntaktické struktury. 

Pokud jsou tyto základní kognitivní, „konceptuální“ (Whinnom 1971: s. 96) způsoby 

odlišné, nelze k hybridizaci dospět.  Indie a Persie ovšem představují oblasti vzájemně 

kulturně a společensky propojené, mezi nimiž probíhaly po dlouhá staletí čilé obchodní 

styky, kulturní interakce i výměna idejí. Je tedy zřejmé, že způsob myšlení v jazyce je u 

mluvčích obou jazyků prakticky totožný. Kuczkiewicz-Fraś ve své práci zabývající se 

hybridizací a čerpající také z Whinnomových poznatků tvrdí: „Značnou podobnost 

vnímání u indických a íránských obyvatel je možné dokázat mimo jiné i tím, že mnohá 

slova byla přejímána i tehdy, jestliže se daný termín v hindštině již vyskytoval.“ (2003: s. 
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36). To mělo za následek dnešní rozsáhlou synonymii panující v hindském lexikonu, kdy 

mnoho pojmů lze zaměňovat, aniž by došlo ke změně významu. 

Pro srovnání lingvistické situace související s češtinou uvádím názor uznávaného 

lingvisty Františka Čermáka obecně na proces přejímání z cizích jazyků.  Čermák ve své 

obsáhlé lexikologické práci s názvem Lexikon a sémantika píše:  

Přejímky stále nové se uskutečňují plynule a záleží při nich jak na 

momentální dobové potřebě nové nominace, tak na nabídce 

zdrojového jazyka. Že jím je v posledních letech nová lingua franca 

angličtina je nesporné, a i když se i dnes objevují novodobí puristé, 

protestovat proti přejímkám je pošetilé. Na rozdíl od lidí, kteří by rádi 

jazyk plánovali a regulovali (preskriptivisté), což je počínání jak 

absurdní, tak směšné (jazyk je svým vývojem podobný živému 

organismu, který si monopolně nemůže přivlastnit a ovládat jedna 

skupinka lidí), a jazyk si v této oblasti snadno poradí sám: co je 

skutečně zapotřebí, si ponechá, a co není, odvrhne a v zásadě k tomu 

nepotřebuje ani ředitele, ani rádce, ať už amatérské, politické či 

pseudolingvistické. Je známo, že ty přejímky, které se ujaly, v zásadě 

jazyk vždy obohacují, nikdy v něm nic nezdvojují (jak se může někdy 

dočasně zdát) a nejsou tedy, jak si naivní lidé myslí, zbytečné. 

V jazyce nikdy nezůstávají dva lexémy, které znamenají zcela totéž, 

nebylo by to funkční. Je sice pravda, že lexémy cizího původu, které 

stále přibývají, do určité míry jazykový systém můžou v hranicích 

některých kategorií rozostřovat, ale to se dělo vždy i v minulých 

staletích, je to přirozené a je to součást jazykového vývoje (2010: 

s. 221). 

Když analyzujeme všechny výše zmíněné faktory, dojdeme k závěru, že perština a 

hindština byly de facto předurčeny k vzájemné hybridizaci. Kromě jazykových podmínek 

zde samozřejmě hraje podstatnou roli i ona známá a obecně přijímaná schopnost indické 

společnosti a kultury přijímat a následně integrovat do sebe cizí prvky.  „Hybridizace, 

kterou můžeme najít v jazyce reflektuje hybridizaci v ostatních oblastech lidské činnosti“ 

(Kuczkiewicz-Fraś 2003: s. 37). 

Hindská slova vzniklé hybridizací persko-arabského členu a prvkem domácího 

jazyka lze rozčlenit do tří kategorií: 
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a) Složeniny s persko-arabskou částí. 

b) Slova vzniklé derivováním z perského základu pomocí přidání hindského afixu. 

c) Slova vzniklé derivováním z hindského základu za pomocí perského afixu. 

 

5.2.2.1. Složeniny s persko-arabskou částí 

Složeniny s persko-arabskou částí je možné dle Kuczkewicz-Fraś dále rozčlenit na 

4 podtypy (tamtéž: s. 72): 

 

I. Kolektivní složeniny. Jedná se o taková skládajících se ze dvou rovnocenných 

členů, které by mohly bez problémů fungovat i odděleně. V tom případě by 

mezi ně byla vložena souřadicí spojka. V případě kompozice jsou mnohdy 

jednotlivé členy propojeny spojovníkem.  Podobným případem je reduplikace 

členů se stejným významem, ale rozdílnou etymologií. 

