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HLÁSKOSLOVÍ.
ÚVOD.

JAZYKY V STAROVĚKÉ ITALII.

Latinský jazyk patří k italské větvi jazykové čeledi indoevropské, I 
viz I str. 5.1)

K jazykové větvi italské náležely ve starověku tyto jazyky:
1. Latina se svými nářečími (zejm. v Praeneste). Ze sousedních 

příbuzných nářečí je poněkud znám toliko dialekt, kterým mluvili Fa- 
liskové, obyvatelé města Falerii sev. od Říma (na př. fal. losna = lat. 
luna).

2. Jazyková skupina osko-umberská (umbro-sabellská, umbro-sam- 
nitská), k níž náležel

a) jazyk oský, t. j. jazyk Osků (lingua Osca) v Kampanii, jímž 
psaly své nápisy všechny příbuzné kmeny samnitské, usazené v Kam
panii, Samniu, Lukanii, Apulii a v Bruttiu; s ním byl příbuzný jazyk, 
kterým mluvili sabellští kmenové v střední Italii;

b) jazyk umberský, kterým mluvili Umbrové,. kmen usazený mezi 
horním tokem Tiberu a Adriatickým mořem; jemu byl asi dost blízký 
jazyk Volsků, kmene nad řekou Liris, bližší než jazyku oskému.

Stav jazykové větve italské před rozdělením na jednotlivé jazyky 
nazýváme praitalštinou.

Společné znaky osko-umberské skupiny proti latině: 2
1. ie. labioveláry mají v ní za střídnice labiály, na př. o. pis, u. pisi 

proti lat. quis;
2. ie. aspirované znělé explosivy mají střídnici f, na př. u. rufru 

proti lat. ruber (f i b z ie. dh) a o. mefiai proti lat. in media (f  i d také 
z ie. dh);

3. -om jako přípona inf. praes., na př. o. ezum, u. erom proti lat. esse.
Proti jazyku oskému jeví umberština stopy delšího samostatného 

vývoje, kdežto oština je proti ní i proti latině bližší stavu praitalskému. 
Zejména oština zachovala dvojhlásky celkem beze změn a nemá „rho- *

x) Římskou I odkazujeme na knihu O. Jiráni a B. Ryba, Latinská mluvnice 
pro středni Školy, díl první (1933); římskou II na knihu F. Novotný, Latinská mluv
nice pro střední školy, díl druhý (1938); písmenem D na tyto „D oplňky"; arabská 
číslice v odkazu, není-li udáno nic jiného, znamená paragraf, tedy na př. I 7 =  Jiráni- 
Ryba v uvedené knize § 7.
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tacismu“, který je v latině a umberštině, viz D 91. Zvláštností umber- 
štiny je hláska ř, na př. affertur proti lat. *adferlor (= flamen).

3 Jedině latinu známe také a především z literárních památek. Ostatní 
ze starověkých jazyků italských jsou známy více nebo méně jen z ná
pisů, ze slov zachovaných u římských spisovatelů a z vlastních jmen 
osobních a místních.

Pramenem znalosti jazyka umberského jsou t. ř. tabulae Iguvinae, 
sedm bronzových desk, nalezených r. 1444 v umberském městě Gubbio 
(starověké Iguvium, později Eugubium), popsaných písmem zčásti la
tinským, zčásti umberským; pocházejí z II. nebo I. stol. př. Kr. Obsahují 
ustanovení o obřadech a organisací kněžského sboru zvaného u. frater 
Atiieriur (= lat. fratres Atiedii). Jsou uloženy v museu v Gubbio; přes 
mnohé dřívější pokusy se podařilo teprve v XIX. stol. jejich jazyku 
uspokojivě porozumět. Vydal je zejména Franz Bůcheler, Umbrica 
(Bonn, 1883), nejnověji J. Devoto, Tabulae Iguvinae (Roma, 1937).

Ukázky jazyka oského:
1. Íním iúk tríba- 

rakkiuf pam Núvlanúš 
tríbarakattuset íním 
úíttiuf Núvlanúm estud. 
Ekkum svaí píd Abellanús 
tríbarakattuset iúk trí- 
barakkiuf íním úíttiuf 
Abellanúm estud. Avt 
půst feíhúís pús físnam am- 
fret, eíseí tereí nep Abel
lanús nep Núvlanúš pídum 
tríbarakattíns. Avt the- 
savrúm púd eseí tereí íst, 
pún patensíns, múíníkad tán- 
ginúd patensíns, íním píd eíseí 
thesavreí púkkapíd eestit 
aíttíúm alttram alttrús 
herríns.

Latinský překlad:
Et id aedificium 

quod Nolani 
aedificaverint et 
usus Nolanorum esto.
Item si quid Abellani 
aedificaverint, id 
aedificium et usus 
Abellanorum esto. At 
post muros qui fanum ambi
unt, in eo territorio neque Abel
lani neque Nolani quidquam 
aedificaverint. At thesau
rum qui in eo territorio est, 
cum aperirent, communi senten
tia aperirent, et quidquid in eo 
thesauro quandoque exstat, 
portionum alteram alteri 
caperent.

Ze smlouvy mezi kampanskými městy Abellou a Nolou o společném chrámovém 
majetku, zachované na nápise nalezeném r. 1745 v  Abelle (cippus Abellanus). Tato 
ukázka i s překladem je vyňata z plného znění onoho nápisu, jež podává Cari D. Buck, 
Elementarbuch der oskich-umbrischen Dialekte, deutsch von E. Prokosch (1905) 
str. 126— 128.

Tento nápis je psán zvláštní oskou abecedou, která je přes etruskou odvozena 
z řecké. Znakem í se transkribuje oský znak t, jenž označuje otevřené i, odpovídající 
jednak latinskému i, jednak ě, srov. píd ~  lat. quid, líkitud ~  lat. licěto. Znakem ú 
se transkribuje oský znak ý> označující hlásku o.
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2. Suaepis pru meddixud 
altrei castrous auti eituas 
zicolom dicust, izic comono 
ni hipid ne pon op 
toutad petirupert urust 
sipus perům dolom 
mallom in. trutum zico. 
touto peremust. Petiropert, 
neip mais pomtis, 
com preivatud actud 
pruter pam medicatinom di- 
dest, in. pon posmom con prei- 
uatud urust, eisucen ziculud 
zicolom XXX nesimum como- 
nom ni hipid. Suae pis con- 
trud exeic fefacust, ionc suaepis 
herest meddis moltaum, 
licitud, ampert mistreis 
aeteis eituas licitud.

Siquis pro magistratu 
alteri capitis aut pecuniae 
diem dixerit, is comitia 
ne habuerit nisi cum apud 
populum quater oraverit 
sciens sine dolo 
malo et quartum diem 
populus perceperit. Quater, 
neque plus quinquiens, 
cum reo agito 
prius quam iudicationem 
dabit, et cum postremum cum 
reo oraverit, ab eo die 
in diebus XXX proximis comi
tia ne habuerit. Si quis con
tra hoc fecerit, eum siquis 
volet magistratus multare, 
liceto, dumtaxat minoris 
partis pecuniae liceto.

Z nápisu na bronzové desce nalezené r. 1793 v Bantii blíže hranic Apulie a Lu- 
kanie (tabula Bantina). Nápis je psán latinskými pismeny a obsahuje zásady měst
ského zřízení. Plné znění a překlad uvádí C. D. Buck v uvedené knize str. 130— 133,

Ukázka jazyka umberského:
Frater Atiieřiur esu eitipes ple- 

nasier urnasier uhtretie K. T. Klu- 
viier. Kumnahkle Atiierie ukre 
eikvasese Atiieřier, ape apelust, 
muneklu habia numer prever pusti 
kastruvuf, et ape purtitu fust, 
muneklu habia numer tupler pusti 
kastruvu, et ape subra spafu fust, 
muneklu habia numer tripler pusti 
kastruvu.

Et ape frater (jersnatur1) fu
rent, ehvelklu feia fratreks ute kve- 
stur, sve řehte kurátu si.

Sve mestru karu fratru Atiie- 
řiu, pure ulu benurent, prusikurent 
řehte kurátu eru, eřek prufe si.

Latinský překlad:
Fratres Atiedii ita decreverunt 

*plenariis *urnariis *auctura C. Clu
vii T. f. In conventu Atiedo in arce, 
collegis Atiediis, ubi impenderit, 
sportulam habeat nummis singulis 
in capita, et ubi porrectum erit, 
sportulam habeat nummis binis in 
capita, et ubi superiectum erit, spor
tulam habeat nummis trinis in ca
pita.

Et ubi fratres cenati erunt, sen
tentiam roget magister aut quae
stor, si recte curatum sit.

Si maior pars fratrum Atiedio- 
rum, qui illuc venerint, pronuntia
verint recte curatum esse, id probe 
sit.

χ) Znakem f nebo s se transkribuje písmeno umberské abecedy, značící sykavku 
vzešlou z k před palatální samohláskou.
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Sve mestru karu fratru Atiie- 
řiu, pure ulu benurent, prusikurent 
kurátu řehte neip eru, enuk fratru 
ehvelklu feia fratreks ute kvestur, 
panta muta ařferture si.

Panta muta fratru Atiieřiu 
mestru karu, pure ulu benurent, 
ařferture eru pepurkurent herifi, 
etantu mutu ařferture si.

Si máior pars fratrum Atiedi- 
orum, qui illuc venerint, pronuntia
verint curatum recte non esse, tum 
fratrum sententiam roget magister 
aut quaestor, quanta multa flamini 
sit. Quantam multam fratrum Atie- 
diorum máior pars, qui illuc venerint, 
flamini esse oportuerit poposcerint, 
tanta multa flamini sit.

Tato ukázka je část textu, který je zvláštní umberskou abecedou napsán na 
V. Iguvijské desce. Obsahuje ustanovení o důchodech za jisté obřady a o zjišťováni, 
zdali všechny přípravy k hostině kultovního bratrstva Atiediů byly řádně vykonány.

Umberský text i latinský překlad je zde otištěn podle C. D. Bucka v uvedené 
knize str. 154 n.

4 Kromě jazykové větve italské byl v starověké Italii rozšířen ze
jména jazyk řecký, etruský a jazyky keltské.

Jižní Itálie a Sicílie byla řeckou kolonisací silně pořečtěna (Graecia 
Magna). Na Sicílii byly osady dorské (zejména Syrakusy, Gela, Akragas 
=  Agrigentum, Megara zv. Hyblaea, Selinus) i iónské (Zankle [později 
Messana], Naxos, Katane, Leontinoi, Himera).

Z iónských osad v jižní Italii nejstarší byla Kyme (Cumae); dorská 
osada bylo Taranton (Tarentum), achajská Sybaris. Tvary řeckých slov 
přejatých do latiny ukazují, že se Římané nejdříve a nejvíce stýkali 
s Řeky kmenů neionských; na př. machina proti ion.-attickému μηχανή. 
Řečtina se udržela v jižní Italii a na Sicílii velmi dlouho, teprve ve 
středověku ustoupila arabštině a növé italštině.

Etruskové vyspěli politicky i kulturně dříve než Římané. Jejich 
panství zabíralo před vpádem Gallů, v době asi mezi r.600 a 400 př. Kr., 
největší část Horní a Střední Itálie, od Alp až po Kampanii. Zachovalo 
se na tisíce nápisů v řeči etruské, z nichž nejmladší pocházejí ještě ze 
stol. IV. a V. po Kr.; také jsou zachovány části etruské knihy, svitku, 
jímž byla obalena jedna egyptská mumie a jenž je nyní uložen v museu 
v Záhřebu. Ale přes velmi mnoho odborné práce se posud nepodařilo 
uvésti etruštinu přesvědčivě v příbuzenský poměr s žádnou z řečí ie. 
nebo neindoevropských. Nepozbyla vážnosti zpráva Herodotova -1 94, 
že když za krále Atya vypukl v Lydii hlad, část Lydů se vystěhovala 
a přišla do země Ombrů (ές Όμβρικονς) za vůdcovství králova syna Tyr- 
sena, po němž se tito vystěhovale! pojmenovali (ΤυρσηνοΙ, Τνρρηνοί, 
lat. Tyrrheni, Tusci, Etrusci). Jazykový á vůbec kulturní vliv Etrusků 
na Římany byl značný a projevuje se v jazyce zvláště i přejetím ně
kterých jmenných suffixů. Etruština se dlouho vzpírala šíření latiny.

Keltové (Galii) byli usazeni od V. stol. př. Kr. v sev. Italii; odtud 
pronikali na jih a na začátku IV. stol. se na čas zmocnili i Říma. Ale 
ke konci III. stol. byli i oni podrobeni římskému panství a Gallia Cis-
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alpina byla v II. stol. polatinštěna.V latině je jistý počet slov přejatých 
z keltštiny; týkají se zejména vozů (na př. carpentum, carrus, cisium, 
essedum, petorritum, reda).

POMĚR JAZYKOVÉ VĚTVE ITALSKÉ K JINÝM VĚTVÍM 
INDOEVROPSKÝM.

Zkoumalo se, zdali byla jazyková větev italská spojena s některým 5 
ie. jazykem užším příbuzenstvím než s jazyky ostatními, jako jsou, jak 
se má zpravidla za to, na př. jazyky baltské úzce příbuzný s větví slo
vanskou nebo jako jsou úzce příbuzný jazyky indické s íránskými. Starší 
mínění takto spojovalo latinu s řečtinou; ale toto mínění se zakládalo 
spíše na kulturní spojitosti Římanů s Řeky, na starobylosti literární 
tradice těchto národů a na sdružování obou těch jazyků při učeném 
studiu nežli na správném poznání jejich poměru k jiným jazykům ie. 
Podobnosti mezi latinou a řečtinou byly nalezeny a hodnoceny dříve, 
než upozornil srovnávací jazykozpyt, soustavně založený na začátku 
XIX. stol., na podobnosti mezi větším počtem ie. jazyků.

Nyní je zjištěno, že italská jazyková větev má většinu svých staro
bylých znaků společnou hlavně s keltštinou a do jisté míry i s jazyky 
germánskými; je tedy možno mluviti aspoň o příbuzenstvu kelto-ital- 
ském. Ze společných znaků tvaroslovných vyniká zejména tvoření gen. sg. 
u km. na -o- koncovkou -i, futurum s -6-, konj. s -5- a zvláště také tvo
ření medio-passiva s příponami vyznačujícími se hláskou r.

Ie. jazyky lze děliti podle rozličných dělidel na jisté skupiny. Nej- 6 
výraznější z hláskoslovných dělidel je to, které dělí ie. jazyky na dvě velké 
skupiny podle toho, jaké má který střídnice za palatální druh hrdel- 
ných explosiv (viz D 75), předpokládaný pro ie. prajazyk, a za prajaz. 
labioveláry. Řečtina, starověká italština, keltština a jazyky germánské 
mají za ony palatální gutturály čisté gutturály, kdežto jazyky indo- 
íránské, slovanské, baltské, jazyk albánský a arménský tu mají hlásky 
změněné palatalisací až v sykavky. Tak proti lat. centum (čti kentum) 
je v Avestě satom1) a v češt. sto (obecně slov., prasl. szto); odtud se dává 
oné první skupině jazyků jméno „jazyky kentumové” a druhé „jazyky 
satemové”2). Latina je tedy jazyk kentumový, čeština satemový. Prajaz. 
labioveláry se v jazycích kentumových od gutturál odlišují, v jazycích 
satemových s nimi splývají; tak proti lat. quis, řec. τις je čes. kdo s gut- 
turálou k-. Dříve se jmenovaly jazyky kentumové také „západní sku
pina” jazyků ie., jazyky satemové „východní skupina”. Toto pojmenování 
sě ukázalo ne zcela správným, když se poznalo, že ie. jazyky nově obje
vené na východě, tocharský a hethitský, náleží k jazykům kentumovým.

x) Avestské písmeno, zde vyjádřené znakem a, je výplod pozdní vokalisace zá
pisů jen souhláskových a nepraví nic o původní výslovnosti; vzhledem k ind. éatam 
možno i zde přijmout čtení satam (V. Machek). —  2) Obyčejně se dosud užívá toho 
názvu v tomto znění ,,satemové“ , ale viz předešlou poznámku.
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PRAMENY PRO ZNALOST LATINY.
7 Nejdůležitější pramen pro vědecké studium latiny chybí: nemůžeme 

poslouchat a zachycovat starověkou latinu mluvenou. Přístupny jsou 
nám tyto prameny:

1. Latinské písemnictví. To nám ukazuje latinský jazyk v nejrůz
nějších slozích jazyka spisovného, počínajíc od 1. pol. III. stol. př. Kr. 
Projevy jazyka hovorového se v nich vyskytují zejména v komediích 
Plautových, v Horatiových satirách, ve Vitruviově spise De architectura 
a v satirickém spisu Petroniově; mezi těmi jsou také ohlasy mluvy 
vulgární, jichž je pak od počátku III. stol. po Kr. čím dále tím více, 
zvláště také v literatuře křesťanské.

Užívání tohoto pramene je značně ztíženo tím, že nemáme texty 
přesně v tom znění, jak je zanechali spisovatelé, nýbrž je čteme ze vzdá
lených opisů a ještě vzdálenějších tištěných vydání. Přesnost textu zá
visí pro nás z velké části na textové kritice, jež má právě pro studium 
jazyka ještě větší důležitost než pro poznání myšlenkového obsahu spisů. 
Textová kritika někdy chybuje tím, že text po jazykové stránce příliš 
uhlazuje a vyrovnává; proti tomuto způsobu se v nové době uplatňuje 
zdravý odpor.

2. Nápisy. To jsou zpravidla památky originální, dochované přímo; 
u nich může být v jednotlivých případech spor toliko o to, je-li ten 
nebo onen způsob psaní úmyslný či písařova chyba. I nápisy ukazují 
většinou řeč spisovnou nebo aspoň smíšenou. Jejich sloh namnoze závisí 
na druhu; nápisy úřední jsou psány pečlivější mluvou spisovnou než ná
pisy soukromé; nejstarší nápisy křesťanské, zejména v katakombách, 
jsou dosti blízké řeči lidové.

Velká cena nápisů pro studium jazyka je v tom, že u mnohých 
z nich lze přesně zjistit dobu i místo napsání. Latinu doby předliterární 
známe přímo jenom z nápisů. K nejstarším nápisům patří nápis na sponě 
z Praeneste, z doby kolem r. 600 př. Kr., pak t. ř. nápis Duenův, snad 
ze IV. stol.1).

Ovšem i při nápisech je pamatovat, že u nich může být neshoda 
mezi způsobem psaní a skutečnou výslovností té doby.

Základní sbírku latinských nápisů vydává berlínská Akademie od 
r. 1863: Corpus Inscriptionum Latinarum (zkratkou CIL); z učenců se 
o ni nejvíce zasloužil Theodor Mommsen. V zásadě obsahuje každý sva
zek nápisy jedné krajiny; I. sv., obsahující nejstarší nápisy až do smrti 
Caesarovy, pro studium jazyka nejdůležitější, vyšel v 2. vyd. r. 1893.

3. Jednotlivá sloVa přejatá z latiny do jiných jazyků nebo z ji
ných jazyků do latiny, jež byla při tomto přejímání všelijak upravována,

Mnoho poučení o hláskoslovném stavu latiny na začátku II. stol. př. Kr. po
skytuje nápis jmenovaný podle svého obsahu Senatus consultum de Bacchanalibus z r. 
186 př. Kr.; poukazujeme na něj v této knize zkratkou Sen. cons. Bacch.
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poučují jednak o výslovnosti latiny, jednak o latinských hláskoslovných 
zákonech. Na př. o výslovnosti lat. c jako h o  dvojhláskové výslovnosti 
ae svědčí již to, že jméno Caesar je v řec. znění Καίσαρ a do němčiny 
přešlo v podobě Kaiser; z lat. carcer je něm. Kerker; řěc. κίστη je do 
latiny přejato v podobě cista.

4. Románské jazyky jsou nejdůležitějším pramenem pro poznání 
latiny vulgární.

5. Výklady římských gramatiků. Mají cenu hlavně příklady, 
které uvádějí a v kterých je zachováno množství jazykového materiálu 
jinak neznámého; jsou však namnoze mechanické a hledí si zcela vnějších 
znaků. Nejsou ani původní; jejich methoda je přejata z řecké mluvnice 
a z ní jsou přejaty nebo přeloženy i jejich termíny. Kromě toho je pama
tovati, že gramatikové nečerpají své poznatky jenom z řeči své doby, 
nýbrž z větší části od svých předchůdců a ti zase od jiných, a při tom 
nerozlišují důsledně své doklady podle stáří.

Spisy starověkých římských gramatiků vydal H. Keil ve sbírce 
Grammatici Latini sv. I.—VII. s doplňky (v Lipsku 1857—1890).

6. Verše a do jisté míry také klausule umělé prózy poučují
0 některých stránkách výslovnosti latiny, zejména o kvantitě samohlásek 
a o místě přízvuku.

ABECEDA.
Z 23 písmen uvedených I 1 neměla lat. abeceda původně písmeno G, 8 

nýbrž hláska g i hláska k se označovala — podle etruštiny — jedním 
a týmž písmenem C (I 6). Za rozvoje literárního a vědeckého života se 
cítila potřeba rozlišovat i v písmě hlásku znělou od neznělé — ve vý
slovnosti byl ten rozdíl dělán — a tu se od pol. III. stol. začalo roze
znávat C s platností g přidanou čárkou, buď nahoře nebo dole; ujal se 
tvar Q. Toto nové písmeno pak bylo vřaděno do abecedy na 7. místo, 
kde bylo původně písmeno Z, pro latinu nepotřebné.

Písmena Y a Z vnikla pak v I.-stol. př. Kr. do lat. písma znova, 
pro psaní řeckých slov, ale jen jako dodatek abecedy; vlastní abeceda 
se končila písmenem X. Před tím se řec. Z nahrazovalo latinským S, 
na př. Ζάκννύος > Saguntum, a řec. Y latinským V (=  u), na př. κυπάρισ- 
σος > cupressus. Znak Y byl přijat již s platností y, nikoli u.

Řecké znaky pro aspirované hlásky do latinské abecedy nebyly při
jaty. Latina sama takových hlásek neměla a při psaní slov řeckých nebo 
z řečtiny přejatých označovala v nejstarších dobách aspirované hlásky 
znaky pro příslušné hlásky neaspirované, tedy χ znakem C, φ znakem P 
nebo B, ·& znakem T; odtud Φοίνικες > Poeni, Φρνγες > arch. Bruges, 
■&ύος > tus, χάλιξ > calx. Teprve od pol. II. stol. př. Kr. byla aspirace 
označována přidaným h: charta, Philippus, theatrum; odtud pochází
1 znak pro naše ch; CH původně =  kh. Znak F za řecké φ se vyskytuje 
teprve ve IV. stol. po Kr.
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Znaků pro aspirované hlásky, jež byly takto pro abecedu zbytečné, 
se užilo — podle pravděpodobného výkladu — k označování číslic. Pís
menem 0  (#) se označovalo 100; tento znak byl působením slova CEN- 
TVM upraven v C. Písmeno ψ  (χ) znamenalo 50; odtud po různých 
změnách L. Písmeno φ  (<p), znamenající 1000, bylo přetvořeno naposled 
v M působením slova MILLE; pravá polovice onoho písmene D.značí 
500. Číslice V je horní polovice znaku X, jehož se asi užívalo v etruském 
přizpůsobení řecké abecedy pro číslo 10.

9 Pravopis. Ani latinské písmo, podobně jako žádné jiné písmo, ne
mělo tolik znaků, aby vyjádřilo všechnu zvukovou bohatost mluvené 
řeči. Římští gramatikové neprávem pokládali pravopis, který doporučo
vali, za fonetický, neboť v jejich normách byly i složky etymologické 
a historické, neshodné se skutečnou současnou výslovností; o té nás ně
kdy lépe poučují pravopisné „chyby", ať úmyslné nebo nevědomé, nežli 
psaní správné.

Také u Římanů se vyskytovaly pokusy o reformy pravopisu. Tak 
básníku Enniovi se přičítá, že začal vyznačovat dvojitost (nebo délku) 
souhlásek zdvojováním znaku pro příslušnou souhlásku, asi podle vzoru 
řeckého; v oštině bylo to zdvojování již dříve. Kdežto na nápise Sen. 
cons. Bacch. z r. 186 př. Kr. je psáno ještě podle starého způsobu velet, 
iousisent, facilumed, je na jiném, o něco starším nápise již vellet, essent, 
possidere, ale ovšem také posedisent. Do konce II. stol. př. Kr. se ujalo 
psaní dvojitých konsonantů obecně.

Básník a gramatik Accius (II. stol. př. Kr.-) zaváděl — mimo jiné 
reformy — vyznačování dlouhých samohlásek, kromě f, zdvojováním 
znaku pro samohlásku, patrně podle způsobu Umbrů, Osků a Etrusků. 
Tento jeho návrh se trvale neuskutečnil; jen na nápisech jeho doby se 
vyskytuje psáno na př. FAAT0, NAATAM, LEEGE. Dlouhé f chtěl 
označovat písmeny El, protože za jeho doby se ei vyslovovalo jako f. 
Proti jeho zdvojování samohláskových znaků psal satirik Lucilius v 9. 
kn. Satir, nadepsané De orthographia·, sám zase navrhoval rozeznávat -i 
podle tvaroslovné funkce a psát na př. hei puerei, ale huius púeri s i 
nahoru prodlouženým (i longa), ale ani tato myšlenka neměla trvalého 
účinku.

Také císař Claudius chtěl být oprávcem pravopisu. Chtěl obnoviti 
psaní ai místo ae a zaváděl nové znaky J pro souhláskové u, h pro střední 
vokál mezi i a u (na př. v opti/umus) a 0 (antisigma) pro ps a bs (v scripsi, 
urbs). Ale tyto jeho reformy se neujaly.

