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KOSTIĆ, Svetislav: A SYNTAGMATICON Of HINDī VERBO-NOMINAL SYNTAGMAS. 2. vy
danie. Saar brücken: LAP Lambert Academic Publishing 2014. 388 s. ISBN 9783659426650

Autor knihy Svetislav Kostić je odborníkom na indoárijskú lingvistiku (porovnávaciu 
a historickú), gramatickú štruktúru sanskrtu, gramatickú štruktúru hindčiny a novoindoárij
ských jazykov (vrátane rómčiny), sanskrtskú a hindskú literatúru a hinduistický rituál. Je drži
teľom Ocenenia za šírenie hindského jazyka a literatúry, ktoré mu bolo udelené na Siedmej 
svetovej konferencii o hindčine, ktorá sa konala v dňoch 5. – 9. júna 2009 v Paramaribo, 
hlavnom meste Surinamu.

Táto kniha je korigovanou a rozšírenou verziou prvého vydania, ktoré vyšlo v roku 
2009. Zaoberá sa skúmaním verbonominálnych syntagiem (VNS) v hindskom jazyku. Autor 
v druhom vydaní doplnil už aj tak vyčerpávajúci zoznam o ďalšie príklady. Svoj záujem deter
minuje len na VNS zložené z podstatných mien a slovies, nie z adjektív. Cieľom je opísať 
tento jav čo najpodrobnejšie a uviesť jeho rozličné formy. VNS sa skladajú z dvoch zložiek, 
mennej (substantívum) a slovesnej. Menná zložka predchádza slovesu, napr. rang (farba) 
kar’nā (robiť) „farbiť, maľovať“. Podstatnú časť tejto knihy tvorí zoznam najfrekventovanej
ších syntagiem, takzvaný Syntagmatikon. Tento zoznam je vyčerpávajúcim súborom verbono
minálnych fráz, ktoré doposiaľ neboli skompilované v jednej publikácii. Je veľkým prínosom 
pre lingvistov zaoberajúcich sa hindským jazykom a takisto výbornou učebnou pomôckou pre 
študentov hindčiny.

Kniha sa skladá z piatich kapitol. Prvá kapitola je krátkym prehľadom rôznych prístupov 
k VNS. Predstavuje gramatikov a lingvistov zaoberajúcich sa problematikou verbonominál
nych výrazov, ich rozličné prístupy k použitiu týchto výrazov, typológiu a štrukturálne vzťahy 
v rámci vety. Ďalej sumarizuje všetky rôzne termíny, ktoré sa doposiaľ používali pre pomeno
vanie VNS, ako napríklad „nominálne zloženiny“ podľa Samuela H. Kellogga, „slovesné 
zloženiny“ (conjunct verbs) podľa Charlesa-Jamesa N. Baileyho atď., a ich definície. Pokiaľ 
ide o pomenovanie, ktoré používa Bailey, myslím si, že nie je práve najšťastnejšie. Nie je 
z neho totiž vôbec jasné, že slovesná zloženina obsahuje aj substantívum. Pomenovanie ver
bonominálne syntagmy, ktoré používa autor knihy, je preto najvýstižnejším pomenovaním 
tohto javu.

Druhá kapitola sa zaoberá formálnymi vlastnosťami VNS. Nachádzame tu bližší opis 
zložiek VNS – podstatných mien a slovies. Podstatné mená môžu byť so slovesom spojené 
buď priamo, napr. camak (lesk) denā (dať) „lesknúť sa“, alebo za nimi môžu nasledovať zá
ložky, ktoré definujú pádový vzťah k iným podstatným menám v mennej fráze alebo k slove
su, napr. cakkar (kruh) mẽ (LOK) ānā (prísť) „byť zmätený“, dosl. „prísť do kruhu“. Podstatné 
meno je priamym predmetom v akuzatíve, buď v spojení so záložkou ko alebo bez nej, t. j. 
v priamom páde. Táto zámena priameho predmetu (bez záložky) s nepriamym (so záložkou) 
je dôležitým javom v hindskej frazeológii. Napr. us ne us’kā ceh’rā dekhā alebo us ne us’ke 
ceh’re ko dekhā. Obidve vety majú rovnaký význam „On/ona sa pozrel/a na jeho/jej tvár“, 
jemný rozdiel je len v tom, že záložka ko použitá v druhej vete dáva väčší dôraz na predmet.

Čo sa týka slovies, majú formatívnu funkciu, t. j. hrajú dôležitú úlohu pri formovaní 
syntagiem. V tejto kapitole sa nachádza zoznam najčastejších formatívnych slovies, ako tran
zitívnych, napr. kar’nā „robiť“, denā „dať“, lenā „vziať“ atď., tak aj intranzitívnych, napr. 
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honā „byť“, ānā „prísť“ atď. V prípadoch, keď je sloveso všeobecného významu súčasťou 
VNS, substantívum mu je veľmi blízke alebo s ním tvorí jeden celok a spolu tvoria určitú sé
mantickú jednotku (predikatívnu frázu), napr. bāt (slovo) kar’nā (robiť) „hovoriť“.

