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Použitý přepis 

samohlásky a dvojhlásky: 

ar - a 3lT - a ~ - i t - T ~ - u ~ - ú ?li" - ! ~ - e it - ai alt - o alt - au 

nosové samohlásky a dvojhlásky: 

ar - a 3lř - A t - T i-T ~- a ~- O ťt- E it - aT alt - o aff - au 

veláry/guturály (zadopatrové souhlásky): 

ěfi - k '{šf - kh lf - g 'E(" - gh & - rí 

palatály (předopatrové souhlásky): 

:;;r - c ~ - ch ~ - j ~ - jh '5f - ň 

cerebrály (retroflexní souhlásky):: 

c- T o - TH ~ - O f! - OH 'Uf- N 

dentály (zubné souhlásky): 

~ - t ~ - th ~ - d 'tl" - dh ;:r - n 

labiály (retné souhlásky): 

'!f - p tfi - ph tif - b 'if - bh ll - m 

semivokály (polosamohlásky plynulé, likvidy ): 

-u:-y ~-r ~-1 cr-v 

spiranty (třené souhlásky): 

~T-s lf-S ~-s ~-h :-H 

5 



1. ÚVOD 

Tato práce se zaměřuje na základní popis jazykovědného jevu zvaného 

ergativ. Pojmem "ergativ" nebo spíše "ergativní konstrukce" rozumíme takovou 

konstrukci, v níž je syntaktickým východiskem objekt ve tvaru přímého nezávislého 

pádu- tzv. absolutivu- zatímco konatel děje je řízen tranzitivním slovesem a má tvar 

nepřímého závislého pádu zvaného ergativ nebo také agentiv/agenciál. Tato 

konstrukce připomíná naši pasivní konstrukci, ale ta je v češtině a v dalších jazycích 

pouze jednou z obou možností - a to ještě méně častou či okrajovou, kdežto 

ergativní konstrukce je v uvedených ergativních jazycích nejen konstrukcí základní, 

ale také jedinou1. Především ve starších jazykovědných pracích se velmi často 

objevoval názor, že ergativní konstrukce je totožná s pasivní. Dnes se můžeme 

domnívat, že ergativní konstrukce má pasivní původ a například v hindštině nemůže 

být ergativní konstrukce zaměňována za pasivní už z toho prostého důvodu, že 

v tomto jazyce existují obě konstrukce, tedy jak ergativní tak i pasivní konstrukce. 

Podle Dixona2 můžeme najít ergativ přibližně v jedné čtvrtině všech světových 

jazyků. V geografickém rozšíření tohoto jevu můžeme ovšem pozorovat jistou 

pravidelnost. Například mezi evropskými jazyky najdeme velice málo jazyků 

ergativních- jako příklad můžeme uvést baskičtinu. Mezi ergativní jazyky dále patří 

také jazyky okolí Kavkazu, tibeto-barmské jazyky, jazyky austronéské rodiny nebo 

jazyky papuánské. Naopak velice řídký výskyt ergativity můžeme prokázat v jazycích 

Afriky nebo Severní Ameriky. 

Ne všechny jazyky jsou však plně ergativní, ba naopak, většina z nich je 

ergativní jen částečně (split-ergativ#). Příkladem takového jazyka je právě hindština, 

jež má částečně ergativní morfologii podmíněnou dokonavým časem a zcela 

akuzativní syntax. 

Ve své práci se zaměřuji na popis jevu, na jeho definice v odborné literatuře 

a tyto poznatky demonstruji na textech z moderní hindské prózy. Jako zdroj excerpce 

mi v tomto případě posloužil soubor povídek Meň maut ke bad (Po mé smrti) 

indického satirika Latífa Ghonghího, jehož text reprezentuje současnou standardní 

hindštinu. 

1 černý, 1998:118 

2 Dixon, 1998:2 

3 Dixon, 1998 
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1.1. DEFINICE POJMU 

Termín "ergativita" slouží k popisu gramatického modelu, v němž je 

s intranzitivním subjektem nakládáno stejným způsobem jako s tranzitivním objektem 

a odlišným způsobem s tranzitivním subjektem4• Tento termín byl poprvé použit 

v souvislosti s pádovým značením jmenné fráze: ergativ je pád značící tranzitivní 

subjekt (tedy činitele, proto bývá také nazýván agentiv/agenciál) a v kontrastu 

k němu stojí pád zvaný nominativ, či spíše absolutiv, označující intranzitivní subjekt 

i tranzitivní objekt. 

Stejně jako existuje ergativní konstrukce, existuje také konstrukce, jež je k ní 

komplementární a tato konstrukce se nazývá akuzativní. Akuzativní jazyky v tomto 

případě označují stejným způsobem (nejčastěji nominativem) tranzitivní i intranzitivní 

subjekt, přičemž odlišně je označen objekt tranzitivního slovesa (nejčastěji pádem 

akuzativu). 

Je to většinou nominativ I absolutiv, jenž mývá jednodušší tvar než ergativ 

popřípadě akuzativ. 

Tabulka 1.1. Porovnání rolí A, S a O v obou typech jazyků 

ergativně-absolutivn í nominativně-akuzativní 

o stejný odlišný 

s stejný stejný 

A odlišný stejný 

Ergativita se může v jazyce projevovat jak na morfologické tak i na syntaktické 

úrovni, málokdy se však projevuje na obou současně a většina jazyků s ergativními 

rysy je tedy ergativní jen částečně. Běžnější je ergativita morfologická, která se 

nejčastěji projevuje pomocí pádového značení, jak je tomu i v případě hindštiny. Na 

syntaktické úrovni může ergativita například ovlivňovat pořadí větných členů. 

V některých jazycích je použití ergativní konstrukce podmíněno splněním 

určitých kritérií- velice často záleží na vidu či na čase. Mezi takové jazyky patří také 

4 Dixon, 1998:1 
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hindština, v níž se uplatňuje ergativní konstrukce pouze v dokonavých minulých 

časech. 

1.2. STUPNĚ ERGATIVITY 

Jak už bylo uvedeno, ergativita se může projevovat jak na úrovni 

morfologické, tak i na úrovni syntaktické. Existuje jen velice málo plně ergativních 

jazyků, které by však na nějaké úrovni nevykazovaly žádné nominativně-akuzativní 

znaky. Častější je morfologická ergativita, která bývá jen zřídka doplněna ergativitou 

syntaktickou. Naopak, pokud má jazyk ergativní syntax, je poměrně obvyklé, že má 

také ergativní morfologii. 

Spíše než o ergativním jazyce bychom tedy měli mluvit o ergativním systému, 

který dosahuje v různých jazycích různého stupně. 

Částečně ergativní jazyky (split-ergative /anguageS>) mají tedy částečně 

ergativní chování, ale v určitých případech používají jinou (obvykle akuzativnQ 

syntax nebo v morfologii. Syntaktická a/nebo morfologická ergativita je zde 

podmíněna gramatickým kontextem, obvykle osobou nebo časem/videm slovesa -

tak je tomu i v případě hindštiny, která používá ergativní pád u agenta dokonavých 

tranzitivních sloves v minulých časech, jinak používá nominativ a je tedy částečně 

ergativní- má částečně ergativní morfologii a plně akuzativní syntax. 

Ergativita může být podmíněna různými faktory. Pokud je například jeden 

z argumentů slovesa vyjádřen zájmenem v první nebo v druhé osobě, je označen 

podle nominativně-akuzativního vzoru (nejméně označeným pádem, pokud je to 

agent nebo je intranzitivní a nejvíce označeným pádem, pokud jde o objekt). Pokud 

je použito zájmena třetí osoby, nahrazuje akuzativní konstrukci konstrukce ergativní. 

Vysvětlením může být vysoká pozice první a druhé osoby na stupnici životnosti. 

Takovýmto způsobem se chová například australský jazyk dyirbal, který je 

v ostatních případech ergativní6 . 

Množství jazyků používá ergativně-absolutivní či nominativně-akuzativní 

značení podle toho, jaký čas je použit nebo podle vidu slovesa. Například indo

íránská jazyková rodina (kam patří také hindština) používá ergativní konstrukci pouze 

v minulých dokonavých časech. Sloveso v dokonavém vidu způsobuje, že jeho 

5 Dixon, 1998 

s wikipedia.org 
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argument (tranzitivní subjekt) je označen ergativním pádem, zatímco nedokonavé 

sloveso má značení akuzativní. (Také ostatní jazyky mají tendenci spojovat minulý 

čas a/nebo dokonavý vid s ergativitou spíše než s akuzativní konstrukcí.)? 

Často záleží také na druhu použitého značení. Některé jazyky (včetně různých 

austronéských jazyků Nové Guiney) vykazují znaky ergativně-absolutivního modelu 

při pádovém značení, ale znaky nominativně-akuzativní při slovesné shodě8. 

V jiných jazycích je rozhodující agentivita slovesa tedy jeho sémantika. První 

typ takových jazyků dělí intranzitivní slovesa do dvou skupin - jejichž subjekt je 

značen jako A a na ta, jejichž subjekt je značen jako O - nehledě na sémantický 

význam v konkrétním případě. Pokud se tedy jedná o argument aktivního slovesa 

jako například "běžet", je tento argument označen jako tranzitivní agent (stejně jako 

v akuzativních jazycích). Avšak pokud se jedná o sloveso neaktivní jako "stát", je 

jeho argument označen jako tranzitivní objekt (stejně jako v ergativních jazycích). 

Tyto jazyky jsou nejčastěji známy pod označením split-9 jazyky a patří mezi ně 

například severoamerický jazyk dakota1o. 

Druhým typem jsou jazyky, jejichž intranzitivní slovesa značí svůj argument 

jako O v případě, že jde o činnost kontrolovanou, podmíněnou vůlí. Pokud se 

naopak jedná o činnost, již nemůže subjekt nijak kontrolovat, je jediný argument 

označen jako A. Intranzitivní slovesa tedy nejsou v těchto jazycích, jež jsou nazývány 

fluid-5' 1 jazyky, pevně rozdělena, ale záleží na jejich konkrétním použití12. 

1.2.1. ERGATIVNÍ MORFOLOGIE 

Pokud má jazyk morfologickou kategorii pádu, potom jsou argumenty slovesa 

značeny takto: 

• Agent tranzitivního slovesa (A) je označen ergativním pádem. 

• Subjekt intranzitivního slovesa (S) a objekt tranzitivního slovesa (O) jsou 

v absolutivu. 

7 I ing. uni-konstanz.de 

s wikipedia.org 

9 Dixon, 1998 

10 Dixon, 1998:73 

11 Dixon, 1998 

12 Dixon, 1998:70-71 
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• Tabulka 1.2.1. a Ergativně-absolutivní systém pádového značení v baskičtině 

věta Gizona etorri da. Gizonak mutila ikusi du. 

slovo gizona - etorrida gizona - mutila- O ikusidu 

o k 

vysvětlivka muž přijel muž chlapce uviděl 

ABS ABS 

funkce s intanzitivn í A o tranzitivní 

slovreso sloveso 

překlad Muž přijel. Muž uviděl chlapce. 

V baskičtině znamená slovo gizona muž a slovo mulll chlapec. Subjekt má 

různé pádové značení podle toho, zda je argumentem tranzitivního nebo 

intranzitivního slovesa. První tvar slova je v absolutivu označeném nulovým 

morfémem ( -0) a druhý tvar v ergativním pádu je označen sufixem -k. Subjekt 

intranzitivní věty a objekt tranzitivní věty mají oba stejný, absolutivní, pád, zatímco 

ergativní pád se objevuje pouze u tranzitivního agenta. 

Tabulka 1.2.1. b Nominativně-akuzativní systém pádového značení v japonštině 

věta Otoko ga !suita. Otoko ga kodomo wo mita. 

slovo otoko-ga !suita otoko-ga kodomowo mita 

vysvětlivka muž NOM přijel mužNOM dítě ACC uviděl 

funkce s V i A o Vt 

překlad Muž přijel. Muž uviděl dítě. 

V tomto jazyce je subjekt intanzitivní věty a agent tranzitivní věty (otoko) 

označen nominativním pádem ga, zatímco objekt tranzitivní věty kodomo je označen 

akuzativním pádem wo. 

10 



Pokud jazyk nemá pádové značení, ergativita může být označena jiným 

způsobem - například v abcházštině, která nemá morfologický ergativní pád, se 

ergativita projevuje ve struktuře slovesné shody13. 

1.2.2. ERGATIVNÍ SYNTAX 

Ergativita se může kromě morfologické projevovat také na úrovni syntaktické. 

Syntaktická ergativita je poměrně vzácná a zatímco všechny jazyky, které ji vykazují, 

jsou zároveň ergativní na morfologické úrovni, velmi málo morfologicky ergativních 

jazyků má také ergativní syntax. Stejně jako u morfologie mohou se i zde některé 

syntaktické operace chovat akuzativně zatímco jiné se mohou chovat ergativně. 

Stupně syntaktické ergativity pak závisí na počtu syntaktických operací, při nichž se 

chová subjekt stejně jako objekt. Syntaktické ergativitě se také říká mezivětná 

ergativita (inter-clausal ergalivif}M) , protože se obvykle projevuje ve vztazích mezi 

větami15. V některých jazycích totiž musí být splněny určité podmínky, aby mohlo 

dojít například ke spojení dvou vět v souvětí. Pokud tyto podmínky spojují S a O, pak 

můžeme o jazyku říci, že má ergativní syntax. V praxi to například znamená, že 

pokud chceme spojit dvě věty, musí být jmenná fráze, která je jim společná, v jedné 

z nich ve funkci S a v druhé ve funkci O - potom můžeme tuto jmennou frázi z druhé 

věty vypustit. 

Syntaktická ergativita se může projevit například ve slovosledu (například 

argument v absolutivu stojí před slovesem a ergativní argument za ním). 

1.3. ERGATIV A JEHO ZASTOUPENÍ V RŮZNÝCH JAZYCÍCH 

Ergativita je mezi evropskými jazyky výjimkou, přesto Dixon uvádí, že podle 

hrubých odhadů uplatňuje přibližně v jedné čtvrtině všech světových jazyků16 . 

Z geografického hlediska nás při výčtu ergativních jazyků nebo jazyků s ergativními 

rysy jistě upoutá fakt, že tyto jazyky jsou soustředěny do určitých oblastí a v jiných 

se prakticky nevyskytují. Pokud bychom začali v Evropě a pokračovali směrem na 

východ, jako první bychom mohli uvést baskičtinu, jeden z mála evropských 

13 wikipedia.org 

14 Dixon, 1998 

15 Dixon, 1998:143 

1s Dixon, 1998:2 
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ergativních jazyků, který je plně ergativní na morfologické úrovni. Jdeme-li na 

východ, vidíme, že ergativní rysy mají i všechny tři jazykové rodiny oblasti Kavkazu 

(severovýchodní, severozápadní a jižní), přestože mezi nimi neexistuje žádná 

příbuznost17 . 

Ergativní vlastnosti jsou patrné u starověkých jazyků Blízkého Východu. 

Existují domněnky1s, že proto-indo-evropské jazyky byly ergativní a v některých 

větvích indo-evropské rodiny se rozvinuly ergativní rysy - platí to kupříkladu 

o jazycích anatolské větve, kterými se mluvilo na Blízkém Východě v druhém 

a prvním století před naším letopočtem. Zdá se, že v této době v této části světa 

existovalo větší množství izolovaných skupin či jazyků, které nebyly příbuzné, přitom 

vykazovaly ergativní znaky. 

Ergativní rysy má i klasická arménština, ergativní model podmíněný minulým 

časem/dokonavostí najdeme i v některých jazycích íránské a také indické 

podskupiny. V jazyce burušaski, izolovaném jazyce, jímž se mluví v nepřístupných 

horských oblastech Karákoramu na hranici mezi Kašmírem a Tibetem, také 

nalezneme ergativní flexi v minulých časech. 

Velké množství ergativních jazyků najdeme také v tibeto-barmské jazykové 

skupině. Stejně tak je tomu i v rozvětvené austronéské rodině a velký zastoupení 

mají tyto jazyky také v rodině australské. 

Mezi jazyky s ergativními rysy patří i jazyky paleo-sibiřské. 

Podstatně méně jich nalezneme mezi jazky Severní Ameriky. Asi 

nejznámějším je jazyk eskymo-aleut, který je rozšířen od Aljašky po Grónsko19. 

Silné ergativní vlastnosti mají ovšem jazyky majské rodiny ve Střední Americe. 

Jižní Amerika, jakožto jazykově nesmírně různorodá oblast, ještě stále není 

z lingvistického hlediska dostatečně prozkoumána. S jistotou můžeme říci, že i zde 

existuje velké množství jazyků na nejrůznějších stupních ergativity. 