Gramatikové císařské doby nezavádějí celkem již nic nového, nýbrž 
spíše se snaží ustáliti a normovati dosavadní usus. Jakýmsi pravopisným 
ukazovatelem je mluvnický spis z III. stol. po Kr., nazývaný obyčejně 
Appendix Probi, v němž se proti vulgarismům v řeči a psaní stavějí 
tvary „správné" latiny spisovné.
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DÉLKA SLABIK.
L

Z výkladů podaných I 17 je zřejmé, že zvláštním problémem je 10 
význam skupiny „muta cum liquida" pro délku předcházející slabiky 
a tím jednak pro místo přízvuku, jednak pro prosodii veršů. Prosodická 
platnost té skupiny se ve vývoji latiny měnila. Plautus a jiní starší dra
matičtí básníci pokládají slabiku s krátkou samohláskou před skupinou 
„muta cum liquida" za krátkou; naopak Ennius v hexametru měří 
nigrům jako — k_j , sacruficare jako — —  u pozdějších daktylských
básníků se vyskytuje obojí míra, ale ve spojení explosivy s r krátká míra 
převládá, viz Král, Metrika III 55. Zdá se, že s daktylským hexametrem 
byla přenesena z řecké poietiky i řecká praxe, která připouštěla před 
touto skupinou posiční délku. Ale zároveň se toto připouštění posiční 
délky shoduje s tím, jak se jeví skupina „muta cum liquida" v přehla
sování samohlásek, prováděném v předhistorické době latiny, viz D 41; 
tam totiž má tato skupina touž platnost jako jiné skupiny, takže a 
se před ní přehlasuje také v e, na př. patro ~ impetrö jako factus ~ in
fectus. Je tedy třeba soudit, že po provedení těchto předhistorických 
změn nastala ve výslovnosti změna impet-rö > impe-trö, t. j. že se hra
nice slabik přeložila před skupinu ,,muta cum liquida".

Skupina m. c. i, která vznikla ve slovech složených, působila posici, 
na př. Verg. Aen. I 69 obrue měřeno —

S praxi dramatických básníků se shodují svědectví římských gra
matiků o historickém přízvuku slov, obsahujících v předposlední slabice 
skupinu „muta cum liquida"; takové slabiky nebyly pokládány za dlouhé 
a přízvuk byl proto na třetí slabice od konce, na př. péragró, látebrae, 
ténebrae. O tom Servius k Verg. Aen. I 384 k verši ipse ignotus egens 
Libyae deserta peragro: „peragro, per habet accentum, nam a longa qui
dem est, sed non solida positione; muta enim et liquida quotiens ponun
tur, metrum iuvant, non accentum". Zde je zřejmě poukázáno na ne
shodu mezi obecnou výslovností slova a jeho platností v prosodii verše, 
neboť ve verši je perágro. Ale tento stav se ještě jednou změnil, neboť 
podle svědectví románských jazyků se vyslovovalo ve vulgární latině 
na př. intégmm, colóbra n. colúbra; románské tvary, ital. intéro, 
franc. couleůvre, ukazují, že tu byly před skupinou m. c. I. slabiky pří- 
zvučné otevřené; srov. franc. paupíére z vulg. lat. palpétra (= klas. 
palpebra). Tato změna se vysvětluje pravděnejpodobněji tím, že se v ta
kových slovech vyvinula mezi m. a /. silnější přechodní samohláska, což 
způsobilo přenesení přízvuku: integrum > intégerum, cólubra > colúbera.
Na takové „odchylné" přizvukování slova mantplis poukazuje Servius 
k Verg. Aen. XI 463: „Ars quidem exigebat ut ma haberet accentum; 
ni longa quidem est [totiž pro verš], sed ex muta cum liquida, quod 
quotiens fit, tertia a fine sortitur accentum, ut latebrae, tenebrae. Tamen 
in hoc sermone [= v tomto slově], ut secunda a fine habeat accentum, 
usus obtinuit".
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PŘÍZVUK.
11 Ve výkladu o přízvuku latinských slov jsou hlavními problémy jed

nak místo přízvuku, jednak povaha přízvuku.
Všechno, co vykládají o přízvuku římští gramatikové, sebral Fried

rich Scholl, De accentu linguae Latinae veterum grammaticorum testi
monia [Acta societatis philologae Lipsiensis, tomus VI, Lipsiae 1876].

MÍSTO PŘÍZVUKU.
12 O t. zv. paenultimovém pravidlu a o odchylkách od něho je vy

loženo I 18—19. O tvarech s apokopovanou samohláskou viz D 126, 
o tvarech synkopovaných D 66—69. Římští gramatikové nejsou jednotní 
v pravidlech, jak se mají přízvukovati takové zkrácené tvary. Priscia- 
nus II 128, 24 K. učí vyslovovat primas, optimas, prodůc podle pravidla 
II 129, 18 K. ,,in omnibus quae paenultimam habent circumflexam, si pa
tiantur syncopam, servamus eundem accentum in ultima“; ale Servius 
k Don. IV 435, 31 K. ve výkladu o tvarech cuias a nostras píše: „Plerique 
accentum in ultima syllaba ponunt, quando dicimus cuias, sed prave; 
nam nulla pars orationis est Latina absque praedictis, quae potest in 
ultima accentum tenere“.

Pravidlu o přizvukováni vok. Vdleri učil Nigidius Figulus, o němž 
podává zprávu Gellius XIII 26, 1; přízvukem se prý tento vok. rozlišuje 
od gen. Valéri (jenž má přízvuk jako nestažený tvar Valérii). Ale Gellius 
upozorňuje na rozdíl tohoto pravidla od skutečné výslovnosti za své doby: 
„Sed si quis nunc Valerium appellans in casu vocandi secundum id prae
ceptum Nigidii acuerit (= dá přízvuk na —) primam, non aberit quin 
rideatur". Viz i D 198.

Přizvukováni typu armdque, uvedené I 18 Odchylky b), souvisí 
s větním přizvukováním, o němž viz D 15.

13 Pozdější vulgární latina projevuje v přizvukováni některé zvlášt
nosti proti latině klasické.

O přizvukováni typu intégrum viz D 10.
Ve slovech typu mulierem, filiolum, t. j. kde v třetí slabice od konce 

a v předposlední sousedily samohlásky ie, io, eo, byl přízvuk na před
poslední: mulierem, filiolum. O tom svědčí zejména románské jazyky, 
na př. port. mulhér, špan. mujér < muliérem, ital. figliuólo < filiólum; 
nepřímo to je dosvědčeno v prosodii veršů, na př. araneola (Sidon. Ap. 
XV 147), muliéris (Dracont. VIII 508). Stalo se to tím, že i (e), původně 
přízvučné, ztratilo slabičnou platnost, viz D 55, a přízvuk při tom přešel 
na následující zvučnější samohlásku.

V složených slovesech přecházel někdy přízvuk s praeverbia na sla
biku kořene podle přizvukováni sloves jednoduchých.' Někdy se to dělo
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při novém skládání sloves (t. zv. rekomposice), na př. displácet m. star
šího displicet, odtud ital. dispiace; jindy na samém starém slovese slože
ném, na př. recipit, srov. franc. regoit, m. récipit. Podobně tomu bylo 
u složených adverbií. Gellius VI 7 uvádí, že básník Annianus za doby 
Hadrianovy vyslovoval áffatim a ádmodum a soudil, že tak mluvili staří; 
podle toho obyčejná výslovnost za jeho doby byla affátim a admodum.

VEDLEJŠÍ PŘÍZVUKY.
Není pochyby, že také v latině neměla ve slovech, zvláště delších, 14 

přízvuk jen jedna slabika, nýbrž že vedle hlavního přízvuku byly v nich 
i přízvuky vedlejší. O těch nás římští gramatikové nepoučují, ani o nich 
nemůžeme usuzovat ze zjevů jazyka samého, jako lze usuzovat o pří
zvuku hlavním, na př. z předhistorického přehlasování a ze synkopy. 
Toliko prosodické zjevy nás vedou na stopu vedlejších přízvuků, ale tu 
jde většinou o pouhé předpoklady a dohady, jaké bývají tvořeny při 
pokusech o zjištění poměru mezi t. zv. rytmickým iktem a slovním pří
zvukem. Výklad o tom náleží do rytmiky a metriky; viz Král, Metrika 
III 137—161.

Domněnek o vedlejším přízvuku se také užívá při výkladu, jak na
stal přechod od předpokládaného předhistorického přízvuku na první 
slabice k přizvukováni podle pravidla paenultimového.

VĚTNÝ PŘÍZVUK.

Slova jsou pronášena ve větě s větším nebo menším důrazem, podle 15 
své obsahové nebo citové závažnosti. Tímto „větným přízvukem" jsou 
druhdy měněny nebo i rušeny „slovní přízvuky", jimiž vynikají v jed
notlivě pronášeném slově určité slabiky nad jiné.

Ve větné souvislosti jsou některá slova úplně nepřízvučná a „při
klánějí se“ k slovu s větným přízvukem; jestliže to slovo předchází, 
nazývá se takové přiklánění enklise a slova tak přikloněná enklitika, 
pakli následuje, mluvíme o p rokli si a nepřízvučná slova v tomto po
stavení jsou proklitika.

Mezi enklitika náleží spojka -que (již ie., srov. τε), dále -ve, -ne,
-ce, neurčité zájmeno quis (srov. τις a čes. neurčité kdo), na př. ve spo
jení si quis, ně quis, num quis, aliquis. Také slovesa se mohou přiklánět 
k důrazné záporce nebo k praeverbiu; na př. né-sciö, nölö < né volö, 
néglegö, *pérficiö < *pérfaciö (o tomto přizvukováni viz D 40).
V skr. je sloyeso v hlavní větě bez přízvuku, ale praeverbium, je-li samo
statným slovem, přízvuk má; tak tomu bylo zajisté již v prajazyce.

Zvláštním problémem nauky o přízvuku je přizvukováni předložek. 16 
Jisté hláskoslovné změny ukazují, že se jméno přiklánělo k předložce 
— jako tomu je v češtině — zrovna tak jako sloveso k praeverbiu;
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na př. jako vzniklo perficio < pérfaciö, tak i ilicö < *en silocód, pro
fecto < prö factó, denuo < dé novo, sěduló < sě dolö. Ale podle učení 
římských gramatiků přikláněly se předložky k následujícímu jménu a 
stávajíce se proklitiky ztrácely přízvuk; tak Quint. I 5, 27 „cum dico cir-. 
cum litora, tamquam unum enuntio dissimulata distinctione, itaque tam
quam in una voce una est acuta, quod idem accidit in illo Troiae 
qui primus ab oris“; podobně Priscianus III 27, 18 K. . .annititur 
semper praepositio sequenti dictioni et quasi una pars cum ea effertur", 
což se netýká jen jednoslabičných předložek jako ab, ex a pro, nýbrž 
i dvojslabičných circum, super, supra, infra, extra, ano i trojslabičná 
adversus. Zdá se, že předložky ztratily svůj přízvuk, platný i pro násle
dující jméno, v souvislosti se vznikem přizvukováni paenultimového 
místo předhistorického přízvuku na první slabice slova.

Mnohá jiná pravidla římských gramatiků o přízvuku předložek a 
také spojek jsou-namnoze odvozena z gramatiky řecké.

17 Po příkladu řecké mluvnice se zabývali také římští gramatikové 
otázkou, jak působí enklise na místo přízvuku ve slově základním. O pří- 
klonných slovcích -que, -ne, -ve učili, že když jsou přivěšeny, přesunuje 
se v základním slově přízvuk na slabiku původně poslední; tak zejména 
[Prisc.] III 521, 1 K.; Varro u Mart. Cap. III p. 67, 25 Eyss. Jestliže 
platilo toto pravidlo obecně, porušoval se jím zákon o paenultimovém 
přizvukováni, neboť se pak vyslovovalo nejen doctůsque, nýbrž i dodáque, 
Musdque, itdque. A vskutku gramatikové tomu učí; tak Serv. k Verg. 
Aen. I 116 uvádí příklady ubtnam, ibidem, musdque, illéne, huiusce a 
dodává: „pronuntiationis causa contra usum Latinum syllabis ultimis, 
quibus particulae adiunguntur, accentus tribuitur". Nauka o přizvuko
váni typu Musdque je sporná a v nové době se proti ní uvádějí námitky 
z pozorování prosodických.

18 Přízvuk spojuje skupinu slov v jednotu. Proto má velký význam 
při skládání slov; složené slovo respublica se liší od nesložené dvojice 
res publica tím, že v něm je jeden (hlavní) přízvuk místo dřívějších 
dvou; podobně iusiurdndum; maledico ~ mdle dicó.

POVAHA LATINSKÉHO PŘÍZVUKU.

19 Přízvuk může záležeti buď v melodickém zvýšení přízvučné slabiky 
nebo ve větším důrazu, s kterým se ta slabika vyslovuje, nebo, což je 
nejčastější, v obém. Záleží-li převážně v melodickém zvýšení slabiky, 
nazýváme jej přízvukem melodickým (tónovým, musikálním); záleží-li 
převážně v silnějším vyslovení slabiky, je to přízvuk důrazový (expira- 
torní, intensivní, dynamický). Přízvuk čistě melodický, bez účasti inten
sity, se v praxi sotva vyskytuje. Převážně melodický přízvuk měla stará 
řečtina a má jej jazyk srbocharvátský a slovinština; přízvuk v češtině 
je převážně důrazový. Jinak se rozlišují jazyky podle toho, zdali je
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rozdíl mezi slabikami přízvučnými a nepřízvučnými poměrně veliký či 
malý; podle toho se mluví o jazycích se silným přízvukem a se slabým 
přízvukem; na př. ruština má proti češtině silný přízvuk.

Kromě přízvuku a kvantity, o níž v. I 16—17, může záležet při 
výslovnosti i na způsobu, jakým se hlas projevuje uvnitř jedné slabiky 
a který je nezávislý na přízvuku; to je t. zv. intonace slabiky. Příst rpna 
zkoumání je intonace vlastně jen na slabikách přízvučných; má se za to, 
že intonační rozdíly mohly býti původně jen na dlouhých samohláskách 
a na dvojhláskách. Rozdíl mezi ostrým a průtažným „přízvukem" v řeč
tině je vlastně rozdíl intonace; také v litevštině je rozdíl mezi „přízvu
kem" taženým a raženým. Intonace má vliv na hláskové utváření slova, 
zejména také na zachování nebo krácení dlouhých samohlásek a dvoj
hlásek.

Jaký byl přízvuk v latině, je velmi sporná otázka. Protože je zná- 20 
mo, že se povaha přízvuku v jedné a téže řeči Časem mění — na př. 
dnešní řečtina má přízvuk důrazový — nepomáhá při řešení té otázky 
znalost, že v živých jazycích románských je přízvuk důrazový. Je třeba 
o ní usuzovat z latinského hláskosloví a z prosodie veršů; neboť svě
dectví římských gramatiků, kteří velmi mnoho píší o přízvuku a také
0 povaze přízvuku, nejsou spolehlivá proto, že jsou namnoze odvozena 
z mluvnické nauky o řeckém jazyce.

Až do IV. stol. po Kr. se vyjadřují gramatikové o latinském pří- 21 
zvuku většinou tak, jako by pokládali za jisté, že to je přízvuk musi- 
kální. Taková je již jejich terminologie: slovo „accentus" souvisí s cano 
a výrazy acutus a gravis jsou hudební názvy vysokého a hlubokého tónu. 
Jsou to vesměs překlady termínů řeckých: προσωδία-οξύς—βαρύς a 
gramatikové o této souvislosti zřejmě vykládají.

Ale již v této době a tím více později se vyskytují poučky, které 
je možno vykládati jako svědectví o přízvuku důrazovém. Tak již Quint.
XI 3, 17 zřejmě rozeznává dynamické rozdíly jednak od intonace slabik, 
jednak od rozdílů melodických, když praví: „Utendi voce multiplex 
rátio. Nam praeter illam differentiam, quae est tripertita, acutae, gravis, 
flexae, tum intentis tum remissis, tum elatis tum inferioribus modis 
opus est, spatiis quoque lenioribus aut citatioribus." I Diomedes (IV. stol.)
1 430, 29 K. mluví také o „vocis intentio" jako o způsobu přízvůku. 
Servius k Don. IV 426, 16 K. vyslovuje poučku, která asi byla běžná 
v římských školách, „accentus in ea syllaba est, quae plus sonat"; tak 
i Pompeius V 126, 27 K. Naopak ještě i po IV. stol. mluví jiní grama
tikové o latinském přízvuku jako o melodickém zvyšování slabik, na př. 
Martianus Capella (v V. stol.) III p. 65, 19 Eyss.: „Et est accentus ut 
quidam putaverunt anima vocis et seminarium musices, quod omnis 
modulatio ex fastigiis vocum gravitateque componitur Ideoque accentus 
quasi adcantus dictus est."

Římští gramatikové tedy nepodávají původního, jednotného a spo-
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lehlivého poučení o povaze latinského přízvuku. Obdobu k tomuto ne
dostatečnému vystižení přízvuku theorii nalézáme u nás, když se na po
čátku XIX. stol. vedl boj o časoměrnou a přízvučnou prosodii. Obhájci 
časomíry tvrdili, že přízvuk v češtině jest o mnoho slabší než v jiných 
řečech, „že ho sotva uchu znamenati'1, kdežto „dlouhost a krátkost 
slabik sama sebou, trváním totiž samohlásek, nikoli pak přízvukem 
v nej rozmanitějším rozvržení všudy dokonale, zřejmě a znatně určená 
jest" (Počátkové českého básnictví, str. 52, vyd. Frýdecký). To se tvrdilo 
v polemice proti Dobrovskému a proti jeho nauce o českém přízvuku.

22 Spolehlivější a přímější svědectví o povaze latinského přízvuku po
dává řeč sama svými hláskoslovnými úkazy a pak poněkud i veršová 
technika.

Srovnáváme-li latinu s řečtinou, vidíme nápadný rozdíl v tom, že 
řečtina má mnohem Zachovalejší vokalismus než latina; zejména se v ní 
téměř nevyskytuje synkopa, t. j. vymítání samohlásek, a tím často ztráta 
slabiky, jako v lat. iUnior < iuvenior, calda < calida, viz D 66—69. 
Ale nejen úplné vymítání samohlásek, nýbrž i jejich měnění je zvláštnost 
latiny proti řečtině, na př. v conficio ~ faciö, cecini ~ canö, perfectas ~ 
factus, viz D 40. Takovéto změny ve vokalismu se vysvětlují pravdě- 
nejpodobněji působením důrazového přízvuku, jejž tedy je třeba 
předpokládat pro ony doby ve vývoji latiny, kdy se ty změny děly. 
Tak také se vysvětluje krácení iambických slov, jako módo > módo, 
viz D 63.

Proti tomu bývá uváděno, že v latině se celkem dobře zachovávala 
kvantita slabik, což by prý při důrazovém přízvuku nebylo možné. Ale 
stačí poukázat na češtinu, jež se vyznačuje přesným ndržováním kvan
tity slabik a její poměrné nezávislosti na přízvuku; na př. přesně rozlišu
jeme slova jako pravém a právem, ač mají stejně přízvuk na první sla
bice, vyslovujeme slovo nenávist s dlouhým -ná-, ačkoli je to slabika 
nepřízvučná, a pod. Čeština je po této stránce pravý opak nové řečtiny, 
v níž se proti stavu, jaký byl v staré řečtině a jaký se dosud vyznačuje 
v písmě, všechny přízvučné samohlásky prodlužují a všechny nepřízvučné 
zkracují, takže na př. psané Σόλωνος se vyslovuje Sólónos.

23 Protože se v latině dobře zachovávala kvantita slabik, mohlo se v ní 
ujmout — podle řeckého vzoru — skládání veršů s časoměrnou proso- 
dií, i jestliže byl její přízvuk důrazový. V češtině se ujala a na dosti 
dlouhou dobu udržela časoměrná prosodie za podmínek ještě nepřízni
vějších, než byly v latině. V češtině totiž není přirozeného citu pro po- 
siční délky, jakých užívá — vedle délek přirozených — časoměrná pro
sodie, a proto se musí rytmický tvar verše projevovat mysli i sluchu 
zdůrazňováním dob rytmicky těžkých, thesí, to jest silným vyznačová
ním rytmických přízvuků, iktů. Tyto ikty jsou ovšem na četných místech 
v rušivém nesouhlase se slovními přízvuky, s nimiž mají stejné fonetické 
vyjádření; proto je časomíra pro češtinu nevhodná. Proti tomu se v la-
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tině cítí posiční délky právě tak jako délky přirozené, jak jevidětzpaen- 
ultimového pravidla o místu přízvuku a také z četných jevů t. zv. 
náhradného dloužení, na př. ρδηδ < *pos(i)nö, viz D 104. Proto 
vyniká rytmické schema v latinských verších — právě tak jako v řec
kých — již ze samého uspořádání slabik dlouhých a krátkých, bez objek
tivního zdůrazňování thesí; byl-li přece v latinských verších iktus, ne
byl foneticky tak výrazný jako slovní přízvuk a proto se s přízvukem 
nedostával do sporu. Teprve v pozdní císařské době, kdy mizel cit pro 
kvantitu a zejména také pro délky posiční, bylo potřebí verše silněji 
iktovat; iktus se pak stává rovnomocným činitelem s přízvukem a 
v mluvnické theorii se často s přízvukem zaměňuje; naopak slabika pří- 
zvučná se uplatňuje bez ohledu na svou kvantitu jako doba rytmicky 
těžká, právě tak jako u nepřízvučné slabiky se leckdy zanedbává její 
délka, a taková slabika má v rytmickém schématu platnost slabiky krátké. 
Tak vznikla zvláštní směs prosodie časoměrné a přízvučné, jakou se vy
značují zejména verše Commodianovy, na př. héxametr cum deus omni
potens exornasset mundi naturam (Cultura Daem., Intr. I 3).

Z toho, že latinské verše od Livia Andronika až po Commodiana 
byly skládány podle prosodie časoměrné, nelze tedy soudit, že přízvuk 
latiny nebyl důrazový. Ti, kteří dokazují jeho musikální povahu, jako 
zejména t. zv. francouzská škola (Havet, Meillet, Ernout, Vendryes, Ju
ret), musí připustit, že se v císařské době změnil v přízvuk důrazový.

V sporné otázce, jaké povahy byl přízvuk latiny, jsou připouštěny 24 
mezi oběma krajními názory, že to byl přízvuk čistě důrazový a že to 
byl přízvuk čistě musikální, různé možnosti jiné: převahou důrazový 
a poněkud musikální; převahou musikální a poněkud důrazový; důrazový 
(buď zcela nebo převahou) v lidové mluvě, musikální (buď zcela nebo 
převahou) v mluvě vyšších tříd. Jisto je, že důvody proti jeho důrazo- 
vosti, pokud jsou založeny na pozorování veršové prosodie doby klasické 
a předklasické, nejsou dostatečně pevné.

INTONACE.

O intonaci v latinské řeči, srov. D 19, bychom měli poměrně mnoho 25 
svědectví, kdybychom mohli spoléhat na to, co vykládají římští grama
tikové o třech druzích latinského přízvuku, ostrém (acutus), těžkém 
(gravis) a průtažném (circumflexus); neboť toto jsou kategorie náležící 
intonaci. Ale veškerá tato nauka je odvozena z mluvnice řecké a ne 
z pozorování latinského jazyka a skutečné výslovnosti; již v tom je její 
nedostatek, že neučí rozeznávat krátké a dlouhé samohlásky v slabi
kách dlouhých posicí, což přece by bylo pro intonaci velmi důležité, 
na př. ěst ~ ěst, lůstrum ~ lustrum, fastus ~ fastus.

Při zkoumání intonace chybí v latině i to kriterion, kterým se jeví 
její účinek v jiných jazycích, totiž pošinování přízvuku, neboť latina
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má v historické době přízvuk stálý a přechod od předpokládaného před
historického přízvuku k přízvuku paenultimovému nelze uvést v sou
vislost s intonací, ač se pokusy o to staly (Pedersen).

Celkem nepokročilo bádání o latinské intonaci nad pouhé domněnky. 
Latina vskutku nejeví nic jistého, z čeho by bylo možno usuzovat, že 
znala intonační rozdíly v tom smyslu, že by měly úlohu v mluvnickém 
systému, a to ani v době historické ani v předhistorické.

A. SAMOHLÁSKY.

SOUVISLOST LATINSKÝCH SAMOHLÁSEK 
SE SAMOHLÁSKAMI IE. PRAJAZYKA.

26 Výpočet samohlásek a dvojhlásek, jak je podán I 9 a 10, hledí ke 
stavu latiny v době klasické; y a f  se vyskytuje toliko v slovech řec
kých a z řečtiny přejatých. Avšak na počátku písemného podání latiny 
nalézáme v latinských slovech kromě jednoduchých samohlásek, krát
kých a dlouhých, tyto dvojhlásky: ai, ei, oi, au, ou. Pro čekané eu do
kladů není, neboť už v praitalštině se původní eu ztotožnilo s ou; eu je 
toliko v interjekcích heu, heus, jež jsou mimo hláskoslovné zákony, ve 
slovech jako neu a seu, jež vznikla z plných tvarů něve a sěve (= sivé 
ze seivé), a ve slovech řeckých, na př. Orpheus (u básníků dvojslab., 
jinak trojslab.).

U samohlásek a dvojhlásek, které má latina v nejstarším nám do
stupném stavu, určitá samohláska nebo dvojhláska, na př. a, je v jistých 
případech zachována z ie. prajazyka, jindy to je střídnice za hlásku 
jinou. Ve vývoji latiny samé pak zase pozorujeme nové změny proti 
onomu nejstaršímu stavu, jako na př. že dvojhlásky ai, ei, oi v klasické 
latině již nejsou a že se změnily v ae, i, oe. Historické studium hlásek 
pozoruje jednak souvislost onoho nejstaršího stavu se stavem ie. praja
zyka, jednak i nové změny nastalé ve vývoji latiny.

27 Lat. a je původní ve slovech jako ager ~ αγρός, alius ~ άλλος, saliö ~ 
άλλομαι, sal ~ άλς, animus ~ άνεμος.

Ale proti lat. datus je v řec. δοτός, proti quattuor řec. aiol. πίσυρες 
(plné e je však v att. τέτταρες), proti pater skr. pitar- : jsou to různé stříd
nice za prajaz. neurčitě artikulované samohlásky, vzniklé redukcí ze 
samohlásek plných, jednak dlouhých, jednak krátkých, srov. D. 33. Jazy- 
kozpytci nazývají takovou redukovanou samohlásku šva, psáno a, a někteří 
rozeznávají dva druhy at a a2. Toto a2 (označení Gůntertovo), výsledek 
redukce ze samohlásek krátkých, označuje se též znakem b (tak Hirt) 
nebo malým kroužkem 0 ve výši horní vnitřní linky, na př. t°k (tak 
francouzští jazykozpytci). Tento poslední z uvedených způsobů označení
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je snad nejvhodnější; označuje tedy 0 nepatrný samohláskový zbytek, 
a to slabičný, neboť bývá mezi dvěma souhláskami; něco jiného je 
kroužek u znaků n, m, r a Z, viz D 28 a 29.