II. Kompozita, v nichž jedna složka má řídící povahu a definuje složku závislou, 

která funguje podobně jako přívlastek. 

III. Kompozita, jejichž význam nelze definovat pomocí významu jednotlivých 

složek, protože teprve dohromady spojené vytváří nový pojem se specifickým 

významem. 

 

Zde je na místě vysvětlení, v čem spočívá zásadní odlišnost mezi členy kompozit a 

morfémy, které ve slovotvorbě nazýváme afixy. Na rozdíl od složek, z nichž se skládají 

kompozita, nefungují afixy v jazyku jako samostatné jednotky vlastní sémantické a 

strukturní hodnoty. Zjednodušeně řečeno, afix nemůže fungovat ve větě jako plnohodnotné 

slovo.  

  

5.2.2.2. Slova vzniklé derivováním z perského základu pomocí přidání 

hindského afixu 

Aby v systému jazyka došlo k derivování původně přejatého slova pomocí 

domácích morfémů, musí tomuto procesu předcházet bezpečné zakotvení onoho lexému 

v domácí slovní zásobě. Hybridní slova povětšinou nebývají prostými označeními 

předmětů, spíše se jedná o komplexnější deriváty, často přídavná jména nebo abstraktní 

jména podstatná. 
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 Samotnou morfologickou hybridizaci v mnoha případech alternuje či předchází 

tzv. inflexní hybridizace. Je charakterizována odstraněním koncových fonémů 

vyskytujících se výhradně v perštině a jejich nahrazením za sufixy typicky hindské, tj. 

koncovým -ā pro maskulina a -ī pro feminina. Hindské -ā je stejným způsobem přidáváno 

na konec slova v případě, že perský originál končí na souhlásku.  

 

Morfologická hybridizace pomocí prefixů 

Pouze tři původně sanskrtské prefixy se podílejí na derivaci perských přejímek: 

ku- 

vlastnost afixu: negativní nebo opačný příznak 

rezultát: adjektivum nebo substantivum opačného významu než 

původní derivovaná jednotka 

příklad: kurāh špatný směr  (rāh – cesta) 

 

ni- 

vlastnost afixu: příznak signalizující umenšenou, popřípadě opačnou, 

kvalitu, než kterou disponuje původní slovo 

rezultát: adjektivum 

příklad: nikhālis nečistý, znečištěný (khālis – čistý) 

prati- 

vlastnost afixu: příznak jednotlivosti, oddělenosti, pravidelnosti 

rezultát: substantivum nebo adjektivum z původního substantiva 

příklad: pratisāl každý (jeden) rok (sāl – rok) 

 

Morfologická hybridizace pomocí sufixů 

Příklady sufixů: 

-āī 

rezultát: abstraktní substantivum ženského rodu, vzniklé odvozením 

z původního adjektiva nebo slovesného kmenu 

příklad: garmāī zahřívání; žár (garm – teplo; horko) 

 

-ānī; -autā; -iyā; -ī 
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rezultát: ženské podstatné jméno odvozené z mužského protějšku. 

Obvykle se používá pro odvozování konatelských a činitelských jmen, občas 

také pro názvy samic živočišných druhů. 

příklad: naukrānī služka (naukar – sluha) 

 

-iyā 

rezultát: a) konatelské jméno 

b) deminutivní femininum 

příklad: bāġiyā zahrádka (bāġ – zahrada) 

 

-pan 

rezultát: abstraktní maskulinum odvozené zejména z perských 

adjektiv, z nichž většina už byla dříve adaptována v hindštině přidáním 

koncového -ā 

příklad: dīvānāpan šílenství (dīvāna – šílený) 

 

-vālā 

rezultát: Nejproduktivnější hindský sufix, tvoří podstatná 

jména i přídavná jména, má velmi široké spektrum použití, od 

pojmenování profesí až po přivlastňovací adjektiva.  

příklad: tandūr´válá pekař (tandūr – pec) 

 

Morfologická hybridizace pomocí „nevlastních sufixů“ 

 „Nevlastní sufixy“ jsou takové sufixy, které nesou svůj vlastní význam, nicméně se 

zřídka v jazyku vyskytují jako samostatné jednotky. Při derivaci fungují jako 

regulérní sufixy, tedy modifikují význam slova, ke kterému se pojí. Nevlastní 

sufixy se objevují jak v hindštině, tak perštině (Kuczkewicz-Fraś 2003: s. 86). 