17 Zdá se, že termín .ergativ" (podle řeckého ergon .práce, skutek, čin") byl poprvé použit v rusky 

psané práci Dirrově (Dirr, A. 1912. 'Rutulskij jazyk' , Sbomik Materialov dlya Opisanija Plemen 

Kavkaza, Tbilisi, 42:3.1-204) o dagestánském jazyce rutul. Termín vešel do obecného povědomí až 

poté, kdy byla Dirrova práce na téma kavkazských jazyků představena roku 1928 v němčině. 

1a Dixon, 1998:3 
19 Zřejmě poprvé se ergativní konstrukcí zabýval Fabricius ve své práci o grónské eskymáčtině. Pro 

ergativní pád ovšem používal termín .nominativus transitivus". 
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Naprosto ojedinělé jsou však ergativní jazyky na africkém kontinentu. Několik 

bychom jich našli například v jazycích západonilských Oižní Súdán). 
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2. ERGATIV V HINDŠTINĚ 

Jak bylo uvedeno výše, hindština jako člen indo-íránské jazykové rodiny je 

ergativní pouze částečně. Má plně akuzativní syntax a ergativita se u ní projevuje na 

morfologické úrovni u dokonavých příčestí tranzitivních sloves: Můžeme tedy říci, že 

je podmíněna videm/ časem. Dokonavost se ovšem může vztahovat i na budoucnost, 

a proto se v hindštině používá také ve futuru a v subjunktivu. 

V hindské větě s dokonavým příčestím tranzitivního slovesa je tedy 

v neutrálním stylu na prvním místě tranzitivní subjekt v nepřímém pádě s ergativním 

pádem (pádem činitele) představovaným postpozicí (záložkou) ne, která nahrazuje 

nominativní pád užívaný ve všech ostatních případech. Tvar příčestí závisí na 

přímém objektu: 

a. Pokud není přímý objekt vyjádřen nebo je vyjádřen vedlejší větou předmětovou či 

přímou řečí, má příčestí tvar neutrální na -á. 

b. Pokud je přímý objekt v akuzativu se záložkou ko (tento tvar se v hindštině 

shoduje s tvarem dativním), má příčestí také neutrální tvar na- a. 
c. Pokud je přímý objekt vyjádřen přímým pádem, který se shoduje s tvarem 

v nominativu, shoduje se s ním příčestí v rodě a v čísle. 

Vzhledem k tomu, že čeština patří mezi jazyky akuzativní, neexistuje jiná 

možnost než překládat ergativní pád nominativem. 

Osobní zájmena mají ve vazbě s ergativem zvláštní tvary, které se liší od 

nepřímého pádu: 

Tabulka 2. Tvary osobních zájmen v ergativním pádu 

singulár plurál 

maT já maT ne ham my ham ne 

/tJ ty ttJ ne I um ty/vy tumne 

yah tento/tato/toto ísne ye tito/tyto/tato in hone 

vah ten/ta/to usne ve ti/ty/ta unhone 

ap Vy ap ne ap Vy ap ne 

Akuzativní záložky ko se používá, většinou pokud je objekt životný nebo 

pokud ho chceme zdůraznit. Běžnější je tedy objekt v přímém pádu a záložky kose 
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spíše používá ve spojení s nepřímým objektem, tedy ve svém dativním významu, 

jehož použití není tak striktně omezeno. 

Kellog nazývá ergativní konstrukce pasivními či neosobními2o s tím, že 

hindské dokonavé příčestí je v podstatě pozměněné sanskrtské dokonavé pasivní 

příčestí, v jehož konstrukcích nastávala shoda mezi tímto příčestím a objektem, 

přičemž logický subjekt byl v instrumentálu. Také Pořízka21 argumentuje, že se jedná 

o vazbu neosobní, jelikož dokonavé příčestí má vlastně pasivní význam (například 

likha psaný). 

Spory o aktivní či pasivní povaze ergativní konstrukce jsou stále živé a této 

problematice se budeme věnovat také v kapitole 2.2. Původ ergativu v novoindických 

jazycích. 

Je třeba uvést, že ne všechna hindská tranzitivní slovesa tvoří vazbu 

s ergativem/agenciálem a stejně tak některá intranzitivní slovesa naopak vazbu 

s pádem činitele umožňují. Jsou to však spíše výjimky a také jim bude patřit jedna 

z následujících kapitol (3.4.4. Tranzitivita). 

2.1. SLOVESNÝ SYSTÉM HINDŠTINY 

Hindský slovesný systém je poměrně jednoduchý. Hindské sloveso má pouze 

jedinou konjugaci (časování) a rozlišujeme u něj následující kategorie: slovesný rod, 

způsob, čas, rod, číslo a osobu. 

Slovesné rody (diateze) má hindština dva- aktivní a pasivní. Rozlišuje dva 

rody jmenných kategorií- mužský (maskulinum) a ženský (femininum); dvě čísla

jednotné (singulár) a množné (plurál); a tři osoby. 

V dalším třídění se ovšem hlasy odborníků různí. Například Kellog22 uvádí 

čtyři slovesné způsoby - indikativ (oznamovací), konjunktiv (přechodníkový), 

imperativ (rozkazovací) a infinitiv (vždy má tuto podobu: slovesný kmen + nil). 

U počtu slovesných časů pak došel k číslu patnáct23. Tento údaj se ovšem neliší 

pouze v lingvistických publikacích, ale také mezi jednotlivými dialekty hindštiny. 

2° Kellog, 1990:239 
21 Ponzka, 1972:178-179 
22 Kellog, 1990:221 
23 Tyto časy dále dělí do tn skupin podle způsobu tvorení: tvorené ze slovesného kmene, tvoi'ené 

z nedokonavého príčestí a tvorené z dokonavého příčestí. 
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Číslo i rod se vyjadřuje flexí, a to téměř ve všech časech. Koncové -a je 

znakem pro singulár maskulina, -e pro plurál maskulina, -ípro singulár feminina a -1 

pro plurál feminina. 

Můžeme říci, že subjunktiv (vyjadřuje žádost, rozkaz, splnitelné přání, nejistotu 

nebo rozvažování v přítomnosti, možný děj apod.24) futurum a imperativ (chápaný 

v tomto případě jako variace futura) se tvoří ohýbáním slovesného kmene a ostatní 

časy pomocí dokonavého či nedokonavého příčestí s modálním slovesem 

v náležitém tvaru. 

K tvoření příčestí nám slouží kmen slovesa, k němuž pro vytvoření 

nedokonavého příčestí připojíme příponu -ta -tli -/í(podle příslušného rodu a čísla). 

Pro vytvoření příčestí dokonavého připojíme ke kmeni podle stejného pravidla 

příponu -ii -S -l 

Existuje ovšem několik sloves, jejichž dokonavé příčestí je tvořeno 

nepravidelně. Mezi nejfrekventovanější patří především tato: 

honá být ~ huá 

mamá zemřít ~ muá/mará 

kamá dělat ~ kiyá 

dená dávat ~ diyá 

lená brát ~ liyá 

jánájít ~ gayá. 

Velmi důležitou roli hraje v hindštině také přechodník. V porovnání s češtinou 

se používá mnohem častěji a také jeho tvoření je velice jednoduché. Tzv. jednoduchý 

přechodník má stejný tvar jako slovesný kmen a přechodník složený vznikne 

přidáním kar nebo méně častěji ke (především u slovesa kama ~ karke). 

Jednoduchého přechodníku se v hindštině také používá při tvorbě průběhových 

časů. Tvoří se vazbou jednoduchého přechodníku plnovýznamového slovesa 

s dokonavým příčestím slovesa rahná a modálního slovesa hona v odpovídajícím 

tvaru. 

Dále se jednoduchý přechodník uplatňuje také ve spojení se slovesy sakna 

moci a cukná dokončit. Tato slovesa, přestože mají tranzitivní význam, v dokonavých 

časech nepoužívají ergativní konstrukce. 

24 Pořízka, 1972:215-216 
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Další velice významnou roli hraje jednoduchý přechodník (či spíše slovesný 

kmen ) ve složených slovesných výrazech (kompozitech) nazývaných intenziva. Ta 

se tvoří spojením slovesného kmene plnovýznamového slovesa se slovesem 

modifikujícím (intenzifikujícím) v patřičném tvaru. 

Funkcí těchto sloves je, jak již bylo naznačeno, intenzifikace, naznačení 

dokonavosti, náhlosti děje. Modifikujícím slovesem bývají především slovesa pohybu, 

z nichž každé vyjadřuje určitý směr (fena- činnost k sobě, pro sebe; dena- činnost 

pro někoho, někomu; paRna- směrem dolů, negativně; uTHna- směrem nahoru, 

pozitivně; ana- pohyb směrem sem, k sobě; jana- pohyb směrem od sebe, pryč), 

stupeň hrubosti, náhlosti (Daln8) nebo například neočekávané či bezmyšlenkovité 

činnosti (baithn8). 

Uvádím typické případy užití, v různých konkrétních situacích se ale může 

význam výrazně lišit. Problémům, které tato slovesa skýtají v souvislosti s ergativní 

konstrukcí se budeme věnovat v kapitole 3.4.2. 

Důležitou součást hindského slovesného systému tvoří také verba-nominální 

výrazy (slovesně-jmenné výrazy/denominální slovesné výrazy). Jsou to složené 

slovesné výrazy, které jsou tvořeny jmennou částí (substantivem nebo adjektivem) 

a slovesem. Verba-nominální výrazy jsou pevné konstrukce- jejich tvar neovlivňují 

jiné větné členy, chovají se jako prostá slovesa. 

V případě, že sloveso je tranzitivní, pak je tranzitivní i celý verba-nominální 

výraz a naopak. Velké množství výrazů tvoří páry - stejné jméno se pojí dle významu 

buď s tranzitivním slovesem kama nebo s intranzitivním honB. 

• slovesně-jmenné výrazy ze substantiv 

tranzitivní 

arambhlsunJ kama začít něco 

KHarc kama utrácet, vydávat 

prem kama milovat 

pasand kama mít rád 

svikar kamapřijímat 

intranzitivní 

arambh/sunJ hona začínat se 

KHarc hona být utrácen, vydáván 

prem hona být milován 
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pasand honě líbit se 

svikar honabýt přijímán 

• slovesně-jmenné výrazy z adjektiv 

tranzitivní 

kam kama zmenšovat 

Khatm kama ukončit 

THik kama opravit 

band kama zavřít 

saf kama vyčistit, uklidit 

intranzitivní 

kam honě být v malém množství 

Khatm hona skončit se 

THik honě být v pořádku 

band honě být zavřený 

saf hona být čistý 

Použití ergativní konstrukce se v těchto případech řídí povahou slovesa- jak 

je patrno z uvedených příkladů, rozlišit mezi tranzitivním a intranzitivním verba

nominálním výrazem je velice jednoduché. 

Součástí verba-nominálních výrazů mohou ovšem být i další slovesa. Patří 

mezi ně například dena, paRna, ana, rahna. Výjimku tvoří vazba tranzitivního slovesa 

dena s podstatnými jmény dikhaia sunal Výrazy sunai dena být slyšet a dikhai dena 

být vidět nedovolují v dokonavých časech vazbu s ergativem. 

Existuje celá další skupina výrazů, jejichž jmennou část tvoří substantiva ve 

funkci přímého předmětu slovesa. Tato spojení jsou již frazeologicky ustálená. Tvar 

příčestí se pak samozřejmě řídí rodem (popřípadě číslem) jmenné části, jež je ve 

funkci přímého objektu. 

ka intazar kama čekat 

ka prayog kama použít 

ka istemal kama použít 

ki talas kama hledat, zkoumat 

ki madad kama pomáhat 

ki kosis kama pokoušet se, snažit se 
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Součástí verbonominálního výrazu může být také sloveso ditranzitivní. Ve vzathu 

mezi přímým a nepřímým objektem pak může být použito různých záložek. 

se mitrla kama přátelit se 

mE sandeh kama pochybovat 

par dhyan dena soustředit se 

se prasn kama ptát se 

2.2. PŮVOD ERGATIVITY V NOVOINDICKÝCH JAZYCÍCH 

Ergativní model byl poprvé pojmenován jako zvláštní označení subjektu 

v souvislosti s kavkazskými jazyky jako je gruzínština25. Stejný druh pádového 

značení je zmíněn také u jazyků jako baskičtina a grónština26 , ale obecně byl ovšem 

pojímán jako "agentivní" nominativ (agentive nominative)27 v opozici k "neutrálnímu" 

nominativu, tedy tomu, co dnes nazýváme nominativem či absolutivem. 

Standardní formulaci tohoto jevu můžeme najít u Fillmorea28 . Plank (1979) pak 

shrnul všechny poznatky následovně: 

a. Ergativní model je takový model, který identifikuje intranzitivní subjekt a přímý 

tranzitivní objekt, jež jsou takto v opozici k tranzitivnímu subjektu. 

b. Akuzativní model je takový model, který do opozice k přímému tranzitivnímu 

objektu staví subjekt tranzitivní i subjekt intranzitivní. 

S největší pravděpodobností patří všechny indo-árijské ergativní jazyky do 

kategorie jazyků aktivních. To znamená, že použití ergativní konstrukce je u nich 

možné i v případě intranzitivních sloves a použití ergativu více méně závisí na stupni 

agentivity. 

V hindštině může sloveso souhlasit pouze se jmennou frází, která je jeho přímým 

argumentem a nenese zjevné pádové označení. Zatímco se zdá, že většina inda

árijských jazyků se drží tohoto schématu a nedovoluje shodu slovesa s argumentem, 

který není v nominativu, některé jiné jazyky to dovolují. Například nepálština dovoluje 

25 Dirr, A. 1928. Einfuhrung in das Studium der kaukasischen Sprachen. Leipzig: Ver1ag der Asia Major 
26 Pott, A. F. 1873. Unterschied eines transitiven und intransitiven nominativs. Beitrage zur 

vergleichenden Sprachvorschung aut dem Gebiete der arischen, celtischen und slawischen Sprachen 

7:71-94 

21 ling.uni-konstanz.de 
28 Fillmore, c. J. 1968. Thecasetorcase.ln Emmon Bach and R. T. Harrns (eds.) 

19 



shodu slovesa se subjektem v ergativu, v gudžarátštině souhlasí sloveso s přímým 

objektem (ať už akuzativně označeným či ne), pokud je subjekt věty v ergativu29. 

Velké množství moderních indo-árijských jazyků má ergativní morfologii, ale žádný 

z nich není ergativní na syntaktické rovině3o. 

Ergativní morfologie ve většině indo-árijských jazyků vykazuje split 

podmíněný časem/videm. To platí i pro hindštinu. Ergativní záložka ne je nutná 

v dokonavém čase. Spojitost mezi ergativitou a dokonavostí mnozí lingvisté řadí 

k jednomu z mnoha faktorů, které přispívají k myšlence, že ergativní konstrukce 

vznikla z konstrukce pasivní. Ovšem ne všechny indo-árijské jazyky jsou ergativní 

pouze částečně. Zdá se, že takovým jazykem je například ásamština31 . 

Dalším velmi častým druhem sp/itu je tzv. NP-spli/32, kdy vykazuje ergativní 

morfologii pouze určitá skupina zájmen. Pro příklad tohoto jevu nám poslouží 

pandžábština, v níž zájmena první a druhé osoby nejsou na rozdíl od třetí osoby 

označena ergativně33. 

Ne všechny indo-árijské jazyky jsou ovšem ergativní. Historicky vzato, 

konstrukce, na níž je ergativita ve všech moderních indo-árijských jazycích založena, 

pochází ze sanskrtu. Nicméně ne všechny moderní jazyky tuto konstrukci převzaly. 

Z geografického hlediska můžeme pozorovat zajímavou skutečnost - v jazycích 

západní podskupiny jako je hindština, maráthština či gudžarátština je ergativní 

konstrukce zachována, přičemž naopak v jazycích podskupiny východní, kam patří 

například bengálština nebo urijština, se tento model nevyskytuje a funguje zde 

akuzativní systém ve všech časech i videch. Ve starších verzích těchto jazyků, 

například ve staré bengálštině, však byla ergativní konstrukce v dokonavém vidu 

používána34. V průběhu vývoje ale tento model z jazyka vymizel a moderní 

bengálština je již plně akuzativní. Kellog3s uvádí, že na východ od Kánpuru se 

ergativní model prakticky nevyskytuje. 

29 ling.uni-konstanz.de 

30 ling.uni-konstanz.de 

31 Devi, J. 1986. Ergatívity: A Hístorical Analysís in Assamese. PhD Thesis, University of Delhi 

32 ling.uni-konstanz.de 

33 ling.uni-konstanz.de 

34ling.uni-konstanz.de 

35 Kellog, 1990:118 
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Existuje mnoho teorií o původu ergativní konstrukce v moderních indo

árijských jazycích. Většina z nich argumentuje právě na příkladě hindštiny. Tyto 

teorie se ovšem vyvíjejí společně s vývojem lingvistiky. 