V přehledu ostatních samohlásek a dvojhlásek, který následuje, 28 
jsou uvedeny po dvojtečce příklady, v kterých je ta samohláska nebo 
dvojhláska od původu.

Lat. e: est ~ έστίν, č. jest; feró ~ φέρω, č. beru.
Na konci slova může býti e střídnicí i jiných samohlásek, jako 

na př. ante ~ αντί, maře < *mari (km. -i), sequere ~ ejieo > επου (s pří
ponou pův. -so); srov. D 125.

V některých slovech odpovídá lat. en a em řeckému a, csl. ς; v tako
vých případech byla v ie. prajazyce, jak důvodně mínil K. Brugmann,
,,znějící", L j. samohlásková nosovka, „nasalis sonans", označovaná n 
a m, t. j. nosovka mající funkci samohlásky, jako má m nyní na př. 
v č. se-dm. Tak tentus ■» τατο'ς ie. *tntós; gen. mentis ~ csl. pam̂ tb; 
centum ~ εκατόν, decem ~ δέκα, csl. deŝ tb; pedem ~ πόδα; septem ~ επτά. 
Sem náleží i privativní praefix in- < *en- =  řec. a- < ie. *n-, což je tvar 
záporky ně, na př. ignotus < *en-gn- srov. (ίγνω(σ)τος.

Lat. i: quis ~ τις, ovis ~ δις.
Lat. o: ovis ~ δις, csl. ovbca; octo οκτώ, č. osm; potis ~ πόας; 29 

costa ~ č. kost.
V některých slovech odpovídá lat. oř, ol řeckému ρα nebo αρ, λα 

nebo αλ, csl. n> nebo n, h nebo lo; tu se předpokládá pro ie. prajazyk 
samohlásková hláska plynná r a ( a o je vlastně podoba, jaké v latině 
nabyl průvodní vokál při tomto slabičném r a Z. Na př. gen. cordis ~ 
att. καρδία, homer. κραδίη, stsl. srbdbce; mors ~ stsl. sb-mrbtb; posed
< *porcscó < ie. *prk-skó ~ skr. prččhami.

V o se měnilo ie. e před původním y začínajícím následující slabiku; 
tato změna je stejně jako v jazycích italských také v keltštině a v jazy
cích slovanských: novos < *neyos, čes. novg — νέΓος; novem ~ εννέα
< *έν-νεΓα; suus < souos ~ έός. Kde vzniklo -e-y- teprve v latině, tam 
změna již nenastala, jako na př. v levis (ie. *l°ghu- je v latině přichýleno 
ke kmenům na -i-), srov. έλαχνς, csl. Ibgbkb, čes. lehký.

Z ie. sye před souhláskou je v latině so: soror < ie. *syesör, srov. 
čes. sestra; socer, starší socrus < ie. *sijekuros, srov. έκνρός < *σ/εκυρος, 
stsl. svekrg (= mužova matka); somnus < ie. *syepnos.

Lat. u: iugum ~ ζυγόν, ruber ~ έρυ&ρός, stsl. rbdn; -u-4. deklinace 
jako genu ~ γόνυ, currus — πήχυς.

Lat. a: mater ~ ř. neionské μάτηρ (ion.-att. μήτηρ), stsl. máti; fra- 30 
ter ~ φράτηρ, č. bratr.

Slabiky rd, la, na jsou v některých případech střídnicemi za ie. 
t. zv. dlouhé samohláskové liquidy a nosovky f, Ž, ň, což jsou vlastně jen
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značky pro neurčitý útvar, vzniklý redukcí dvojslabičného kořene, pro 
liquidy a nosovky s průvodními vokály jiné podoby, intonace nebo délky 
nežli při ř, 1, m, ň; na př. granum ~ stsl. zrbno, lana < î lana — č. vlna; 
gnatus předpokládá ie. gňtós.

Lat. ě: semen ~ csl. sěm% (csl. e z ie. e); plěnus ~ πλήρης.
Lat. I: virus ~ Ιος < */ΐσος, vivus ~ č. živ (slov. i z ie. i).
Lat. ö: dónum ~ δώρο v, gnöscö ~ γιγνώσκω.
Lat. ň: fumus ~ skr. dhumah, řec. ΰνμός, sus ~ ΰς.

Ol Lat. ai: náp. aide (= aedem) ~ αϊΰ·ω.
Lat. ei: náp. deivos (= dluos); náp. deicere (= dícere) ~ δείκννμι.
V některých slovech je stlát, ei (=  pozd. ř) střídnicí za prajaz. oi; 

bývá to v první slabice slova po m věcos = *veicos> vlcus srov. (β)οϊκος, 
vidi < *wei- srov. (f)olda.

Lat. oi: náp. oíno (= unurri) ~ oíVjj (= jednička na kostce).
Lat. au: augeó ~ αΰξω, paucus πανρος.
Lat. ou: náp. loucom (= lucum) ~ litev. laukas =  pole.
Jinde odpovídá lat. ou ie. dvojhlásce eu, na př. náp. iouxmenta ~ζεύγος, 

ζεύγννμι.
32 Ie. prajazyk měl také dlouhé dvojhlásky ai, ěi, δι, au, ěu, öu. Ty 

v latině nejsou; vymizely buď tak, že se změnily v dvojhlásky krátké, 
na př. auróra -- ήώς, lesbické ανως < ie. *ausös, nebo že se odpadnutím 
druhé složky změnily v dlouhou samohlásku jednoduchou; v některých 
případech vznikala takto jednoduchá samohláska již v ie. prajazyce, 
na př. u kmene *rěi-, srov. lat. rěs se skr. rah, a podobně v ak. sg. kmene 
*diěu-, srov. lat. diem s řec. Ζην a skr. djam. Poučný je rozdíl dat. sg. 
terrae < terrai < *terrai a lupö < *lupöi. Ty rozdíly byly původně způso
bovány větnou souvislostí; terrai > terrae vzniklo asi před souhláskami, 
kdežto lupö před samohláskami a na konci věty nebo větního členu.

STŘÍDA (STUPŇOVÁNÍ) SAMOHLÁSEK.

33 Jako lze srovnáváním zjistit, že na př. e ve slovese feró je původní 
e ie., tak je možno zjistit také o některých rozdílech mezi samohláskami 
(a dvojhláskami) ve slovech odvozených od téhož kořene, že mají původ 
již v ie. prajazyce; tak na př. rozdíl e — o v decet — doceö, tegö — toga 
je obdobný rozdílu φέρω — φορέω, č. nesu — nosím, smrt — mriti — mor 
(prasl. sb-mr-tb — mer-ti — mon>), a lze jej objasniti v souvislosti s velkým 
množstvím podobných rozdílů v různých ie. jazycích jako hláskoslovný 
a zároveň slovotvorný jev ie. prajazyka. Tento rozdíl samohlásek (a dvoj
hlásek) ve slovech odvozených od téhož kořene, mající původ již v ie.
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prajazyce, nazýváme střída samohlásek nebo i staršími výrazy 
stupňování samohlásek, kmenostup; něm. jazykozpytci mu dali 
jméno Ablaut, francouzští alternance vocalique, nejnověji též apo- 
phonie. Výraz „stupňování" vycházel od staršího názoru, že tvary se slab
ším vokálem nebo i bez vokálu jsou základní, normální, a tvary s vokálem 
plnějším že jsou od nich odvozeny zesílením, rozšířením a zmocněním vo
kálu. Ve skutečnosti tomu bylo naopak; za normální pokládáme tvary (stup
ně) s plným vokálem, jenž zůstával, pokud měla slabika přízvuk, kdežto 
stala-li se slabika nepřízvučnou, vokál se zeslaboval (redukoval). Jde 
tu tedy ne o stupňování, nýbrž naopak o zeslabování (redukování, re
dukci) samohlásek. Ze zvláštních důvodů se základní vokál dloužil. Roze
znávají se tedy tři stupně: plný (normální), slabý a dlouhý.

Na stupni slabém se jeví samohláska (dvojhláska) buď redukována 
nebo úplně mizí; v tomto případě mluvíme o stupni zánikovém (nulo
vém). Redukcí dlouhé samohlásky vznikala v ie. prajazyce neurčitá hláska 
šva (a), viz D 39, jež má v historických jazycích ie. rozmanité střídnice; 
o redukci krátkých samohlásek viz D 27.

Pro studium střídy samohlásek v celých slovech se někdy sestro- 34 
jují umělé útvary ie. slov s plnými stupni samohlásek, t. ř. base; na těch 
se pak ukazuje, jak se podle různé polohy přízvuku vokály měnily ze
slabováním a dloužením. Base jsou buď jednoslabičné, na př. *es =  býti,
*ei =  jíti, nebo dvojslabičné; base s krátkými samohláskami nebo dvoj
hláskami se nazývají lehké, na př. *bhere =  nésti, base s dlouhou samo
hláskou nebo dvojhláskou jsou těžké, na př. *geně =  roditi.

Z base *geně se pak vyvozují skutečné útvary takto:
je-li přízvuk na 1. slabice: *géně > *gem, v lat. geni-tor, gen-us 

ingen-ium; (před samohláskou mizelo a beze stopy);
je-li přízvuk na 2. slabice: *gené > *gně, v řec. γνήσιος
je-li přízvuk mimo basi: *geně- > *gn, v lat. gignö, benignus, ma

lignus.
Pojem base není však naprosto nutný, a při zkoumání jevů, o které 

tu jde, vystačíme dobře s jednoslabičnými a dvojslabičnými kořeny.
Na př. jednoslabičný kořen *tek- připouští v theorii tyto možnosti: tek, 
lok·, těk, tök; t°k; domnělá base *teke vzniká jen tím, že se kromě stupně 
v kořeni, pozoruje zároveň i stupeň kmenotvorné přípony -e/ο-, avšak 
spojovati to v jeden útvar není nutné. U kořenů se sonantními sou
hláskami (/, r, m, n, i, u) jsou na př. tyto možnosti: ver, vor; věr, vór; 
v°r (oslabený neboli redukovaný stupeň) a vr (stupeň zánikový neboli 
nulový). Dvojslabičné kořeny připouštějí normálně na př. tyto útvary: 
gem, gom; gně, gnó (t. j. úplný zánik samohlásky v 1. slabice a dlouhá 
samohláska v 2. slabice); g°n° neboli gn (t. j. oslabené samohlásky v obou 
slabikách); ale nikoli gene (t. j. plná samohláska v obou slabikách).
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35 Střída samohlásek, souvisící s polohou přízvuku, byla v ie. pra- 
jazyce důležitým tvarovým (morfologickým) činitelem v kořenech slov, 
v kmenotvorných suffixech i v ohýbacích příponách. Z tohoto stavu 
zachovala mnohem více zbytků řečtina než latina, jako je vůbec řecký 
vokalismus proti latinskému Zachovalejší; ale i v řečtině se někdy jeví 
neshoda mezi stupněm skutečným a stupněm očekávaným podle polohy 
řeckého přízvuku, protože je ta poloha proti původní různá. V řečtině 
ještě tu a tam se vyznačuje jistá kategorie slov nebo tvarů jistým stup
něm samohlásky. Tak athematická slovesa mají v singuláru ind. praes, 
plný stupeň, v plurálu ind. praes, a v ostatních formách praes, kmene 
stupeň zeslabený (na př. εΐμι, εϊ, εΐσιν ϊμεν, ϊτε, ϊασιν, ϊω atd., ϊοιμι 
atd.); neutra km. na -es- mají plný stupeň (na př. γένος, ζεύγος, πέν&ος), 
kdežto feminina abstrakta na -ti- (řec. -τι η. -σι) mají stupeň zesla
bený, na př. πίσχις proti πείύω; u některých substantiv 3. deklinace 
proti zdlouženému stupni v nom. sg. je v kmenotvorné příponě v ak. 
sg. stupeň normální a v nepřímých pádech zánikový (na př. πατήρ proti 
πατέρα a πατρός). Z latiny samé by nebylo možno poznat soustavu těchto 
jevů; latina může poskytnout pro ,,řady“, do nichž spojujeme stupně 
k sobě náležící, jen ojedinělé doklady.

36 Nejčastěji se projevuje tato řada: plný stupeň samohláska e nebo o, 
zánikový stupeň ~θ~ (nula, bez samohlásky), zdloužený stupeň ě nebo ö. 
Zákonitost ve vyskytování e a o není dosud nalezena; jisté je, že tu nejde 
o stupňování samohlásek, nýbrž' jen o různé zabarvení vokálu náleží
cího plnému stupni. Také toto zabarvení bylo morfologickým činitelem; 
samohláskou o se odlišovala některá perfekta od kmene praes, (na př. 
πέπομφα — πέμπω), slovesa odvozená od základních (φορέω ~ φέρω, srov. 
nosím ~ nesu, v lat. doceö ~ decet, noceó ~ něco) a substantiva od sloves 
(φόρος ~ φέρω, toga ~ tego). Střídání jako e ~ o je kvalitativní, střídání 
jako e ~ ě je kvantitativní.

Příklady řady:
e/o

sedeö, solium < *sodium

decet, doceö 
precor, procus 
genus, genui 
ferö
tegö, toga 
rego
legö, veniö
odium, vocö (srov. (Γ)έπος)

-0-“ (nula) 
sidö < *si-sd-ö, 
nidus < *ni-sd-o-s 
discó < *di-dc-scö 
poscö < *porcscö < *prk-skó 
gi-gn-ö
fors < * fortis, kde or < [

§/ö
sěděs

tegula 
rexi, rex 
lěgi, veni 
ödi, vöx

37 Je-li v normálním stupni e nebo o spojeno s i nebo u v dvojhlásku 
(ei, eu, oi, ou), je v zánikovém stupni po vymizení e nebo o samo i nebo u, 
a to jako plná samohláska. Podobně tomu je, jestliže před e nebo o
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předchází souhláskové i nebo u, čímž vznikají t. zv. vzestupné dvoj
hlásky, na př. je, ue a pod. Ovšem v historické latině jsou ty původní 
dvojhlásky všelijak změněny a je třeba hledět na předpokládané tvary 
starší.

Příklady řady:
ei/oi i

fidus, fidö < *feid- fiděs
foedus < *foid-
srov. πείύω, πέποιύα έπέπιύμεν, πιστός

ie/jo
maiestás < *mag-ies- 

maius < *mag-ios
eu/ou

ducö < *deucö 
urö < *eusó 
iumeníum < ioux- 

mentum < *ieug- 
lUceö < *leuc-

i je/jö
magis gen. maiöris

U

dux, gen. ducis
usíus
iugum

lucerna
Dosud není jasné, zdali také krátké a mělo místo v stupňovém 38 

systému ie. a jaké. V některých jazycích, jako právě v latině, je d stříd- 
nicí za a, viz D 39, tedy za hlásku oslabenou; z toho by bylo možno vy
vozovat, že a nebylo v prajazyce normální plnou samohláskou, rovno
cennou se samohláskami e o. Podle mínění francouzské školy jazyko- 
zpytné byla to hláska zcela zvláštního rázu.

Stranou od stupňování vyloženého D 36—37 stojí změna samo- 39 
hlásek již od původu vždy dlouhých (a, ě, ö), kde tedy délka je vlastně 
„normálním stupněm" a které nevznikly zdloužením. Tak tomu je na př. 
v kořenu *dö- ‘dáti’; tvarů s krátkým o u tohoto kořene v prajazyku 
nebylo. Tyto samohlásky a, ě, δ podléhaly jediné změně, a to oslabení. 
Produkt toho oslabení označujeme písmenem a (šva) a jeho střídnicí je 
v latině a; tak vznikají řady ě ~ a, ó ~ a, a ~ a.

Příklady řad s lat. zánikovým a: 
semen satus
feci faciö, -datus v abditus, creditus
rěri ratus
dónum datus

Dvojhláska iě se zeslabovala v ia, jehož střídnicí je v latině jako 
v řečtině f.·

siěs (starší nežli si.s), srov. εϊης < *εσ-ιη-ς ~ simus, srov. εΐμεν 
< *έσ-ϊ-μεν.
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PŘEDHISTORICKÉ PŘEHLASOVÁNÍ.
40 Od střídání samohlásek zděděného z ie. prajazyku je dobře lišiti stří

dání, které nastalo v latině samé a které se projevuje tím, že odvozené 
slovo má v kořeni jinou Samohlásku než slovo základní; na př. faciö 
~ confício, canö — cecini, facilis ~ difficilis, arma ~ inermis. Je to zvláštní 
latinské zeslabování nebo zužování samohlásek, zejména a > e nebo i; 
nejčastěji nastává tehdy, když se počáteční slabika s a stane při složení 
slabikou vnitřní, jako tomu je ve všech uvedených příkladech.

Také toto přehlasování souvisí s přízvukem; je podobno pravdě, že 
se za jistých podmínek úžily samohlásky v nepřízvučné slabice. Kdyby 
šlo jen o takové případy, jako je canö ~ cecini, tangö ~ tetigi, pariö ~ 
peperi, stačilo by k výkladu známé lat. přizvukování podle I 18. Ale pří
pady jako faciö ~ conficio se tím nevysvětlí, protože slabika -fi- je pří- 
zvučná. K výkladu těchto případů slouží hypothesa, že v latině byl dříve 
přízvuk na první slabice slova; vyložil a odůvodnil ji r. 1852 A. Dietrich: 
hypothesa o předhistorickém přízvuku na první slabice. Podle ní bylo 
tedy -fi- v *cónficiö právě tak nepřízvučné jako -ci- v cécini a proto mělo 
i vzniklé zúžením za.

Přehlasovaly se toliko krátké samohlásky a dvojhlásky. Dlouhé samo
hlásky se nepřehlasovaly; zdánlivé výjimky, jako na př. dělinio m. * děleni ö 
od lěnis, jest vysvětliti jinak, zejména, jako v tomto příkladě, asimilací 
samohlásek.

Toto přehlasování pokládali Římané za jev souvisící se skládáním 
slov. Tak Cicero Oř. 159: ,,Quid, in verbis iunctis quam scite insipientem 
non insapientem, iniquum non inaequum, tricipitem non tricapitem, con
cisum non concaesuml Ex quo quidem pertisum etiam volunt, quod eadem 
consuetudo non probavit.“ O tomto pertisum viz D 43.

41 Jevy přehlasování se třídí obyčejně podle samohlásky, která byla 
změněna; tak na př. se spojují slova inermis, acceptus, attingo, conculco, 
cönficiö, peperi, occupo do skupiny změn samohlásky a, ilicö, epistula, 
onustus do změn samohlásky o. Jiné třídění hledí k samohlásce vzniklé 
přehlasováním. Foneticky nejsprávnější je třídění, které navrhl pro jedno
duché samohlásky Vendryes (Řecherches sur 1’histoire et les effets de l’in- 
tensité initiale en latin, 1902) a které se zakládá na poznatku, že kvalita 
samohlásky vznikající přehlasováním je určována souhláskovým okolím, 
zvláště souhláskou následující po pozorované samohlásce. Podle tohoto 
třídění vzniká z jednoduchých samohlásek

1. před velárním (tvrdým) l samohláska o nebo u, před palatálním 
(měkkým) l samohláska e nebo i; na př. famulus ~ familia, Siculus ~ 
Sicilia, incola ~ inquilinus;

2. před r zpravidla e; na př. pariö ~ peperi, φάλαρα ~ phalerae, (ή) 
καμάρα ~ camera, snad i -ierö (v déierö, ěieró a peierö) od zánikového 
stupně kořene ius- (proti ius < ious).
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3. Před c a g, t a d a n se mění krátká vnitřní samohláska, zejm. a, 
v i; na př. agó ~ abigö, faciö ~ conficio, iaciö ~ abíciö (t. j. abiiciö, proto 
v klas. básnictví je 1. slabika posicí dlouhá, kdežto v arch. básnictví, 
zejména u Plauta, bývá měřena krátce, tedy bez i, snad podle lidové 
výslovnosti), placö ~ supplico, facilis ~ difficilis, *Iii-paier > iQpiter > 
Iuppiter, cadö ~ cecidi, μάχανά (atticky μηχανή) ~ máchina; změna e > i 
na př. legö ~ diligo, regö ~ dirigo, egeó ~ indigeo, sedeo ~ obsideö, dedi ~ 
reddidi, medius ~ dimidius, tenus ~ protinus, teneö~ retineo, ce-do ~ hicine
< *hi-ce-ne; změna o > i na př. iZZcö > in Zocö =  vl. ‘na místě’, armiger
< *armogeros, indigena < *endogena.

4. Před b Ά p, m a. f  vzniká střední samohláska mezi i a u (Quint.
I 4, 8: „medius quidam V et I litterae sonus“) vyznačovaná v písmě 
jednak u, jednak i; určité i nebo u vznikalo podle jakosti následující 
retnice, určované sousední samohláskou; na př. capiö ~occupö < *occapö, 
ale accipio (v prvním případu je p „tvrdé", v druhém „měkké"), sapió ~ 
insipio, recupero ~ recipio, apiscor ~ adipiscor, premö ~ opprimö. U super
lativů se dlouho udržel obojí způsob psaní, maxumus i maximus, optumus 
i optimus, ale vždycky jen minimus; psaní s -u- bylo pokládáno za starší 
a u některých spisovatelů, na př. u Sallustia, je to vědomý archaismus; 
psaní i prý zavedl C. Caesar. U některých slov -u- se udrželo trvale, 
i když slova podobně tvořená mají -i-; na př. documentum, monumentum ~ 
regimentum, volumus ~ regimus; některé z takových případů lze vysvětlit 
působením předcházející samohlásky.

Nerozhodnost mezi i a u se vyskytuje před retnicemi i v první slabice 
slov, na př. luběns ~ liběns (srov. csl. Vubiti), clupeus ~ clipeus.

5. Před μ následující slabiky se mění a, o, i v u; -u-μ- takto vzniklé 
zůstává před i, na př. paviö ~ děpuvió, kdežto jinde z něho zbývá (aspoň 
v písmě) jen u, na př. *děnouó(d) > děnuó, *tri-diy.om > triduom.

6. Před skupinou souhlásek vzniká nejčastěji e; na př. factus ~ con
fectus, faxit ~ děfexit (Liv. I 24, 8), captus ~ acceptus, iadus ~ abiectus, 
patro ~ impetro, castus ~ incestus, aptus — ineptus, ars ~ iners, barba — 
imberbis, arma ~ inermis, damnö ~ condemno, mandö ~ commendo, spargo ~ 
conspergo, scando ~ cönscendö, carpo ~ discerpo, fallo ~ refello, τάλαντον ~ 
talentum, Τάραντον — Tarentum.

Skupina ng, v níž n je před g hrdelně (p), viz D 79, působí jako 
souhláska jednoduchá: frangó ~ cönfringö, tangö ~ attingo.

Je-li první složkou skupiny hláska Z, je před ním u jako před samot
ným Z: salsus ~ insulsus, calcö ~ conculcö.

Také dvoj hlásky se v nepřízvučném postavení mění přehlasováním; 42 
jisté doklady úžení jsou tu jen u dvojhlásek s „nejširší" samohláskou, 
totiž u ai a au.

Dvojhl. ai (= později ae) se přehlasuje (snad přes ei) v i (o změně
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ei v i viz D 49); na př. aestimö ~ existímö, caedö ~ incido, laedö ~ collidö, 
illido, quaerö ~ exquiro, inquirö, aequus ~ iniquus, ΆχαιΓοί ~ Achivi, 
έλαίβα ~ oliva.

Dvojhl. au se přehlasuje v ö, na př. causa ~ accusö, excUsö, 
claudo ~ concludö, fraus ~ défrudö (ale též defraudo). Ale plaudö ~ com
plodo, explödö; tu se snad v kompositech zachoval původní tvar plödö, 
viz D 51.

ODCHYLKY OD PRAVIDELNÉHO PŘEHLASOVÁNÍ.

43 V některých případech čekané přehlasování nenastává nebo má ne
čekaný výsledek. Příčiny takových odchylek mohou být několikeré.

1. Přehlasováním se měnily samohlásky jen v určité době; proto se 
nejeví přehlasování v slovech vzniklých až po době jeho působení. 
Tim se liší mladší složeniny od starších; na př. posthabeö ~ prohibeo, 
perfacilis ~ difficilis, intellego ~ éligo, colligo, diligo, circumiaceö ~ cir- 
cumiciö, puerpera ~ gemellipara (Ov. Met. VI 315), Ianus pater ~ Iuppiter 
(viz D 41, 3).

2. Fonetická tendence k harmonii vokálů (asimilace) působila, že se 
v nepřízvučné slabice udržela samohláska shodná se samohláskou slabiky 
přízvučné (podle praehistor. přizvukování). Tak segés, gen. segetis a ne 
*segitis, podobně tegěs — tegetis·, tak se udrželo i druhé a v slovech 
alacer, calamitas, gen. anatis od anas. Náchylnost k přehlasování uka
zují i zde ojedinělé tvary jako anitěs (Plaut. Capt. 1003), anitum (Cic. 
N. d. II 124); ital. allegro svědčí o vulg. lat. *alecer. Naopak vulg. 
lat. asimilace ojediněle v náp. carcaris m. carceris a v passar m. passer 
(App. Probi).

3. Psychologická tendence k obdobě (analogie) působila, že se slovo 
i hláskovým útvarem přizpůsobovalo slovu, s kterým souviselo vý
znamem. Tak jest vyložit, že v slovech défetiscor, ingredior, perpetior není 
původní a (fatiscor, gradior, patior) změněno v i, nýbrž v e: nejdříve 
asi vznikla složená participia défessus, ingressus, perpessus, v nichž je e 
před -ss- pravidelné (D 41, 6), a podle nich podržely e i tvary kmene 
praesentního.

