tamilština
புரியாமைக்கு மைாழி ஒரு ஆதாரை்
(Řeč je pramenem nedorozumění. A. de Saint-Exupéry)

Úvod

Pannenská tamilština

Diglosie

o70 milionů mluvčích
oúředním jazykem v Indii,
Singapuru a na Šrí Lance
omluvčí tamilštiny žijí ve velkém
počtu i v jihovýchodní Asii a
východní Africe
ospolu s malajálamštinou,
telugštinou či kannadštinou patří
do drávidské jazykové rodiny

Tamilština má nepřetržitou
literární tradici starou dva
tisíce let. Za tu dobu se
samozřejmě proměnila,
struktura jazyka, mnohé
sufixy, tvary a slova však
zůstaly stejné, a proto
Tamilové rádi mluví o
„pannenské“ tamilštině. Jsou
na svůj jazyk patřičně hrdí a
neváhají za něj položit život.
Z tamilského jazyka se tak
stalo značné „politikum“.

Tamilština je diglotický jazyk, což
znamená, že vedle velkého množství
regionálních dialektů se v jazyku
vyskytuje tzv. vysoký dialekt (nazývaný
též spisovná tamilština) a nízký dialekt
(nazývaný též hovorová tamilština).
Mezi oběma variantami jsou značné
rozdíly, a to ve výslovnosti, morfologii,
syntaxi a slovní zásobě. Kromě toho se
někdy mluví i o tzv. sociálních
dialektech, tedy dialektech jednotlivých
skupin obyvatelstva případně i kast.

o வித்தத வராதவர்கள் ககாளாறு ச ால் லத்
தகுதியாகிவிடுகிறார்கள் .
o vittai varaːðavarxaʅ koːʅaːru collat taxuðiyaːxiviðuxiraːrxaʅ
o vittej varádavarhal kóláru čolla tahudijáhividuhirárhal

o dovednost přijít-NEG-3PL chyba říkat-INF kompetence státi seADV.PAR opustit-AUX.PRES.3PL
o Ti, co nic neumí, bývají dobří v kritice.

Zájmeno „my“

Shrnutí

• Zvláštností drávidských jazyků jsou
dva tvary zájmena první osoby
množného čísla – exkluzivní a
inkluzivní
• Exkluzivní zájmeno nángal vylučuje
osobu/y, na kterou/é se mluvčí obrací.
• Inkluzivní zájmeno nám zahrnuje „nás
všechny“

• Podle počtu mluvčích patří
tamilštiny do první dvacítky
nejrozšířenějších jazyků na světě
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• Je to sice obtížný, ale velmi bohatý
a krásný jazyk, který se jistě
vyplatí studovat
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