Příklad: 

-kr̥t 

rezultát: adjektivum vzniklé derivací původního substantiva  

příklad: bīmākr̥t pojištěný (bīmā – pojištění) 
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Další případy „nevlastních sufixů“: 

-dhārī 

-(ī)karan 

-mār 

-pūrn 

-vād(ī) 

 

 

5.2.2.3. Slova vzniklé derivováním z hindského základu pomocí persko-

arabského afixu.6 

Morfologická hybridizace pomocí prefixů 

bad- 

Na rozdíl od urdštiny, kde bad (zlý, podlý) vystupuje mnohde jako 

adjektivum, v hindštině se s ním setkáváme pouze jako s prefixem 

negativního příznaku. 

příklad: bad’ḍaul znetvořený  (ḍaul – tvar) 

be- 

vlastnost afixu: příznak nedostatečnosti kvality denotované 

substantivem 

rezultát: adjektivum z původního substantiva 

příklad: bebas bezmocný (bas – moc, síla, vliv) 

ná- 

vlastnost afixu: negativní, opačný příznak 

rezultát: adjektivum nebo substantivum z původního substantiva 

příklad: nāsamajh hloupý (samajh – mysl, inteligence) 

 

Další případy perských prefixů: 

gair- 

lā- 

 

                                                 
6
 Afixy pojící se výhradně s perskými přejímkami byly zahrnuty do seznamu vztahujícímu se 

k perským přejímkám a slovotvorbě. 
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Morfologická hybridizace pomocí sufixů 

Příklady perských sufixů: 

-(i)ca, -(i)cī 

-cī 

-dān(ī) 

-gar 

-gār 

-vān(ī), -bān(ī) 

-vār 

-(i)jat 

 

Morfologická hybridizace pomocí „nevlastních“ sufixů 

„Nevlastní sufixy“ jsou nejpočetněji zastoupenou skupinou mezi perskými afixy, 

většina z nich je vytvořena z původních perských slovesných prézentních kmenů. 

V perštině fungují často jako kompozitní složky (Kuczkewicz-Fraś 2003: s. 92). 

 

Příklady: 

-band(ī) 

-bardār(ī) 

-bāz(ī) 

-dār(ī) 

-faroś 

-girī, gīrī 

-gīr(ā) 

-kāś(ī) 

-khānā 

-navis(ī) 

-nigār 

-niśīn, naśīn 

-numā 

-parast(ī) 

-poś 
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-rasān 

-sāz(ī) 

 

Podobně jako lze persko-arabské přejímky klasifikovat dle jejich sémantických 

polí, můžeme stejným způsobem přistupovat i ke slovům hybridního původu. Vyskytují se 

tedy hybridní pojmenování předmětů, profesí a povolání, termíny spojené s obchodem a 

řemeslem, pojmenování přírodních jevů, armádních složek, politiky, administrativy aj. 

Stranou nezůstává ani hybridní tvoření adjektiv. 

 

6.3. VÍCESLOVNÉ POJMENOVACÍ JEDNOTKY – SYNTAGMATIKA 

Syntagmatické významové vztahy jsou mezi lexikálními jednotkami, které se spolu 

mohou spojovat v lineárním řečovém řetězci. Úzce související je pojem kolokabilita, 

kterým se nazývá schopnost spojitelnosti v rovinách nesoucích význam, zejména v rovině 

lexikální (Karlík 2005: s. 88). Přestože většina teorií vnímá syntagma jako pojmenovací 

jednotku složenou ze dvou částí, ve skutečnosti horní hranice rozsahu není daná. (Čermák 

2010: s. 280). Existují jak lexikální syntagmata ustálená, tak syntagmata neustálená. 

Velkou skupinu mezi syntagmaty ustálenými tvoří pak frazémy a idiomy, jejichž podstatou 

je specifická kombinace dvou jazykových prvků, z nichž některý (nebo také ani jeden 

z nich) nefunguje stejným způsobem (neplní stejnou funkci) v jiných kombinacích, nebo se 

dokonce vyskytuje pouze v kombinaci jedné (tamtéž, s. 225) . Mezi frazémy lze dále řadit i 

tzv. verbonominální syntagmata, které jsou charakteristické zachováním sémantiky svých 

komponentů a anomální je pouze jasně omezená kolokabilita daného substantiva. 