Z téhož popudu byla samohláska jednoduchého slova obnovována 
i ve slově složeném; bylo to jaksi nové skládání slova, rekomposice. Na př. 
pro pozdější vulg. latinu je dosvědčen tvar displaceö m. staršího displiceo, 
commando m. commendo, viz D 181. Římští theoretikové sami uvádějí 
tvar pertaesum místo staršího pertisum; tak Cicero Oř. 159, viz D 40; 
Paulus z Festa p. 64 L. „distisum et pertisum dicebant, quod nunc dis- 
taesum et pertaesum“; podle poznámky Festovy p. 336 L. byl Scipio 
Mladší kárán od Lucilia, že říká „učeně“ pertisus a ne pertaesus, tedy pro 
archaismus.
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JEDNOTLIVÉ LATINSKÉ SAMOHLÁSKY A DVOJ
HLÁSKY, JEJICH VÝSLOVNOST A KVALITATIVNÍ 

ZMĚNY V HISTORICKÉ DOBĚ.

Samohl. a a 5 se celkem neměnila. 44
Samohl. e se lišila od ě nejen kvantitou, nýbrž i kvalitou: ě bylo 

otevřené (e) a blížilo se výslovností dvojhlásce ae a samohlásce a, kdežto 
ě bylo zavřené (e) a blížilo se samohlásce ř. Y román, jazycích má ě stejné 
osudy s ae, kdežto é se sbližuje s i. Avšak nepřízvučné S se vyslovovalo 
zavřeněji, a protože s druhé strany krátké ř se ve výslovnosti blížilo e, 
vysvětluje se střídání e a i v nepřízvučné poloze (srov. D 45).

Působením sousedních hlásek se měnilo e v i zejména
1. před velárním n (viz D 79), na př. tinguö ~ τέγγω, quinque ~ πέντε 

(i podle quintus), lignum < *legnom k lego, dignus < *degnos < *decnos 
k decet, septingenti < *septemcenti;

2. vulg. bývá -ia- m. -ea-, -iu- m. -eu-; App. Probi kárá na př. vinia 
m. vinea, cavia m. cavea, calcius m. calceus, baltius m. balteus; projevovala 
se tu zavřená výslovnost e před jinou samohláskou.

Před velárním (tvrdým) Z se měnilo e v o; jestliže následovala sou
hláska, stalo se z toho ol (jako ze staršího oZ) ul, když nepředcházelo y: 
volö, volam, volui, volébam — velim, vellem, velle; colö < *quelö, srov. 
πέλομαι; též incola, ale inquilinus; sepúltus k sepeliö; ve vnitřních sla
bikách mění se ol y ul i před samohláskou, na př. porculus < *porkelos, 
pepuli < *pepolei < *pepelei. Ovšem ve flexi nastávalo vyrovnání, tak 
colö, colis, colit... a ne colö, *quelis, *quelit. Někdy se slovo rozštěpilo 
v dvojtvary; z pův. holus, heleris vzniklo jednak helus, heleris, jednak 
holus, holeris.

Samohl. i se vyslovovala otevřeně a proto se blížila ě (srov. D 44). 45 
Na náp. bývá někdy psáno e m. i, na př. tempestatebus, mereto m. merito, 
trebunus m. tribunus; také v řec. transkripcích, na př. κομέτιον = co
mitium, Τεβέριος = Tiberius. Otevřená výslovnost hlásky i se pokládala 
za venkovanskou, selskou (Cic. De or. III 46). V slabice v i se vyslovo
valo i podle svědectví lat. gramatiků podobně jako řecké v (srov. čes. y 
v dřívější výslovnosti rozdílné od Z) a proto se na náp. vyskytuje psáno 
vy; App. Probi učí, že se má psát vir a ne vyr, virgo a ne vyrgo, virga 
a ne vyrga.

Prait. tri-, cri-, cli- je v lat. změněno v ter-, cer-, cel-; na př. ter < 
*ters < *tris, srov. τρις; tertius < *tritios; testis < *terstis < *tristis 
(vl. „stojící jako třetí“), srov. o. trstus =  lat. testes, o. trístaamentud = 
lat. testamentö; certus < *critos, srov. κριτός; facultas < *faceltas < 
*facli-tats. Nejde-li tu o prajaz. dvojici kořenů, zejm. *ter- a *tri- (Persson),
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lze předpokládat, že v tri- atd. mizelo -í- a slabičné r (Z) se měnilo v er (eZ), 
jinak než r (Z) prajazykové (srov. D 29). Avšak také je možné, že tu jde
0 metathesi samohlásky, na př. *tristis > *iirsiis > *ierstis > testis, při 
čemž r způsobuje změnu i v e a podobně l změnu i (nebo e) v o a u.

Na konci slova se i měnilo v e; tak pro maře jest předpokládat starší 
*mari, srov. mari-a, mari-um, pro leve *levi a pod. Srov. též ante s řec. 
αντί a -e v abl., na př. pede, s řec. dat. na -t v ποδί.

Samohl. í se vyslovovala zavřeněji než ř. Jako se ve vulg. výslov
nosti sbližovalo l s ě, tak také ϊ s ě; tak náp. Paperius m. Papirius, vecos 
m. vicos. Od těchto případů jest lišiti to, že na nejstarších náp. bývá 
někdy psáno e m. ei =  i nebo ei m. i; o tom viz D 49.

46 Samohl. ö se vyslovovala otevřeněji než ö. Avšak v některých pří
padech se měnilo zavřenou výslovností v u:

1. před velárním n (b) \ob : ub = eB : íb ], na př. uncus ~ δγκος, 
unguis ~ δνυξ, hunc < *hom-ce; proti tomu longus zůstává;

2. před skupinou Z s jinou souhláskou (ale ne před ZZ); takto se měnilo
1 původní o i to, které vzniklo z e; na př. multa ~ stlát, molta, culpa ~ 
stlát, colpa, pulcher ~ polcer, sulcus ~ ολκός, ulter ~ ollus, olim, stultus ~ 
stolidus;

3. před skupinou m s jinou souhláskou; na př. umbö, umbilicus ~ 
όμφαλός, alumnus < *alomnos;-

4. před skupinou n s jinou souhláskou, zejména -ont- > -unt- a -ond- 
> -und-. U lat. gramatiků je dosvědčena výslovnost funtěs, frunděs m. 
fontěs, fronděs jako archaická nebo vulgární. Obecně nastala tato změna 
v slovesných koncovkách -unt, -untur, -undus m. starších -ont, -onlur, 
-ondus; na př. dederunt m. dederont (dosvědčeno náp.); také part. euntis 
< *eontis, srov. Ιόντος;

5. v koncových slabikách -os a -om u jmen i sloves, na př. lupus < 
*lupos, lupum < *lupom, verbum < *verbom, genus < *genos, pedibus < 
*pedibos, agimus < *agimos; též -ud < -od v aliud (ale -o- zachováno 
v hoc < *hod-ce).

Jestliže před o předchází u nebo v (y), měnění o > u nastalo asi 
později než v případech jiných; aspoň se až do konce republiky psalo 
volt, volgus, volnus, vivont, ruont, sequontur, servos, mortuos, servom. Nieder- 
mann dokazoval, že psaní VO m. VV byl jen grafický archaismus a že 
se vu vyslovovalo již dávno v době republikánské; jeho důkaz není zcela 
přesvědčivý.

V slabice vo před hláskami r, s, t se o od pol. II. štol. př. Kr. měnilo 
v e. Tradice přičítala zavedení této změny v pravopise Scipionu Ml.; tak 
Quint. I 7, 25: „quid dicam vortices et vorsus ceteraque ad eundem modum, 
quae primus Scipio Africanus in e litteram secundam vertisse dicitur?" 
Takto se změnilo na př. vortex > vertex, vortó > vertö, votó > vetö, Vor-
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lu m n u s > V ertum nus, voster > vester. Starší tvary s -o- však nevymizely 
z užívání po celou dobu republikánskou (advorsus , voster, vortex)·, ruko
pisy básní z doby Augustovy namnoze zachovávají o, tak u Verg. invorto,  
divorsi,  vortex. Římští gramatikové chtěli u některých slov užívat rozdílu 
vo — ve k rozlišování významu; tak Caper: „vorsus paginae dicetur (= řá
dek), versus participium est a verbo vertor . . . vortex fluminis est, vertex 
capitis". Tvar voster byl patrně — asi vlivem vos a noster — zakořeněn 
ve vulg. mluvě velmi silně a nezměnil se tu ve vester, jak svědčí it. vostro,  
franc. votre.

Dlouhé δ bylo zavřenější než ö a tím se blížilo u; v u přešlo v cur <  
quör a fu r  srov. φώρ (δ je tu zdloužený stupeň zabarvení o k φέρω).

47Samohláska ů byla otevřenější než u; proto se ve výslovnosti blížila 
ö a v písmě, zvláště nápisech, byla s ö zaměňována, a to tím spíše, že o 
v některých případech i foneticky přecházelo v ů, viz D 46. Kde je na 
starších nápisech psáno o místo klasického ů, je to většinou o původní, 
na př. v condos ,  consol, pop licae  (— publicae),  dederont. Proti etymologii 
se i později píše sobolěs m. správného subolěs; pro císařskou dobu dosvěd
čuje podobné pravopisné varianty A p p .  P ro b i , když učí psát správně 
puella  a ne poella , cluaca m. cloaca, columna m. colomna a naopak tolera
b il is a ne tu lerabilis. Podobně v řecké transkripci, na př. Κ α λπ ό ρν ιο ς  za 
C a lp u rn iu s ,  Μ όμμιος za M u m m n iu s . Římští gramatikové chtěli užívat 
těch variant k rozlišování významu; tak Caper: „adulescens nomen est, 
adolescens participium est“.

O kolísavém u / i  před retnicemi viz D 41, 4.
Dlouhé ö zůstávalo celkem nezměněno.
Dvojhláska ai zůstala až do II. stol. př. Kr. v písmě a dlouho také 48 

ve výslovnosti zachována, na př. a id i l i s ,  G naivod  (= abi. Gnaeö). Na 
náp. Sen. cons. Bacch. z r. 186 př. Kr. je však již vedle a i psáno také 
ae, na př. vedle haice, aiquom, tabelai da ta i je psáno aedem. Od konce 
II. stol. př. Kr, se píše už jenom ae; a i v době císařské, zejména za císaře 
Claudia, byl jen umělý dočasný archaismus.

Ale ovšem také ae bylo vyslovováno jako dvojhláska, ne jako jedno
duché ě. Výslovnost ě m. ae, vzniklá nejdříve na území umberském, proje
vuje se již v II. stol. př. Kr. pravopisnými chybami na nápisech, na př. 
cedito m. caedito, D ia n ě  m. D ian ae; básník Lucilius se posmívá „venkovské" 
výslovnosti Cecilius (m. Caecilius), pretor (m. praetor) a v I. stol. Varro 
D e 1.1. poznamenává, že venkované (rus tic i) za jeho doby říkají M e s iu s  
(m. M a e s iu s )  a edus (m. haedus), kdežto v městě (in  urbe) se vyslovuje 
„s přidáním a“ aedus. Ale tato venkovská výslovnost se ujala i v městě 
a v III. stol. po Kr. převládla. Na nápisech císařské doby je psáno nejen 
často e m. ae, na př. edificare, eternus, Grecus, questor, nýbrž naopak i ze 
snahy po domněle správném psaní ae m. e, na př. aeam  m. eam, aedit ionem
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m. editionem, daeus m. deus (,,hyperurbanismus“); s dvojí chybou se 
vyskytuje laerre m. terrae. A p p .  P ro b i poučuje o rozdílu mezi saevit  
(„irascentem significat1*) a sevi t („satorem esse demonstrat**), mezi 
aes a es.

O dvojhláskové výslovnosti ae svědčí řec. transkripce ai, na př. 
Καϊσαρ, πραίτωρ. Také gótské K a i s a r  (něm. K a ise r )  dokazuje, že Ger
máni slyšeli ještě v době Caesarovy gallské války vyslovovat jméno tohoto 
svého nepřítele s dvojhláskou.

Monofthongického ae se užívalo k vyjádření řec. η ve slovech pře
jatých z řečtiny, na př. scaena — σκηνή.

Jednoduché ě, které vzniklo z ae, bylo otevřené § a tím se lišilo od 
původního zavřeného i; proto, když mizely rozdíly kvantity, splývalo 
toto f s é a nikoli s pův. ě. Svědčí o tom románské řeči, v nichž má ae a e 
stejné osudy, odlišné od osudu ě. Tak ve francouzštině ě > o i: seta > 
soie, třes > trois, těla > toile, valere > valoir, habére > avoir, crědere > 
croire, ale caelum > ciel a quaerit > stfranc. quiert právě tak jako pedem 
> pied, venit > vient; v ital. laetum > líeto právě tak jako pedem > 
piede.

49 Dvojhláska ei se na nejstarších nápisech zpravidla zachovává; tak 
ještě na náp. Sen. cons. Bacch. je psáno quei foideratei, exdeicendum, 
sibei, deicerent, utei, ubei, ceivis, nisei, preivatod, virei, inceideretis; po
dobně jinde virtutei, legei, fraudei, maiorei; všude tu se v klas. době m. 
ei píše i. Ale vedle toho se projevuje na nápisech již od III. stol. př. Kr. 
monofthongická výslovnost této dvojhlásky tím, že se místo ei píše e, 
na př. ploirume (= plurimi), často v dat. sg. Diově, Forte, Hercole, Iunone; 
toto psaní e v dat. sg. m. i se udrželo až do klasické doby v starých for
mulích jako II viň nebo IV viň iure dicundö (vrchní úředníci mimo- 
římských obcí), III viň aerě argento auro flando feriundö, porůznu opere 
faciundö, solvendö aerě. Psaní e tu vyjadřovalo dlouhou zavřenou hlásku 
f blízkou i a posléze docela ustoupilo psaní i, vyjadřujícímu jednoduchou 
hlásku vzniklou ze staršího ei. Na nápisech se vyskytuje i dvojí způsob 
psaní vedle sebe, na př. Iovei Victore, jednou i trojí: Iunone Seispitei 
matň. Směšování ei (psaného též e) s původním ϊ se vyskytuje na nápi
sech od pol. II. stol. př. Kr.; jako se tu píše i m. pův. ei, tak také ei m. 
pův. i, na př. veiginti m. viginti, deividunda m. dividunda, feines m. fines, 
preimus m. primus, gen. sg. populi Romanei m. p. Romani: EI zůstalo 
až do císařské doby příležitostnou grafickou značkou pro ř, a to jak pro 
původní í tak pro ϊ < ei, kdežto normální značkou pro tuto hlásku bylo I.

Dvojhláska ei se zachovala jen před i (i), na př. v eius (vyslov eiius) 
a péius (vyslov peiius).

50 Dvojhláska oi se vyskytuje zachována na nápisech až do II. stol. 
př. Kr.: oíno (= unum), ploirume (= plurimi), foideratei, comoinem, často 
v starších tvarech slovesa curáre, na př. coiravit, coiraverunt, coiravere.
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V latině klasické doby je místo oi zpravidla u; tedy oi se změnilo v jedno
duchou samohlásku právě tak jako ei v i. Tvary s u jsou doloženy již 
v pol. II. stol. př. Kr.

V několika slovech nepřešlo oi v ö, nýbrž v dvojhlásku oe, podobně 
jako a i v ae: foedus < foid- = smlouva, foedus =  ošklivý, foetor, m oe
nia·, oe je též v slovech přejatých z řečtiny poena  srov. ποινή, P o en i  
srov. Φοίνικες; v oboedio, amoenus, coepi a coetus není oe z  oi, nýbrž 
tu je výsledkem jiných hláskoslovných změn. Změna oi > oe nastává 
po f  a p ;  avšak proti poena je punio, proti P o e n i  P u n icu s , proti m oenia  
m u n iö . Po jiných hláskách, jako na př. náp. coeravit, je oe ojedinělé, 
po II. stol. př. Kr. to je archaismus. Y poměru mezi oe a u z oi se nepo
dařilo nalézti nějaký hláskoslovný zákon.

V první slabice některých slov po souhlásce a je z pův. oi v latině 
ei a pak i, na př. vicus srov. (β)οΐκος, v in u m  srov. (β)οίνος, v id i  srov. 
( f )o ld a .

Dvojhláska oi se dlouho udržela před i (i) zejména v quoius (vyslov 
qu oiiu s) a hoius (vyslov h oiiu s); na konci republikánské doby převládly 
tvary cuius a huius.

Dvojhláska oe, ať již vznikla z oi nebo jiným způsobem, se měnila 
v lidové mluvě v jednoduchou samohlásku ě, a to zavřenou (é), odlišnou 
od f vzniklého z ae; odtud franc. p ein e  < poen a  proti stfranc. quiert < 
quaerit. Příklady pro matení oe. a e v písmě nejsou tak hojné jako při 
ae a e; tak nápis Phebus, ceperint a naopak coena m. cena (pro nesprávné 
sbližování s κοινή).

Dvojhláska au, ať původní nebo později vzniklá, se udržela 51 
ve spisovné latině až do konce starověku a přešla částečně i do řečí ro
mánských.

Ale v arch. a vulg. latině se au namnoze měnilo v jednoduchou 
samohlásku p, snad nejdříve v nepřízvučné poloze: claudebam  > clöde- 
bam, aurata > öráta, auric(u)la > öricla (odtud franc. oreille); claudo > 
clödó, au ru m  > örum, aulla > olla. Výslovnost ö m. au byla cítěna 
jako něco lidového; Ciceronův demokratický odpůrce první zavedl „lido- 
vou“ výslovnost do svého rodového jména C la u d iu s  > C lodius. Cicero 
užívá tvarů s o v  listech: löreolam, pö l lu lu m , öricula. A p p .  P ro b i učí 
říkat au ris a ne oricla. Naopak zase z přílišné snahy po „správném" 
mluvení vnikalo au i na místo správného ö (hyperurbanismus): ausculatur  
(Plaut.) m. osculatur; tak snad vzniklo i cauda vedle pův. códa a p la u d ó  
vedle p lö d ö . Doklad takového hyperurbanismu je také v anekdotě o cí
saři Vespasianovi u Suetonia Vesp. 22: „Vespasianus Mestrium Florum 
consularem admonitus ab eo p la u s tra  potius quam p los tra  dicenda, postero 
die F la u ru m  salutavit."

V au byla složka a mnohem silnější než u; u někdy docela zanikalo, 
bylo-li jiné u v slabice následující (dissimilace); tak se vyskytuje náp.
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A g u s iu s  m. A u g u s tu s  (často) a v rukopisech Vergilia A r u n c i  m. A u ru n c i;  
na A g u s iu s  ve vulg. latině ukazuje i franc. aoůt, na asculto ital. ascol- 
tare, franc. écouter.

Změna au  > <5 vnikla do lidové mluvy asi z ital. jazyků, kde byla 
častější, jako v jazyce umberském, a obecně se v ní neujala. Obdobná 
změna v jazycích románských jako franc. chose proti lat. causa nastala 
později a s onou změnou lat. nesouvisí (Karel Skála v Listech filol. 
XLYII 1920, 10—18).

52 Dvojhláska ou, jež je v starší latině jednak pokračováním ie. ou,  
jednak střídnici za ie. eu, změnila se v ö; tak doucö (náp. doloženo 
abdoucit) < *deukó změněno v ducö, *ousö < *eusó, srov. ενω , v öró, 
Poloucěs (náp.) z Π ο λυ δ εύ κ ης  v P oll i ix . Na nejstarších nápisech je ou 
zachováno, ale již ke konci III. stol. se vyskytuje místo něho u; ou se 
pak udrželo v písmě vedle u poměrně ještě dlouho, zejména v tvarech 
slov ious, iourare, ioudicare, iouběre. Někdy je i na témž nápise psaní různé, 
na př. p ro  salute i pro  saloute. Psaní s ou se zachovávalo jednak setrvač
ností, jednak vlivem pravopisu řeckého.

Ve slově liber < ie. Heudheros, srov. ελεύθερος, přešlo praital. ou 
v lat. oi > ei > f.

SAMOHLÁSKY VE STYKU.
STYK PŘÍMÝ: STAHOVÁNÍ, SYNIZESE, ELISE.

53 Přímý styk sousedních samohlásek, zvaný hiát, průzev, byl již v ie. 
prajazyce různými způsoby odstraňován. Ale v jednotlivých jazycích 
vznikaly v důsledku hláskoslovných změn nové a nové průzevy, jako na 
př. v latině mizením polosouhlásek i a u, hlásky h a při skládání slov. 
Proto má i latina své způsoby k zamezování nebo rušení hiatu; ale i tak 
zůstává leckterý průzev beze změny, zejména je-li na prvním místě e, 
(eo, ea, eu), i (ia, ie, io, iu) a u (ua, ui, uo), na př. zájm. eo, ea, eum; 
pie tas ,  f i l iu s ;  ianua , denuo; podobně aěnus, coactus, coegi.

54 Hiat uvnitř slova se ruší především t. zv. stahováním (contractio) 
dvou samohlásek. Výsledkem stahování je buď dlouhá samohláska nebo 
dvojhláska, jejíž jakost závisí na složkách, z kterých vznikla.

Stažením dvou samohlásek stejných vzniká stejná samohláska dlou
há; na př. *co-opia (srov. in -op ia ) > cöpia , *pro-olěs > prólěs ,  *pro-  
vorsa > p rosa . Tak vzniklo n ém ö  < *ne-hemó, třes < *treies, srov. τρεις  
< *τρειες, n i l  < nihil ,  m i  < m ih i ,  s i s  < s i  vis , d i t is  < d iv i t i s ,  la tr in a  < 
lavatr ina.

Jak je vidět z n i l  a n ih il ,  m i  a m ih i,  d i t i s  a d iv i t is , mohly se tvary 
stažené vyskytovati i vedle nestažených; užívání jedněch nebo druhých 
záviselo asi na tempu řeči.
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Při stahování samohlásek nestejné jakosti je možno mnoho kombi
nací; výsledek je určován také kvantitou složek. Tak je-li první samo
hláska a, je výsledek a jen tehdy, když byla druhá samohláska krátká; 
pakli byla dlouhá, řídila se snad jakost výslední samohlásky podle ní.

Tak a +  ö >  á : m á lo  <  m á  vo lá .1)

ě + a > ě : děgó < *dě-agó; děbeó < *dě-habeó; v těchto příkladech 
došlo k ě snad přes ěi, u Plauta doloženo dehibuisti .

o +  ά >  δ: cögö < *co-agö, cögítö < *co-agitö, cöpula  < *co-apula.

o + S > ö: cöm ö  < *co-emö, p r ö m ö  < pro-em ö.

o + ě > oe zdá se být v coepi < coepi (toto ještě u Lucr. IV 619 
s iq u is  forte m a n u  prem ere  ac siccare coepit)·, ale tento případ stahování 
není jistý, coepi může být i podle coeptus. Proti coepi se udrželo coěgi 
nezměněno asi pro hojnost jiných tvarů s ěgi.

o +  i >  oi > oe: coetus < co-itus.

e + i > ei (jež se pdržuje a nemění v ř jako ei původní): deinde  
(dvojslab.) < de-inde (trojslab.). Podle tempa řeči se užívá bud’ toho 
nebo onoho tvaru. Básníci takto stahují i v jiných případech, na př. 
jednoslab. děhinc ( =  deinc) Verg. A en . I 131 E u r u m  a d  se Z ep liyru m qu e  
vocat, dehinc ta l ia  fa tur, ale dvojslab. Verg. Georg. III 167 cervici subnecte; 
dehinc, ubi libera colla.

Synizesis (σννίζησις, vl. sesedání, od σννίζω ) se jmenuje příležitostné 55 
stahování samohlásek uvnitř slova, které někdy nastává, když je první 
ze stýkajících se samohlásek i, u nebo e; tato samohláska při tom ztrácí 
svou slabičnou platnost a vyslovovala se asi souhláskově i, y, e. V písmě 
se synizese nevyznačuje; ve výslovnosti jí vyžaduje metrum; pokud se 
uplatňovala v nevázané řeči mluvené, můžeme posouditi ze svědectví 
jednotlivých slov v románských jazycích. Na př. Verg. A en . II 16 aed i
ficant sectaque in texu n t abiete costas; podobně 442 p a rie t ibu s , 492 ariete;  
Verg. A en . V 432 g en ya  labant, vastos quati t  aeger anhelitus artus; podobně 
Georg. II 121 tenyia; Verg. A en . VI 412 deturbat laxatque foros; s im u l  
acc ip i t  alveo; podobně VIII 372 aureo; Verg. A en . X 487 u n a fa d e m q u e  
v ia  san gu is  an im usque  sequuntur (spojení synizese s elisi). Velmi četné 
jsou případy synizese u tvarů zájmen, viz na př. D 267, 269, 277.

Sporná je otázka, pokud připouštěli synizesi starší básníci scéničtí; 
jedná o ní J. Král, Metrika III 112—120. Spor je v tom, že při čtení 
jejich veršů je možno při slovech jako m eoru m , tuórum , duóbus vyhověti

O Za doklady stahování a s jinými samohláskami bývají uváděny předpoklá
dané „původní" tvary sloves I. konjugace, na př. cantö <  *cantaiö, cantas <  *cantaies, 
cantes <  *cantaiěs a odtud se vyvozují „pravidla" stahování: a +  ö > ö ,  a +  e > 6 ,  
a +  i  >  ě ; ale ty předpokládané tvary jsou nejisté, viz D 334.
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požadavkům metra dvojím způsobem, buď uznáváním synizese nebo 
zkrácením dlouhé samohlásky podle zákona o krácení iambických slov
(viz D 63), tedy měřiti m eó ru m  (před souhláskou) buď jako spondej-----
(meorum) nebo jako anapaest ^  O — (meorum). Na př. Plaut. P oen .  
1094 v iamb. senáru: ei duae  puellae  su n t  meretrices servolae je čísti 
duae či duaéA Nebo ib. 1207 v troch, septenáru: nos forte invito  domino  
nostro d iebus p a u c is  liberas je čísti diébus či diébu s? J. Král dochází 
mínění, že je u scénických básníků uznávat poměrně hojné a rozmanité 
synizese; synizesi se stávají tvary eam, eum, m ea  jednoslabičnými, tvary 
eórum, eandem dvojslabičnými.

Synizese nebyla toliko jev mluvy básnické. Již v latině samé některé 
synizese zobecněly. Tak samohláska u obecně ztratila slabičnou platnost 
v několika slovech, kde bylo nepřízvučné -lu- nebo -ru- před samohláskou; 
tak larva < larua, solvó < solůó < *selůó, srov. λύω, volvö < volůó < 
*velůó, srov. (Γ)ελνω.