Raná západní lingvistická literatura zabývající se jihoasijskými jazyky (v 18. 

a 19. století) mluví o ergativu nejen jako o agenciálu (agentive), ale také jako 

o instrumentálu36. Zprvu byla ergativní konstrukce považována za druh pasivní 

konstrukce. Kellog37 tvrdí, že ergativní konstrukce je vlastně konstrukcí pasivní a oba 

pojmy zaměňuje. Tento názor se ovšem díky pokračující vědecké práci stal brzy 

minoritním. 

Vývoj ergativní konstrukce měl směřovat ke své dnešní podobě přes pasivní 

příčestí. Tranzitivní subjekt byl v instrumentálu a objekt v nominativu. 

Můžeme vycházet z poznatku, že pasivní konstrukce mají blízko k dokonavým 

časům, protože obecně vypovídají o současném stavu jako o výsledku nějaké 

dokončené činnosti. Můžeme tedy předpokládat, že částečná ergativita podmíněná 

videm a časem má pasivní původ. 

Dixon3s tvrdí, že přesně to se stalo v indické a íránské větvi indo-evropských 

jazyků (máme pro to dostatečné množství písemných důkazů, přestože mnozí vědci 

tvrdí naprostý opak). Sanskrt a ostatní starověké jazyky indické větve byly plně 

akuzativní. Pak ovšem zmizelo flektivní perfektum a bylo nahrazeno opisnou 

konstrukcí založenou na pasivním příčestí. V nedokonavých časech byl S i A značen 

stejně a O odlišně, ale v dokonavých časech byl O značen stejně jako S, zatímco 

instrumentální pád, který se používal také k označení degradovaného A v pasivních 

konstrukcích, nabyl ergativní funkci k označení A. To vysvětluje split-ergativitu 

moderních jazyků východní skupiny indických jazyků - hindštiny, pandžábštiny, 

rádžasthánštiny, gudžarátštiny, maráthštiny a sindhštiny. V hindštině je 

v nedokonavých časech S i A neoznačeno, ale O má akuzativní záložku ko (pokud je 

určitý či životný) a sloveso se shoduje s S nebo s A v rodě a v čísle. V dokonavých 

časech má nulové značení S a O, zatímco A má ergativní záložku ne a sloveso 

souhlasí s S nebo s O v rodě a v čísle. 

36 ling.uni-konstanz.de 
37 Kellog, 1990:251 
38 Dixon, 1994:190-191 
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Další teorií je, že ergativ je přímým následníkem sanskrtského instrumentálu

ina. Historická fakta ale jasně mluví proti této domněnce. Badatelé devatenáctého 

století jako Beames nebo Kellog si byli vědomi toho, že ne nemůže pocházet ze 

sanskrtského instrumentálu. Jedním z argumentů, který tuto teorii vyvrací, je 

předpoklad vývoje z flektivního morfému -ina na záložku ne, což by znamenalo, že 

muselo dojít k degramatizaci, což je vysoce neobvyklá forma historického vývoje. 

Další problém v teorii vývoje -ina -4 ne je skutečnost, že ergativ se začal v hindštině 

objevovat až v poměrně pozdním období, tedy někdy mezi lety 1600 - 1700. 

Spisovatelé té doby spíše používali nepřímý tvar jmen/zájmen na -e (starý 

instrumentál) v konstrukcích, které bychom dnes nazvali ergativními. Zůstává 

otázkou, proč byl tento instrumentál nahrazen ergativní záložkou ne'39. 

Beames40 tvrdil, že nalezl kořeny moderního ergativu ne v dativním tvaru nE 

používaném v hindském dialektu mughalských provincií během vlády Šáh Džahána. 

Jako argument uváděl, že na dvoře působilo velké množství hinduistických úředníků, 

kteří tak mohli výrazně ovlivnit dvorskou mluvu. 

Zakharyin připisuje původ hindského ne jazykovému kontaktu s tibeto

barmskou skupinou jazyků, používající ergativní tvar na. To ovšem nevysvětluje, proč 

nepálština, jazyk geograficky velmi blízký tibeto-barmským jazykům, používá jako 

ergativní označení Je. Existuje také názor, že ergativ má svůj původ v indo-iránských 

jazycích díky svým kontaktům s kavkazskými ergativními jazyky41. 

Butt42 navrhuje, že ne by mohlo být redukovanou formou sanskrtského lokativu janiye 

(pro, kvůli). Sémanticky může být tento tvar použit agentivně i dativně43. 

Na vývoj ergativity v inda-árijských jazycích tedy stále neexistuje jednotný názor. 

Moderní ergativ nevznikl přímo z pasivní konstrukce, ale z příčestí, jež mělo 

nominální status a později se stalo součástí slovesného paradigmatu. 

39ling.uni-konstanz.de 
40 Beames, J. 1872-79. A Comparative Grammarofthe Modem Aryan Languages of India. Munshiram 

Manohar1al 
41 www.cogsci.ed.ac.uk 
42 Butt, M. 2001. A Reexamination of the Accusative to Ergative shift in lndo-Aryan. ln M. Butt and T. 

H. King Time over Matter: Diachronie Perspectives of Morphosyntax, 105-141. Stanford, Kalifornia: 

CSU Publications 

431ing.uni-konstanz.de 
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Sanskrtský pád instrumentálu není ve většině moderních inda-árijských jazyků 

předchůdcem ergativu44. 

2.3. MORFOSYNTAKTICKÉ PROSTŘEDKY VY JÁDŘENÍ ERGATIVITY 

Každý jazyk má nějaký způsob, jak rozlišit argumenty tranzitivního slovesa

tedy tranzitivní subjekt a objekt (to není nutné u intranzitivních sloves, protože ta mají 

pouze jeden argument). 

Mezi prostředky, které umožňují tyto dvě syntaktické funkce rozlišit patří 

například pořádek větných členů (tento postup se uplatňuje v angličtině), dále to 

může být pádové značení (to je případ češtiny), částice nebo adpozice (prepozice 

nebo postpozice- ty používá právě hindština) nebo označení slovesa odkazující na 

funkci členů. Některé jazyky tyto postupy kombinují4s. 

V akuzativních jazycích bývá méně označeným členem subjekt - nejčastěji 

bývá v nominativu, pokud má jazyk pádové značení a objekt v akuzativu. 

U ergativního jazyka je méně označeným argumentem objekt - nejčastěji 

v absolutivu a subjekt je v ergativu. Oba typy jazyků jsou tedy označeny podle více 

označeného argumentu. 

Vzhledem k tomu, že se k označení základních syntaktických vztahů používá 

především pádů, apozic nebo afixů, tedy morfologických prostředků, navrhuje 

Dixon46 mluvit spíše než o morfologické akuzativitě/ergativitě, o větné (intra-c/ausaP) 

akuzativitě/ergativitě. 

V hindštině se ergativita projevuje na morfologické úrovni a k rozlišení 

argumentů se používá záložek, což není příliš běžný způsob - tranzitivní subjekt 

v dokonavém čase je označen ergativní záložkou ne. Jméno v subjektu musí v tom 

případě být v nepřímém pádu. Hindská zájmena mají ve vazbě s ergativem 

nepravidelné tvary. 

44ling.uni-konstanz.de 

45 Dixon, 1994:39 
46 Dixon, 1994:39 

47 Dixon, 1998 
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2.3.1. POŘADÍ VĚTNÝCH ČLENŮ 

Jelikož je v hindštině syntaktická funkce označena pomocí pádových záložek, 

může být v podstatě pořadí větných členů libovolné, aniž by tím došlo ke změně 

významu nebo k dvojznačnosti. V neutrálním stylu je ovšem obvykle pořádek 

následující: 

a. v intranzitivní větě SV (S je v neoznačeném tvaru- v absolutivu) 

b. v tranzitivní větě AOV (A je v ergativu; O je v neoznačeném tvaru- v absolutivu, 

nebo v akuzativním tvaru se záložkou ko, pokud se jedná o životný objekt nebo 

pokud je objekt zdůrazněn). 

V případech citově zabarvené výpovědi se však může pořádek větných členů 

změnit- například A může stát na posledním místě nebo sloveso na místě prvním. 

Je běžné, že jazyky mohou vypouštět více označený argument. V ergativním jazyce 

jako je hindština tedy nalezneme množství případů, kdy není vyjádřen tranzitivní 

subjekt48. 

2.3.1.1. SUBJEKT 

Subjektem je v intranzitivní větě jediný nutný argument. Problematičtější je 

situace v tranzitivní větě, která má dva i více argumentů. Existují různé způsoby, jak 

od sebe odlišit subjekt a objekt tranzitivní věty. K tomuto účelu slouží nejčastěji 

adpozice (předložky/prepozice nebo záložky/postpozice) nebo pády. 

Jak již bylo uvedeno, v nominativně-akuzativních jazycích má subjekt 

intranzitivní věty stejnou formu jako subjekt věty tranzitivní - většinou je to forma 

neoznačená (pokud jazyk používá pády, jedná se o nominativ). 

Jinak tomu je v absolutivně-ergativních jazycích, kde má stejnou formu 

intranzitivní subjekt a tranzitivní objekt, zatímco tranzitivní subjekt je označen 

odlišným způsobem- v případě hindštiny ergativní záložkou ne. Tvaru intranzitivního 

subjektu (stejně jako tranzitivního objektu), který bývá v tomto případě méně 

označený, se říká absolutiv a formou se shoduje právě s nominativem (výjimkou je 

pouze zvýrazněný objekt- viz kapitola 2.3.1.2.). 

48 V tom případě se samozfejmě nepoužívá ani ergativní záložky ne. 
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V hindštině má při slovesné shodě převahu nad ostatními jmennými frázemi 

neoznačený objekt. Stejně tak jako v jazycích nominativně-akuzativních se tedy 

sloveso shoduje s méně označeným argumentem. 

Ze sémantického hlediska se za subjekt považuje ta jmenná fráze, která 

kontroluje činnost nebo ji iniciuje49. Čím výše na stupnici životnosti je jmenná fráze, 

tím pravděpodobnější je, že má funkci subjektu. 

2.3.1.2. OBJEKT 

V tranzitivní větě o dvou argumentech je základním problémem rozlišení 

tranzitního subjektu a objektu. Jmenná fráze, která není identifikována jako tranzitivní 

subjekt, je automaticky objektem. Poněkud odlišná situace ale nastává 

u ditranzitivních sloves, která mají tři argumenty - tranzitivní subjekt a přímý 

a nepřímý tranzitivní objekt . Mezi ditranzitivní slovesa patří například "ukazovat", 

"dávat" apod. 

Každý jazyk používá specifický postup při rozlišování mezi přímým 

a nepřímým objektem. V hindštině platí, že dar I sdělení I ukazovaná věc (gif/I 

message I thing-shown) je v pozici přímého předmětu a příjemce I adresát I osoba, 

jíž je věc ukazována (recipient I addressee I person-to-whom-it-is-shown) je 

nepřímým objektemso nejčastěji označen dativní postpozicí ko. 

Záložka ko má tedy v hindštině akuzativní význam ve spojení s pnmym 

objektem a dativní význam s nepřímým objektem, ačkoli se oba pády tvarem shodují. 

Jak již ovšem bylo uvedeno, tvaru přímého objektu se záložkou kose užívá pouze 

v případě, že se jedná o životné jméno. U neživotných se záložka používá pouze 

v případě, že chceme objekt zdůraznit a ve všech ostatních případech používáme 

absolutivní tvar, tedy tvar shodný s nominativem. 

Jako i ostatní záložky v hindštině, vyžaduje akuzativní/dativní záložka ko 

nepřímý pád podstatného jména či zájmena. Pokud se záložka ko pojí s osobními 

zájmeny, může mít vzniklý tvar dvě podoby: 

a. vařený pravidelným způsobem (nepřímý pád osobního zájmena+ ko) 

b. zvláštní dativní tvary, vzniklé historickým vývojem zájmenného typu sklonění51 

49 Dixon, 1998:111 

so Dixon, 1994:120 
51 Kostié 
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Tabulka 2.3.1.2. Tvary osobních zájmen v akuzativu/dativu 

singulár plurál 

tvar I tvar ll tvar I tvar ll 

maT mujhko mujhe ham hamko hamE 

tll tujhko tujhe tum tumko tumhE 

vah usko use ve unko unhE 

yah isko ise ye inko inhE 

Nepřímý objekt v hindštině se může pojit také se záložkou se v případě, že 

přísudkem je sloveso sdělení, tedy např. kahná říkat, batáná vyprávět, pllchná ptát 

se apod. Tato slovesa se pojí pouze se záložkou se. 

Ze sémantického hlediska bývá objektem ta jmenná fráze, jež je nejvíce 

ovlivněna činností. Na stupnici životnosti bývá zpravidla níže než subjekt. 

2.3.2. KONGRUENCE 

Sloveso v hindštině vždy souhlasí pouze s neoznačeným argumentem. 

V intranzitivní větě je tímto neoznačeným argumentem intranzitivní subjekt, jenž je 

zároveň jediným argumentem věty. V tranzitivní větě je pak tímto neoznačeným 

argumentem přímý objekt. 

Kachru52 formuluje pravidlo slovesné shody v hindštině takto: 

a. Sloveso souhlasí se subjektem v případě, že je neoznačen. 

b. V případě, že je subjekt označen postpozicí, souhlasí sloveso s jakýmkoli jiným 

neoznačeným argumentem. 

c. V případě, že jsou všechny argumenty označeny, je sloveso ve třetí osobě 

singuláru maskulina. 

Složitější situace ovšem nastává v případě verbo-nominálních výrazů, kdy je 

ve větě obtížnější určit přímý objekt. Jméno, které je součástí výrazu bývá přímým 

objektem pouze v případě, že je jediným argumentem v nominativu: 
(1) 

usne[ERG) ko5is[O,] kf[VP) 

on pokus udělal 

Pokusil se. 

52 Kachru, 1980:65 
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Pokud ovšem verba-nominální výraz představuje činnost objektovou a tento 

objekt je ve větě vyjádřen, predikát se s ním shoduje v rodě i v čísle. Tento objekt 

může být často vyjádřen dalším verba-nominálním výrazem- i tady ovšem platí, že 

za přímý objekt považujeme jmennou část výrazu a nikoli sloveso53. 

Typickým příkladem takové věty, kdy jmennou část verba-nominálního výrazu 

ve funkci slovesné fráze chápeme jako součást slovesa a přímým objektem je 

jmenná část výrazu, který můžeme chápat jako širší objekt (značím podtržením): 
(2) 

usne [ERG] pariSramik (01]/ene se inkar kar diya(VP] (LGh13) 

on odměnu vzít odmítnutí udělal 

Odmítl si vzít odměnu. 

V dalších příkladech je přímý objekt identifikovatelný snáze: 
(3) 

sabhilogo ne [ERG] yah jagah [01] pasand kar li thlp-JP] (LGh9) 

(všichni lidé toto místo měli rádi] 

Všem lidé se toto místo zalíbilo. 

(4) 

maT ne [ERG] kal gáne [01] yad kar /iye haTfYP] (LGh13) 

Dá několik písní se naučil zpaměti] 

Naučil jsem se několik písni nazpaměť. 

(5) 

unhone [ERG] mujh se [02] sau rupaye [01] udhar liye the fYP] /ekin jab tak [AdvP] jíte rahe fYP] vah hameSii (AdvP] merT 

raqam [01]/auTa dene ke pakS mE(AdvL] the fYP] (LGh11) 

(on ode mne sto rupií si vypůjčil ale dokud byl naživu on vždy moji sumu byl pro vrátit] 

Půjčil si ode mě sto rupií, ale dokud byl naživu, chtěl mi tu částku vrátit. 

(6) 

vah [NOM] hAphne lagap-JP) aur usne (ERG] apnl ÁkhE[01] bad kar /T[VP) (LGh86) 

[on těžce oddechovat začal a on vlastní oči otevfel] 

Začal těžce oddychovat a otevřel oči. 

53 Mohanan, T. 1993:165 
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3. EXCERPOVANÝ MATERIÁL 

Zdrojem pro excerpci mi byla sbírka povídek hindsky píšícího satirika Latífa 

Ghonghího. Jedná se tedy o materiál literární povahy, jehož jazykem je standardní 

hindština a výborně tak podle mého názoru reprezentuje současnou hindštinu. Na 

téměř sto stránkách textu se vyskytlo na dvě stě případů, které mi poslužily k ilustraci 

probírané problematiky ergativní konstrukce. 

Soubor excerpovaného materiálu jsem rozdělila podle kategorie přímého 

objektu, který řídí slovesnou shodu ve větách s ergativní konstrukcí. Situací může 

nastat několik. Příčestí má neutrální tvar končící na -a (tedy shodný s tvarem 

singuláru maskulina) v případech, že přímý objekt není vyjádřen nebo je vyjádřen 

vedlejší větou objektovou či přímou řečí. Dále v případě, že je přímý objekt 

zdůrazněn akuzativní záložkou ko a samozřejmě také pokud je objekt v přímém pádu 

v singuláru maskulina. 