V hindštině, stejně jako v ostatních indoárijských jazycích, se tento jev vyskytuje velice 

často, v průběhu jazykového vývoje pak „došlo k pevnějšímu vztahu mezi složkami, takže 

jméno bylo inkorporováno jako téměř nedílná součást slovesné fráze, která nyní slouží 

jako víceslovné pojmenování děje“ (Kostić 2009: s. 366). Vliv perského jazyka 

samozřejmé pronikl i do oblasti víceslovných pojmenovacích jednotek. A to značným 

způsobem, neboť můžeme registrovat velké množství hybridních syntagmat, v nichž se 

vyskytují substantiva perského či arabského původu.  
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5.3.1. Persko-arabské idiomy a hybridní verbonominální syntagmata 

Bahrí ve svém díle zmiňuje, že zatímco v sanskrtu i prákrtu byla tendence po 

konkrétní nominaci jevů. „Obecně mělo každé slovo, zejména pak slovesa, určitý, jasně 

vymezený význam“ (1960: s. 59).  Za rozšířením idiomů v pozdější hindštině a vůbec 

směřování k přenesenému vyjadřování skutečností shledává zřetelný vliv perštiny. To je 

zároveň podpořeno výskytem přejatých slov v idiomech, stejně jako faktem, že mnoho 

hindských idiomů jsou vlastně doslovné překlady z perštiny, tedy kalky.  

Vůle k obraznému vyjadřování souvisí také s touhou mluvčího působit 

inteligentním, učeným a také do jisté míry vznešeným dojmem. I z tohoto důvodu se 

idiomy šířily stejně úspěšně jako persko-arabské přejímky. 

V níže přiloženém seznamu je uveden výběr hybridních verbonominálních 

syntagmat, z nichž mnohé splňují podmínky pro to, aby mohly být považovány za idiomy. 

Zdrojem při koncipování příkladů byl A Syntagmaticon of Hindi Verbo-nominal Syntagmas 

(Kostić 2009). 

 

5.3.2 Příklady hybridních verbonominálních syntagmat s původně arabskou 

jmennou složkou 

āfat neštěstí; katastrofa; trápení 
      pp. (AP) N pp.(AP)/N v význam 

    par āfat 
 

ānā/ṭūṭnā/paṛ'nā přihodit se (někomu) neštěstí 
  

 
āfat 

 
uṭhānā strpět nepřízeň osudu 

   

 
āfat/āfatẽ 

 
ḍāl'nā způsobit potíže 

    

 
āfat 

 
ḍhānā 

(příliš) 
pospíchat 

    

 
āfat 

 
macānā působit spoušť 

    

 
āfat 

 
mol lenā zbytečně si způsobit potíže 

   

 
āfat mẽ paṛnā/phãsn'ā být zastižen (nepříjemnou událostí) 

  

         qadam krok; chod; stopa 
      pp. (AP) N pp.(AP)/N v význam 

    

 
qadam 

 
ukhaṛ'nā hov. odprejsknout, vypadnout 

  

 
qadam 

 
uṭhānā udělat pokrok, ujmout se (činnosti) 

  

 
qadam 

 
gāṛ'nā pevně se postavit 

   ke qadam 
 

chūnā dotknout se nohou ve znamení úcty 
  

 
qadam 

 
dikhānā hov. odejít 

    ke qadam par qadam rakh'nā jít ve šlépějích (někoho) 
   ke qadam 

 
lenā uznat pána; podlehnout popudu 
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         *…+ 
        

 

 
 
 

       k͟habar zpráva; informace 
      pp. (AP) N pp.(AP)/N v význam 

    

 

k͟habar 

 
uṛānā rozšířit fámu 

    ko … kī k͟habar 

 
kar'nā/denā informovat 

    ko k͟habar 

 
mil'nā obdržet zprávu 

    kī k͟habar 

 
rakh'nā informovat se; mít se na pozoru 

  kī k͟habar 

 
lagānā pátrat 

    kī k͟habar 

 
lenā dbát (o/na něco), starat se 

   ko … kī k͟habar 

 
honā mít znalost (něčeho) 

   