Ve vulg. latině byla synizese s i, μ a e hojně rozšířena a půso
bila na změnu předcházejících souhlásek; viz D 97 nn.; při tom se e sbli
žovalo s i.

56 Protože se v proudu řeči vyslovují celé skupiny slov jako fonetické 
celky, vzniká hiát i tehdy, jestliže se jedno slovo téže skupiny končí sa
mohláskou a druhé se začíná samohláskou. Ve verších, až na jisté výjimky, 
splývají takové dvě samohlásky v jednu, na př. Verg. A en . II 1 conti-  
cuerejjm nes in ten tiq u eo ra  tenebant. Tento úkaz se obyčejně pojímá tak, 
že se první samohláska úplně vymítá,a nazývá se elise (ělis ió  od ělidere = 
vyrážeti); je-li druhé slovo tvar es, est, estis , vymítá se toto e, t. j. druhá 
samohláska, na př. Ov. M et . I 89 áurea p r im a  sata est aetas, quae v indice  
nullo. Ale zdá se, že tu spíše nastávalo splývavé vyslovování obou 
samohlásek, synaloifa (συναλοιφή), při němž i ze zanikající samohlásky 
cosi zbývalo. O tomto problému veršové prosodie vykládá J. Král, 
Rhythmika 292—94, Metrika III, 134—137.

Ale elise (synaloifa) není jen zjev veršové prosodie. Také v řeči ho
vorové se rušil hiát v souvislých slovních skupinách. O tom Cicero Oř. 
150: ,,Ut in legendo oculus sic animus in dicendo prospiciet quid sequatur, 
ne extremorum verborum cum insequentibus primis concursus aut hiulcas 
voces efficiat aut asperas. Quamvis enim suaves gravesve sententiae, 
tamen si inconditis verbis efferuntur, offendent aures, quarum est iudi
cium superbissimum, quod quidem Latina lingua sic observat, nemo ut 
tam rusticus sit, quin vocales nolit coniungere." Srov. Quint. IX, 4, 33: 
„vocalium concursus... cum accidit, hiat et intersistit et quasi laborat 
oratio". Cicero tedy hiáty kárá; četné mezislovní styky samohlásek, 
které se vyskytují v jeho spisech, byly patrně vyslovovány tak, aby 
nevznikaly hiáty; o tom svědčí také pozorování metrické úpravy jeho 
klausulí.



39

STYK NEPŘÍMÝ.

I když samohlásky v slově spolu přímo nesousedí, působí na sebe 57 
navzájem. Také v latině se projevuje psychologická i fonetická náklonnost 
k vzájemnému vyrovnávání vokálů. Samohláska v určité slabice se někdy 
mění tak, že se na jejím místě vysloví samohláska slabiky sousední, buď 
předcházející nebo následující: spodoba (asimilace) samohlásek. Na
opak jsou-li dvě samohlásky v sousedních slabikách stejné, může ná
klonnost k vyrovnávání vokálů udržeti tu z nich, která by se jinak měla 
podle některého hláskoslovného zákona změnit, jako na př. anas gen. 
anaíis m. anitis (viz D 43, 2) a documentum ~ regimentům (viz D 41).

Spodobou se způsobuje, že jsou obě samohlásky buď jasné (i, e, a) 
nebo temné (o, u).

Progresivní asimilace záleží v tom, že samohláska jedné slabiky pů
sobí na samohlásku slabiky následující, na př. minimus ~ optumus (viz 
D 41, 4).

Regresivní asimilace je působení samohlásky na samohlásku v sla
bice předcházející. Tato asimilace je tím snazší, čím slabší je souhláska, 
která je mezi oběma těmi samohláskami; po této stránce je h, i, y, m, n 
a kterákoli znělá explosiva slabší než explosiva neznělá. Na př. similis < 
*semilis od koř. *sem-, srov. semel; nihil < *ne-hil(om); bonus, starší 
duonos < duenos, ale bene; homö < *hemö, srov. némö < *ne-hemó. 
Hláska r rušila asimilaci e jak v i tak v o, protože spojení er bylo latinské 
výslovnosti velmi nasnadě (jako ol n. ul); proto erus, ferus, merus.

Asimilace se rušila též působením jiných tvarů téhož slova nebo 
jiných slov téže významové kategorie, na př. genus ~ generis, memor ~ 
memini, medicus ~ mederi. Významová soudržnost působila také na to, 
že v reduplikační slabice některých perfekt převládla samohláska ko- 
řenná, a ne e; na př. momordi, poposci, cucurri místo ,,pravi dělného*1 
memordi, peposci, cecurri (což pro starší lat. dosvědčuje Gellius VI 9), 
srov. tetigi, memini, pepuli.

Při asimilaci jde vždy o tendenci a možnost, nikoli o hláskoslovný 
zákon; proto i v případech zcela podobných asimilace zde nastává a tam 
nenastává.

KVANTITATIVNÍ ZMĚNY SAMOHLÁSEK.

Kvantitativní změny samohlásek jsou jednak dloužení samohlásek 58 
krátkých, jednak krácení samohlásek dlouhých.

Kvantitu samohlásek je třeba dobře rozeznávat od kvantity slabik; 
slabiky dlouhé tak řečenou posicí jsou dlouhé, i když mají samohlásku 
krátkou, na př. bellům je trochej (— ^j), viz 117.
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Kvantitu samohlásek v latinských slovech známe z etymologie, na 
př. Hnus <  oinos srov. οϊνη, z metriky veršů, ze způsobu psaní na ná
pisech, ze svědectví římských gramatiků a konečně z řečí románských. 
Ale všechna tato svědectví někdy nestačí a někdy si docela i mezi sebou 
odporují. Metrika veršů poučuje o kvantitě slabik a při slabikách dlou
hých posicí nelze z metra poznat délku samohlásek v nich obsažených. 
Románské řeči svědčí o výslovnosti v pozdější vulgární latině, jež byla 
jednak nejednotná, jednak se značně lišila od výslovnosti vzdělané. V té 
pozdní vulgární latině byla kvantita samohlásek čím dále tím závislejší 
na přízvuku, až konečně byly všechny nepřízvučné slabiky vyslovovány 
krátce a všechny přízvučné byly zdlužovány; totéž se stalo i ve vývoji 
řečtiny, kde se dosud píše na př. cΌ μ η ρ ο ς , ale vyslovuje se ómirös, píše 
se Σόλωνος, ale vyslovuje se sölönös, srov. D 22. Tuto obecnou poruchu 
kvantity prozrazují metrické nepravidelnosti některých básníků, jako ze
jména Commodiana; také římští gramatikové varují před jistými chy
bami toho druhu.

Ale také již dříve, než došlo k této obecné poruše kvantity samo
hlásek, nastávaly v ní za jistých podmínek jednotlivé změny; o těch se 
jedná v odstavcích, které následují.

DLOUŽENÍ KRÁTKÝCH SAMOHLÁSEK.

59 Dloužení krátkých samohlásek vždy souvisí se změnou ve stavu 
souhlásek.

1. Dloužení nastává při zjednodušení některých souhláskových sku
pin; na př. idem < *isdem, n id u s  <  *nisdos, p ö n ö  < *pös(i)nö , p a n is  
< * p a s tn is srov. p ast i l lu s . Tímto zdloužením samohlásky se jaksi nahra
zuje úbytek souhláskového živlu a udržuje se kvantita slabiky; proto se 
nazývá náhradné dloužení.

2. Dloužení samohlásky před skupinou -nf- a -ns-, srov. I 20, 1; 
v těchto skupinách totiž byla nosovka n  vyslovována slabě a chvění 
hlasivek, náležící jí, bylo slyšeti jako pokračování samohlásky; na př. 
consul vyslovováno cö"sul, conferó vysl. cö’ ferö, * in  stlocó (<  *en stlocöd)  
vysl. Vstlocó, odkud il icö. Ono slabé n se na nápisech často vynechává, 
viz D 110. O tomto dloužení Cicero Or. 159: „Quid vero hoc elegantius, 
quod non fit natura sed quodam instituto, indoctus dicimus brevi prima 
littera, insanus producta, in h u m a n u s  brevi, in fe l ix  longa et, ne multis, 
quibus in verbis eae primae litterae sunt quae in sapiente atque felice 
producte dicitur in, in ceteris omnibus breviter; itemque cönposuit,  con
suevit,  concrepuit, cönfecit. Consule veritatem (t. j. správnost řeči), re
prehendet: refer ad aures, probabunt." Jak bylo vysvětleno, vznikalo 
i toto dloužení přirozeně (natúra =  φ ύσε ι) a nikoli umělým ustanovením 
(instituto =  νόμω), jak soudí Cicero; také nenastávalo jen v slabikách 
in a con, nýbrž všude, kde byly řečené podmínky; římští gramatikové,



41

kteří často uvádějí pravidlo o tomto dloužení, dávají í jiné příklady, 
zejména že participia na -ěns a -ans mají v nom. sg. dlouhou samohlásku a 
právě tak i riom. děns, gěns, mens·, krátká výslovnost v takových pří
padech se kárá jako ,,barbarismus", ale, jak se zdá, byla za pozdější 
doby císařské dosti rozšířena.

3. Méně jisté je dloužení samohlásky před nc + souhláska ve slovech 
jako sanctus, unctus, functus, cinctus, con iunx, qu in tus < quinctus·, srov.
I 20, 2. Románské řeči dosvědčují ϊ ν quintus, ale krátkou samohlásku 
v punctus ,  unctus, cinctus, tinctus, c inx i ,  f in x i, kde zase nápisy i staro
věká mluvnická nauka (Gellius IX 6) svědčí o délce. Snad byla v těch 
slovesných tvarech krátkost přenášena od tvarů praes, kmene, kde ne
bylo podmínky pro dloužení.

4. Sporné je dloužení samohlásky před skupinou gn: srov. I 20, 5. 
Svědčí o něm gramatik Priscianus II 82, 8 K. uváděje příklady regnum,  
stagnum , benignus, malignus, abiegnus, p r iv ig n u s ,  P ae lign u s, z nichž však 
mají některé délku již v samém kořeni, jako rěgnum  a abiěgnus. Také 
z nápisů by bylo možno soudit o dlouhém i ve slovech pr iv ig n u s ,  d ignus  
a signum . Ale proti tomu románské řeči ukazují na krátké i v této poloze.

5. Z některých náp. dokladů by bylo možno souditi, že se samo
hláska vyslovovala dlouze také před skupinou r + souhláska, na př. ve 
slovech for tuna, órdin is ,  ornáre, f i rm u s ,  M a rcu s ,  quartus; srov. I 20, 4.
Ale jistě tu nešlo o obecný zákon hláskoslovný; na př. z e  a v  arm a  bylo 
krátké, o tom svědčí přehlasování v inerm is. Románské řeči dosvědčují 
krátkou samohlásku ve firmus (ital. fermo), fortis ,  cornu, certus. Možná 
že v příkladech jako fortuna, ornare nebylo o dlouženo, nýbrž se vyslo
vovalo zavřeněji než jinde a tím se kvalitativně blížilo ó (tak Lindsay 
a Juret).

6. Gellius IX 6 učí, že se má vyslovovat actus a actitó proti ágó  a 60 
podobně Ssus, Ssitó a unctus, úncti tó proti ědó a ůngó; jiné jeho příklady 
jsou lěgó ~ lěctus, lěctitó, scribó (!) ~ scr ip tus ,  scr ip ti to ,  m óveo ~ mötus,  
m ötitó ,  pendeo  (?) ^ pensus , pensito; ale proti tomu je krátká samo
hláska v dictus, d ic tito proti dicó  a ve všech tvarech geró, gestus, gestitó — 
vehó, vectus, vectito — rápio ,  rap tus ,  ra p t i to  — capió , captus, cap ti to  — 
faciö, factus, factito. Z příkladů uvedených u Gellia, v nichž jsou arci 
smíšeny jevy různých druhů, plyne, že u některých sloves se v part. 
perf. pass. a v tvarech s ním souvisících kořenná samohláska dlouží 
(agö ~ actus), u jiných nedlouží (fac iö  ~ factus). K. Lachmann v po
známce k Lucretiovi I 805 vyslovil pravidlo, že v part. perf. pass. na 
-to- je kořenný vokál dlouhý, jestliže před tímto sufixem původně před
cházela hláska znělá, krátký, jestliže neznělá (tak óctus < *ag-tos, ale 
fac tus < *fak-tos): Lachmannův zákon, srov. I 20, 3. O tomto zákonu 
svědčí nepřímo některé jiné zjevy. Tak jednoduché -s- v part. v isu s a 
casus ukazuje na předcházející dlouhou samohlásku, dvojí -ss-v m issu s
na krátkou (viz D 95). Na dlouhou samohlásku v tvarech jako exactus,
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redactus, contactus, occasus ukazuje to, že v nich není kořenná samo
hláska přehlasována (srov. D 40), kdežto přehlasování v cönfectus, effectus, 
refectus, abiectus, perpessu s svědčí, že tu byla samohláska krátká. Roz
dílnou kvantitu samohlásky v takových participiích dosvědčují v ně
kterých případech také románské řeči, na př. franc. to it < lat. tectum, 
droit, stfranc. dreit < derectum, ale rép i t (= odklad, lhůta), stfranc. 
resp i t < respěctum.

Protože doklady tohoto dloužení jsou jenom participia na -to- a je
jich odvozeniny, vznikají pochybnosti, zdali tu jde o jev fonetický a ne 
snad o jev kmenoslovný, o přenášení dlouhé samohlásky z perf. kmene 
(lěctus, r ě d u s  podle lěgi, rěx i) . Jiná obtíž je v tom, že se již v ie. pra- 
jazyce znělá souhláska před t- měnila v neznělou, tedy již tehdy *ag-tos > 
*aklos; Uznáváme-li podle Lachmannova zákona, že se v latině pro
jevuje rozdíl znělé a neznělé před sufixem -tos, musíme soudit (tak F. 
de Saussure a podle něho F. Sommer), že v předhistorické době latiny 
byla znělá souhláska před -tos podle ostatních slovesných tvarů obno
vena (tedy opět *agtos podle agö) a že při opětné její změně v neznělou 
nastalo ono zdloužení samohlásky. Konečně i to vyžaduje výkladu, že 
v některých slovech dloužení podle Lachmannova zákona nenastává, 
na př. sSssus, ačkoli kořen je sed-, fossus < *fod-tos, f i s su s  < *fid-tos, 
sc issus < *scid-tos, strictus < *strig-tos. Celkem je třeba říci, že tu jde 
o problém dosud sporný.

KRÁCENÍ DLOUHÝCH SAMOHLÁSEK.

61 1. Jako nezachovala latina rozdíl mezi prajaz. dlouhými a krátkými 
dvojhláskami, tak také krátila dlouhé dvojhlásky, které v ní vznikaly 
později, na př. *navi-fragus > *náufragus > naufragus.

Jako dvojhlásky se chovají skupiny hlásek složené ze samohlásky 
a souhlásky nosové nebo plynné; dlouhá „dvojhláska" tohoto druhu se 
v postavení před explosivou krátila. Tak na př. *a m a n tis > am antis ,  
* a m an du s > am ándus, *nocěntis >  nocentis , *nocéndi > nocendi; věntus
< * věntus, srov. a ( f ) g iu ;  ůndecim  (ů dosvědčeno i románskými řečmi)
< *undecim, kde u < oi; n ů n t iu s  < n u n tiu s  < *nountios < *noi^entios; 
n u n cu p ö  < *nöm-cap-; p r in cep s  < * prim {o)-cap- . V některých slovech 
asi byla délka udržena nebo obnovena analogií; tak ital. vendo s zavře
ným e ukazuje na lat. věndó, jež snad mělo ě podle věnumdá, věneó.

62 2. Krátí se dlouhá samohláska, octne-li se přímo před jinou, a to 
nestejnou samohláskou, jestliže s ní nesplývá; v latinské metrice je o tom 
jevu pravidlo „vocalis ante vocalem corripitur". Na př. děus < *děus
< *deii}os; oleum < *olěum < *oleiuom, srov. ε λα ι ( / )ο ν \  fleö < *fléö
< *βϋίδ, srov. flemus; v gen. V. deklinace rěi, fídei m. rěi, fiděl (ale po i-  
zůstává ě: diéi) . Dlouhé i ause  před samohláskou udržovalo déle než ě; 
tak ještě u Ennia je doloženo p iu s  proti pozdějšímu p iu s , u Plauta a
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Ennia Diana proti pozdějšímu Diana; v zájmenném gen. na -ius (na př. 
illius, istius) se I udrželo, ale u básníků počínajíc od Lucilia je většinou -ius.
To krácení se uplatňovalo i v slovech řeckého původu; Quint. X II10, 57 
vypravuje: „Prudenter enim quidam, cum interrogasset rusticum testem, 
an Amphionem nosset, negante eo detraxit adspirationem breviavitque 
secundam eius nominis syllabam, et ille eum sic optime norat. Huius 
modi casus efficient, ut aliquando dicatur aliter quam scribitur, cum 
dicere quomodo scribendum est non licet.“ Podle toho byla venkovanu 
nesrozumitelná výslovnost Amphion, srozumitelná Ampion.

Dlouhé i a u se proto udržovalo déle, že se mezi ním a následující 
samohláskou vyvinovalo polosouhláskové i a y; to se projevuje nejvíce 
v perfektech na -ui a -ii. V starší latině se tu a tam vyskytují původní 
tvary s O, na př. fuimus (vyslovováno fudimus), pluerat, institui vedle 
tvarů s ů; tak i v Enniově verši nos sumus Romani, qui fuimus ante 
Rudini; podobně vznikla dvojice audivi a audii, viz D 390. Servius 
k Aen. I 451 poznamenává o slovech leniit a uníus, že tvary s ř jsou bá
snické, s i prosaické: „Quotiens vocalis vocalem sequitur, detrahit lon
gitudinem praecedenti; sed hoc in metro, ubi necessitas cogit, nam in 
prosa et naturam suam et accentum retentat. “ Spíše však se užívalo 
toho nebo onoho tvaru podle postavení ve větě a podle tempa řeči.

3. „Iambické“ krácení. Dvojice slabik iambické míry (vj—), v které 63 
je na krátké slabice přízvuk (buď slovní nebo rytmický) nebo po které 
přímo následuje přízvučná slabika, se proměňuje zkrácením dlouhé sla
biky v dvojici pyrrhichickou (v_̂ w)· Jinými slovy je možno vyjádřiti 
tento jev tak, že se iambická dvojice slabik někdy stává dvojslabičnou 
pyrrhichickou thesí nebo arsí. Iambické krácení je u starších scénických 
básníků častý jev prosodický, na př. v senáru Ter. Phorm. 59 modo út 
tacere possis. Abi sis, insciens je abi, vlastně ^ j—, dvoj slabičnou thesí ýývL;
v senáru Ter. Phorm. 434 senectútem oblectet: respice aetatém meam jsou 
slabiky senec-, vlastně w —. dvojslabičnou arsi^í^C— . . .). Jak je vidět 
z uvedených příkladů, neuplatňuje se iambické krácení jenom v dvoj
slabičných slovech, nýbrž i v iambických částech slov a netýká se jen 
délek přirozených, nýbrž i posičních. Původ iambického krácení není 
u básníků, nýbrž v řeči samé; v řeči se projevuje arci jen na jednotli
vých dvojslabičných slovech míry pyrrhichické místo iambické, na 
př. duö < *duö (či -6 je zde původní? viz D 318), bene < *beně, 
malé < *malě, čito < *citó, adv. modo < modö; u obdobných slov míry
spondejské (------ ) se poslední slabika nezkrátila, na př. ambö, longě,
vérö. Iambickému krácení podlehla slova, kterých se užívalo samostat
ně, bez spojitosti s tvarovou soustavou; tak adv. je modö, ale abl. sg. 
modö jako gen. sg. modi, dat. abl. pl. modis; podobně imp. puta, ale 
adv. puta =  ku příkladu. 4

4. Krácení v koncových slabikách a ve slovech jedno- 64 
slabičných. Obdobou podle iamb. krácení se zkrátily koncové samohlás-
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ky i v neiambických slovech jistých ohýbacích typů; tak a > a v nom. sg. 
I. dekl. (viz D 183) a snad také v nom. ak. pl. neutr. II. dekl. (viz 
D 206), ó > ö v 1. os. sg. (viz D 340) a v nom. sg. u III. dekl. 
(viz D 213). Krátké -a v terra, verba je v latině už od nejstarších dob, 
dlouhé -3 v těchto tvarech se předpokládá ze srovnávání s jinými jazyky. 
Ale zkrácení δ > ö můžeme sledovat v latině samé. Původní δ, srov. 

 ̂φέρω, γείτων, je u Plauta ještě zachováno, na př. dlco; kráceno je toliko 
ve slovech původně iambické míry, na př. völö, fěro, hömö < νδΐδ, fěró, 
hömö. Za doby Augustovy je ö už více rozšířeno, na př. u Horatia vetö, 
dixero, u Ovidia Sulmo, Nasö, tollö, esto, ergo; v pozdějším básnictví 
i octö, tak Mart. YII 53, 10 v pentam. munera quae grandes odo tulere 
Syri. Gramatikové IV. stol. po Kr. učí, že takové ö se za jejich doby 
vyslovuje vesměs krátce vyjímaje slova jednoslabičná a slova cizí. Tak 
Charisius I 16, 5 K: „Etiam illud magna cura videndum est quod veteres 
omnia vel verba vel nomina quae o littera finiuntur, item adverbia vel 
coniunctiones producta extrema syllaba proferebant, adeo ut Vergilius 
quoque idem servaverit, in aliis autem refugerit incultae vetustatis hor
rorem et carmen contra morem veterum levigaverit . . . Paulatim au
tem usus invertit, ut in sermone nostro scribo dico et item talibus, ubi o 
non solum correpta ponitur sed etiam ridiculus sit qui eam produxerit. . . 
sane monosyllaba fere quaecumque sunt verba πρωτότυπα o littera finita 
tam versu quam etiam prosa similiter productam habent: necesse non 
corripi, ut sto, do. Quibus si conferatur dico, curro, disco, item producta o 
littera, diiudicari poterit quam sit aliud absurdum, aliud per euphoniam 
gratum." Ib. 63, 17 K: „Nullum autem nomen o producta finitur nisi 
peregrinum, veluti Ino, Sappho, Dido.”

U koncových slabik s dlouhou samohláskou zavřených souhláskou 
záviselo na jakosti té souhlásky, zdali dlouhá samohláska zůstala či byla 
zkrácena. Dlouhá samohláska zůstávala před -s, na př. arbös, amas, 
rabiěs, pes, mas, ale krátila se před -m, -t, -r, -l, na př. aměm, amět, arbor, 
sequor, animal. Nejstarší, předliterární, je krácení před -m; před ostat
ními z uvedených souhlásek se vyskytují ještě u Plauta délky, na př. 
sit, dět, faciat, amět, soror, fateör, rapior, bacchandi; zkracování se tu 
šířilo od slov iambické míry, na př. feror (Plaut.). U Ennia se v podobných 
případech měří beze vší pravidelnosti krátce nebo dlouze, na př. manděbát, 
splendět, potessět, ale poněbdt, iubet, essět; délka tu ještě převládá. U Lu
cilia je pravidlem krátká míra. Kde se vyskytuje délka u básníků doby 
Augustovy, je to obyčejně metrické dloužení před caesurou, na př. Tib. 
I 10, 13 nunc ad bella trahor, et iam quis forsitan hostis.

U jednoslabičných slov nastalo zkrácení jen před -m a -t, kdežto před 
-r, -l a -n zůstaly délky zachovány, na př. Idr, pdr, fůr, cur, sól, sál, rěn.

65 5. V některých případech nastávalo krácení dlouhé samohlásky
i tehdy, jestliže se ke slovu zakončenému dlouhou samohláskou připojila 
příklonka; tak vzniklo siquidem < si quidem, tůquidem < tu quidem, 
quasi < *quá”si < quam si, hódie < *hó diě.
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MIZENÍ SAMOHLÁSEK: SYNKOPA.
Ve slovech jako valdě, calda úplně vymizelo i, které je ve validus, 66 

calidus. Takové úplné vymizení krátké samohlásky uvnitř slova se na
zývá synkopa (σννκοπή , concisio). Synkopa je i v oštině a umberštině, 
a to ještě ve větší míře než v latině; ale není možno rozhodnout, zdali 
byla už v praitalštině či se vyvinula v jednotlivých italských jazycích 
souběžně a samostatně.

Že nastala v daném slově synkopa, poznáváme srovnáváním s jiným 
tvarem téhož slova, v kterém je samohláska zachována, s tvarem,,plným". 
Nejjasnější jsou případy, kde jsou v historické latině v užívání oba tvary, 
synkopovaný i plný, jako valdě — validus, calda ~ calidus, so ldus — soli
dus, s íu líus ~ stolidus, naucla  ~  n avicu la ,  p o s tu s  — posi tu s ,  horta tur ~ 
horita tur (Ennius), p orgó  ~  porr igö. Jindy není plný tvar doložen, ale 
můžeme jej podle nauky o tvoření slov sestrojit a pro latinu předpoklá
dat, na př. pergo  ~ *perr igö < *perregö, reccid i ~ *rececidi,  re t tu l i ~  
*retetuli,  r e p p u l i ~ *repepuli ,  ornö ~  *ord in ö  (jiné o rd in ö  bylo později 
utvořeno z ordo), v ir tu s  ~  *virotiits, aetas ~ * a iv i tás ,  aeternus ~ *a iv i -  
ternos, p ö n ö  ~ *posinó , sestertius ~  sem istert ius,  sesqui- <*- *semisque-.  
Konečně někdy je potřebí srovnávat latinské slovo s jinými jazyky ie., 
sestrojit tvar prajazykový, abychom poznali, že běžný a jediný tvar 
latinský vznikl synkopou; tak dexter -  δεξιτερός, a u d iö  ~ * a y izd - , srov. 
αίσϋάνομαι < * a f ia ů - .