Další tvary příčestí už závisí přímo na rodu a čísle přímého objektu, takže 

příčestí končí na -e, pokud je přímý objekt v plurálu maskulina. Na -Tpak končí, když 

je objekt v singuláru feminina a na -1 v případě, že je objekt vyjádřen plurálem 

feminina. 

3.1. OBJEKT NEVY JÁDŘENÝ 

Není příliš obvyklé, aby hindská věta označující tranzitivní děj nevyjadřovala 

objekt. Pokud už se tak stane, jedná se většinou o skupinu několika sloves, u kterých 

je to poměrně běžné. Velmi často je to sloveso dekhna vidět, které v tomto případě, 

kdy není vyjádřen podmět, se objevuje spíše ve významu podívat se. Další možností 

může být také tranzitivní sloveso, které už svým významem vyjadřuje objekt a ten 

tak nemusí být vyjádřen. Jedná se například o sloveso laRna bojovat. Někdy je také 

nevyjádřen objekt patrný z kontextu, i když tato situace nastává velmi zřídka. 
(7) 

meri paRosan ne [ERG) merJ or[AdvD] ek asa bharJ d[STi se [AdvM]--- [0,=0] dekha [VP) (LGh15) 

[moje sousedka mým směrem s pohledem naplněným nadějí se podívala) 

Moje sousedka se na mě podívala s pohledem plným naděje. 

(8) 

usne [ERG) merJor[AdvD]--- [0,=0] dekha [VP) aur dahaR markar rone /agi(VPJ (LGh24) 

[ona mým směrem se podívala a vzlykajíc začala plakat) 

Podívala se mým směrem a s hlasitým vzlykotem začala plakat. 

(9) 

maJne(ERG)IisTkJor(AdvD) -- [0,=0] dekha[VP] (LGh66) 

Uá směrem na seznam se podíval) 
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Podíval jsem se na seznam. 

(10) 

/ekín ís ka [AdvM] paríNam yah [NOM] hua [VP] ki muhalle való ne [ERG] ek din [AdvT] - [01=0] KHOb [AdvM] pila [VP] 

(LGh76) 

[ale toho výsledkem to bylo že obyvatelé čtvrti jednoho dne mnoho se poprali] 

Ale výsledkem toho bylo, že se jednoho dne obyvatelé čtvrti pořádně poprali. 

(11) 

akbar ne [ERG] do Jat(01] markar darMr se [Advl]--- [01=0] nikal diya lha [VP] (LGh86) 

[akbar dva kopance udeřív ze dvora vyhodil (ho)] 

Akbar ho dvakrát kopl a vyhodil ho ze dvora. 

(12) 

bhakt ne[ERG] prabhu ko [Oz] - [01"0] yad kQ!a(VP] (LGh81-82) 

[věřící bohu připomněl] 

Věřící připomněl bohu. 

3.1.1. OBJEKT VY JÁDŘENÝ VEDLEJŠ( VĚTOU OBJEKTOVOU 

Zvláštním typem objektu může být objekt vyjádřený vedlejší větou, takže se 

vlastně nedá tvrdit, že je nevyjádřený. Tato situace je naprosto nejběžnější se 

slovesy typu kahna říkat, batana vyprávět, piichna ptát se, socna myslet (si) apod. 

a mezi všemi tranzitivními větami s ergativní konstrukci představuje významnou 

skupinu. 
(13) 

usne [ERG] mujh se [Oz] kaibar[AdvM]--- [01=0] kaM lha [VP]- tum [NOM] bahut acche [AdvM] ho [VP] (LGh7) 

[on mi několikrát řekl - ty velice dobrý jsi] 

Několikrát mi řekl: .,Jsi moc hodný." 

(14) 

Jogó ne [ERG]- [01=0] kaha(VP]- admi[NOM] ho [VP] to aisa[AdvM]! (LGh7) 

[lidé řekli -člověk je to takový] 

Lidé řekli: "To je člověk!" 

(15) 

thoRJ der pah/e hi[AdvT] usne [ERG]-- [01=0] kahá" /há"[VP]- honí ko [01] kaun [NOM] rok salda hai[VP] (LGh7-8) 

[zrovna před chvílí on řekl -osud kdo může zastavit] 

Ještě nedávno řekl: "'Kdo může zastavit osud?" 

(16) 

maT ne [ERG] - [01=0] kaha lha [VP] ki jab tak [AdvT] paise [01] nahf doge [VP] mai[NO MJ kapRe Je j8ne [01] nahf dOga [VP] 

(LGh8) 

Uá jsem řekl že dokud peníze nedáš já šaty odnést nedovolím] 

Řekl jsem: .Dokud mi nedáš peníze, nedovolím ti odnést si šaty." 

(17) 

janaze mE samillogó se ek ne [ERG] -- [01=0] kahá" [VP] - mame ke bed [Adv TJ admi[NOM] kitna bhári[AdvM] ho jatá hai 

[VP] (Lgh8) 

[v nosítcích zúčastněný jeden z lidi řekl- po zemření člověk jak těžký se stává] 

Jeden z lidí nesoucích nosítka řekl: .,Jak po smrti člověk ztěžkne." 

(18) 

ek admine[ERG]-- [01=0] kaM [VP]- ab[AdvT] yah kabrístan[NOM] hamE[01] choTa[AdvM] paRne laga hai[VP] (LGh8) 

Ueden člověk řekl - teď tento hřbitov nám malý zdát se začal] 
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Jeden člověk řekl: .Teď se nám tento hřbitov zdá malý." 

(19) 

dtlsre ne[ERG)- [01=0] kahá[VP]- kabr[NOM) kahÁ(AdvL) khodijáye[VP) (LGh8) 

(druhý řekl - hrob kde má být vykopán) 

Druhý řekl: .Kde má být vykopán hrob?" 

(20) 

logo ne [ERG] --- [01=0] kaha (VP]- are bhalyah to kisljánvar kl haOOT[NOM] maltlm paRfi hai(VP) (LGh9) 

(lidé řfkali- ale bratře to je nějakého zvlrete kost zdá se) 

Lidé řikali: .Ale bratře, zdá se, že to je kost nějakého zvlrete." 

(21) 

kisl ne [ERG) --- [01=0) dhlre se [AdvM) kaha [VP) - kuch bhl(NOM) ho [VP) mástar [NOM) lha [VP) baRa rágTn tabTyat ka 

(AdvM) (LGh10) 

(někdo potichu řekl- cokoliv buď pán byl velmi veselá povaha) 

Někdo tiše řekl: .Buď jak buď, pán byl hodně veselé povahy." 

(22) 

dtlsre ne[ERG)- [01=0) kaha[VP)- aurqismatvata[NOM) bhl(LGh10) 

(druhý řekl- a šťastlivec také) 

Druhý řekl: .A také měl štěstí." 

(23) 

sabhl ne (ERG) merá mOh [01) aKHirT bar(AdvM] dekha (VP]Iekin kisT ne (ERG)- [01=0) bhl nahT kahá [VP) ki mere cehre par 

(AdvL) KHudá ká nllr[NOM) baras rahá hai[VP) (LGh10) 

[všichni moji tvář naposledy spatřili ale nikdo neřekl že na můj obličej boží světlo pršij 

Všichni naposledy pohlédli na moji tvář, ale nikdo neřekl, že na ni dopadá boží světlo. 

(24) 

maT ne [ERG] man-hl-man [AdvM) - [01=0) kaha thá [VP)- o merT paRosan ke kulte mal(NOM) ábhárT hO (VP) tera (AdvM) ki 

tane[ERG] dopaRosiy6kepremko(01) sahlrtlpmE(AdvM) samajháhai(VP) (LGh13) 

Uá v mysli řekl - pse mé sousedky já jsem ti vděčný že ty lásku dvou sousedů správně jsi pochopil) 

V mysli jsem si řekl - pse moji sousedky, jsem ti vděčný, že jsi správně pochopil lásku dvou sousedů. 

(25) 

paRosiyo ne [ERG) phir saláh [01) dT[VP) --- [01=0] kaha [VP) - are choRo [VP] aughaR bábá ko [01] (LGh28) 

(sousedé znovu radu dali a řekli- ale nechte asketu) 

Sousedé opět poradili a řekli: .Ale nechte asketu." 

(26) 

ek laRke ne [ERG) kavivar kl or (AdvD) ek likha huá kágaz [01) baRHáte hue (AdvM) -- [01=0] kaha [VP)- ham ne [ERG) sab 

[01) /ikh diya hal (VP] ap [NOM) keval anumati ke rap mE[AdvL) yahA[AdvL) hastakSar[01] kar dijiye [VP) (LGh31) 

Ueden chlapec směrem k básníkovi jeden popsaný papír podávaje řekl - my všechno napsali, vy pouze povolení tady podpis 

udělejte) 

Jeden chlapec podal básnikovi popsaný papír a řekl: "Všechno jsme sepsali, vy to tady jen podepište pro povolení." 

(27) 

antmE[AdvT) mujhse(Oz]-- [01=0) kahá(VP)- bádhu ... vahkavitá[01) malne(ERG) naSTkard1[VP) (LGh68) 

(nakonec mi řekl- kamaráde ... tu báseň já jsem zkazil) 

Nakonec mi řekl: .Kamaráde, tu báseň jsem zkazil." 

(28) 

patnl ne [ERG) ek patr [01) bhakt ke ha !ho mE [AdvL) dete hue (AdvM) - [01=0] kaha [VP)- ap se kol afsar [NOM) mi/ne aye 

the[VP) malne[ERG) kah diyá(VP] ki báhar[AdvL] gayehal(VP] (LGh83) 

(manželka jeden dopis do rukou věřícího podávajíc řekla- s vámi nějaký úředník setkat se přišel já řekla že ven šel) 

Manželka podávajíce dopis věř!címu řekla: .Přišel za vámi nějaký úředník, tak jsem mu řekla, že jste šel ven." 

(29) 

hamará savaddátá ne(ERG) -- [01=0) batáyá hai[VP] ki unklyah m[fyu[NOM) svabhavik[AdvM) nahThulthT[VP) (LGh11) 

[náš zpravodaj vyprávěl že jeho smrt přirozená nebyla) 
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Náš zpravodaj sdělil, že jeho smrt nebyla pfirozená. 

(30) 

mere míú ne [ERG]-- [01=0] batayá lha[VP] kí re/[NOM] káli [AdvM] hoti haí[VP] talhá dhuA[01] choRti haí[VP] (LGh57) 

[můj přítel vyprávěl že vlak černý bývá a také kour vypoušt~ 

Můj přítel vyprávěl, že vlak bývá černý a vypouští kouř. 

(31) 

ab [AdvT] kyó mera plcha[01] karrahe ho [VP] ? yamráffi ne [ERG]-- [01=0] pucha[VPJ (LGh46) 

[nyní proč moje pronásledováni děláš? yama se zeptal] 

.Proč mě teď pronásleduješ?" zeptal se Yama. 

(32) 

gurudev apko [02] kitnl racnaE [01] stipadak ne [ERG] sadhanyavad [AdvM] /auTáyl hal [VP] ? rame5 ne [ERG] --- [01=0] 

pOcha[VP] (LGh49) 

[pane učiteli vám kolik děl redaktor s dlky nechal vrátit? raméš se zeptal) 

.. Pane učiteli, kolik děl vám redaktor vrátil s díky zpátky? zeptal se Raméš. 

(33) 

unhóne [ERG]- [01=0] soca [VP] ab [AdvT) kálej ke /aRke [NOM] mujhe [01] kisl bhl hafat par[AdvT] nahT choREge [VP] ve 

[NOM] apne ap par[Advl] Jha/la ulhe [VP] mai[NOM] bhl kítna bevaqtlf hO [VP] ... chl" (LGh33) 

[on si pomyslel teď chlapci z koleje mne za žádných okolností nepustí on sám na sebe se rozhněval já taky takový hlupák 

jsem ... fuj] 

Pomyslel si- teď mě chlapci z koleje za žádných okolnosti nenechajf -a rozzlobil se sám na sebe: já jsem takový hlupák .. .fuj! 

(34) 

mal ne [ERG]--- [01=0] soca[VP] ba/a[01] Tali[VP], roz-roz kl boriyatse [AdvM) to bacaf[NOM] ho gayl[VP] (LGh70) 

Uá jsem pomyslel neštěsti jsem uhnul každodenní nudou úspora nastala] 

Pomyslel jsem si -vyhnul jsem se neštěstí, každodenní nudou jsem ušetřil. 

3.2. OBJEKT SE ZÁLOŽKOU "KO' 

Pokud je přímý objekt určitý, životný nebo zdůrazněný, pojí se nejčastěji se 

záložkou ko. Neurčitý a obecný přímý objekt se s touto záložkou nepojí a zůstává 

v absolutivu, který je tvarem totožný s nominativem. Pokud je objektem jméno 

označující lidskou bytost, je záložka ko povinná Je velmi důležité správně rozlišovat 

mezi přímým a nepřímým objektem, protože mohou mít a často také mají stejný tvar. 

Pokud je nutné použít záložku ko jak u přímého, tak u nepřímého objektu a přímý 

objekt je vyjádřen osobním zájmenem, upřednostňuje se v případě nepřímého 

objektu pravidelné dativní tvoření (tj. nepřímý pád + ko) a u přímého objektu druhá 

varianta založená na tvoření nepravidelném. 

V kapitolách 3.2. - 3.4. jsem podtržením zvýraznila přímý objekt. 
(35) 

kádha dene való ne [ERG] rumal níka/kar[VP] apnl gardantJ par[Advl] ubham paslne kl bOdtJ k o [01] póch8 [VP] (LGh8} 

[nosiči (ti, co dávaji rameno) kapesníky vytáhnuvše na vlastních krcích vyvstávajícího potu kapky utřeli) 

Nosiči vytáhli kapesníky a setřeli si z krku kapky potu. 

(36) 

maT ne [ERG] man-hi-man [AdvM] -- [01=0] kaha lha [VP]- o metf paRosan ke kutte maT[NOM] abhatf hO [VP] tera [AdvM] ki 

f(}ne [ERG] do paRosiyó ke pmm ko [01] sahl nJp mE[AdvM] samajha haí[VPJ (LGh13) 

Uá v mysli řekl - pse mé sousedky já jsem tl vděčný že ty lásku dvou sousedů správně jsi pochopil] 
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V mysli jsem si řekl -pse mojí sousedky, jsem ti vděčný, že jsi správně pochopil lásku dvou sousedů. 

(37) 

kal sam ko [AdvT] kuch mancale asikó ne [ERG] metfpaRosan ko [01] cheRa [VP] (LGh15) 

[včera večer nějací floutci moji sousedku obtěžovali] 

Včera večer moji sousedku obtěžovali nějací floutci. 

(38) 

us ne [ERG] apnl Akhó mE [AdvL] bahte hue [AdvM] Asuó ko [01] galó par [AdvL] rok liya [VP] aur metf or [AdvD] mOh [01] 

karll'e[VP] khaRJ[AdvM] ho gayl[VP] taki mal[NOM] us keprem kl piRa ko [01] samajh sakO [VP] (LGh16) 

[ona ve svých očích tekoucí slzy na tvářích zastavila a mým směrem obličej nastavfc postavená se stala tak abych bolest její 

lásky mohl pochopit] 

Zastavila slzy na svých tvářích, otočila se ke mně, abych mohl pochopit bolest její lásky. 

(39) 

ek haTTe-kaTTe /aRke ne [ERG] kavivar ko [01] kíldkar pakaR /iya[VP] (LGh32) 

Deden statný chlapec básníka skočiv popadl] 

Jeden statný chlapec skočil a popadl básníka. 

(40) 

subah -subah hl[AdvT] usne [ERG] hamare baccó ko [01] kaT khaya [VP] (LGh37) 

[hned ráno on naše děti pokousal] 

Hned ráno pokousal naše děti. 

(41) 

mal ne [ERG] moli ko [01] kamre mE [AdvL] bad kar diya[VP] (LGh38) 

[já Perlu v pokoji jsem zavřel] 

Zavřel jsem Perlu v pokoji. 

(42) 

vaise [AdvM]Iagtahai[VP] malne[ERG] kahT[AdvL] apko[01] bhaSaNdetehue [AdvM] dekhazarílrhai[VP] (LGh43) 

[tak se zdá já někde vás mít proslov viděl jsem jistě] 

Zdá se, že jsem vás jistě někde viděl při proslovu. 

(43) 

vijfían ne[ERG] danavko[01] manav[02] banayá[VP] (LGh54) 

[věda démona člověka vytvořila] 

Věda pfetvořila démona v člověka. 

(44) 

DakTar ne [ERG] bhakt ko [02] ek choTi-si parcl[01] di[VP]aur isare se [AdvM] age baRHne ko [01] kaha [VP] (LGh80) 

[lékař věřícímu maličkou kartičku dal a posunkem dopředu postoupit řekl] 

Lékař dal věřícímu maličkou kartičku a posunkem ho vyzval, aby postoupil dopředu. 

