
Stupňování adjektiv 
 
I. Pravidelné 
- od všech adjektiv 
- 2. stupeň (komparativ) – pomocí sufixu -tara- ke kmeni maskulina 
- 3. stupeň (superlativ) – pomocí sufixu -tama- ke kmeni maskulina 
→ komparativ a superlativ sekundární 
- kmen:  
a) ve slabé formě – rozlišuje-li dvojí sílu (např. prāk-tara- „východnější“) 
b) ve střední formě – existuje-li forma silná, střední i slabá (např. vidvat-tara- „znalejší, moudřejší“) 
- deklinace: 
a) maskulina a neutra: jako a-kmeny (deva-, phala-) 
b) feminina: přechýlení k ā-kmenům (senā-) 
- příklady: 
  śuci- „čistý“: śucitara-, śucitama- 
  dhanin- „bohatý“: dhanitara-, dhanitama- 
  balavnat- „silný“: balavattara-, balavattama- 
  dharmabudh- „znalý dharmy“: dharmabhuttara-, dharmabhuttama- 
- tímto způsobem lze stupňovat i substantiva, adverbia, předložky, a někdy dokonce i slovesa 
  gajatama-, m. „nejlepší ze slonů“ 
  uccaistamām, adv. „nejvýše“ 
  atitarām, adv. „silněji, více“ 
  pacatitamām „vaří nejlépe/skvěle“ 
 
II. Nepravidelné 
- týká se jen menší skupiny (zato ovšem dosti frekventovaných) adjektiv 
- 2. stupeň (komparativ) – pomocí sufixu -(ī)yāfs-/-(ī)yas- → deklinace podle śreyāfs-/śreyas- 

- 3. stupeň (superlativ) – pomocí sufixu -i[sha- vždy k silnému kmeni 

→ komparativ a superlativ primární 
- nepravidelnosti při tvoření zde nejsou výjimkou: 
  alpa-  „malý“  alpīyas- alpi[sha- 

  āśu-  „rychlý“ āśīyas-  āśi[sha- 

  uru-  „široký“ varīyas- vari[sha- 

  k[ipra- „rychlý“ k[epīyas- k[epi[sha- 

  k[udra- „malý“  k[odīyas- k[odi[sha- 

  guru-  „těžký“ garīyas- gari[sha- 

  d3Tha- „pevný“ draThīyas- draThi[sha- 

  dīrgha- „dlouhý“ drāghīyas- drāghi[sha- 

  dūra-  „daleký“ davīyas- davi[sha- 

  nava-  „nový“  nav(ī)yas- navi[sha- 

  pasu-  „obratný“ pasīyas- pasi[sha- 

  pāpa-  „hříšný“ pāpīyas- pāpi[sha- 

  p3thu-  „široký“ prathīyas- prathi[sha- 

  priya-  „milý“  preyas-  pre[sha- 

  balin-  „silný“  balīyas- bali[sha- 

  mahant- „velký“ mahīyas- mahi[sha- 



  m3du-  „jemný“ mradīyas- mradi[sha- 

  vara-  „cenný“ varīyas- vari[sha- 

  vasumant- „bohatý“ vasīyas- vasi[sha- 

  yuvan- „mladý“ yavīyas- yavi[sha- 

  sthira- „pevný“ stheyas- sthe[sha- 

  sthūla- „hrubý“ sthavīyas- sthavi[sha- 

  hrasva- „krátký“ hrasīyas- hrasi[sha- 

 
- některá stupňovaná adjektiva jsou defektní, tj. vůbec nemají základní stupeň (pozitiv) – ten pak  
  může být nahrazen jiným adjektivním kmenem: 
  (alpa-) „malý“  kanīyas- kani[sha- 

  (vinula-) „velký“ jyāyas-  jye[sha- 

  (v3ddha-) „starý“  var[īyas- var[i[sha- 

  (antika-) „blízký“ nedīyas- nedi[sha- 

  (praśasya-) „dobrý“ śreyas-  śre[sha- 

  (bahu-) „hojný“ bhūyas- bhūyi[sha- 

 
- v pozdějším jazyce se ovšem objevují i sekundární tvary tohoto typu (tvořené od adjektivních typů  
  apod.) 
  k3[za- „černý“ k3[zīyas- 

  tīk[za- „ostrý“  tīk[zīyas- 

  dharmin- „spravedlivý“   dharmi[sha- 

 
- skladba: 

- komparativ se pojí s ABL. (ablativ srovnání) 

  vaco madhuna svādīya „řeč sladší medu/než med“ 

  putrāt kanyā preyasī „dcera je milejší syna/než syn“ 
- místo ABL. se někdy užívá NOM. ve spojení s částicemi: na, na ca, na tu, na puna 

→ místo komparativu pak bývá adj./adv. varam: 
  durjanasya ca sarpasya varaf sarpo na durjana  

  „v případě padoucha a hada je lepší had než padouch“ 
- superlativ se pojí buď s GEN., nebo s LOK. 
  sa te[u/te[āf jye[sha „je z nich největší/nejstarší“ 

- komparativ nemusí vždy vyjadřovat srovnání, ale prostě jen velkou míru vlastnosti 
  balīyāfs-/balavattara- „velmi silný“ 

- podobně superlativem lze označit mimořádně velkou míru vlastnosti, aniž by muselo jít o  
  přirovnání 
  pāpi[sha- „neobyčejně hříšný“ 
- k dalšímu zdůraznění se někdy užije kombinace obou forem stupňování 
  pāpi[shatama- „mimořádně ničemný padouch“ 

 
 
 
 
 