Zvláštní skupinu synkopovaných tvarů tvoří případy, kde před samo- 67 
hláskou, která při synkopě mizí, předchází souhláska schopná slabičné 
funkce: i , y, r, l, m , n. Tu se synkopou počet slabik nezmenší, protože 
tato souhláska se stane slabičnou (slabikotvornou) a její nově vzniklá 
průvodní samohláska nahradí samohlásku vypuštěnou; taková ztráta 
samohlásky bez ztráty slabiky se jmenuje samprasáray a (výraz indické 
mluvnice, znamenající vlastně ‘roztečení’ (sara ti =  ‘teče’), t. j. že so- 
nantní souhláska, na př. r, se rozteče, rozlije v celou slabiku). Ten jev 
nastává jen tehdy, když před tou souhláskou předchází zavřená slabika.
Na př. sacérdos < *sacrdóts < *sacr(o)döts; libertas < *libr(o)tats; jak 
patrno, má r  takto vzniklé jinou střídnici, totiž er, nežli předlatinské r, 
za něž je v latině oř, viz D 29.

Synkopou v koncové slabice vznikly — podle běžného výkladu — 68 
tvary nom. sg. m o rs  < *mortis , m ens < *m enlis ,  fors < *for t is; jsou 
to totiž nomina actionis, tvořená sufixem -ti- , řec. -τι- nebo -σι- , na př. 
πίστις ,  δόσις, praslov. -t&, srov. čes. sm rt ~ csl. s^mrbtb, p a m ě f  ~ csl. pam^tb; 
viz D 152. V dvojslabičných slovech nastávala zpravidla tato synkopa, 
byla-li první slabika dlouhá (přirozeně nebo posicí); byla-li krátká, ne
nastávala, na př. si t is ,  cutis; nenastala také v slovech vit is ,  vectis, vestis. 
Podobně se zkrátila i trojslabičná slova na -t is: * sa lu tis > salus; jména 
znamenající příslušnost: *quoidtis > *quoias > cuiös, * nostra tis > nos
tras, A r p in a t i s  > A rp in a s ,  * S a m n i t i s  > S a m n is .
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Synkopou se zachováním slabiky vznikla podle téhož výkladu ně
která jména v nom. sg. na -er jako ager < *agers < *agps < *agros, 
srov. άγρός, a podobně sacer, caper; acer < *5cers < *ácrs < acris (mask. 
a fem. nebylo původně u tohoto typu rozlišováno).

Pozn. Proti tomuto běžnému výkladu soudi Juret, že slova jako pars, ars nikdy 
neměla v nom. -i-, že z * partis by se nebylo mohlo stát pars a že ácer je starší než acris.

69 Synkopa jistě souvisí s přízvukem slova; synkopou mizela samohláska 
v slabice nepřízvučné, a to jednak když přízvučná slabika předcházela, 
jako cdlida > calda, nebo když následovala, jako d isc ip l in a  vedle d is c i 
pu lu s ,  officina < *opif lc ina ~  op ifex . V některých případech je však syn
kopována samohláska, která by byla podle historického přizvukováni 
v slabice přízvučné; takové případy še vysvětlují s užitím hypothesy 
o předhistorickém přízvuku na první slabice (viz D 40), tak iún ior < 
*iúvenior, dexter < *déxiteros. Již z toho je třeba souditi, že synkopy 
vznikaly u různých slov v různých obdobích vývoje latiny. Ostatně je 
také možno, že synkopovaný tvar, doložený nápisy teprve v I. stol. 
po Kr., na př. decmus < decimus, dom n u s < dom inus, byl ve výslovnosti 
již ode dávna.

Poněvadž se vyskytují případy, že se dva tvary téhož etyma od sebe 
liší tím, že jeden je plný a druhý synkopovaný, na př. iuvenis ~ iu n io r ,  
su peru s  ~  supra ,  a d im ö  ~ su m ö  < *subs-emó, o p ifex  ~ officina < *opi-  
ficina, nebo docela totéž slovo má dva tvary takto rozrůzněné, na př. 
calidus ~ caldus, so l idus ~  soldus, vzniká otázka, které zvláštní podmínky 
mimo přízvuk působily nebo byly příznivý tomu, aby nastala synkopa. 
Pokud jde o dvojice tvarů téhož slova, jest asi nejsprávnější výklad 
Osthoffův, že plné tvary náleží řeči pomalejší, pečlivější a spisovné, 
kdežto tvary synkopované řeči rychlejší, méně pečlivé, lidové. Že tvar 
calidus náležel vyššímu slohu, dosvědčuje zpráva Quintilianova 16, 19: 
„Sed Augustus quoque in epistulis ad C. Caesarem scriptis emendat, 
quod is calidum  dicere quam caldum  malit, non quia id non sit latinum, 
sed quia sit otiosum (asi =  puntičkářské)."

Ale tento výklad nestačí při slovech, kterých se užívá jen v tvaru 
synkopovaném, kdežto jiná slova téhož původu mají tvar plný, jako 
su p eru s  ~  su pra  a pod. Pro tyto případy byl nalézán výklad hledící k růz
nému metrickému útvaru slova; tak Planta vyslovil mínění, že synkopa 
nenastává, je-li poslední slabika krátká, a nastává, je-li dlouhá; Barbe- 
lenet formuloval „zákon o dvou morách": samohláska se synkopuje 
tehdy, jestliže po ní ve slově následují ještě aspoň dvě mory, t. j. jedna 
dlouhá slabika nebo dvě krátké, tedy validus, ale valdě; tvary jako 
va l id i  a j., kde je také podmínka pro synkopu, by se musily vysvětlit 
analogií. O roztřídění celého složitého jevu synkopy podle kvantity sla
bik se pokusil Vendryes, Recherches sur 1’histoire et les effets de 1’inten- 
sité initiale en latin v V. kap. „Syncope et absorption" (Vendryes totiž 
ponechává jméno synkopa jen pro jednoduché mizení krátkých samohlá-
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sek mezi explosivami, kdežto ztrátu krátkých samohlásek vedle souhlá
sek sonantních i, y, r, Z, m , n pojímá jako odlišný fonetický jev a nazývá 
ji absorpcí). Vendryesovo třídění je namnoze násilné. Synkopa jistě sou
visí s kvantitou, ale „zákon o dvou morách" tu souvislost nedovede 
přesvědčivě vysvětlit.

Třídění dokladů synkopy podle kvality sousedních souhlásek, jaké 
je provedeno v mluvnici Stolzově-Schmalzově, má sice určité kriterion, 
ale věcná souvislost toho kriteria se synkopou z něho nevysvítá.

VZNIK NOVÝCH SAMOHLÁSEK.

1. ANAPTYXE.

Od fonetického pochodu, při kterém se v latině vyvinuje ze sla- 70 
bičného r a Z skupina er a el (> oZ, ul) a při kterém tedy vzniká nová 
samohláska, je třeba lišit případy, kdy se vyvinuje nová samohláska 
v skupině souhlásek, zejména u r a Z neslabičného, na př. v inclum  ~ 
v inculum . Tyto nově vznikající samohlásky se nazývají anaptyktické 
nebo výrazem indické mluvnice svarabhaktické a jev, o který tu jde, 
anaptyxe (od αναπτύσσω  ‘vyvinuji’), t. j. vyvinování (evolutio) samo
hlásek.

Anaptyxe nastává nejčastěji u skupin cr, cl, Ir a cZ, pt, ale vyskytuje 
se i u skupin jiných. Anaptyktické vokály jsou nejčastěji e, i, u, v starší 
latině též o; u Z to bývá i nebo u podle jakosti Z. Anaptyxe je opačný jev 
proti synkopě; jsou-li u téhož slova doloženy dva tvary, z nichž jeden 
má o samohlásku více, je třeba zjistit, který z nich je starší a zdali tedy 
jde o anaptyxi či synkopu; na př. v incu lum  vzniklo z v inclum  anaptyxí, 
ale naopak porcu lus je tvar původní proti synkopovanému porclus.

Některé případy anaptyxe nastaly již v předhistorické době, tak 
zejména u sufixu -clo-, kterým se tvoří jména nástrojů: -clo- ~ -culo-\  
u Plauta je -clům  pravidlem, jen na konci verše bývá -culum, tak peric lum ,  
p ia c lu m , saeclum, p oc lu m  a vedle toho pericu lu m , p ia cu lu m , saeculum,  
póculum . Bez samohlásky před Z byly i sufixy -bio- a -bia- z ie. -dhlo- 
a -dhla-, ale v historické latině již jen -bulo- a -bula-, na př. stabulum,  
subula , tabula.

V historické době se vyskytují příležitostné anaptyxe, doložené zvláště 
na nápisech ojedinělými úchylkami od obyčejného způsobu psaní. Hoj
něji se vyskytují u jmen přejatých z řečtiny, aby se usnadnila výslovnost 
méně obvyklých skupin souhlásek; takové anaptyxe jsou dosti časté 
v mluvě lidové, kde také mají svůj původ. Tak τέ χ να  (τέχνη ) > techina  
(Plaut.), μ να  > m in a ,  δραχμά  (δ ρ α χμ ή ) > drachum a  (Επη.), γυμ νάσ ιον  > 
g u m in a s iu m  (Varro), 'Αλκμήνη > A lcu m en a  (Plaut.); tvar A escu la p iu s  
(starší A isc o-) < Α Ισκλα π ιός  (ač i v řečtině doloženo Ά σκ αλα π ιάδ α ς) se
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ujal trvale proti tvaru bez anaptyktické samohlásky Aesclapius, dolo
ženém náp. Aesclapio; tvar Hercules (starší Hercolěs) se vyvozuje 
anaptyxí z Herclěs a ten synkopou z cΗρακλής, ale možná též, že tu jde 
o metathesi Hěraclěs > *Hercalěs > Hercolěs.

Také při anaptyxi jako při synkopě záleželo asi na tempu řeči.

2. PROTHETICKÉ SAMOHLÁSKY; AFAIRESE.
Na nápisech se vyskytují od pol. II. stol. po Kr. slova, která se jinak 

pravidelně počínají skupinou souhlásek se, sp nebo st, psána s přidaným i-, 
méně často s e-; u slov řeckého původu se totéž vyskytuje při počáteční 
skupině sm nebo zm. Na př. iscola, istipendium, istatua, isciatis, íscin- 
lilla, iscelesta, arlis ispeclarie (= zrcadelnictví), esculpsif, esponsa, espi- 
ritum. Je to jev větné fonetiky; samohláska i nebo e se přidává, jestliže 
předchází slovo zakončené souhláskou, tedy per isiatuam, ale illa statua; 
příčinou je snaha dát hlásce s- fonetickou výraznost. Tato prothese 
byla ve vulgární latině hojně rozšířena, jak svědčí četné její stopy v ro
mánských řečech, na př. ital. con isdegno lo sdegno; (i)scuola, franc. 
école < scola; écrire < scribere·, étroit < strictus, épouse < spönsa.

Možnost přidávat prothetické i- nebo e- působila, že zase naopak 
i- nebo e- původní bylo cítěno jako prothetické a druhdy se vynechá
valo (afairese samohlásky), na př. Spania m. Hispania, splorator m. ex
plorator; odtud ital. Spagna, storia.

B. SOUHLÁSKY.
SOUVISLOST LATINSKÝCH SOUHLÁSEK 

SE SOUHLÁSKAMI IE. PRAJAZYKA.
Stav latinských explosiv, jak je přehledně vyznačen I 13, je proti 

stavu prajazykovému značně jednodušší. Zejména v latinských slovech 
původně nejsou žádné aspirované explosivy, neboť psaní jako pulcher, 
triumphus, Cethegus se ujalo teprve na konci II. stol. př. Kr. a také 
při psaní slov řeckých nebo z řečtiny přejatých se v starší době užívalo 
znaků pro příslušné hlásky neaspirované (viz D 8). Pro ie. prajazyk je 
třeba předpokládat aspirované explosivy znělé bh, dh, gh, guh (o této 
hlásce viz D 76); jejich vývoj v italské větvi je třeba si představit tak, 
že přešly v praitalštině v aspirované neznělé ph, th, kh, k»h a ty se změ
nily v hlásky spirantní f, p, χ (Λ), χ», na začátku slova neznělé, uvnitř 
slova znělé; v historické době latiny se jeví ty znělé spiranty zpravidla 
jako znělé explosivy jednoduché. Tak na př. je lat. ferö vedle řec. φέρω 
(= phérö), čes. beru (se zvláštním vývojem významu), sanskr. bharami, 
frater vedle řec. φράτηρ, čes. bratr, ale nebula proti řec. νέφος (= nephos),
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čes. nebe, sanskr. nabhah, ambö proti řec. αμ φω , i pro f  ve ferö i pro 6: 
v nebula jest předpokládati ie. bh. Podobně ukazuje na ie. dh jak f  
ve fěci ~ έ-ύηκα a stsl. inf. děli (= ‘učiniti’), tak i d ve slově aeděs 
~ α ϊϋω .

Poněvadž je v latině někdy jedna a táž souhláska nástupkyní růz
ných hlásek původních, je u souhlásek ještě více než u samohlásek 
výhodné postupovat podle vývoje, totiž sledovat osudy jednotlivých 
ie. souhlásek až. do začátku latiny a teprve potom pozorovat, co se dělo 
se souhláskami v historické latině samé.

Explosivy retné (labiály). Původní b je na př. v baculum ~ βάκτρον. 73 
Mnohem častěji se vyskytuje původní p, na př. pater ~ πατήρ, pes ~ποής, 
pro ~ προ, čes. pro, septem ~ επτά, serpens ~ έρπω. Původní bh > praital. 
ph > f, jež zůstalo v jazyce oském a umberském, částečně i v dialektic
kých slovech latinských; jinak je v latině toto f  jen na začátku slova, 
kdežto uvnitř je z něho b; příklady byly uvedeny D 72.

Explosivy Zllbné (dentály). Původní d je na př. v άδ ~δίδω μι a čes. dáti; 74 
decem ~ δέκα, čes. deset; dlcö ~ δείκνυμι; edö ~ έόω, čes. jedí; domus — 
δόμος, sanskr. damah. Původní / je v tu -*■ τύ, čes. tg; třes ~ τρεις, tři; 
frater ~ φράτηρ, bratr; centum ~ εκατόν, sto. Původní dh (z něhož je 
v řečtině ů, v slovanských jazycích d) > prait. jb > f, jež v jazyce 
oském a umberském zůstalo všude, v latině jen na začátku slova, kdežto 
uvnitř je z něho pravidlem b, za zvláštních podmínek d (otázka, kdy 
vzniká b a kdy d, je sporná). Na př. fumus -  ϋνμός, čes. dým; fěci ~ 
έ-ύηκα, stsl. děti (=  ‘učiniti’); fěláre, fěmina ~ ύήσατο, ϋ-ηλυς; ale: gla
ber ~ čes. hladký; verbum ~ litev. vardas (= slovo); uber ~ ούϋαρ, něm. 
Euter; ruber ~ έρνύρός, čes. rudý; liber ~ έλενύερος; sufix -bio- a -bia- ~ 
-ϋλο- a -ϋ·λά-, slov. -dlo-, -dla- < ie. -dhlo-, -dhld-, jako stabulum — umber. 
staflarem, siibula — čes. šidlo; střídnice -d- je ve slovech jako medius ~ 
oské mefiai = ín media, řec. μέσος < μεϋιος; aeděs ~ αϊϋω; -dó ve slo
ženinách jako abdö, condö (proti začátečnímu f- ve faciö, fěci) ~ -ů- 
v τίϋημι, έ&ηκα; snad i ve slovech arbos a arduus je týž kořen s pů
vodním -dh-, srov. českou dvojici strom - strmý. Slova, v kterých je 
uvnitř -f- místo pravidelného -b- nebo -d-, jsou dialektická, na př. 
rufus (proti ruber), scrofa, vafer; namnoze to byly vulgarismy, srov. 
Nonius p. 531, 2 M: „sifilare, quod nos vilitatem verbi vitantes sibilare 
dicimus".

Explosivy hrdelně (gutturály) vznikají za součinnosti jazyku a patra. 75 
Podle toho, o které místo patra se jazyk opře, zdali o přední, tvrdé patro, 
palálum, či o zadní, měkké, vělum, dělíme hrdelné hlásky zhruba na 
předopatrové, palatální, a zadopatrové, velární. U velár předpo
kládáme pro ie. prajazyk dva druhy, veláry prosté k g a veláry s la- 
biálním dozvukem, který však není tak silný jako samostatné u. nebo 
dokonce v, t. ř. labioveláry ku gj.; i prosté veláry i labioveláry mohou 
být jednak neaspirované, jednak aspirované. Ačkoli toto rozdělení
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není docela nesporné, předpokládají se tedy pro ie. prajazyk tři řady 
hrdelných explosiv:

1. palatály k’ 9' k’h 9'h
2. veláry k 9 kh gh
3. labioveláry ku gu kxh gah

O různých osudech palatál a labiovelár v různých ie. jazycích bylo vy
loženo D 6. Rozdíly mezi jazyky kentumovými a satemovými tam při
pomenuté lze naznačit schematicky takto:

Splynuly v jazycích kentumových

γ Υ 'τ '
1. palatály

Splynuly v jazycích satemových

Latina, jazyk kentumový, má tedy tytéž střídnice za ie. palatály 
jako za veláry. V jejím c (= k) je jak ie. k' tak i ie. k; k' na př. centum ~ 
εκατόν, čes. sto (jazyk satemový); decem ~ δέκα, deset; cluó ~ κλέ(/)ος, 
slovo; dicó — δείκνυμι, sanskr. dišati (=  ukazuje); k na př. cruor ~ κρέας, 
čes. krev. Původní g' je v latině genus ~ γένος, sanskr. ganah; genu ~ 
γόνυ; granum — zrno; ager ~ αγρός; (g)nöscó ~ γιγνώσκω, znáti; původní 
g v augeö ~ litev. dugu (= roštu). Aspirované ie. g'h i gh splynulo v pra- 
italské χ (řec. χ, ale praslov. jednak z, jednak g), z něhož je v latině 
na začátku slova před samohláskou a uvnitř slova mezi samohláskami h, 
kdežto v sousedství souhlásek g, na př. hiems ~ χειμών, čes. zima; humus 
~ χαμαί, země; vehó ~ (Γ)όχος, vezu; hostis ~ csl. gostb (zde tedy bylo 
ie. gh); prehendo ~ χανδάνω, csl. gadatí; před souhláskou gllscó ~ χλίω, 
glaber ~ csl. gladbkb (= čes. hladký).

76 Labioveláry. Každá ie. labiovelára byla přes svůj labiální dozvuk 
hláska jednotná. Tim se lišilo na př. ku od skupiny souhlásek ku, jak uka
zuje rozdíl mezi Ιππος, kde ~ππ- je z původního k'g. (sanskr. ašvah), 
a έπομαι, kde π < ks; v latině není v této věci rozdílu, stejné qu je 
v equus (srov. ίππος) jako v sequor (srov. έπομαι). Pro básnickou proso- 
dii není lat. qu skupinou souhlásek a nepochybné příklady posiční délky 
před qu lze dokázat teprve v IV. stol. po Kr. Jenom kentumové jazyky 
projevují původní odlišnost labiovelár od jiných druhů hrdelnic, ale jen 
některé je zachovávají na určitých místech beze změny, kdežto jiné, na 
př. řečtina, je mění v retnice nebo zubnice. V retnice přešly labioveláry 
také v jazyce oském a umberském; v latině částečně zachovaly svůj 
velární ráz.
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Ie. ka je v latině zachováno jako souhláska psaná qu (v řečtině je z něho 
buď π  nebo τ, někdy i κ, csl. k  (po případě, před palatálními samohláska
mi, č), na př. quis  ~ o. p is , řec. τις; quattuor ~ o. peíora, řec. τέτταρες,  
čes. čtyř i z *čbtyr-; quinque < *penque ~ π έντε , csl. pqtb (toto je kolekt. 
substantivum s významem ‘pětka’, -t- je zde z -kt-, srov. sanskr. p a ň k t ih); 
sequor ~ έπομαι,·, l inquo ~  λε ίπ ω . Slovo lu p u s  < ie. *lukaos nebo *y(/c“os, 
srov. λύκος a csl. v lb H , je pro své nepravidelné -p -  asi slovo dialektické

Ie. ga (z něhož je v oštině a umberštině b, v řečtině buď β  nebo <5, 
někdy i γ ,  csl. g  po případě í) je v latině zachováno jako g y  jen po n, 
kdežto jinde velární složka z něho vymizela a zůstalo jen y, na př. in 
guen ~ άδήν, ale vénio  ~ o. kumbened (= convenit), řec. βαίνω , v ivus ~
o. bivus (nom. pl.), řec. βίος, čes. ž iv . Před r, l a n mizel však labiální 
dozvuk a zbylo g, na př. glans ~  βάλανος, agnus ~ αμνός < *άβνος, stsl. 
agnq. Slovo bös < ie. *gaóus, srov. βονς, sanskr. gauh, csl. govetdo je 
asi slovo dialektické, neboť čistě latinsky by znělo *vós.

Ie. gah  (z něhož je v oštině a umberštině f, v řečtině buď φ  nebo ů,  
někdy i χ , csl. g nebo z) má v latině na začátku slova střídnici f, jinde 
má tytéž střídnice jako neaspirované ga, na př. form us ~ ϋερμός, of-fendó  
~ ύ ε ίνω , ale n in g u i t  ~  νείφει a gen. n iv i s  od kmene *nigah-, srov. csl. 
sněgb a čes. sn íh  (nom. n ix , protože před souhláskou -s labiální dozvuk 
zmizel; podobně perf. n in x i t) .

Souhlásky sykavé (spiranty). Nejčastější ie. spiranta neznělé s je 77 
v latině zachována v mnohem větším rozsahu než v řečtině, tak zejména 
na začátku a na konci slov, uvnitř slov pak v sousedství neznělých ex- 
plosiv a po n, na př. senex  -  ίνη , sanskr. sanah; sedeö ~ εδος, čes. sedím·, 
septem  ~ επτά , čes. sedm; genus ~ γένος;  est — έστί, čes. j e s t  z prasl. 
( j )e s tb ;  m ěn s is  ~ μ η ν  (aiol. gen. μηννός < *μηνσος). O latinské změně 
-s- mezi samohláskami viz D 91.

Souhlásky plynné (liquidy). Italské jazyky zachovaly, jako skoro 78 
všechny ie. jazyky, až na jazyky íránské, původní rozdíl mezi liquida- 
mi l a r.

Původní r je v latinských slovech, na př. ruber ~ έρυϋρός, čes. ru d ý ,  
rd i t i  se, ferö  ~  φέρω, sanskr. bharami, čes. beru. Latinské r bylo jazyčné, 
t. j. vznikalo kmitáním špičky jazyka, ne čípku; proto v jeho sousedství 
se udržovala nebo vznikala předopatrová samohláska e, srov. ferus proti 
bonus < *dyenos, versus < vorsus, c in is ~ gen. cineris, p a r iö  ~ p ep er i  
proti canö ~ cecini.

Původní l je ve slovech jako l ingö  ~ λε ίχω , čes. l ížu ;  liix , liiceö — 
λευκός, csl. luča (= paprsek); cluó ~ κλέ(Γ)ος, čes. slovo, sanskr. šravah  
‘sláva’. Výslovnost hlásky / v latině nebyla vždy táž, řídila se podle 
sousedních hlásek; těch růzností si všímali i římští gramatikové. Hlásko- 
slovné jevy ukazují, že bylo v latině jednak l měkké (palatální), a to před i 
a v zdvojeném (zdlouženém) ll, jednak Z tvrdé (velární), a to před samo-
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hláskami a o, u (a také e), před souhláskami, a na konci slov, viz D 41.
O latinských střídnicích za ie. r a l viz D 29.

^  Souhlásky nosové (nasály). Nejobyčejnější v ie. prajazyku bylo retné 
m  a zubné n; před palatálními hrdelnicemi se n jevilo ovšem jako pala- 
tální π a před velárními hrdelnicemi jako velární a. Podobně tomu 
bylo v latině.

Původní m je ve slovech jako m a ter  ~ μήτηρ, čes. m atka ,  dom u s ~ 
δόμος, čes. d ů m . V latině se udrželo m  i na konci slova, zejména v kon
covce -om  a -am, kde má řečtina -ov a -av, na př. equom ~ Ιππον, terram ~ 
χώραν, stsl. ženq.

Původní n je na př. v nömen  — όνομα, novus ~  νέ(β)ος, čes. n o vý .

V lat. angö (vysloví se aagö) srov. α γ χ ω , v longus (vyslov longus) < 
*dlonghos srov. csl. d h g b  (čes. dlouhý) a v quinque < *penque (vysloví se 
quinque) je ve výslovnosti a  velární, kdežto v řec. πέντε je před zubnicí 
τ zubné v. Rozdíl výslovnosti mezi zubným n  a gutturálním n si uvědo
mili římští gramatikové. Nigidius Figulus (u Gellia XIX 14, 7): „Inter 
litteram n et g est alia vis, ut in nomine anguis et angari et ancorae et 
increpat et incurrit et ingenuus. In omnibus enim his non verum n sed 
adulterinum ponitur. Nam n non esse lingua indicio est; nam si ea littera 
esset, lingua palatum tangeret. “ Velární výslovnost se v písmě zvlášť ne- 
vyznačovala; návrh Acciův (srov. D 9), aby se po příkladu řeckého pravo
pisu v latině psalo aggulus místo angulus, agceps místo anceps, se v praxi 
neujal. U gramatiků se o  nazývá agma, viz Prisc. II 30, 16 K.

O latinských střídnicích za ie. m a μ viz D 28.
80 Souhláskové j a u  (rozdílné od našeho spirantního j  a v) jsou hlásky 

foneticky příbuzné se samohláskami i a u a za jistých podmínek, zvláště 
po souhlásce, přecházejí v tyto samohlásky; viz D 97. Tak na př. a liu s < 
*alios -■· άλλος < *άλιος, qu on iam  < quom iam, e tiam  < et iam, m ed iu s  < ie. 
*medhios, capiö < *capiö , mortuos < ie. *mrti}os srov. stsl. m n t v b ,  quat
tuor < ie. *fe°/yor, srov. čes. čtverý; podobně su a v is  a suádeó  má samo
hláskové u někdy u básníků (Lucr. IV 1157) a také ital. soave předpokládá 
vulg. lat. sůave. Naopak zase samohláskové i a. u s e  někdy mění v souhlásku 
(synizesis, viz D 55).