(45) 

/umne[ERG] unhE[01] kahf[AdvL] dekha?[VP] (LGh81) 

[ty jeho kde jsi viděl?] 

"Kde jsi ho viděl?" 

(46) 

sayad kabir ko [02] kejualliv [01] nah{ mi/i hogl[VP]aur bas ne [ERG] zarílr [AdvM] ~ [01] DATa hoga [VP] ki afis mE [AdvL] 

itna pending varli'[NOM] paRá hai[VP] aur vah [NOM] kejual /íii[01]/e raha hai[VP] (LGh72) 

[možná kabírovi dovolená se nedostala a šéf jistě jeho okřiknu! že v kanceláři tolik nevyřízené práce je a on dovolenou si bere] 

Kabír asi nedostal dovolenou a šéf ho jistě okřikl, že je v kanceláři tolik nevyřízené práce a on si bere dovolenou. 

(47) 

us sakalan mE[AdvL] jo kavita [01] chap [VP] use [01] jan/e hai[VP] mal ne [ERG] kaise [AdvM]/ikha? [VP] (LGh71) 

[v tom sborníku tu báseň vytiskl ji víte já jak napsal?] 

.Víte, jak jsem napsal tu báseň, kterou vytiskl ten sborník?" 
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(48) 

aicchik [Adv MJ hone ke bad [AdvTJ bhJ yah viSay [NOMJ aisa [AdvM) tha [VP] ki use [O,] partyek vidyarthT ne [ERG] liya [VP] 

(LGh53) 

[volitelným bytí poté přesto tento předmět takový byl že ho všichni studenti si vzali) 

I poté, co se tento předmět stal volitelným, si jej vybrali všichni studenti. 

(49) 

sipahiy6 ne[ERG] unhE[O,J pakaR /iya[VP] (LGh36) 

[vojáci ho popadli] 

Vojáci ho popadli. 

(50) 

iskabaKHtDayriyene[ERGJ mujhe[O,J barbadkardiya[VPJ (LGh17) 

[ten nešťastný průjem mě zruinovaným udělal] 

Ten nešťastný průjem mě zruinoval. 

(51) 

maT ne (ERG] kaJ Mr(AdvM] inhE [O,] dhakka dekar[VPJ giraya tha [VP] lekin ~[Adv TJ (LGhS) 

[já několikrát ho postrčiv jsem shodil ale teď] 

Několikrát jsem do něj strčil a shodil ho ale teď! 

(52) 

usne (ERG] use [O,] manav[02] banakar hl choRa [VP] (LGh55) 

[ona ho člověka utvořivše pustila) 

Pustila ho, když z něj stvořila člověka. 

3.3. OBJEKT V PŘÍMÉM PÁDU 

Pokud je přímý objekt vyjádřen tvarem v přímém pádu (tzn. bez akuzativní 

záložky ko), pak se s ním tvar příčestí shoduje v rodě a v čísle. 

3.3.1. OBJEKT V SINGULÁRU MASKULINA 
(53) 

patnlne(ERGJ rotehue(AdvM] katankabii[O,J cukaya[VPJ (LGh7) 

[manželka plačíc účet za rubáš zaplatila) 

Manželka s pláčem zaplatila účet za rubáš. 

(54) 

logo ne [ERG] patnJ ko [02] dhlraj[O,J bandhaya [VP] (LGh7) 

[lidé manželku utěšovali} 

Lidé utěšovali manželku. 

(55) 

kabr khodne va/6 ne [ERG] pasma(O,J p6cha [VP] (LGh9) 

[kopáči hrobu pot utřeli] 

Kopáči hrobu si střeli pot. 

(56) 

sabhJ ne [ERG] mera mOh [O,] aKHin Mr[AdvM) dekhá [VP]Iekin kisJ ne [ERG] --- [0,=0] bhJ nahf kaha [VP] ki mere cehre par 

[Advl] KHuda ka nOr[NOMJ baras raha hai[VPJ (LGh10) 

[všichni moji tvář naposledy spatřili ale nikdo neřekl že na můj obličej boží světlo pršij 

Všichni naposledy pohlédli na moji tváf, ale nikdo neřekl, že na ni dopadá boží světlo. 
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(57) 

pulis [NOM] sargarmJ se [AdvM) is baf kl chšnbJn [01] kar rahi hai[VP) sálh hijln /og6 ne [ERG) kabr mE [Advl) unka cehra [01] 

aKHirJ bar[AdvM] dekhš lha (VP] unka kahnil [NOM] hai[VP) ki unkil cehrá [NOM] nJ/a [AdvM] paR gayi/ lha [VP) jo keval zahar 

khilne ka $ak[01] paida karta hai[VP] (LGh11) 

[policie s hortivostf této věci vyšetřování dělá společně ti lidé kteří v hrobě jeho tvář naposledy viděli jejich řeč je že jeho tvář 

modrou se stala což pouze podezření na konzumaci jedu vyvolává] 

Policie tuto záležitost vyšetřuje, přičemž lidé, kteří naposledy viděli jeho tvář v hrobě tvrdí, že jeho obličej zmodral, což budí 

podezření, že požil jed. 

(58) 

usne [ERG) parisramik(01]/ene se inkar kar diya [VP] (LGh13) 

[on vzít si odměnu odmítl) 

Odmítl si vzít odměnu. 

(59) 

ham donO ne [ERG) mi/kar ek gana(01] gaya [VP)jo maT ne [ERG) pah/e se [AdvT) raT liya thii[VP) (LGh14) 

[my oba společně jednu píseň jsme zazpívali kterou předtím jsem se naučil zpaměti] 

Oba jsme si společně zazpívali jednu píseň, kterou jsem se předtím naučil nazpaměť. 

(60) 

ghar [Advl) pahOckar bo/J[VP] - pacas rupaye [01] nika/o [VP) nahl to cil/aOgJ[VP) kitu mne [ERG) merJ izzat par [02] ham/a 

[01] kiya hai[VP) (LGh24) 

[domů přišedší řekla- padesát rupii vyndej když ne tak budu ki'ičet že ty na moji počestnost jsi zaútočil) 

Když přišla domů, řekla: .Dej mi padesát rupií nebo budu křičet, že jsi zaútočil na moji počestnost." 

(61) 

DakTarjilpanJne(ERG) rogJkJnabzpar(AdvL) Mth[01] rakhš[VP] (LGh25) 

[doktor Japonec na tep pacienta ruku položil) 

Doktor Japonec položil ruku na pacient(Jv tep. 

(62) 

maT ne (ERG).capeT" sabd ká spaSTíkaraN(01] mAga(VP) (LGh27) 

Dá vysvětlení slova .. úder" požádal jsem) 

Požádal jsem o vysvětlení slova .úder". 

(63) 

baba ne [ERG] ~[01] d!khilya[VP] (LGh27) 

[bábá břicho ukázal) 

Bábá ukázal břicho. 

(64) 

ham ne [ERG) milr ke asadhya rog ka varNan [01] kiya [VP) (LGh28) 

[my pfitelovy nevyléčitelné nemoci popis jsme udělali) 

Popsali jsme přítelovu nevyléčitelnou nemoc. 

(65) 

jo kám [01] DakTar, vaidya aur aughaR baba [NOM) na kar sake [VP] vah [01] duble sajjan ne [ERG) cuTkJ bajte hl [VP) kar 

diya [VP] (LGh29) 

[tu práci kterou lékař, léčitel ani svatý muž udělat nemohli tu pohublý muž jakmile lusknu! prsty udělal) 

To, co nedokázal lékař, léčitel ani svatý muž, dokázal pohublý člověk pouhým lusknutím prsty. 

(66) 

unhone [ERG] mahsus [01] kiya [VP] kurte ke ildar[AdvL] ha/ka-sa pasiha!(NOMJ (LGh31) 

[on pocit udělal uvnitř kurty lehký pot!] 

Ucítil, že uvnitř kurty lehce zpotil! 

(67) 

maT ne [ERG) aisil [01] kaM [VP) hí kyo ki maJ(NOM] morce par[AdvL] jana [01] cahta hO [VP) ga/tJ(NOM] meň hJ[AdvM] hai 

[VP] (LGh33) 

Dá takové řekl proč já na frontu jit chtěl chyba jenom moje je) 
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Řekl jsem toto: .Proč jsem chtěl jít na frontu, je to jenom moje chyba." 

(68) 

cetávnT dl [VP] ki yadi bhaviSya mE [AdvT] mere sasuraff kutte ne [ERG] mOh [01] calayá [VP] to ve [NOM] uske donď kabare 

[01) foR dEge [VP] (LGh38) 

[varování dal že pokud by v budoucnosti můj pes z tchánova domu tlamu rozjel tak on by jeho obě čelisti rozbil] 

Varoval mě, že pokud se můj někoho pokouše, rozbije mu obě čelisti. 

(69) 

sara/á ne [ERG) mofi ke jhaRe hue [AdvM] roď par[Advl] háth {01] phiráya aur gungunáne /agT[VP] (LGh38) 

{Sarala Perlovy padajíc! na chlupy ruku točila a mumlat začala] 

Sarala hladila Perlu po jeho trnajíci srsti a začala si mumlat. 

(70) 

paRosiyď ne {ERG] pakaRne kl bahut ko5is [01] kT[VP] lekin us ne {ERG] nagar nlgam ke karmcáriyď dvárá diyá gayá {AdvM] 

zahar(01] khá /iyá{VP] (LGh42) 

{sousedé mnoho pokus o chycení dělali ale on pracovníky městského sdružení položený jed snědl] 

Sousedé se velice snažili ho chytit, ale on snědl jed položený pracovníky městského sdružení. 

(71) 

yah {NOM] sockar ki satyaván {NOM] já cuká hai [VP] unhďne {ERG] savilň kl or [AdvD] háth [01] baRHáyá hl thá [VP] ki 

satyavan ne [ERG] khÁskar yamrajji ka dhyán [01] bhág kiyá [VP] (LGh45) 

[toto si pomysliv že satyaván už odešel on směrem k sávitrí ruku přiblížil když satyaván zakašlav yamovu pozornost vyrušil] 

Myslel si, že Satyaván již odešel a natáhl ruku k Sávitrí, když Yamovu pozornost vyrušilo Satyavánovo zakašlání. 

(72) 

maT ne [ERG] unhE [02) so jáne ká áde5 [01] diyá [VP] bád mE [AdvT) kuch /ikhne ká abhinay [01] kiyá [VP] aur phir (AdvT] 

cáde ká hisab [01] kame baiTH gayá [VP] (LGh51) 

Uá jim pokyn jít spát dal poté nějaké písemné cvičení udělal a potom pfíspěvky spočítat jsem s posadil] 

Rozkázal jsem jim, aby šli spát a pak jsem udělal nějaká písemná cvičení a potom jsem spočítal příspěvky. 

(73) 

.bahut acchá" [01] kahkar maT ne (ERG] darvázá [01] bhTtar se (Advl] bad kar liy~P], mA sarsvafi ko [02] man-hf.man [AdvM] 

dhanyavád[01] diyá[VP] aur apná upanyás .uRte ul/O ke pákh"(01] pOrá karne baiTH gayá[VP] (LGh52) 

{.velmi dobře" jsem řekl já dveře zevnitf jsem zavřel matce sarasvatr poděkování dal a vlastního románu .křídla letící sovy· 

k dokončení se posadil] 

Řekl jsem .velmi dobře" a zavřel dveře zevnitf, poděkoval jsem matce Sarasvatí a jal se dokončit svůj román .Křídla letlcí sovy". 

(74) 

in uttaro k o {01) paRHne ke bád {AdvT] maT ne {ERG] yah niSkarS {01] nikala [VP] ki sasan ne {ERG] jo bhT[01] kiya [VP) ucít 

[AdvM] hTkiyá hai(VP] (LGh53) 

(tyto otázky přečtení po já ten závěr našel že vedeni cokoliv udělalo správně udělalo] 

Po přečteni těchto otázek jsem dospěl k závěru, že vše, co vedení udělalo, bylo naprosto správné. 

(75) 

inhďne [ERG] bháratvarS mE[AdvL]janm[01)/iyá[VP) (LGh56) 

(on v Indii narození vzal] 

Narodil se v Indii. 

(76) 

maTne[ERG] use[02] apna TíkaT[01] batayá[VP] (LGh57) 

Uá jemu vlastni lístek jsem ukázal] 

Ukázal jsem mu svůj listek. 

(77) 

yah~[01] maTne[ERG] naka/(01] mat*ar[VP] banayahaí(VP] (LGh58) 

(tento papír já opis udělav jsem vytvofil 

Opsal jsem ten papír. 

(78) 

mafne{ERG]jánna[01] cáhá[VP} kl is veyarfine(ERG} kiskfnakai[01) kThai{VP} (LGh58) 
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Oá vědět jsem chtěl tento žák čl opis udělal] 

Chtěl jsem vědět, od koho tento žák opisoval. 

(79) 

malrf mahoday ne [ERG] bh8SaN[01] jarJ rak ha [VP)- bhut bhaiyo aur ba hano! (LGh60) 

[pan ministr projev pokračoval- duchové bratři a sestry!) 

Pan ministr pokračoval v projevu: .Bratři a sestry duchové!" 

(80) 

aur sab se mahatv kl [AdvM) M/[NOM) hai[VP] ki sarkar ne [ERG) ham bht1fťJ ke liye ~[01] kiya?[VP) (LGh60) 

[a ze všeho nejdítležitější věc je vláda pro nás duchy co udělala?) 

.A ze všeho nejdítležitější věc je - co pro nás duchy udělala vláda?" 

(81) 

mal[NOM) yah [01] to nahf kah sakta [VP] ki muhalle való ne [ERG] kablrdas;T kl kya dasa [01] banayl hogl[VP) lekin mal ne 

[ERG) jab apne muhalle mE [AdvL) sarma;T kl laRkl se [02) /av[01) kama prarábh kiya [VP) to muhalle mE [AdvL) hindu- muslim 

daga [NOM] hote-hote baca [VP) (LGh75-76) 

Oá to nemohu řlci obyvatelé čtvrti jakou kabírovu situaci udělali ale já když ve své čtvrti s šarmovou dcerou lásku začal dělat tak 

ve čtvrti hinduisticko-muslimské nepokoje byvše se zachránil) 

Nemohu říci, do jaké situace obyvatelé čtvrti uvedli Kabíra, ale když jsem se já zamiloval v naši čtvrti do šarmovy dcery, 

zachránil jsem se při hlnduisticko-muslimských nepokojích. 

(82) 

usne [ERG) age kahna[01] sunJ kiya[VP)- mal[NOM] samajh gaya[VP) gaurl[NOMJ hath se [Adv MJ nikal gayl[VPJ isliye mal 

ne [ERG) tanpurá [01) uTHa liya[VPJ aur darbaň kÁgaRe ka ~ [01] surú kiya[VP)(LGh85-86) 

[on dál mluvit začal- já pochopil krasavice po rukou vyšla proto já tánpúru zvedl a dvorskou píseň hrát jsem začal) 

Začal mluvit dál: .Pochopil jsem, že krasavice vyšla po rukou, a proto jsem zvedl tánpúru a začal hrát dvorskou píseň." 

(83) 

malne[ERG) uskesamne[AdvL) thúk[01) diya[VP) (LGh86) 

Oá před něj plivanec dal) 

Odplivl jsem sl před nim. 

(84) 

hJ ne [ERG) merf gaurJ ko [02) jhAsa [01) diya hai [VP) (LGh86) 

[ty mojí krasavicí podvod jsi dal) 

.Podvedl jsi moji krasavici.· 

3.3.2. OBJEKT V PLURÁLU MASKULINA 
(85) 

merT paRosan ne [ERG) do prempatr [01) is prárthna ke sath [AdvM) bhijvaye hal [VP) ki unhE [01) paRHkar mal[NOMJ naraz 

na ho0[VP] (LGh13) 

[moje sousedka dva milostné dopisy s tou prosbou nechala poslat abych je po přečtení já nahněvaný nebyl] 

Moje sousedka mi nechala poslat dva milostné dopisy s prosbou, abych se na ni po jejích přečteni nehněval. 

(86) 

tum [NOM) yadi mere vivah ke samay [AdvT] vivah maDap mE [AdvL) hole [VP) to zarúr(AdvM) dekhte [VP) ki maT ne [ERG) 

pavitr agni ko sakSl[01) mánkar US bORHe ke sáth keva/ fin phere h1[01) Jagaye the [VP) jabki sát pheró ke Md [AdvT) hl 

vaidik rúp se [AdvM) maT[NOM) uskl patnl[NOM] ho sakfi hO [VP) (LGh18) 

[ty kdybys v době mé svatby v obřadnl siní byl jistě bys viděl že já vzavší si za svědka posvátný oheň s tlm starcem pouze tři 

kola udělala zatlmco po sedmi kolech jedině podle véd já jeho ženou mohu být) 

Kdybys byl pfl mé svatbě u obfadu, jistě bys viděl, že jsem s Um starcem za svědectví posvátného ohně obešla jen tři kola, 

zatímco podle véd se mohu stát jeho vdovou pouze po sedmí kolech. 