Tretia kapitola podáva hlbší pohľad na sémantické vlastnosti VNS. Mnoho zo zozbiera
ných syntagiem ukazuje, že význam kombinácií je buď doslovný, napr. āśā (nádej) kar’nā 
(robiť) „dúfať“, alebo metaforický, napr. gangā (Ganga) pār kar’nā (prekročiť) „odísť do 
cudziny“, v niektorých prípadoch idiomatický. Idiomatické kombinácie sú syntakticky ustále
né, čo znamená, že sa nemôžu objaviť v syntaktických obmenách a ponechať si svoj idioma
tický význam, napr. ũglī (prst) kar’nā (robiť) „otravovať, obťažovať“, dosl. „robiť prst“, sa 
nemôže objaviť ako ũgliyā� kar’nā (plurál) atď. To znamená, že idiomatické VNS sú ustálený
mi konštrukciami. V porovnaní s nimi bežné slovesné syntagmy sú zrozumiteľné zo základ
ných významov svojich zložiek. 

Štvrtá kapitola sa zameriava na idiomatickosť VNS. Idiomy sa v hindčine používajú 
veľmi často. Autor ich klasifikuje zo sémantického hľadiska. Väčšina idiomov sa zakladá na 
podstatných menách označujúcich časti tela a orgány. Okrem takých tu nachádzame aj idiomy 
spojené s rastlinami, potravinami, zvieratami, rôznymi ľudskými aktivitami, živlami a prírod
nými úkazmi (čas, nebesá, hviezdy, voda, drevo, vietor atď.) a rozličnými nástrojmi.

Piata kapitola je záverom vyvodeným z predchádzajúcich štyroch kapitol, v ktorých boli 
VNS podrobne analyzované. Autor na ne nazerá ako na komplexný jav, nielen z gramatického 
hľadiska.

Šiesta kapitola je samotný Syntagmatikon. Tvorí ho súbor VNS radený abecedne (podľa 
hindskej abecedy), ktorý zahŕňa najčastejšie používané idiomy, ako aj metaforicky a metony
micky používané kombinácie. Obsahuje takmer 1800 podstatných mien, pričom pri každom je 
uvedený rod, etymológia (hindčina, sanskrt, arabčina, perzština atď.) a anglický preklad. Pod 
týmto podstatným menom sa nachádza zoznam VNS s anglickým prekladom (či už doslov
ným, alebo idiomatickým). Vzťah medzi zložkami syntagmy je prezentovaný nasledujúcou 
schémou:

pp. (AP) N pp. (AP)/N V
–––––––––––––––––––––––––––––––
1  2 3  4

Prvou zložkou je postpozícia a/alebo adverbiálna fráza, druhou zložkou je podstatné 
meno, treťou zložkou je opäť postpozícia a/alebo adverbiálna fráza, pričom za určitých okol
ností sa môže objaviť ďalšie podstatné meno – či už ako časť adverbiálnej frázy, alebo ako 
priamy predmet VNS, a štvrtou zložkou je sloveso. 

Napr.

pp. (AP) N pp. (AP)/N V
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
kī  āvāz mẽ āvāz milānā
GEN  hlas LOK  hlas pripojiť „súhlasiť“
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Najviac príkladov VNS tvoria substantíva pomenúvajúce časti tela v spojení s určitým 
slovesom. Najviac verbonominálnych výrazov je spojených so slovom ā�kh „oko“, napr. ā�kh 
bahānā „vzlykať“, dosl. „oko prelievať“. Vcelku dlhý zoznam VNS je takisto v spojení s pod
statnými menami mũh „ústa, tvár“, napr. mũh cal’nā „bľabotať“, dosl. „ústa ísť“, sir „hlava“, 
napr. sir par hāth pher’nā „utešovať, hladiť“, dosl. „na hlavu ruku otočiť“, nāk „nos“, napr. 
nāk tak khānā „napchať sa (jedlom)“, dosl. „najesť sa až po nos“ atď.

Na úplnom konci štúdie je priložený zoznam jednoduchých slovies používaných vo 
VNS.

Cieľom tejto knihy je slúžiť ako komplexný pohľad na idiomatickosť v hindčine. 
Čitateľovi poskytuje podrobný zoznam jednotlivých fráz a jednoduchšie vyhľadávanie v nich 
vďaka prehľadnému usporiadaniu. Doterajšie zbierky hindských idiomov sú značne nesyste
matické a inkonzistentné, preto je prínos tejto publikácie v oblasti výskumu verbonominál
nych výrazov v hindskom jazyku nesporný.
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