81 Souhláskové ie. i v latině na začátku slova zůstává jako i (psáno i), 
kdežto v řečtině se mění v ostrý přídech nebo v ζ; na př. iecur ~  ήπαρ  čes. 
já t r a ,  iugum ~ ζυγόν, csl. igo (čes. jh o , prasl. jb g o ) ,  iěcit — ήκε (od ιημ ι) ,  ius ~ 
ζύμ η . Uvnitř slova mezi samohláskami v latině (snad již v praitalštině) 
podobně jako v řečtině i vymizelo, na př. třes < *treies srov. stsl. 
l n j ° ,  ověs < *oveies, eö < *eiö srov. ε ϊμ ι ,  s tö < * s ta iδ srov. stsl. stojg, 
m on eö  < *moneiö. Ovšem v latině jsou slova, která mají i mezi samo
hláskami, na př. αίδ, m áior, péior,  eius, cuius, P o m p e iu s , ale tu není i 
od původu; vyslovovalo se tu buďrůznoslabičné i-i nebo i-i a také se pro
jevila snaha vyznačovat tuto dvojitost psaním ii , jak svědčí o Ciceronovi
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Quint. 14, 11: „Sciat enim Ciceroni placuisse aiio Maiiamque geminata 
i scribere: quod si est, etiam iungetur ut consonans." Na nápisech se 
vskutku vyskytuje psáno eiius, Pompeiius, maiior, ale do normálního 
pravopisu tento způsob nebyl přijat. Toto vyslovované ii, i když se píše 
jedním i, způsobuje posiční délku, na př. péior se měří jako trochej (— ^), 
ačkoliv má krátké ě (ital. peggio má e otevřené), a podobně máior a eíus. 
Sporná byla u římských gramatiků otázka, jak psáti na př. gen. sg. od 
Pompeius; praxe tu nebyla stejná, psalo se Pompei, Pompeii i Pom- 
peiii. Školská nauka přijala ii, ale na nápisech se píše většinou jedno i; 
protože i Plautova prosodie ukazuje míru dis, áit s první slabikou krát
kou, lze soudit, že i v historické latině i mezi samohláskami mizelo, jestliže 
následovalo i.

O změnách i v sousedství souhlásek víz D 97—99.
Souhláskové ie. u zůstává v latině na začátku slov před samohláskou 82 

a namnoze i uvnitř slov mezi samohláskami jako u, jež nyní píšeme oby
čejně v (viz I 4). Toto v znělo asi jako v v českých slovech dva, bitva, 
bez tření, které je u v ve slově voda, plavba; podle slovní hříčky uvedené 
u Cicerona De div. II 84, mohlo se v slově Cauneas slyšet napomenutí 
cave ne eas. Původní u je ve vidi ~ (f)olda, skr. věda, csl. vědě, něm. ich 
νοείβ; novos ~ νέ(Ρ)ος, čes. nový; ovis ~ o(F)ig, stsl. ovbca, čes. ovce.

Původní u v latině mizelo před o (i takovým, které vzniklo z e), 
jestliže se jím slovo přímo nezačínalo, jako na př. volnus, volgus. Tak 
vymizelo před o po souhlásce ve slovech začínajících se so- < suo-, na 
př. sopor < *si}opös < *suepös; soror < *suosór < *ie. suesör; socer < 
*suoceros < ie. *suekuros srov. (σβ)έκυρός, skr. švašurah. Také co- je 
v některých případech m. quo-, ať již je toto qu ie. ku (skupina souhlásek) 
nebo (labiovelára), srov. D 76, na př. colö < *quolö < ie. < *kaeló 
srov. πέλω; spojka cum < com < quom od zájm. kmene quo- (podle 
spojky cum < quom byla leckdy psána i předložka cum, mající původní 
k-, quom; tvar quum u spojky se vyskytuje ve školské theorii teprve ve 
IV. stol. po Kr.); coquo < *quoquó < *quequö < ie. *peknó srov. πέττω, 
čes. peku; secundus < *sequondos k sequor. Sem náleží i parum < *parom 
< paruom k parvos. Po samohlásce vymizelo μ před o ve slově deus < 
*děos < deiyos, podobně deum < deiuom; v gen. nebylo důvodu, aby 
vymizelo, proto pravidelně deii}i > divi, ale poměr deus ~ divi vedl 
k rozštěpení tohoto takto skloňovaného slova ve dvě slova s tvary analo
gicky potvořenými: deus, dei atd. a divus, diví atd., z nichž se tohoto 
užívalo jako adjektiva, onoho jako substantiva. Stejně tak ke Gnaeus < 
Gnaivos bylo přitvořeno Gnaei. Srov. ještě mölö < *maolö < mdvolö, 
deorsum, seorsum < děvorsum, sěvorsum, prosa < *provorsd. V

V některých případech mizelo v historické latině u mezi dvěma 
stejnými samohláskami, jež se potom stahují, na př. latrina < lava
trina, ditior < divitior, sis < si vis; ale o hláskoslovném zákonu tu nelze 
mluviti.
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Sporný je také výklad změn ve skupinách oye a oyi, z nichž vzniká 
někdy G, na př. providens > pruděns, někdy δ, na př. *novenos > nonus, 
coventiö > *cöniiö > contiö, *movitos > möius a podobně vötus, lötus. 
V případě providens > prudens jde asi o vymizení i synkopou: providens 
> *prouděns > prudens; na udržení o v möius asi působila souvislost 
s moveö.

O všech změnách týkajících se y pojednal velmi důkladně Felix 
Solmsen, Studien zuř lat. Lautgeschichte (1894); jeho výklady se namnoze 
opakují jako jisté hláskoslovné zákony (změna oye, oyí > δ, mizení y 
mezi dvěma stejnými samohláskami), ale neprávem.

ZMĚNY SOUHLÁSEK VHISTOR1CKÉ LATINĚ.

Změna neznělých explosiv v znělé.
83 Ačkoli byly v latině, zejména spisovné, neznělé explosivy přesně 

rozeznávány od znělých, přece se v ní vyskytují případy, že je v slově 
místo čekané neznělé znělá. Některé z těchto zjevů jsou již předhisto
rické a latina je má společně s jinými jazyky, zvláště s okrajovými jazyky 
ie. oblasti; tak na př. bibö < *pibö jako skr. pibaii (= pije) -  potuš, 
pöclum z ie. koř. *pöi, tedy *pibö m. *ρΐρδ. Jiné jsou zvláštnost latiny; 
tak viginti, triginta atd., kde -g- m. c (= k), protože -gint- souvisí s de
cem; quadraginta, quadruplex, quadrupes, quadriga, kde -d- m. t, protože 
je quadru- z ie. *ka°tru-, srov. quattuor. Z ie. prajazyka je zděděna dvojice 
c a g ve slovech jako paciscor, pacis — pangö, pepigi.

V některých latinských slovech přejatých z řečtiny je g proti řec. κ, 
na př. gubernare ~ κυβερνάν, gummi ~κδμμι, Agrigentum ak. ’Ακράγαντα 
k nom. Άκράγας (zde působilo asi též lidové přiklonění ke slovu ager). 
Naopak c m. y je v amurca ~ άμοργή, spelunca ~ ak. σπήλνγγα k nom. 
σπήλυγξ.

Vyslovování znělých explosiv místo neznělých se hojněji šířilo v poz
dější vulgární latině, jak svědčí románské řeči, na př. ital. strada ~ lat. 
stráta, lattuga ~ lactuca, siguro ~ sěcurus, padre ·» patrem, špaň. amigo ~ 
amicus, fuego ~ focus. Na tuto změnu poukazují také nápisy, kde se vy
skytuje psaní congordia, segundae, amada, iradam, opordet.

Změna i auve  spiranty.
84· Ve vulgární latině císařské doby měnilo se i před samohláskou na 

začátku slova a mezi samohláskami uvnitř slova v spirantní j, pro něž 
písmo nemělo znaku a které proto bylo na nápisech označováno písmeny 
pro sykavky, na př. Zanuarius m. Ianuarius, sustus m. iUstus, κόζονς m. 
co{n)iux.
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O spirantní výslovnosti slabik ci, gi, ti , d i  viz D 86.
Současně se měnilo také y v spirantní v (jako je v čes. voda, p lavba),  

jak svědčí zaměňování v a spirantního b na nápisech (viz D 85).

Změna znělých explosiv ve spiranty.
Medie přecházely za jistých podmínek ve spiranty; dělo se to v poz- 85 

dější latině od I. stol. po Kr. Tak -b- mezi samohláskami přešlo přes 
znělou spirantu b v spirantní v a splynulo tak se spirantním v vzniklým 
z y. Na nápisech se vyskytuje psáno v místo b na př. devere m. debere, 
guvernati m. gubernati,  iuvente m. iubente, s i v i  m. sibi; protože rozdíl mezi 
b a v  mizel, vyskytují se i záměny opačné, na př. cibibus m. civibus, serbus  
m. servus, bendere m. vendere a docela i bibas m. vivas . Pokud se takové 
záměny v písmě vyskytují na začátku slov, jsou to asi lokální zvláštnosti, 
neboť v této poloze se podle svědectví románských řečí rozdíl mezi b 
a v udržel, na př. bonus ~ ital. buono, franc. bon, bibere ~  bere, boire. 
Naopak uvnitř slov projevují románské řeči změnu b > v, na př. probare ~  
ital. provare, franc. prouver, debere ~  dovere, devoir, habére ~ avere, avoir,  
gubernare ~  governare, gouverner.

Velký zmatek v písmě nastal, když v pozdějších stoletích počalo být 
naopak vyslovováno v po l a r  explosivně jako b, na př. curvare ~ franc. 
courber. Gramatikům pak dalo mnoho práce, aby naučili, kde se správně 
píše v a kde b; Cassiodorus D e orthographia  c. 5 jedná,, d e b m u t a e t v v o c a l i “ .

Palatalisace slabik ge, gi, ce, ci.

Ve vulgární latině císařské doby ztrácely explosivy g a c (= k) před 86 
samohláskami i a e svůj explosivní ráz a měnily se přes palatály až v spi
ranty, tedy g > g > i  > z, k  > k' > č > c; srov. přechod k  v č a c 
v českých slovech ruka ~ ruce, p tá k  ~ p tá c i ~ ptáček, pek u  ~ pečeš. O oné 
změně zřejmě svědčí nejen románské jazyky, v nichž zobecněla, ale také 
způsob psaní na nápisech císařské doby.

V slabice ge a gi se měnilo g namnoze v spirantní j ,  s nímž splývalo j  
vzešlé z původního i. V písmě je takové j  někdy vynecháno nebo se 
označuje znakem pro spirantu, na př. náp. tr ienta m. tr iginta, v in t i m. 
v ig in t i (srov. ital. venti),  m aester m. m agis ter (srov. ital. maestro), septua-  
z in ta  m. sep tuagin ta . Také před samohláskami a, o, u se měnilo g v jakousi 
spirantu, pro kterou nebylo v písmě znaku a která zůstává na nápisech 
druhdy neoznačena, na př. A u s ta  m. A g u s ta  (a toto m. A u gu sta ) . Románské 
jazyky dosvědčují pro vulgární latinu eo m. ego, srov. ital io, realis m. 
regalis, srov. ital. reále.

Výslovnost g > j  před eai se udržela jen ve střední Iberii a na sever 
od Pyrenejí, částečně též v již. Italii a na Sicílii, kdežto jinde se sblížila 
s výslovností d i > d ž  a ž, d z  a z, o níž v. D 99.
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87 V slabikách ce a ci se vyslovovalo c skoro po celý starověk jako 
gutturální explosiva k, tedy cécini =  k ek in l jako canö =  kanö, Cicerö =  
K ik e r ö  a pod. (srov. I 14, odst. 3). Důkazy o této výslovnosti jsou ně
kolikeré.

1. Písmo. Za všech dob se vyskytuje psáno K  — místo obyčejného 
C  — i před e a i, na př. dekem, pake . Podle Accia se mělo psát agceps zrovna 
tak jako aggulus (viz D 79); z toho je patrna explosivní výslovnost 
aakeps.

2. Transkripce a výslovnost slov cizích a přejatých, Řekové 
transkribují po celý starověk latinské ce a ci svým κε a κι, na př. Κ ικέρω ν,  
κεντουρίων, κ ψ σ ω ρ ,  πατρίκιος, π ρ ιγ κ ίπ ω ν . Tak se píše lat. m an ceps ještě 
v byzantské řečtině μ ά γκ ιψ  a novořec. μ ά γκ ιπ ας ,  m a n c ip iu m  ~ byz. 
μ α γκ ίπ ιον ,  commercium ~ byz. κονμέρκιον, novořec. κουμέρκι.Také Germáni 
slyšeli v latině ke a ki, jak je patrno z přejatých slov na př. sthněm. kellari  
nyn. K elle r  < cellarium, K is t e  < cista, K irsch e  < cerasus K ic h e r  < cicer. 
Naopak Římané transkribovali řecké κε a κι svým ce a ci, na př. Κ ίμ ω ν  ~  
Cim on, Μακεδών ~ M acedo, κ ώ ά ρ α  ~  cithara, κερασός — cerasus.

3. Výslovnost ch (=  kh, srov. I 15, odst. 4) v pulcher mohla vznik
nout jen z pulcer = pu lker  < polcer =  polker; podobně Gracchi z Graccl =  
G rakk i a chenturió (Quint. 15, 20) z centuriö  = kenturió.

4. Žádný z římských gramatiků, ani Priscianus v VI. stol. po Kr., 
nezná rozdílu mezi výslovností na př. ca a ce. O sykavé výslovnosti ci 
nemluví gramatikové ani tehdy, když předpisují sykavou výslovnost t i -  
před samohláskou, srov. D 98 a 99.

5. Některé starověké etymologie předpokládají ce =  ke. Tak Cicero 
D e n. d. II 67 odvozuje jméno Cerěs od gerere; mluví sice o změně první 
hlásky, s níž srovnává řec. změnu Γ η μ ή τη ρ  > Δ η μ ή τη ρ , ale není pochyby, 
že tu má Cicero na mysli změnu g v k; Servius k Verg. Georg. 17 odvozuje 
toto jméno a creando; při naší obyčejné výslovnosti by jistě bylo bývalo 
pro Cicerona nasnadě spíše odvozování od serere =  síti.

6. Z této starověké výslovnosti se zachovaly až po dnešní dobu ně
které zbytky; tak v logudorském dialektu na Sardinii se udržuje až podnes 
guturální výslovnost slabiky ce = ke ve slovech jako kentu, kerbu, kelu.

Změněná výslovnost slabik ce a ci se projevuje na nápisech přímo 
teprve v Y. stol. po Kr., když se na př. píše intciiamento m. incitamento,  
d isses i t m. discessit, consiensia m. conscientia; o psaní ci m. t i viz D 99. 
Kdy se začala tato výslovnost v mluvené řeči, je sporná otázka; již pro 
dobu Augustovu se ji snažil dokázat G. Mohl, Introduction á la chrono
logie du latin vulgaire (1899). Z uvedených důkazů starší výslovnosti lze 
však soudit, že se tato změna nerozšířila před V. stol. po Kr. Nastala, 
jak se zdá, dříve před i n ež  před e; Prokopios v VI. stol. píše ještě Κ ελ λ ε ρ ια ν ά  

Celer, Μ α ρκ ελλ ια νά  ~  M a rce llu s , ale Μ ο υ τζ ιά ν ι  Κ ά σ τ ε λ λ ο ν  ~  M u c ia n i
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a Λούτζνλο ~ Luciolum. Konečný její výsledek se jeví v románských ře
čech tak, že z lat. slabik ce a ci je če a či na východě (v italštině kromě 
severu, v raetorománském jazyce a v rumunštině), ce a ci (= ise a (si) 
a z toho namnoze dále se a si na západě (ve španělštině, portugalštině, 
francouzštině a v sev. italštině), na př. ital. cessare, centro, cervo, cielo ~ 
franc. cesser, centre, cerf, ciel.

O výslovnosti skupiny ki vzniklé z ci (= kí) viz D 99.

Latinské tenues aspiratae.

Prajazykové aspirované explosivy do latiny nepřešly, viz D 72. 88 
Řeckou aspiraci Římané zprvu prostě vynechávali a teprve mluvnické 
studium je přivedlo k tomu, aby ji označovali přidaným h; tento způsob 
je doložen od polovice II. stol. př. Kr. (viz D 8).

V té době začala se takto označovat aspirace i v některých slovech 
čistě latinských, na př, místo pulcer (starší polcer) se začalo psát pulcher 
(doloženo na nápise z r. 104 př. Kr.), kde ovšem ch není naše české 
ch, nýbrž kh (srov. I 15, odst. 4). Někteří starověcí gramatikové se snažili 
odůvodnit tento způsob psaní odvozováním takových slov z řečtiny, na 
př. pulcher < πολύχρονς, chorona (tak také se psalo m. obyčejného co
rona) < χορός, ale to jsou etymologické hříčky, jimiž se nic nevysvětlí. 
Aspirace tu byla ve výslovnosti jistě dříve než v psaní. Nebyla projevem 
afektované mluvy, nýbrž spíše naopak, jak je vidět z Cic. Oř. 160: „Quin 
ego ipse, cum scirem ita maiores locutos esse, ut nusquam nisi in vocali 
aspiratione uterentur, loquebar sic, ut pulcros, Cetegos, triumpos, Karta- 
ginem dicerem. Aliquando idque sero convicio aurium cum extorta mihi 
veritas esset, usum loquendi populo concessi, scientiam mihi servavi. 
Orcivios tamen et Matones Otones Caepiones sepulcra coronas lacrimas 
dicimus, quia per aurium iudicium licet.“ Podobně Quint. I 5, 20: „Diu 
deinde servatum, ne consonantibus [veteres] adspirarent, ut in Graecis 
et in triumpis. Erupit brevi tempore nimius usus, ut choronae, chenturiones, 
praechones adhuc quibusdam in inscriptionibus maneant. Qua de re Ca
tulli nobile epigramma est.“ Tedy Cicero se ve vyslovování některých slov 
„přizpůsobil lidové výslovnosti" a „dal si vzít výslovnost správnou", 
t. j. bez aspirace, protože je slyšel vyslovovat s aspirací; Quintilian už 
zná zneužívání aspirace jakožto módu a vzpomíná Catullovy básničky 
[84] o Arriovi, který vyslovoval chommoda (= khommoda) místo com
moda a hinsidias místo insidias. Cicero zřejmě rozeznává mezi slovy, 
v kterých je třeba usu povolit, a slovy, kde užívání aspirace není tak 
zobecnělé.

Aspirace v bracchium, což je slovo přejaté z řečtiny (βραχίων), má 
jasný původ. Jinde je těžko ji vysvětlit; nevyhovuje ani výklad, že na 
vývoj aspirace působilo sousedství liquid a nosovek. Nešlo tu o obecný 
zákon. Gramatikové si odporují ve svých předpisech, kde se má aspi-
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rovat a kde ne; na nápisech tu vládne libovůle. Románské řeči nejeví 
žádné stopy toho aspirování; z toho lze soudit jen to, že ty aspirované 
explosivy nepřešly v hlásky spirantní.

Změna d  > l.

89 V některých latinských slovech je Z na místě, kde by mělo být podle 
etymologické příbuznosti d, na př. l i v i r  (= viri frater, m. Haevir) > ie. 
*dai{fer, srov. δαήρ a csl. d i v e n  (změněno snad lidovou etymologií, Nonius: 
„quasi laevus vir“). Tvar s d  je u některých slov doložen ještě pro starší 
latinu, na př. dacrum a m. la cm m a , srov. δάκρυ, d ingua  m. l ingua  (lingua  
je snad tvar dialektický, podporovaný v lidové etymologii sblížením 
s lingere), dau tia  m. lautia . Podobně je so l ium  vedle sedeö; oleö, olfaciö  
vedle odor, srov. όδμή, ευώδης; v užívání je nověnsiděs i nověnsilěs. Soudí 
se, že změna d  > Z byla zvláštnost řeči sabinské a z ní že se dostala do 
latiny; potok D ig en tia  u sabinského statku Horatiova se nyní nazývá 
Licenza. V některých případech působila, jak ukazují uvedené příklady, 
i lidová etymologie. Něco jiného je -Z- v jméně U lix i s  proti ’Οδυσσεύς;  
zde nejde o latinskou změnu d  > Z, neboť vedle homerského tvaru 
’Οδυσσεύς je na attických vázách psáno Ό λ ν τ τ ε ύ ς ,  v korint. dialektu 
Ό λ ισ σ ε ύ ς ;  z takových tvarů je pak lat. U lix i s . „Sabinské" Z m. d je 
tedy jen jeden z případů obecnějšího jevu fonetického.

Změna d  >  r.

90 Podle Prisciana II 35, 2 K. staří říkali arvenae, arventores, arvocati, 
ar fínes, arvolare, a rfar i (místo klasických tvarů s ad-); u Catona je arveho, 
na nápisech arfuerunt, arfuise, arvorsum , a p u r  finem. Všude tu je změna 
d  > r  v předložce a p u d  a ad  před v a f, jaká je doložena také v umber- 
štině; jest ji uznávat i pro slovo arbiter, jež vzniklo pravděpodobně z ad  
a baetere (= jíti) s významem „kdo k něčemu přichází, aby to rozhodl", 
srov. umber. ařputra ti =  lat. arbitratu.

Pro vulgární latinu je dosvědčena změna d  > r i v poloze mezi 
samohláskami, na př. pereš m. p ed is ,  m aredu s m. m adidu s; disimilací 
vzniklo m er id ie  < * m e d id i i  < * m edie i  d i i  (lok.). Italské dialekty dosud 
ukazují tuto změnu i na začátku slov, na př. neapol. rurece m. dodici,  
crero m. credo.

Přechodem mezi d a r  byla snad spiranta d. Šlo tu, jak se zdá, 
o výslovnost dialektickou; jinak se v latině d f  mění v  ff, viz D 112.

Změna s >  r.

91 Ie. -s- mezi samohláskami se změnilo v praitalštině v znělou sykavku 
z  a ta přešla v latině v r; tato změna s > r  se označuje slovem rho tacis- 
mus. Změna v r se provedla také v umberštině, kdežto v oštině zůstalo
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-z-, na př. u. erom ~ o. ezum (= esse), v gen. pl. u. -aru = lat. -arům — o. 
-ázum. Tu změnu si uvědomujeme, když srovnáváme různé tvary téhož 
slova nebo slovního prvku, lišící se tím, že v jedněch bylo pův. s před 
souhláskou nebo na konci, v druhých mezi samohláskami; na př. genus — 
generis, genera·, nefás ~ nefarius; dispönö, distendo ~ dirimo, diribeo 
(< *dis-habeo, -h- nezamezovalo styk s s a); maestus -*■ maereo; tempestas ~ 
temperies; gessi, gestus ~ gerö; es-se ~ age-re. Ta změna vyniká ještě více, 
když srovnáváme latinská slova s příbuznými nebo podobně tvořenými 
slovy jiných jazyků ie., kde mělo intervokální -s- jiné osudy; tak zejména 
v jazycích slovanských je v jistých případech zachováno, kdežto v řečtině 
se měnilo v Λ a to mizelo, na př. genera < *genesa ~ čes. nebesa, slovesa ~ 
γενεά > γένη; gen. pl. na -arům ~ -άων < *άσων; maiorem μείζω < 
*μειζοσα; nurus ~ νυός; virus ·~ Ιός; ΰτδ < *eusö — ενω. Jen v eretrijském 
dialektu řečtiny je doložen také rhotacismus, na př. παραβαίνωριν m. πα- 
ραβαίνωσιν, παιρίν m. παισίν.

Římští gramatikové si byli vědomi této změny, která se udála v la
tině, a často citují staré tvary, kde je intervokální s, vyslovované ne
pochybně -z-, zachováno, na př. Varro De l. I. VII 26 n.: ,,In multis 
verbis, in quo antiqui dicebant s, postea dictum r; ut in carmine Saliorum 
sunt haec . foedesum foederum, plusima plurima, meliosem meliorem, 
asenam arenam, ianitos [toto patrně umělý a nesprávný archaismus] 
ianitor.“ Quint. I 4, 13 lases, Valesii, Fusii; Paulus ve výtahu z Festa 
p. 323 L.: „r pro s [správně s pro r] littera saepe antiqui posuerunt, ut 
maiosibus, meliosibus, lasibus, fesiis pro maioribus, melioribus, laribus, 
f e r i i s Změnu s =  z > r lze datovati. Tak Cic. Fam. IX 21, 2 
píše, že diktátor L. Papirius Cursor první svého rodu se přestal jme
novat Papisius; tento Papirius byl diktátorem r. 339 př. Kr. Digesta 
I 2, 2, 36 připomínají, že censor Appius Claudius Caecus zavedl místo 
tvarů Valesii, Fusii tvary Valerii, Furii: ,,r litteram invenit, ut pro 
Valesiis Valerii essent, pro Fusiis Furii“; Appius Claudius byl censorem 
r. 312 př. Kr. Když tedy došlo v oné době i na změnu ve vlastních jménech, 
můžeme soudit, že přechod v r byl obecně ukončen v polovině IV. stol. 
př. Kr. Kde vzniklo později -s- mezi samohláskami, již se neměnilo v r.

V historické latině je ovšem mnoho slov, která mají -s- mezi samo- 92 
hláskami. Každá taková úchylka od zákona o rhotacismu je zdánlivá 
a lze ji skoro ve všech případech vyložit. 1

1. V některých případech jde o původní -ss-, jež se v jistých polo
hách změnilo v -s- po době účinkování zákona o rhotacismu, na př. 
causa, casus, caesus, divisiö, nasus, quaeso (~ quaero), quaesivi, quaesi
tum. O tom Quint. I 7, 20: „Quid? quod Ciceronis temporibus paulum- 
que infra, fere quoties s littera media vocalium longarum vel subiecta 
longis esset, geminabatur? ut caussae, cassus, divissíones: quomodo et 
ipsum et Vergilium quoque scripsisse manus eorum (= původní rukopisy 
jejich děl) docent."
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2. Složená slova jako désuper, n is i ,  reseco, déserö, po s i tu s uchovala 
své -S-, pokud vznikla již za doby účinkování zákona o rhotacismu, pro 
svou souvislost se slovy jednoduchými super, si ,  seco, ser δ, s i tus.

3. Intervokální -s- mají některá slova dialektická, přejatá a cizí, na př. 
am a s iu s ,  asinus, casa, rosa, basis,  p a u sa ,  gaesum, agasö, basium ; také 
sem bývá řáděno slovo m iser.

V historické latině bylo s i mezi samohláskami neznělé, stejně jako 
v řečtině; tedy na př. causa se vyslovovalo kausa, nikoli kauza.