(87) 

kavivar ne [ERG) kÁpfi ka/am se [Adv MJ hastaksar [01] kiye [VP] (LGh33) 

[básnil< třesouclm se perem odpis udělal) 
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Básník se Třesoucím perem podepsal. 

(88) 

bhagvan ne[ERGJ sakSat [AdvM] dat'San[01] dfre[VPJ (LGh79) 

[bůh hmatatelná spatření dal] 

Búh se zjevil hmatatelný. 

3.3.3. OBJEKT V SINGULÁRU FEMININA 
(89) 

logo ne [ERG] san/oS kT sÁs [01] li [VP] (LGh8) 

[lidé spokojený dech vzali] 

Lidé si spokojeni oddechli. 

(90) 

lekin unki Tmandan aur arthik sthiti ko [01] dhyan mE [AdvL] rakhkar maT ne [ERG] un se [02] yah raqam [01] kabhT bhT[AdvT] 

vapas nahT /i[VPJ (LGh11) 

[ale jeho poctivost a ekonomickou situaci v mysli uchovav od něj tuto částku nikdy jsem si nevzal zpět] 

Měl jsem však stále na mysli jeho poctivost i ekonomickou situaci a nikdy jsem si od něj tuto částku nevzal zpět. 

(91) 

maT ne [ERG] us bilRHe se [02] jab sadT[01] hT nahTkT(VP] to bhala vidhva [NOMJ kaise [AdvM] ho sakli hO[VPJ (LGh18) 

Uá s tím starcem když svatbu jsem neudělala tak dobrá vdova jak mohu být] 

Když jsem se za toho starce neprovdala, tak jak mohu být vdova? 

(92) 

maTne(ERGJ kaTbar(AdvM] koSiS[01] kT[VPJ kibTmarhojaOga(VP] (LGh20) 

Uá několikrát pokus jsem udělal že se nemocným stanu] 

Několikrát jsem se pokusil onemocnět. 

(93) 

unh6ne [ERG] isare se [AdvM] patnT se [02] sigareT(01] mAgJ[VP] (LGh22) 

[on posunkem od manželky cigaretu si vyžádal] 

Posunkem manželku požádal o cigaretu. 

(94) 

mítró ne [ERG] salah [01] dT(VP] ki babaJÍ kT tis [01] pilch /o [VP] ( LGh28) 

[přátelé radu dali že bábájího poplatky se zeptej] 

Přátelé mi poradili: .Zeptej se bábájího, jaké má poplatky." 

(95) 

paRos(yo ne [ERG] phir salah [01] dT[VPJ --- [01=0] kaha [VP]- are choRo [VP] aughaR baba ko (01] (LGh28) 

[sousedé znovu radu dali a řekli- ale nechte aketu] 

Sousedé opět poradili a řekli: .Ale nechte asketu." 

(96) 

duble sajjan ne [ERG) jeb se [AdvL] ek sigareT(01] nikalkar sutgayT(VPJ (LGh28) 

[pohublý muž z kapsy jednu cigaretu vyndav si zapálil] 

Pohublý muž vyndal z kapsy cigaretu a zapálil si. 

(97) 

mitrne(ERGJ ágRaJ[01] /J[VPJ aurho5 mE[AdvL] a gaye (VP] (LGh29) 

[přítel protáhnutr vzal a do vědomí přišel] 

Přítel se protáhnu! a nabyl vědomí. 

(98) 

ap ne [ERG] hamare mitr kT .@!!_[01] bacayT(VPJ apka parisramik? [NOMJ (LGh29) 

[vy život našeho přítele jste zachránil vaše odměna?] 

Zachránil jste život našeho přítele, jaká bude vaše odměna? 
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(99) 

kisine[ERG] avaz[01] di[VP] (LGh32) 

[někdo zvuk dal) 

Někdo se ozval. 

(100) 

cetavni[01] di [VP) ki yadi bhaviSya mE [AdvT] mere sasurali kulte ne [ERG] mUh [01] calaya [VP] to ve [NOM] uske dono 

kabare [01] foR dEge [VP] (LGh38) 

(varování dal že pokud by v budoucnosti mOj pes z tchánova domu tlamu rozjel tak on by jeho obě čelisti rozbil) 

Varoval mě. že pokud se mOj někoho pokouše, rozbije mu obě čelisti. 

(101) 

satyendr ne (ERG] bhi sarala ki tarafdári[01] ki[VPJ (LGh39) 

[satyendr také saralino straněni udělal) 

Také Satyendr se stranil Saraly. 

(102) 

paRosiyo ne [ERG] pakaRne ki bahut ko5is [01] ki[VP] /ekin usne [ERG] nagar nigam ke karmcariyo dvara diya gaya (Adv MJ 

zahar[01] kha liya[VP] (LGh42) 

(sousedé mnoho pokus o chycení dělali ale on pracovnfky městského sdružení položený jed snědl) 

Sousedé se velice snažili ho chytit, ale on snědl jed položený pracovnfky městského sdružení. 

(103) 

itna kahkar ma ta sarasvafi ne [ERG] meri kuTiya .kavi nivas" kifa!S-hin bhUmi se (AdvL] adazan sau gram m1T17[01] nikalf[VP], 

do pacas-pacas ke gole [01] banakar zoro se (AdvM] zamin par[AdvL) de mara[VPJ (LGh48) 

(to řeknuvše matka Sarasvatí ze země v mé chatrči .. přlbytek básníků" která nemá podlahu odhadem sto gramO hHny vzala dvě 

kuličky po padesáti gramech udělavší vší silou na zem hodila) 

Po těchto slovech vzala matka Sarasvati ze země mé chatrče .přlbytek básnlkO", kde nebyla podlaha, asi sto gramO hlíny, ze 

které udělala dvě kuličky po padesáti gramech a ty vši silou hodila na zem. 

(104) 

sam ko (Adv TJ darvaze par(Advl) kisf ne(ERG) dastak[01] di (VP) (LGh52) 

(večer na dveře někdo zaklepání dal) 

Večer někdo zaklepal na dveře. 

(105) 

mai(NOM) abhf.abhi[AdvT] jel se [AdvL] chaTkar a raha h0[VP] ... don6 ne (ERG] KHabar[01] di hai[VP) ki ap [NOM] unki 

zamana! ka prabadh [01] kar dE [VP] ... ve [NOM] aTH din se [AdvT] jel mE [AdvL] saR rahe haf [VP) (LGh52) 

[já právě teď z vězení byv propuštěn přicházlm ... oba zprávu dali že vy zařízeni jejich kauce máte udělat...oni osm dní ve 

vězenl hnijn 

.Přicházlm z vězenl, odkud jsem byl právě propuštěn ... oba mi sdělili, že byste měl zařldit jejich kauci. .. osm dní hnijí ve vězení." 

(106) 

ma i ne [ERG]Janna[01] caha [VP] ki is wdyarfi ne (ERG] kiski nakai[01] ki hai(VP] (LGh58) 

[já vědět jsem chtěl tento žák čl opis udělal) 

Chtěl jsem vědět, od koho tento žák opisoval. 

(107) 

kintu mujhe [02] yah kahte hue (AdvM] dukh [NOM) hota hai [VP] ki kuch jinn bhaiyo ne [ERG] sApradayikta ke nám par 

(AdvM] hamáre bic [AdvL) phOT[01] Dalvákar do guT banáne ki [AdvM] ko$is(01] ki hai[VP] (LGh59-60) 

(ale mně toto řka smutek bývá že někteří bratři démoni ve jménu komunalistu mezi nás rozkol vlévajlce pokus vytvořit dvě 

frakce udělali] 

Ale při těchto slovech mi je líto, že někteří naši bratři duchové se pokusili vytvořit dvě frakce tím, že mezi nás chtěli vnést rozkol. 

(108) 

nayi piRHi ke bhut6 ne [ERG) hamE [02] prAfiy s/ar par (AdvL) sikáyat [01] ki hai [VP) ki unki racnáo ka (AdvM] sahi (AdvM] 

mulyAkan (NOM] nahl ho raha hai[VP] (LGh62) 

(duchové nové generace nám na provinciální úrovni stížnost udělali že jejich děl správné hodnocení nenn 

Duchové nové generace si nám na provinciální úrovni stěžovali, že jejich díla nejsou správně hodnocena. 
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(109) 

maT ne [ERG] STrSaklJ kTI.5bTstlcT[01] paRHn.§ pr.5r.5bh kT[VP] (LGh68) 

Dá seznam dlouhých nadpisó začal číst] 

Začal jsem číst seznam dlouhých nadpisó. 

(110) 

maT ne [ERG] abhyárthjl kT kavifá kT [AdvM] KHtlb tátff[01] kT[VP] (LGh69) 

Uá abhyárthovy básně velkou chválu udělal] 

Velmi jsem pochválil Abhyárthovu báseň. 

(111) 

maT ne [ERG]--- [01=0] socá[VP] ba/á[01] Ta/i[VP], roz-roz kT boriyat se [AdvM] to bacat[NOM] ho gayT[VP] (LGh70) 

Dá jsem pomyslel neštěstí jsem uhnul každodenní nudou úspora nastala] 

Pomyslel jsem si- vyhnul jsem se neštěstí, každodenní nudou jsem ušetřil. 

(112) 

sábhav [AdvM] hai [VP] kabTrdás ne [ERG] pa/nT kT bTmárl ká baháná [01] banákar[VP] kejual liv kT eplíkesan [01] di ho [VP] aur 

bás[NOM] táR gayá ho [VP] ki kabir[NOM] carl<"á[01] de raha hai [VP] (LGh72) 

[možné je kabír záminku manželčiny nemoci udělav žádost o dovolenou podal a šéf uhodl že kabír podvod dává] 

Možná, že si Kabír vymyslel záminku, že je jeho žena nemocná a šéf uhodnu!, že Kabír podvádí. 

(113) 

maT[NOM] yah [01] to nahT kah sakfá [VP] ki muhalle vák5 ne [ERG] kabirdásjl kl kyá daSá [01] ban.5yl hogl[VP] /ekin maT ne 

[ERG] jab apne muhal/e mE [Advl] 5armájl kT/aRkl se [02]/av[01] kamá práriibh kiyá [VP] to muhal!e mE [AdvL] hindtl- muslim 

d.§gá [N OM] hote-hote bacá [VP] (LGh 7 5-76) 

Uá to nemohu říci obyvatelé čtvrti jakou kabírovu situaci udělali ale já když ve své čtvrti s šarmovou dcerou lásku začal dělat tak 

ve čtvrti hinduisticko-muslimské nepokoje byvše se zachránil] 

Nemohu říci, do jaké situace obyvatelé čtvrti uvedli Kabíra, ale když jsem se já zamiloval v naší čtvrti do Šarmovy dcery, 

zachránil jsem se při hinduisticko-muslimských nepokojích. 

(114) 

ab [AdvP] socfá hO [VP] jab kabirdásjl ne [ERG] apne pOre }wan mE [AdvT] yah bhedbháv miTáne mE [Advl] saphaltá [01] 

priipt na kT[VP] to maT[NOM] do-cár varSlJ mE[AdvT] kyá saphaHá[01] priipt kar !Ogá[VP] (LGh76) 

[teď přemýšlím když kabír za celý svój život v mýcení této diskriminace úspěch nezískal tak já za dva čtyři roky jaký úspěch 

získám] 

Přemýšlím, že když Kabír za celý svój život nebyl v tomto mýcení diskriminace úspěšný, tak jakého úspěchu dosáhnu za pár let 

já. 

(115) 

bhakt ne [ERG] mahsOs kl[VP] ek pratídhvani[01] (LGh80) 

[věřící ucítil ozvěnu] 

Věřící ucítil ozvěnu. 

(116) 

DákTarne[ERG] bhaktko[02] ekchoTi-slparcl[01] di[VP] auriSárese [AdvM] ágebaRHneko[01] kaM[VP] (LGh80) 

[lékař věřícímu maličkou kartičku dal a posunkem dopředu postoupit řekl] 

Lékař dal věřícímu maličkou kartičku a posunkem ho vyzval, aby postoupil dopředu. 

(117) 

dinb.§dhu mal ne [ERG] ápkl avafár kT baRJ pratlkSá [01] kl [VP] aur ant mE [AdvT] sarkiir1 DákTar ko [02] fin rupaye [01] de 

áyá![VP] (LGh81) 

[příteli já velké čekání vašeho vtělení jsem udělal a nakonec státnímu lékaři tři rupie šel dát!] 

.Příteli, velice dlouho jsem čekal na vaše vtělení a nakonec jsem šel dát tři rupie státnímu lékaři!" 

(118) 

maTne[ERG] pahcannek1ko5i5[01] k/[VP] kintunapahcansaká[VP] (LGh84) 

Dá pokus poznat udělal ale poznat nemohl] 

Pokusil jsem se (ho) poznat, ale nemohl jsem. 
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3.3.4. OBJEKT V PLURÁLU FEMININA 
(119) 

pOch hilakar usne [ERG] meň badhaiyA [01] svíkar kf[VPJ (LGh42) 

[zavrtěv ocasem on moje gratulace pi'ijal] 

S vrtěním ocasu pi'ijal moje blahopřání. 

(120) 

gurudev apko [02] kilnJ racnaE [01] sApadak ne [ERG] sadhanyavad (AdvM] /auTáyí haí[VPJ ? rame5 ne [ERG]- [01=0] 

pt1cha(VPJ (LGh49) 

[pane učiteli vám kolik děl redaktor s díky nechal vrátit? raméš se zeptal] 

.Pane učiteli, kolik děl vám redaktor vrátil s dfky zpátky? zeptal se Raméš. 

(121) 

sac-sac(01) bataiye(VPJ apne[ERG] ajtak[AdvTJ kilnJracnaE[01) corí(01) karl<"e[VPJiikhíhaT?(VPJ (LGh49) 

[celou pravdu řekněte vy dodnes kolik děl krádež udělav jste napsal?] 

"Povězte pravdu, kolik děl jste dodnes napsal tak, že jste je ukradl?" 

(122) 

usne [ERG] apne jívankal mE[AdvT] kaJ laRaiyÁ (01] kf[VP] (LGh54) 

[on ve svém životě několik sporů udělal] 

Ve svém životě vyvolal několik sporů. 

(123) 

bht1t6 ne[ERG] taiQIA[01) bajaf[VP) (LGh59) 

[duchové tlesknutí rozezněli] 

Duchové zatleskali. 

(124) 

is ke Md[AdvT] aur bhí anya vargti ne [ERG] apní kaTHinaiyA(01) samne rakhf[VPJ (LGh62) 

[potom také další různé skupiny své potlže předložily] 

Potom své problémy předložily také různé další skupiny. 

(125) 

s/tar maSín [01] calate-ca/ate [VP] unhóne [ERG] do nayí kavitaE [01]//khf[VP] aur kOTHit [AdvM] ho gaye [VP] (LGh65) 

[šicí stroj poháněje on dvě nové básně napsal a otupělý se stal] 

Pi'i práci na šicím stroji napsal dvě nové básně otupěl. 

(126) 

ve [NOM] bole [VP]- badhu. .. maT ne [ERG] /Jn malhe mE[AdvT] /Jn kavitaE[01)1ikhí haí[VPJ (LGh69) 

[on řekl -kamaráde ... já za tři měsíce ti'i básně jsem napsal] 

Řekl: .Kamaráde, za tři měsíce jsem napsal tři básně." 

(127) 

sasan ne [ERG] janjáti ta/ha Mim jati ke logó ke liye [02] DHer-sJ suvidháE(01) dí haí[VP) (LGh75) 

[vláda pro kmeny a původní obyvatelstvo mnoho výhod dala] 

Vláda dala kmenům a původnímu obyvatelstvu mnoho výhod. 

(128) 

bole [VP]- vast maT ne [ERG] tumhaň sikáyatE [01] noT kf[VPJ bhaktó par [AdvL] jalrjab atyacar [NOM] hole haí[VPJ maT 

[NOM] harbar(AdvTJ avatiir [01] teta hO[VP) (LGh79) 

[řekl - děti já vaše stížnosti zaregistroval na věřících když útlak bývá já vždycky vtělení beru] 

Řekl: "Děti, znám všechny vaše stlžnosti a pokaždé, když jsou věřící utlačovaní, vezmu na sebe vtělení." 

3.4. SUBJEKT NEVY JÁDŘENÝ 

Pokud z kontextu jasně vyplývá, kdo je v roli tranzitivního subjektu, je 

v hindštině poměrně běžné, že nemusí být ve větě explicitně vyjádřen. Velice často 
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se to týká sloves uvedených výše, která obvykle vyjadřují předmět vedlejší větou 

objektovou nebo přímou řečí. V takovém případě se nepoužívá ani ergativní záložky 

ne. 
(129) 

sel Taiks áfis kecaprasise(02] púcha[VP]- suna (VP] kuch(NOM] ?(LGh81) 

[prodejní daně poslfčka (on) se zeptal -slyšel jsi (ty) něco?] 