         

         tabīyat povaha; zdravotní stav; duševní rozpoložení 
     pp. (AP) N pp.(AP)/N v význam 

    

 

tabīyat 

 
kar'nā cítit se 

    

 
tabīyat 

 
bigaṛ'nā 

onemocnět;  
být ve špatném rozpoložení 

  

 

tabīyat 

 
macal'nā stát se svéhlavým 

   

par tabīyat 
 

ānā 
zamilovat se;  
být oddaný (něčemu/někomu) 

 se tabīyat 

 
phir'nā nemít pochopení pro (někoho/něco) 

  se tabīyat 

 
bhar'nā cítit se spokojený, naplněný 

  

 

 

       *…+  

       

         far'q rozdíl 
       pp. (AP) N pp.(AP)/N v význam 

    

mẽ far'q 
 

ānā/paṛnā 
objevit (se) rozdíl 
(mezi něčím/někým) 

  mẽ far'q 

 
kar'nā rozlišit 

    

         fāy'dā výhoda; zisk 
       pp. (AP) N pp.(AP)/N v význam 

    ko/kā fāy'dā 

 
kar'nā posloužit (někomu)  

   se fāy'dā 

 
uṭhānā využít (něco) 

    ko/kā fāy'dā 

 
honā snažit se o něčí prospěch 

   

 

 

       śurū začátek 
       pp. (AP) N pp.(AP)/N v význam 

    

 

śurū 

 
kar'nā začínat (něco) 

    

 

śurū 

 
honā začít 
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śauq touha; chuť 
       pp. (AP) N pp.(AP)/N v význam 

    

 

śauq 

 
carānā toužit 

    kā śauq 

 
miṭānā ukojit touhu 

    ko śauq 

 
honā mít zálibu (v aktivitě) 

    

5.3.3. Příklady hybridních verbonominálních syntagmat s původně perskou 

jmennou složkou 

ummīd naděje; očekávání 
  pp. (AP) N pp.(AP)/N v význam 

  

 
ummīd 

 
kar'nā doufat 

ko ummīd 
 

dil'(v)ānā ujišťovat 

kī ummīd 
 

rakhn'nā doufat (v něco) 

par ummīd 
 

lagānā vkládat své naděje (do něčeho/někoho) 

*…+ 
    

     k͟hūn krev 
  pp. (AP) N pp.(AP)/N v význam 

  

 
k͟hūn 

 
kar'nā prolévat krev 

kā k͟hūn 
 

lenā vysávat (př. finančně) 

 
k͟hūn safed kar'nā jednat  bezcitně 

kā k͟hūn sir caṛhnā být vinen z  vraždy 

 
k͟hūn kā pyāsā honā žíznit po krvi 

*…+ 
    

       ġussā hněv, vztek 
  pp. (AP) N pp.(AP)/N v význam 

  ko ġussā 
 

ānā rozzlobit se 

par ġussā 
 

kar'nā zlobit se (na někoho) 

 
ġussā 

 
khānā potlačovat hněv 

ko ġusse mẽ lānā/dilānā provokovat 

 
ġusse se bhūt ho jānā být šílený hněvem 

*…+ 
    

       zabān jazyk; řeč 
  pp. (AP) N pp.(AP)/N v význam 

  kī zabān 
 

kāṭ'nā přerušit (něčí) řeč 

 
zabān 

 
denā dát (své) slovo, slíbit 

kī zabān 
 

pakaṛ'nā zabránit (někomu) v řeči 

 
zabān par rakh'nā ochutnávat 

 
zabān dabākar kah'nā šeptat 

 
zabān par mohar lag'nā zapečetit ústa 
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*…+ 
      

       zamīn země; půda 
  pp. (AP) N pp.(AP)/N v význam 

  

 
zamīn 

 
cūm'nā být sražen na zem 

 
zamīn 

 
pakaṛ'nā pevně se usadit, zakořenit 

 
zamīn mẽ gaṛ'nā propadnout se do země (hanbou) 