Zeptal se poslíčka z daňového úřadu: .Slyšel jsi něco?" 

(130) 

man mE[Advl] kaha hogá(VPJ- beTa kabir, liJ Dái-Dái(NOM] to maipát-pát(NOM] (LGh73) 

[(on) v duchu řekl bude- kabíre synu, vyznám se v tom lépe než ty] 

Asi si v duchu řekl: .. Kabíre synku, vyznám se v tom lépe než ty." 

(131) 

ptlchá [VP] - ápko [02] kaun-sá SirSak(NOM] pasád áyá [VP] ? (LGh66) 

[(on) se zeptal- vám který titulek milý přišel?] 

Zeptal se: .Který titulek se vám Hbil?" 

(132) 

kuch sockar kahá [VP]- lekin yár ek bát(NOM] hai[VP] (LGh39) 

[něco popřemýšlev (on) řekl- ale kamaráde jedna věc je] 

Chvíli přemýšlel a pak řekl: • Kamaráde, je tu jedna věc." 

(133) 

kahá [VP]- mujhe [02] kuttó se baRá [AdvM] Dar(NOM]Iagtá hai[VP) (LGh38) 

[(on) řekl- mně ze psů velký strach je] 

Řekl: .Hrozně se bojím psů." 

(134) 

kahá hai [VP] - moff apke pás [Adv ll rahegá [VP] to ek din [AdvT] kavitá ke kSetr mE [Advl) nám [01] paidá kar lega [VP) 

(LGh37) 

[(ona) řekla- perla u vás zůstane tak jednoho dne na poli básně jméno vyrobené udělá] 

Řekla: .Když u vás Perla zůstane, udělá si jméno na poli básně." 

(135) 

socá(VP].DákTar(NOM) hai[VP] ya págai(NOM] "ascarya se [AdvM] púchá(VP]- kyá(01] kahá(VP] ?(LGh25) 

[(já jsem) myslel .doktor je nebo blázen" s údivem se zeptal- co řekl (jste)?] 

Myslel jsem si- je to doktor nebo blázen?- a udiveně se zeptal: .. co jste to řekl?" 

(136) 

samajháyá(VP]- bahan Opar vale par(Advl) bharosa(01] rakho [VP) (LGh23) 

[(lidé) vysvětlovali -sestro tomu nahoře víru polož] 

Vysvětlovali: .,Sestro, důvěřuj tomu nahoře." 

(137) 

naukarse(02] kaha(VP]- dekho[VP], kaun(NOM] hai[VP] (LGh23) 

[(on) sluhovi řekl -podívej se, kdo je] 

Řekl sluhovi: .. Podívej se, kdo to je." 

(138) 

phir púchá(VP]- yah sab[NOM] kaise ho gayá(VP]. bha7. (LGh22) 

[opět (já jsem se) zeptal- to vše jak se stalo, bratře!) 

Znovu jsem se zeptal: .. Jak se to všechno stalo, bratře?" 

(139) 

soca[VP], inse siRHiyó se girna(01] hisíkh lOga [VP] (LGh21-22) 

[(já jsem) si pomyslel, od něj ze schodů padat se naučím] 

Pomyslel jsem si, že se od něj to padání ze schodů naučím. 
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(140) 

soca lhá [VP] subah [AdvT] Dáyriyá [NOM] ho jáyegá [VP] ( LGh20) 

[Oá jsem) myslel ráno průjem bude) 

Myslel jsem si, že ráno budu mit průjem. 

(141) 

kahá[VP)-jo(NOM) honá /há[VP), so ho gayá(VP) (LGh7) 

{(lidé) řekli- co mělo být, to se stalo) 

Řekli: ·co se mělo stát, to se stalo." 

(142) 

bamuski/[AdvM] ek bhajiyá[01] kháyá lhá [VP) aur sát din tak (AdvT) bistar par[AdvL] paRe rahe [VP) (LGh21) 

(stěžl jedno sousto snědl a sedm dni na posteli položen zůstal] 

Snědl stěžl jedno sousto a sedmí dni pak zůstal v posteli. 

(143) 

dorupayejÁckamekiffs[01) ff[VP] (LGh26) 

((on) dvě rupie prohtidku uděláni poplatek vzal) 

Vzal si dvě rupie jako poplatek za prohlídku. 

(144) 

davá[01]likh di[VP) :Sahar ká sabse acchá(AdvM] bhojná/ay(NOM] sadar bázár mE(AdvL] hai[VP) (LGh26) 

[(on) lék napsal: města nejlepší jídelna na sadar bazaru je) 

Předepsal lék: nejlepší jídelna ve měste je na Sadar bazaru. 

(145) 

fáil ke kisi TáipD kagaz par[AdvL) .SQ'en/[01]/íkhá[VP] (LGh27) 

((on) složky na nějaký popsaný papír "důležité" napsal] 

Na nějaký papír ve složce napsal .důležité". 

(146) 

mitr ke peT par(AdvL]/á/ kapRá[01) lapeT oYyá[VP) (LGh28) 

((on) na přítelovo bi'icho červenou látku omotal) 

Omotal přítelovo břicho řervenou látkou. 

(147) 

rát mE[AdvT) ek sá/17 [AdvM) bárah kaviláE[01]likh Dá!T[VP) (LGh37) 

((on) v noci najednou dvanáct básni napsaq 

V noci napsal celých dvanáct básní. 

(148) 

naukrf ke /iye dar-dar[Advl) bhaTká [VP) a nt mE (Adv TJ hatás hokar (AdvM) átmahatyá [01)kar ff[VP) (LGh63) 

((on) kvůli zaměstnáni od dveřf ke dveřím se toulal nakonec zoufalým byv sebevraždu udělal) 

Chodil kvůli zaměstnáni od dveří ke dveřím a nakonec ze zoufalství spáchal sebevraždu. 

(149) 

is/iye pahle [AdvT] sab Sir Sak [01)Hkh Dále [VP) bád mE[AdvT) kavitá[01) likhi[VP) (LGh68) 

[proto Oá jsem) nejdřív všechny titulky napsal potom báseň napsal) 

.Proto jsem nejdřív napsal všechny titulky a potom báseň." 

(150) 

aur bhakt ke háthó par[Advl) pAc kilo 5arbati gehO ká panmT[01) rakh diyá [VP) (LGh82) 

[a (on) do věřícího rukou pět kilo bleděrůžové pšenice povoleni položil] 

A vložil do rukou věřfcího poukaz na pět kilo bleděrůžové pšenice. 

(151) 

/ekin kuch [NOM) sockar kháff hálh [01] báhar[Advl) nikál/iyá[VP] (LGh87) 

[ale Oá) něco popřemýšlev prázdnou ruku ven vystrčil) 

Ale já jsem chvfli přemýšlel a pak vystrčil ruku ven. 

(152) 

us sákalan mE[AdvL]jo kavitá[01] chapt[VPJ use [01]ján/e hai[VP]mai ne [ERG] kaise [AdvM]/ikhá?[VP] (LGh71) 
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[v tom sborníku tu báseň vytiskl ji víte já jak napsal?] 

.Víte, jak jsem napsal tu báseň, kterou vytiskl ten sborník?" 

3.5. SLOŽENÁ SLOVESA 

Složené slovesné výrazy nazývané také intenziva, mají v souvislosti 

s ergativní konstrukcí významnou roli. Jak již bylo uvedeno, kompozita se tvoří 

spojením slovesného kmene plnovýznamového slovesa s modifikujícím slovesem 

v příslušném tvaru. 

Tato slovesa slouží k zachycení děje zvláště intenzivního, nenadálého, 

nečekaného a především dokončeného. Dokončenost je určující pro použití ergativní 

konstrukce, záleží zde ovšem také na slovesech tvořících složený výraz, zda může 

být tato konstrukce použita. 

Nejčastěji bývají modifikujícím slovesem slovesa pohybu, která mohou 

vyjadřovat směr, hrubost, náhlost nebo neočekávanou činnost. 

Vzhledem k ergativnímu značení se složená slovesa chovají následujícím 

způsobem: 

a. Pokud všechny složky výrazu vyžadují ergativní konstrukci, vyžaduje ji celé 

slovesné kompozitum. 

b. Pokud některé sloveso záložku ne nepovoluje, potom ji nepovoluje ani celé 

složené sloveso. 

Žádné z modálních sloves nepovoluje záložku ne, ale v případě, že sloveso je 

následováno modálním slovesem, je konstrukce subjektivní, tzn. že sloveso souhlasí 

se subjektem54. 

V následujících příkladech jsem podtržením zvýraznila složená slovesa. 
(153) 

ma i ne [ERG] uske jORe mE[Advl] gu/áb ká phOI(01] khós diyá [VP] (LGh13) 

Uá do jejího drdolu květ růže jsem zastrčil] 

Zastrčil jsem jí do drdol růžový květ. 

(154) 
do grante ki mehnatpar(AdvT] ek choTi-si haDDT ke TukRe ne [ERG] pánT]01] pher diyá [VP] (LGh9) 

[po dvou hodinách námahy jeden maličký kousek kosti vodu otočil] 

Po dvouhodinové dfině jeden maličký kousek kosti změnil situaci. 

(155) 

mereekmitrne(ERG] asisTenTkTjebmE(AdvL] ekdoká noT(01] thOsdlj'á[VP] (LGh27) 

Ueden můj přítel do asistentovy kapsy jednu dvourupiovou bankovku nacpal] 

Jeden můj přítel nacpal asistentovy do kapsy dvourupiovou bankovku. 

54 Kostié 
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(156) 

ek JaRke ne [ERG) kavivar kJ or [AdvD) ek likhii huii kágaz [01] baRHáte hue [AdvM) kahá [VP] - ham ne [ERG] sab [01)Iikh 

dljá hai[VP] áp [NOM] keval anumati ke rap mE[AdvL] yahÁ [AdvL] hastákSar[01] kar dljlje [VP) (LGh31) 

Ueden chlapec směrem k básníkovi jeden popsaný papír podávaje řekl- my všechno napsali vy pouze povolení tady podpis 

udělejte) 

Jeden chlapec podal básníkovi popsaný papír a řekl: .. Všechno jsme sepsali, vy to tady jen podepište pro povolení." 

(157) 

dusre ne[ERG) pás rakhá DáDá[01] uthá l(yá[VP] (LGh32) 

[druhý vedle položenou húl zvedl) 

Druhý zvedl vedle položenou hůl. 

(158) 

saralá ne [ERG) daNázá [01) k hol diyá [VP) (LGh38) 

[sarala dveře otevřela] 

Sarala otevřela dveře. 

(159) 

uská tisrá prSTH [01] mofi ne [ERG) apne paine dAnto se [AdvM] pháR Dá/á thá [VP) (LGh42) 

Ueho třetr stránku perla svými ostrými zuby roztrhal) 

Jeho třetí stránku roztrhal Perla svými ostrými zuby. 

(160) 

vaise [AdvM) maT ne [ERG] ápkJ yojná ke viSay mE [Advl) ba hul kuch [01] sun rakhá hai[VP] (LGh43) 

[takto já v záležitosti vašeho plánu velmi mnoho jsem slyšel) 

Slyšel jsem mnoho o vašem plánu. 

(161) 

ala: unh6ne [ERG] yah viSay[01] aicchik [AdvM] kar diyá [VP) (LGh53) 

[proto on tento předmět volitelným udělal] 

Proto udělal tento předmět volitelným. 

(162) 

maJne[ERG) usse[02] saurupaye_[01] udhárlerakhelhe[VP)(LGh7) 

Uá od něj sto rupií jsem si půjčil] 

Půjčil jsem si od něj sto rupií. 

(163) 

logo ne [ERG] mim ke DHele [01] cun liye [VP] aur meň kabr par [Advl] mim[NOM] Dál dJ gayí[VP] (LGh1 O) 

[lidé hroudy hlíny vybrali a na můj hrob hlína byla naházena] 

Lidé vybrali hroudy hlíny a ta byla naházena na můj hrob. 

(164) 

pure5arírmE[AdvL] dhunone[ERG) áDe[01] derakhehaí[VP] (LGh25) 

[v celém těle červotoči vajíčka nakladli] 

Červotoči nakladli vajíčka do celého těla. 

(165) 

aughaR bábá ne [ERG]_ghuTne [01] Tek diye [VP] (LGh28) 

[asketa kolena opřel] 

Asketa si klekl. 

(166) 

kabírne[ERG) pAc rupaye[01] tof!! hJ/iye h6ge[VP) (LGh74) 

[kabír pět rupií si asi vzal) 

Kabír si tedy asi vzal pět rupií. 

(167) 

kabírdásji ne [ERG] udháň aur karz niváraN ke liye DHer sáre dohe [01]Iikh Dále [VP] (LGh7 5) 

[kabírdás pro odstranění půjček a dluhů mnoho dvojverší napsal) 

Kabír napsal mnoho dvojverší, aby se zbavil pohledávek a dluhů. 
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(168) 

dtlsňjagah meň kabr ke báztJ se [AdvL]/eTe [Adv MJ mere Slk5adhikán[NOM] the [VP] jinhOne [ERG] hal hT mE[AdvT] kuE mE 

[Advl] ktldkar[VP] átmahatyá [01] kar li thT[VP] (LGh9) 

[na dalším místě vedle mého hrobu položený náš školní inspektor byl který nedávno skočiv do studně sebevraždu udělal] 

Na dalším místě byl podle mého hrobu pochován náš školní inspektor, který pfed nedávnem spáchal sebevraždu skokem do 

studny. 

(169) 

átmahatyá ká káraN [NOM] ajflát[AdvM] thá [VP]Iekin loga ne [ERG] yah gala! afváh [01] uRá di thT[VP] ki unke khiláf sarkárT 

paiso ke gaban ká mámlá[01] putis caláne válf[AdvM] thJ[VP] (LGh9) 

[dúvod sebevraždy neznámý byl ale lidé tuto fámu rozšířili že proti němu vládních peněz zpronevěry přlpad policie vedla] 

DOvod sebevraždy byl neznámý, ale lidé rozšínli fámu, že proti němu policie vedla vyšetřováni v záležitosti zpronevěry státnlch 

peněz. 

(170) 

logiJ mE [Advl] aisT dhárNá [NOM] hai [VP] ki sikSá vibhág mE [Aclvl] vyápt [AdvM] bhraSTácar se tlbkar unhOne [ERG] 

átmahatyá[01] karlihai[VP] (LGh11) 

[mezi lidmi taková víra je že ve školství rozšířenou korupcí byv omrzen on sebevraždu udělaq 

Lidé věří, že ho omrzela ve školství rozšlřená korupce a spáchal sebevraždu. 

(171) 

pichle fin diniJ mE savan mE[AdvT] mal ne [ERG] prem kT spTD [01] baRHá di[VP] (LGh13) 

[poslednl tři dny v sávanu já rychlost lásky jsem zvýšil] 

Poslednl ti'i dny sávanu jsem zvýšil rychlost lásky. 

(172) 

maJne[ERG] dáRHT[01] baRHá /f[VP] (LGh17) 

Dá vousy nechal si narust] 

Nechal jsem si narůst vousy. 

(173) 

paRosT ne [ERG] sáyad iske bád[AdvT] DáyrT[01]fikhná bád kardJ[VP] (LGh19) 

[sousedka asi poté denlk psát přestala] 

Sousedka asi potom přestala psát deník. 

(174) 

mafne[ERG] ptJrJdibbT[01] sOdh /f[VP] lekin koJchlk[NOM] nahT á/[VP] (LGh23) 

Dá celou krabičku jsem vyšňupal ale žádné kýchnutí nepfišlo] 

Vyšňupal jsem celou krabičku, ale nekýchnul jsem. 

(175) 

sipáhiyo ne [ERG] pakaR [01] fez kar di[VP] (LGh36) 

[vojáci sevřeni pevnější udělali] 

Vojáci sevření upevnili. 

(176) 

kavivar ne[ERG] púr1tákat[01]1agá di[VP] (LGh36) 

[básnfk celou sílu napnul] 

Básník napjal všechny sny. 

(177) 

ma/ne [ERG] kulte ke gate mE[AdvL]IaTald [Adv MJ záfir[01] khol di[VP] (LGh38) 

Dá na psově krku visící fetěz jsem otevřel] 

Sundal jsem psovi řetěz z krku. 

(178) 

satyendr ne [ERG] sigare T[01] sulgá lf[VP] (LGh39) 

[satyendr cigaretu si zapálil] 

Satyendr si zapálil cigaretu. 
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(179) 

apke motfne[ERG] to diisre muhal/e ke kutto ko[01] sameTkar[VP] ek samili[01] bana /i[VP] (LGh41) 

[váš perla psy v druhé čtvrti sebrav dohromady jedno sdruženi vytvofil] 

Váš Perla sebral dohromady psy z jiné čtvrti a vytvořil sdruženi. 