*…+ 
      

       jān život 
  pp. (AP) N pp.(AP)/N v význam 

  

 
jān 

 
chuṛānā zachránit si život 

 
jān 

 
nikal'nā zemřít 

kī jān 
 

bacānā zachránit (někomu) život 

kī jān 
 

lenā zabít (někoho) 

ap'nī jān ke lie  khonā obětovat se 

*…+ 
      

       zor síla; moc; snaha 
  pp. (AP) N pp.(AP)/N v význam 

  par zor 
 

kar'nā docílit něčeho silou 

par zor 
 

paṛ'nā být podrážděný (např. o očích) 

 
zor 

 
bhar'nā nabýt síly 

 
zor dekar kah'nā zdůraznit (něco) 

 
zorõ par honā být v plném proudu (např. o činnostech) 

*…+ 
      

       dil srdce; duše, duch 
  pp. (AP) N pp.(AP)/N v význam 

  par dil 
 

ānā zamilovat se 

 
dil kaṛā kar'nā zatvrdit srdce 

 
dil ṭhikāne lagānā zklidnit se, odpočinout si 

kā dil 
 

baṛhānā inspirovat, povzbuzovat 

ke dil mẽ ghar kar'nā usídlit se v srdci 

*…+ 
      

       mazā chuť; potěšení; zábava 
  pp. (AP) N pp.(AP)/N v význam 

  ko … mẽ mazā 
 

ānā způsobovat potěšení (někomu nečím) 

kā mazā 
 

uṛānā/lūṭnā užívat si (něco) naplno 

kā mazā 
 

cakhānā potěšit (někoho), dát (někomu) ochutnat 

 
mazā 

 
lenā užívat si 

  

 
maze 

 
kar'nā dělat si legraci 

  

       sir hlava 
  



50 

 

pp. (AP) N pp.(AP)/N v význam 

  kā sir 
 

utār'nā useknout (někomu) hlavu 

 
sir 

 
jhukānā sklonit hlavu, být poddajný 

 
sir 

 
pīṭ'nā truchlit, naříkat 

 
sir 

 
rah'nā zůstat naživu 

  ke sir par savār honā posednout (někoho) 
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6. ZÁVĚR 

Na základě předchozích kapitol lze prohlásit, že hindštinu si bez arabsko-perských 

vlivů nelze představit. Přestože se tzv. „čistá hindština“ pokouší o odstranění cizorodých 

jazykových nánosů, je zjevné, že tento přístup není možné aplikovat na komplexní oblast 

hindského jazyka. Je sice možné nahradit odborné termíny perského původu slovy 

odvozenými, popřípadě zcela přejatými ze sanskrtu, nicméně takovýto zásah bude vždy 

aspoň částečně vnímán jako umělý a nepřirozený. Ve struktuře hindštiny jsou perské a 

arabské prvky natolik zakořeněny, že přestávají být vnímány jako cizí a nepůvodní. 

Jedinečnost hindské synonymie spočívá v tom, že ačkoliv jedinec se specifickým socio-

kulturním zázemím využije ve své promluvě většinou jeden a ten samý lexém pro označení 

mimojazykové skutečnosti, disponuje ve své pasivní slovní zásobě i ostatními 

synonymními lexémy, takže může docházet k plynulé komunikaci mluvčích vycházejících 

z odlišných prostředí.  

Právě proto jsou si na rovině běžného hovoru schopni porozumět i mluvčí hindštiny 

a urdštiny, přestože v oblasti terminologické je jejich individuální slovní zásoba odlišná. 

Podstatná je zároveň distinkce mezi jazykem psaným a jazykem mluveným. Vliv arabštiny 

a perštiny na formování hindštiny je natolik silný, že pro něj lze jen obtížně hledat analogii 

v jiném jazykovém prostředí. Zajisté nelze vyloučit, že angličtina jako celosvětový 

komunikační prostředek – lingua franca současnosti – sehraje v budoucnu podobnou 

úlohu.  

Téma této práce je natolik obsáhlé a komplexní, že jsem při této práci nemohl 

zanalyzovat veškeré oblasti do větší hloubky. Ne nadarmo na toto téma vzniklo již několik 

několikasetstránkových knih a je prakticky stále předmětem zkoumání fundovaných 

lingvistů. V mé práci jsem kladl důraz na nastínění oblastí, v nichž se projevily cizí vlivy, a 

zároveň vystižení historických souvislostí, které tento vývoj podnítily. Pomocí příkladů 

ze současného hindského lexikonu je posléze patrné, jak zásadní roli sehrály cizí jazyky při 

vývoji hindštiny a jak neodmyslitelnou součástí jsou neindoárijské jazykové prvky ve 

struktuře indoárijského jazyka – hindštiny. 
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