(180) 

tabhf[AdvT] kisTke fez Mm ne[ERG] satyavan kTekagrtá[01] bhag kardT[VP] (LGh43) 

[tehdy něčí hlasitá trubka satyavánovo soustředěni porušila] 

V tom okamžiku nějaké hlasité zatroubeni porušilo Satyavánovo soustředění. 

(181) 

abhyarthjT ne[ERG] merT or[AdvD] ek labT STrSako kl [AdvM]/is7]01] baRHa dT[VP] (LGh66) 

[abhyárth mým směrem dlouhých nadpisů seznam podal] 

Abhyárth mi podal seznam dlouhých nadpisů. 

(182) 

ant mE[AdvT] mujhse[02]--- [01=0] kaM [VP]- badhu ... vah kavita[01] maT ne [ERG] naST kar dT[VP] (LGh68) 

(nakonec mi řekl- kamaráde ... tu báseň já jsem zkazil] 

Nakonec mi řekl: .Kamaráde, tu báseň jsem zkazil." 

(183) 

malhe[ERG] dhTre se [AdvM] darKHast[01] age [AdvL] baRHá dT[VP] (LGh78) 

fiá pomalu žádost dopředu posunul] 

Pomalu jsem předložil žádost. 

(184) 

lekin mujhe sunne [01] ke pahle hT[AdvT] bas ne [ERG] merT chuTTT[01] namaziir kar dT[VP] aur meň or[AdvD] darKHast[01] 

gusse se (AdvM] phEk dT[VP] (LGh78) 

(ale moje vyslechnuti před šéf moji dovolenou zamítl a mým směrem žádost vztekle hodiij 

Ale ještě něž mne vyslechl, zamítl šéf moji dovolenou a vztekle po mně hodil žádost. 

(185) 

isliye ab [Adv TJ maT ne [ERG] kuch kavitaE [01] apne nám se [Adv MJ bhejná prarabh kar dT[VP] (LGh40) 

(proto teď já některé básně pod svým jménem jsem začal posílat] 

Proto jsem teď začal posílat některé básně pod svým jménem. 

(186) 

sapadak ma Dal ne [ERG] motf saksena kl kavitaE [01] svik[f kar lf[VP]aur paricay tatha sath hi vaktavya kT bhl mAg [01] kf[VP] 

(LGh41) 

[redakční výbor básně motiho sakseny přijal a představení a společně s ním také prohlášení požadavek udělal] 

Redakční výbor přijal básně Motfho Saksény a vyžádal si společně s představením také prohlášení. 

(187) 

samajhdar bhtJt6 ne (ERG] parivár niyojan kl kitabE[01] KHarTd /[[VP] aur apre5an (01] kaNá Dále [VP] (LGh64) 

(moudří duchové knihy o plánováni rodiny koupili a operace nechali udělat] 

Moudři duchové koupily knihy o plánováni rodiny a nechali udělat operace. 

3.6. TRANZITIVITA 

Většina hindských sloves je striktně rozdělena do dvou skupin - na slovesa 

intranzitivní (mají jediný nutný argument, kterým je S) a slovesa tranzitivní (mají dva 

argumenty -A a přímý 0). Tranzitivní skupina sloves má také podskupinu sloves 

ditrnazitivních, která mají kromě přímého objektu také objekt nepřímý. 

Většina intranzitivních sloves popisuje činnost nekontrolovanou vůlí, ale 

existují také výjimky, mezi které patří například slovesa pohybu jana (ode)jít, ana 
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přijít, ca/na jít, jet, dauRna běžet, utama sestupovat, caRHna stoupat nebo slovesa 

výrazu hasna smát se, rona plakat, muskarana usmívat se, ci/lana křičet. Naopak 

většina sloves tranzitvních vyjadřuje činnost volní, ale mezi výjimky se řadí například 

slovesa janna vědět, znát, bhulna zapomenout nebo khona ztratit55. 

V hindštině existuje také skupina tranzitvních sloves, která ovšem ergativní 

konstrukci nepovolují. Typickou výjimkou je poměrně frekventované sloveso lana 

přinést, které ačkoli jeho nutným argumentem je přímý předmět, se v hinštině nikdy 

nevyskytuje s ergativní konstrukcí. Také sloveso bhulna zapomenout se přes svůj 

tranzitivní význam většinou nepojí s ergativem. 

Mezi intranzitivní slovesa se v hindštině řadí také sloveso bolna mluvit. I když 

není výjimkou, že se i toto sloveso vyskytne s ergativem. Podobně se chová také 

sloveso samajhna chápat, rozumnět, ovšem častěji je chápáno tranzitivně. 

Dalším problematickým slovesem je dena dávat. Subjekt tohoto slovesa je 

vždy v pádu činitele kromě případu, kdy sloveso tvoří verba-nominální výraz sunaí 

dena nebo dikhal dena. 

Dalším typem jsou slovesa, která se pojí s ergativem pouze v případě, že je 

vyjádřen objekt jejich činnosti. Do této skupiny patří slovesa laRna bojovat, hama 

prohrát nebo J7lna vyhrát56. 

Důležité je zmínit také slovesa, která mají stejný tvar jak pro význam 

intrnazitinví tak i pro tranzitivní a použití ergativní konstrukce tedy závisí na 

významu, ve kterém je toto sloveso použito. Takto se chovají například slovesa 

badalnázměnit (se), bhamaplnit (se), khonaztratit (se) nebo ulaTnaobrátit (se). 

Například sloveso pana se pojí s pádem činitele, pokud je použito ve významu 

dostat, dosáhnout, najít. Pokud je ovšem použito ve spojení, které znamená 

schopnost nějaké činnost, je subjekt tohoto slovesa v nominativu. 

Další slovesa mají ustálené vazby - slovesa sakna moci nebo cukna dokončit 

se pojí s nominativem, zatímco slovesa khAsna kašlat, chfkna kýchat nebo thuknš 

plivat mají vazby s ergativem a sloveso nahana koupat se se může pojit s oběma 

pády57. 

55 Kachru, 1980:52 

56 Poi'ízka, 1972:426 

57 Pořízka, 1972:427 
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Velké množství hindských tranzitivních sloves je odvozeno od svých 

intranzitivních protějšků, jiná tranzitivní slovesa takové protějšky vůbec nemají 

(kháná jíst, piná pít, socná myslet apod.). Stejně tak ditranzitivní slovesa bývají často 

odvozena od sloves tranzitivních, ale existují také výjimky jako slovesa dená dávat 

nebo parosná předkládat, servírovat58. 

Toto odvozování je v hindštině poměrně pravidelné: 

a. přidáním -á ke kmeni intranzitivního slovesa (uthná zvedat se -+ ulháná zvedat, 

ca/ná jít -+ caláná řídit, jalná hořet -+ jaláná zapalovat) 

b. dloužením kmenového vokálu -a- ( utamá slézat, sestoupit -+ utámá sundávat, 

kaTná řezat se, krájet se -+ káTná řezat, krájet, nikalná vycházet -+ nikálná vyndat , 

mamá zemřít -+ mámá bít, tlouci) 

c. krácením prvního kmenového vokálu + -á- (khelná hrát si -+ khiláná hrát si s, 

ghúmná procházet se -+ ghumáná provázet, vodit , baiTHná sedět -+ b1THáná 

usazovat, soná spát -+ suláná uspávat, le Tná ležet -+ liTáná pokládat) 

d. jiné vokální změny- kmenové a, a, i, e, Ci, o (dhulnámýt se-+ dhonáumývat, prát, 

phimátočit se-+ phemátočit, otáčet, chúTnaosvobodit se, pustit se-+ choRnapustit, 

uvolnit, TúTná rozbít se -+ /oRná rozbít)59 

V uvedených příkladech jsem podtržením zvýraznila slovesa, jenž mají 

tranzitivní význam, ale nepojí se s ergativní konstrukcí. 
(188) 
vah[NOM] boú[VP]- pyare paRos, tumhE[02] gala/fahml[NOM] hulhai[VP] (LGh18) 
[ona řekla - milý sousede, tobě nedorozumění se stalo] 

Řekla: .Milý sousede, špatně jsi to pochopil." 

(189) 
patnl[NOM] bo/i[VP] - mere Jiye to ap hi[NOM] KHuda haT[VP] (LGh24) 
[manželka řekla - pro mě jen vy bťlh jste] 

Manželka řekla: .Pro mě jste bťlh právě vy.· 

(190) 
bole [VP]- KHiín kl[AdvM] kaml[NOM] hai[VP] (LGh26) 
[řekl - krve nedostatek je] 

Řekl: .Máte nedostatek krve." 

(191) 
gana KHatm hone ke bad [AdvT] paRosan [NOM] bolí [VP]- vada [01] karo [VP] paRosl ki tum [NOM] mujhe [02] dhokhá [01] 

nahT doge [VP] (LGh14) 
[píseň skončená bytí po sousedka řekla -slib udělej sousede že ty mi podvod nikdy nedáš] 

Poté, co jsme dozpívali píseň sousedka řekla: .Slib mi, sousede, že mě nikdy nepodvedeš." 

(192) 

58 Kachru, 1980:52 

59 Kostié 
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is bk: [AdvT] paRosan [NOM] boff[VP]- pyare paRosT, vada[01] karo [VP] ki tum [NOM] keval mujhse [02] sadi[01] karoge [VP] 

(LGh14) 

[vtom sousedka řekla - milý sousede, slib udělej že ty jen se mnou svatbu uděláš) 

Vtom sousedka řekla: .Milý sousede, slib ml, že jen ty se se mnou oženlš." 

(193) 

dusra[NOM) bota [VP]- ab [AdvT] ho Tal mE[AdvL] khana[NOMJ bhi nahf mi/ega [VP], ca/o [VP] kahT[AdvL) ca/kar nasta[01] 

kar tiya jaye [VP) (LGh1 O) 

[druhý řekl- teď v hotelu jídlo taky se nedostane, pojďme někam jdouce snídani si dáme) 

Druhý řekl: • V hotelu teď jídlo stejně nedostaneme, pojďme se někam nasnídat." 

(194) 

aur is barsat [AdvT] jab sarala [NOM] mayke se [AdvL]/au77[VPJ to apne sath dahej mE [AdvL) baca [AdvM) ek barsafí kul/a 

[01] uTHa ~[VP) (LGh37) 

[a toto období dešťů když sarala z domu svých rodičů se vrátila tak s sebou ve věnu zachráněného dešťového psa přinesla) 

Když se při letošních deštfch vrátila Sarala z domu svých rodičů, přinesla s sebou jako věno psa. 

(195) 

ve [NOMJ kahne lage [VP) - apki sňmafí[NOMJ kutf;j [01] tayi hai[VPJ ya yamdut? [01] (LGh37) 

[říkat začali - vaše panl psa přinesla nebo posla boha smrti?) 

Začali říkat: .Vaše panf přinesla psa nebo posla boha smrti?" 

(196) 

mai[NOM) kutta[01] ghar mE[AdvL) bAdhne layi hO kya?[VP) (LGh38) 

Uá psa v domě uvazovat jsem přinesla což?] 

• Cožpak jsem přinesla psa, abychom ho uvazovali v domě?" 

(197) 

lekin is bar jab [AdvT) unhE [02] je/[NOMJ ho gayi[VP) tab [AdvT) vah [NOM] yah sadma[01) bardast nahfkar sake [VP) aur cal 

base [VP) (LGh9) 

[ale tentokrát když jemu vězení bylo tak on tu ránu snášeni dělat namohl a odešel) 

Ale když se tentokrát dostal do vězenf, namohl to dál dnášet a zemřel. 

(198) 

saRe gehO kiro77[01] na pach saki[VP) (LGh79) 

[shnilé pšenice placky strávit namohla) 

Už namohla strávit placky ze shnilé pšenice. 

(199) 

bhakt[NOM) prabhu ki rajnib'[01] na samajh sake [VP] (LGhSO) 

[věřfcí boží politiku pochopit namohli) 

Věřící namohli pochopit boží politiku. 

(200) 

kavivar[NOM) pasine se naha cuke the [VP) (LGh32) 

[básník z potu vykoupaný již byq 

Básník ze sebe již smyl pot./ Básník se již vykoupal v potu. 

(201) 

aj subah [AdvT] meň paRosan [NOM) ga rahi !hi [VP], "pavan [NOM] kare [VP) 5or [01] ... • mai [NOM] samajha [VP) 

pavankumar nam ka[AdvM) uska bacca[NOM) hoga[VP) aurdudh pine ke liye roraha hoga [VP) (LGh12) 

[dnes ráno moje sousedka zpívala "větřfčku foukej ... • já pochopil pavankumár jména její dltě bude a kvůli mléka pití asi pláče] 

Dnes ráno moje sousedka zplvala .,větřfčku foukej" a já si myslel, že jejf dítě se jmenuje Pavankumár a pláče, protože chce 

napít mléka. 

(202) 

accha bhaJmai [NOM] hara[VP) (LGh31) 

[dobrá bratře já prohrál] 

.Dobrá, bratře, prohrál jsem." 
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(203) 

jaldi se [AdvM] tála [01] khol kháT par[Advl] rakhJ[VP] kavitáó kl DayrJ[01] bagal mE[AdvL] dabáyJ[VP] aur báhar[Advl] tála 

[01] /agákar ca/ne hl vále the [VP] ki dtlr se [AdvM] subah vále kálej ke [AdvM]JaRke [NOM] dikháyJ d/ye [VP] (LGh34) 

[s rychlostí zámek odemkl na postel položil básnr zápisník do podpaží zatlačil a venku zámek zamknuv na odchodu byl když 

z dálky ranní kolejní chlapci ukázání dali] 

Rychle odemkl, položil zámek na postel, zápisník s básněmi si strčil do podpaží, zamkl zvenku zámek a už byl na odchodu, 

když z dálky se objevili chlapci, kterí se ráno vraceli na kolej. 

(204) 

lekin paRosJ[NOM] mane nahT[VP] (LGh38) 

[ale soused neuznal] 

Ale soused to nepi'ijal. 
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4. ZÁVĚR 

V této práci jsem se pokusila shromáždit a shrnout základní poznatky, jež byly 

doposud v souvislosti s ergativní konstrukcí nashromážděny. Čerpala jsem 

především z odborné lingvistické literatury, kde na toto téma existuje několik 

monografií, i z nejrůznějších periodik a vítaným pomocníkem při této činnosti mi byly 

specializované internetové servery. 

Přestože ergativita v hindštině je podmíněna dokonavým časem a projevuje se 

pouze na morfologické úrovni jazyka, stále je to jev velice frekventovaný, a proto je 

jistě užitečné věnovat se tomuto tématu podrobněji. V jazykových učebnicích není 

většinou podstata tohoto jevu nikterak zmiňována nebo vysvětlována a věškerý text 

se tak omezuje na pouhé konstatování, že se jedná o pád činitele, který tak 

automaticky způsobuje, že rozhodujícím faktorem slovesné shody se místo subjektu 

stává přímý objekt. 

Na základě excerpovaného materiálu, jehož zdrojem se mi stalo osmdesát 

stránek textu moderního hindského prozaika Latífa Ghonghího, se ukázalo, že ačkoli 

je použití ergativní konstrukce v současném jazykovém projevu skutečně časté, velké 

procento tvoří jistá omezená skupina sloves, která se s ergativem pojí. Mezi taková 

slovesa patří především sloveso kahná, jehož objekt bývá většinou vyjádřen vedlejší 

větou nebo přímou řečí. Dalším slovesem je kamá, které se z velké části vyskytuje 

jako součást verba-nominálních výrazů. Stejně tak jsou frekventovaná i slovesa dená 

a lená- častěji se ovšem vyskytují ve funkci intenzifikátoru u složených sloves. 

Poměrně běžně se vyskytuje i sloveso dekhná, většinou však ve větě 

s nevyjádřeným podmětem. 

Mezi další významná slovesa patří také například banáná, likhná, niká/ná 

nebo ptJchná a nebo slovesa Dálná a rakhná jakožto součást intenziv. 
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Seznam použitých zkratek: 

ERG - ergativ 

VP- slovesná fráze 

Vi- intranzitivní sloveso 

Vt- tranzitivní sloveso 

01 - přímý objekt 

02 - nepřímý objekt 

NOM - nominativ 

ABS - absolutiv 

ACC - akuzativ 

Advl- adverbiale loci (příslovečné určení místa) 

AdvT- adverbiale temporis (příslovečné určení času) 

AdvM- adverbiale modi (příslovečné určení způsobu) 

AdvD- adverbiale directionis (příslovečné určení směru) 

LGh- Latíf Ghonghí 

S- intranzitivní subjekt 

A- tranzitivní subjekt 

O- tranzitivní objekt 
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