ZDVOJOVÁNÍ SOUHLÁSEK.

93 Srovnání užívaných tvarů některých slov s jejich staršími tvary buď 
doloženými nebo předpokládanými etymologií ukazuje, že se v nich sou
hláska původně jednoduchá zdvojila; místo zdvojení souhlásky se také 
užívá názvu zdloužení souhlásky, ale to je správné jen potud, pokud jde 
o hlásky plynné, nosové a sykavky, a ne při hláskách ražených. Tak na př. 
Iu p p i te r  < Iu p i te r  < ie. * d ieu  pdter (vok., řec. Ζ ε ν  πάτερ) ,  c ip p u s  < ci-  
pu s , snad i m it tö  * m itö  a n a rró  ~ gnarus. Zdvojení souhlásky tu nastává 
současně se zkrácením dlouhé samohlásky v předcházející slabice a obé 
je asi způsobováno silným důrazovým přízvukem. Podobně je zdvojena 
souhláska v quattuor a v bracchium.

Od tohoto zdvojování souhlásek čistě fonetického jest lišiti to zdvo
jování, které souvisí s významem slova, zdvojování expresivní, o němž 
viz D 170.

ZJEDNODUŠOVÁNÍ ZDVOJENÝCH SOUHLÁSEK.

94 Při srovnávání některých slov se slovy od nich odvozenými někdy 
pozorujeme, že v odvozeném slově je souhláska jednoduchá proti zdvo
jené souhlásce slova základního. Na př. m a m m a  ~  m am il la ,  offa ~  ofella, 
far, farr is  ~  far ina, currus ~  curulis ,  canna ~  canalis, M él iu s  ~ M etellus;  
podobně omitto < *om m ii tó  < ob-mittö . Z výkladů tohoto jevu je snad 
nejpodobnější pravdě ten, že toto zjednodušování zdvojené souhlásky 
a tím zkracování první slabiky, jež je v odvozeném slově nepřízvučná, 
bylo způsobeno přízvukem slabiky následující. Kdo soudí, že tu jde o hlás- 
koslovný zákon, musí vysvětlovat četné odchylky od tohoto zákona jed
nak tím, že toto zkracování bylo rušeno analogií, na př. effúgiö (nikoli 
*efúgio) podle éffugis, éffugit, jednak tím, že u slov složených se pravo
pis vůbec řídil spíše etymologií než výslovností a proto se psalo na př. 
corrumpo, collatus, gall ina. Ale ten zákon je pochybný.

95 Dvojitá souhláska se zjednodušuje před jinou souhláskou; na př. 
pergö  < perrgó < *per-regó, d is tö  < *disstö , d isp ic io  < *dissp ic iö . Jde 
tu vlastně o zjednodušování skupiny tří souhlásek, viz D 113. Ovšem 
jinde udržoval etymologický pravopis zdvojenou souhlásku, na př. at-
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trahö, accresco. Gramatikové i proti obvyklému psaní učili psát etymo
logický; tak Cassiodorus VII p. 205,18 K.:,,d is sp ic io  verbum... per duo s 
scribendum est, non per unum, quoniam ex praepositione et verbo con
stat esse compositum, quemadmodum est conspicio, aspic io , despicio, ac 
per hoc per duo s d issp ic io  scribi debet et ita dividi, d is  et sp ic io “ .

Dvojité souhlásky se zjednodušovaly po dlouhých samohláskách a po 
dvojhláskách. U -m m - se dělo to zjednodušení vždy, na př. caemen
tu m  < *caem m entum  < *caidm entom  (k caedo), ram entum  < *röm m en-  
tum  < rddm entom  (k radö), g lum a  < *gliim m a < *glubma (ke gliibo). 
Avšak -ll- se zjednodušilo jen po dvojhlásce; po dlouhé samohlásce jed
noduché se zjednodušilo jen tehdy, když po něm následovalo i, jinde 
zůstalo; na př. au la  (= hrnec) < aulla (doloženo u Plauta), caelum  
(= dláto) < *caellum < *caidlom  (k caedo), ale ra l lum  (= radlice)
< *radlom  (k rado),  nullus, ölla; mille , ale m í l i a ; villa, ale vil icus . Ne
byla shoda mezi gramatiky, zdali se má psát p a u lu s  či pau liu s; převládlo 
psaní p a u lu s  podle pravidla „iuxta diphthongum omnino geminari con
sonans non potesť1.

Ale -ss- zůstávalo až do klasické doby nezjednodušeno; podle svě
dectví Quintilianova, uvedeného D 92, psal ještě Cicero i Vergilius caussa  
a pod. Rukopisy a nápisy toto svědectví potvrzují pro dobu Ciceronovu 
a ještě i císařskou. Avšak od počátku císařské doby se začínalo psát po 
dlouhých samohláskách a po dvojhláskách jednoduché -s- a toto psaní 
se stalo pravidlem; tak se píše quaeso, caesus, d iv is i ,  usus, kde všude 
bylo etymologický -ss-. U slova caussa, zakořeněného v právnické mluvě, 
psalo se -ss- ještě po celé I. stol. po Kr. V inf. jako amasse, audisse zů
stalo -ss-, protože bylo udržováno plnými tvary am avisse, audivisse , kde 
bylo -ss- po krátké samohlásce.

SOUHLÁSKY YE STYKU PŘÍMÉM.
STYK DVOU SOUHLÁSEK.

Stýkají-li se v kterékoli řeči dvě různé souhlásky, projevuje se ve 96 
výslovnosti, že na sebe navzájem působí, a to nejčastěji v tom směru, 
aby se jejich rozdíly buď docela nebo částečně vyrovnaly; někdy se stává, 
že jedna z nich mizí, jindy zase vzniká nová hláska buď mezi nimi nebo 
místo nich. Ono vyrovnání se týká buď znělosti, na př. dt > tt, g t > Id, 
bs > p s ,  d s > ts, jako v actus < *aglos, la p su s  < *labsos, nebo místa 
artikulace, na př. m t  > nt, tl > kl, jako v adgerö > aggero, nebo způ
sobu artikulace, na př. p n  > m n , dn  > nn, jako v a d n u ó  > annuö.
Ze dvou sousedních souhlásek podléhá i v latině zpravidla souhláska 
předcházející souhlásce následující; je tu tedy působení regresivní, nej
častěji regresivní asimilace. Příčinou těchto asimilačních pochodů je šet
ření energií; mluvidla se, pokud možno, nenutí k četným náhlým změ
nám svého nastrojení.
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Styk souhlásek, který nastal již při tvoření jednoduchého slova, má 
podstatně různé následky, nežli když se souhlásky dostávají do styku 
při skládání slov, zejména při skládání s praeverbii. Na př. z dy uvnitř 
slova mezi samohláskami vzniká y, jako ve suavis < *syödyis, ale dy 
v adveho zůstává; uvnitř slova -ml- > -mpl-, na př. exemplum < *exem- 
lom (k eximö), ale *com-locö > collocö. Při složeninách je totiž důležité, 
kdy vznikly, zdali ještě za působení toho neb onoho zákona, podle kte
rého se skupina souhlásek jistým způsobem měnila, či později, a jak 
silné bylo vědomí samostatnosti jak praeverbia tak slova základního. 
Některých složenin je možno užívat za příklady pro změny ve styku 
souhlásek vůbec, jiných ne; z toho důvodu pojednáme o jejich hlásko
vých změnách ještě dodatkem ve zvláštním odstavci.

Kombinace souhláskových skupin budeme probírat tak, že je roz
třídíme podle poslední ze sousedících souhlásek.

Souhláska ve styku s i.

97 V některých případech se i po souhlásce vokalisovalo v ii, psáno i, 
a tím styk dvou souhlásek přestal, srov. D 80; tak vzniklo na př. alius, 
srov. άλλος < άλως; medius < *ie. medhios, srov. skr. madhjah a řec. 
μέσσος; socius < *sok"jos k sequor; tak vznikla i četná slovesa na -ίδ, 
tvořená vlastně sufixem -ie/io-, viz D 161; je to zvláštní drah anaptyxe 
vokálu, o níž viz D 70. Ale jinde se neměnilo v samohlásku a tu docházelo 
ke změnám celé souhláskové skupiny.

Původní ie. skupina gi uvnitř slova se měnila v ii (psáno i); tak 
vzniklo maiörem z *magiösem (srov. magnus), aió < *agid (srov. ada
gium, prodigium); první slabika v těchto slovech je zpravidla posicí 
dlouhá; Cicero psal aiio podle Quint. I 4, 11: „Sciat etiam Ciceroni 
placuisse aiio Maiiamque geminata i scribere." „Nepravidelnost" v časo
vání slovesa aiö vzniká právě tím, že -i- v *agiö ztrácí slabičnou plat
nost a -i- z něho vzniklé splývá s předcházejícím -g- v souhláskovou sku
pinu, jež se pak mění; kromě toho se někdy v tvarech jako 2. sg. ais 
zanedbává posiční délka, na př. Plaut. As. 285 nostro devincti beneficio. || 
vinctos nescioquós ait, Verg. Georg. IV 359 tangere ait. simul alta iubet 
discedere late; vedle dvojslabičné výslovnosti -ai- se vyskytuje i jedno
slabičná, na př. Plaut. Pseud. 1083 malum ét scelestum et péiurum aibat 
ésse me.

Původní ie. skupina di uvnitř slova se měnila v ii (psáno i); tak 
vzniklo peiorem z *pediósem (srov. pessimus < *ped-s-). Na začátku slova 
di > i; tak Juppiter < Iůpiter < *Dio#-piter (náp. dosvědčeno Diovos, 
Diovis) k ie. diěus, srov. Ζευς, skr. djauh.

98 Od těchto původních ie. skupin s i jest rozeznávat skupiny druhot
né, vzniklé v pozdější vulgární latině tím, že se i dříve samohláskové 
stalo souhláskou i.
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Vulgární latinské ti vzniklo z t i před samohláskou. Takové t i - bylo 
až pozdě do císařské doby vyslovováno jako každé jiné ti-, bez sykavky; 
tak v contiö se vyslovovalo -t i- právě tak jako v petim u s ,  a m ic i t ia  znělo 
a m ik i ty a  a pod., viz I 14, odst. 5. Sykavá výslovnost na př. v koncovce 
-tió vznikla tím, že se i stalo souhláskou i a skupina ti se změnila v sku
pinu ts, vyjadřovanou v písmě i pouhým s, na př. náp. M a r s a s  m. M a r -  
t ias, Terensus m. Terentius, F id en su s  m. F id e n t iu s; srov. ital. prezzo  
< pre t iu m . Ale vedle toho se samohláskové i ve výslovnosti i v písmě 
udrželo i při té sykavé výslovnosti a počet slabik ve slově se nezměnil, 
na př. náp. tersiu  m. tertium, M a r s ia s  i M a r c ia s  (s c — ts) m. M a r l ia s ,  
srov. ital. nazione < nationem; vedle s i  bývá na nápisech psáno také tzi, 
na př. pretz iosa . Sykavá výslovnost t i - před samohláskou se projevuje 
na nápisech od IV. stol. po Kr.

Také z d i- před samohláskou vzniklo ve vulgární latině sykavkové 
d i , vyjadřované na nápisech obyčejně písmenem z, na př. zaconus m. d ia 
conus, azutores m. adiutores, Z o n y s iu s  m. D io n y s iu s ;  Isidorus Orig. XX 
9, 4 dosvědčuje pro svou dobu (VII. stol.) italskou výslovnost ozie m. ho
die; srov. ital. mezzo ~ m edius.

Školská nauka přijala trvale jen sykavou výslovnost ti- s výjimkami 99 
vypočtenými 114, odst. 5, nikoli však dí- , na př. m ed iu s  vyslovujeme m ed yu s  
a nikoli *m ezius. Ale gramatik Pompeius V, 286, 12 K. (v V. stol. po Kr.) 
předpisuje důsledně: „Quotienscumque post ti vel d í syllabam sequitur 
vocalis, illud t i vel d í in sibilum vertendum est . . . ergo si volueris di
cere t i vel di, noli, quemadmodum scribitur, sic proferre, sed sibilo pro
fer." Naše tradiční výslovnost je tedy nedůsledná, ale není radno ji měnit.

Takto se ve výslovnosti ztotožnilo t i - před samohláskou (= tsi) 
a pozdní ci (= ts i) , srov. naši výslovnost slova a m ic i t ia . Na nápisech 
je vskutku někdy psáno ci m. ti , na př. Q uincius , tercium, nacione. Pro
tože nejstarší doklady tohoto psaní jsou již z počátku III. stol. po Kr., 
jako defenic ionis CIL VIII 8812, zdá se, že se již tehdy projevovala, 
aspoň jednotlivě, spirantní výslovnost slabiky ci. Že by tu šlo o sku
tečnou záměnu ci (vyslov k i) a ti (vyslov ty ) , jak míní Sommer, je málo 
podobno pravdě.

Když gramatikové doporučují spirantní výslovnost t i - a d i- před 
samohláskami, nemluví ještě o ci-, srov. D 87,4. Tim se stalo, že když se 
ve výslovnosti takové t i - a ci- ztotožnilo, nastaly ve způsobu psaní 
veliké zmatky; tak se počalo psát conditio m. condicio (srov. diciö , dicö),  
srov. franc. condition, so la tium  m. solacium  (od *so lax  a to od solor), 
B o n ifa c iu s  m. B o n ifa t iu s  (od bonum fa tum ),  oc ium  m. otium , n u n c iu s  
m. n u n tiu s  a j.

Vulg. lat. gi ze staršího g i před samohláskou se stalo také spirantou. 
Tim se namnoze ztotožnilo se spirantou vzniklou z původního i a na 
nápisech se druhdy píše gi- m. i, na př. G ian u aria  m. Ia n u a r ia ,  M a g ia s  
m. M a ia s .
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Souhláska ve styku s u.

100 V některých případech se měnilo y v samohlásku u a tím styk dvou 
souhlásek přestal (jako u i, srov. D 80 a 97), na př. m órtuos < ie. *mrtuíos, 
quattuor < ie. *As<dyor, srov. skr. čatvarah. Kde zůstalo souhláskou, 
docházelo někdy ke změnám celé souhláskové skupiny.

Z původního ie. py je p  snad v lat. a p er io ,  o per iö  < *ap-ueriö ,  
op-y.eriö, srov. čes. ot-vor, ote-vřtti; se zánikem y po retnici p  v latině 
srov. čes. obora < *ob-vora od téhož kořene *yer-.

Ie. Ay i A'y se jeví v latině jako qu, stejně jako ie. jednoduchá labio- 
velára ka, viz D 76. Z ie. Ay- na začátku slova zbylo v latině y-, možno-li 
tak soudit ze srovnání lat. vapor s litev. kvdpas .

Ie. skupina dy je na začátku slova v starší latině až do III. stol. 
př. Kr. zachována, ale pak se změnila v b-; na př. duonos < duenos  
(čti duo-, dve-) > bonus na nápise L. Cornelia Scipiona, konsula r. 259 
př. Kr., hone oino p lo iru m e  cosentiont i?[omai] duonoro op tum o fu ise  viro.  
Z demin. *duenelos je bellus. Tvar duellum  se vyskytuje ještě v starší 
literatuře, u Plauta vedle pozdějšího bellum, i v klasické jako archaismus, 
na př. Hor. C. III 5, 38, Ov. F . VI 201. U Plauta je duellum  (čti dvellum) 
vždy dvojslabičné, u Ennia a podle něho i u pozdějších básníků má 
míru tří slabik, tedy se samohláskovým u jako na př. ve suadeö u Lu
cretia IV 1157, srov. D 80. Náp. dosvědčeno a p u d  aedem D u elon a i  
(Sen. cons. B a cch .) =  Bellonae. Podle Cic. Oř. 153 D uellius , konsul r. 260 
př. Kr., první změnil své jméno v B ell iu s . Srov. ještě bis < * d u is  jako 
δίς < *3fíg; bi- také v složeninách jako bipes, bidéns; pro d is - (roz-, 
pův. na dvé) jest předpokládat ie. variantu *d is bez y. Uvnitř slova 
mezi samohláskami dy > y, na př. su a v is  (lépe by bylo psát svavis , viz 
I 4) < *syady-i-s (ie. kmen na -u- přijal tu v latině ještě kmenové -i-), 
srov. dor. άδνς (= ηδνς), skr. svaduhi.

Z ie. ídiy mizí y a v  latině je z něho jako z jednoduchého bh na za
čátku slova f, uvnitř b; na př. f l ó  < ie. *bhu-iió z kořene *bhH-; -bam  
v imperf. jako agěbam < *b h yö m  také z kořene *bhu-.

Podobně z ie. dhy je v latině jako z jednoduchého dh na začátku slova 
f, uvnitř b; na př. forěs < ie. *dhi}or-, srov. ύΰρα , csl. dvorb, čes. dvůr,  
dveře; lum bus < ie. *londhy.os, srov. csl. Iqdvbja, čes. ledví, ledvina.

Z ie. ghyi i g h y . je v latině stejně jako z aspirované labioveláry g uh 
(srov. splynutí Ay a A; v latině) na začátku slova f, uvnitř y; na př. 
ferus < *g'hi}eros, srov. ύή ρ , csl. z v ě n ,  čes. zvěř; levis < ie. *l°ghu- (ie. 
kmen na -u- přijal tu v latině ještě kmenové -i-), srov. έλαχύς , skr. 
laghúh.

Ie. sy je v latině na začátku slova namnoze zachováno jako sv,  
zejména před a a ě (obyčejně se píše su, ale to je nedůslednost proti ji-
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ným případům, kde označujeme μ znakem v, na př. verto), na př. sua
vis < předlatin. *suádi}is, suadeö, suěscá. Ale ie. sue- je v latině změněno 
(přes syo-) v so; příklady viz D 29.

Souhláska ve styku s r.

S poměrnou jistotou lze soudit jen o ie. skupině sr, že se změnila 101 
v praitalštině v př, z něhož je v latině, jako z ie. dhr, na začátku slova fr, 
uvnitř br. Doklady pro -br- jsou jisté; tak sobrinus < *s#esrinos k so
ror < *sij.esör; funebris < *funesris ke kmeni fiines- ve funus; muliebris
< *muliesris k mulier. Pro začátek slova se uvádí frigus, frigeo, jehož fr 
je snad z ie. sr, je-li toto slovo příbuzné se slovin. sréž (= ledová kra), 
čes. střiž a litev. strégti (= tuhnouti); velmi podobné je řec. ρίγος, ale u toho 
není jisto, zdali je ρ z *σρ- či *Fq; jiní srovnávají frigus s řec. φρίσσω.

Souhláska ve styku s l.

Ze skupiny ul je na začátku slova l v lat. lana < předlatin. *μΖαηα, 102 
srov. čes. vlna. U některých slov byly dvojtvary s μ a bez μ již v ie. pra- 
jazyce; tak pro lupus a λύκος jest předpokládat ie. tvar *luk«os, pro 
praslov. vlkb (čes. vlk), litev. vilkas, skr. vrkah tvar *y//f«os.

Skupina rl > 11; na př. *agerlos > agellus, *sterla > stella, *inter- 
legö > intellego, perlego > pellegö. Podobně nl > ll; na př. *coronlá 
(synkopou z *coronela) > corolla, *ne oin(o)los > nullus, *duenlos (syn
kopou z *duenelos, demin. k duenos) > bellus.

Ze skupiny ml je snad v latině na začátku slova fl, stačí-li pro to 
doklad flaccus < *flacus snad z *mldkos, srov. μαλακός. Uvnitř sleva 
vzniká mezi m a l přechodní hláska p, ml > mpl, v exemplum < *exem- 
lom (k eximo).

Ve skupině tl na začátku slova mizí / a zbývá Z; tak latus (k ferÓ)
< *tlötos, srov. tollö, tuli, τλητός (ale adj. latus (= široký) < *stlatos, 
srov. čes. stláti). Uvnitř slova tl > cl, zejména v sufixu -tlo- > -clo-·, 
tak již v praitalštině, srov. u. pihaclu (= piaclum), o. sakaraklúm (= *sa- 
craclum). V lat. s anaptyktickým vokálem (viz D 70) často -culo-, na př. 
poclum i poculum, saeclum i saeculum. Náchylnost k přechodu tl > cl 
byla v latině stále; na př. u Plauta je ještě exantlare z řec. άντλεϊν (= čer
pati), ale později exanclare. Pro pozdější vulgární latinu je dosvědčeno 
veclus < *vetlus (= vetulus), srov. ital. vecchio, franc. vieil; sicla m. situla, 
flscla m. fistula, pesclum m. pestulum. Táž změna je i v hanáckém nářečí 
českého jazyka, na př. klačit < tlačit, klosté < tlustý

Skupina dl se mění uvnitř slova v ll, na př. sella < *sedla (k sedeo), 
lapillus < *lapidlos (k lapis), rallum < * rádlo m (k rádo). Že na začátku 
slova z dl zbylo Z, není doloženo, neboť odvozování lat. longus z domně-
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lého ie. *dlonghos, jež bylo sestrojeno pro spojení s csl. dhffb, je právem 
odmítáno.

Ze skupiny si zbývá na začátku slova l, na př. lubricus srov. něm. 
schlupfen. Také uvnitř slova mizí s, a to s náhradným dloužením před
cházející samohlásky; jisté doklady jsou jen v složeninách, na př. dilabor
< dislabor, díligo < *dislegö.

Souhláska ve styku s m.

103 Skupina pm > mm, na př. *apmeníom (k apiö =  vázati) > ammen- 
tum (= házecí řemen); summus < *supmos, srov. super.

Skupina cm (= km) > gm v segmentum < *secmentom (k secö); 
toto nepůvodní -gm- se udrželo právě tak jako původní -gm- v agmen, 
augmentum, fragmentum, tegmen; aby se v agmen atd. uznávala synkopa 
(< *agimen), pro to není dostatečného důvodu.

Skupina dm > mm; tak vzniklo caementum m. caemmentum (viz 
D 95) < caidmentom (k caedo); mamma (=  prs) snad < *madmd (k ma
deo), srov. μαζός.

V skupině ie. sm- na začátku slova vymizelo v latině s, odtud mica 
(= drobet), srov. (σ)μικρός. Uvnitř slova mizelo s s náhradným dlouže
ním předcházející samohlásky, na př. cömis < coSmis (doloženo náp.), 
dumus < dusmos (doloženo, dusmo), primus < *prismos; v složeninách 
jako dimico < *dismicö, dimitto < *dismittö; pomerium < *posmoiriom. 
Obtíž působí výklad slova Caměna, pro něž je dosvědčen u Varrona 
a Festa starší tvar Casměna, protože by po vymizení -s- mělo být Cd-, 
ale je Ca-; není nemožné, že tvar Casměna vytvořil některý gramatik, 
aby usnadnil spojení užívaného Caměna s carmen.

Souhláska ve styku s n.

104 Změna In > ll je na př. v collis < *colnís, srov. litev. kálnas (=vrch), 
κολωνός. Skupina An-, která vznikla druhotně, se zachovala, na př. 
ulna < *olena, srov. ωλένη, alnus < alsnos, srov. litev. elksnis.

Skupina mn, ať původní nebo druhotná, v latině zůstává, na př. 
v contemno, alumnus, omnis, damnum, somnus. Ale lidová výslovnost si 
ji různými způsoby usnadňovala. Buď se vynechávalo n, na př. columna 
se vyslovovalo colurna (Quint. I 7, 29); nebo se mn měnilo v nn, na př. 
náp. alonnus m. alumnus, srov. ital. donna z lat. domna < domina; 
nebo se mezi obě hlásky vsouvalo p, na př. contempnit, dampnum.

Změna pn > mn je v somnus < ie. *su.epnos, srov. ύπνος. V mn 
se změnilo také bn, i to, které bylo z ie. bhn, na př. scamnum < *scabnom
< ie. *skabhnom, srov. demin. scabellum; Samnium < *Sabnium < pra- 
ital. *Safniom, srov. Sabini, Sabelli.
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Skupina tn je změněna v nn v an n u s  < *ainos, srov. got. a p n a m  
dat. pl. (= rok). Podobně dn > nn, na př. m ercen n ariu s < *mereedna-  
rios ke kmeni merced-·, velmi často ve složeninách jako a n n u ö  < adnuö.

Skupina cn se měnila na začátku slova v gn a v tomto pak — jako 
v původním gn — mizelo g; na př. n id o r  < *cnidos, srov. κνίση; ie. kn -  
bylo v kořeni, z kterého je lat. n itor s dosvědčeným g n ix u s  m. pozdějšího 
n ix u s , srov. got. hneiw an  (= něm. neigerí). Uvnitř slova cn > gn; na př. 
d ignus < *decnos k decet, decus; i l ignus < *ilecnos k ilex.

Skupina gn na začátku slov je v starší latině zachována, na př. 
gnatus (v platnosti subst. takto i později, kdežto jako partie, n atu s), 
srov. γνητός; gnóscíer ke gnöscö na náp. Sen . cons. Bacch.,  gnöbilis  
(Accius) proti pozdějšímu nöscö, nöbilis ;  Gnaeus (náp. abi. Gnaivod)  
proti N a ev iu s ;  jen gnarus podle ignarus proti narrö . Uvnitř slov se gn  
měnilo v nn, ale psalo se gn; pravopisná chyba nn  m. gn se vyskytuje 
na pozdních nápisech a to zřídka, na př. s i m u m  m. signum . Psaní gn 
se udrželo pevně, ano vnikalo i tam, kam nenáleželo, na př. cognómen, 
agnomen, ig n o m in ia  m. *connömen, *annöm en, * in n o m in ia , působením 
cognósco, agnöscö, ignóscö podle domnělé etymologické souvislosti; ve 
skutečnosti je n - na začátku nóm en  původní, nikoli z gn, srov. skr. n am a,  
něm. N a m e .

Ve skupině sn na začátku slova mizí s, na př. nix < ie. *snigahs, 
srov. čes. sníh, něm. Schnee; nurus < ie. *sn-, srov. skr. snusa, čes. 
snacha. Uvnitř slova s mizí a předcházející krátká samohláska se náhra
dou dlouží, na př. canus < *casnos, srov. paeligenské casnar (= stařec) 
a lat. cascus; venenum < *venesnom k venus; aěnus < *aiesnos, srov. 
umb. ahesnes (= aenis); egěnus < *egesnos, srov. egestas; pónó < *posnó 
< *po-sinó; abin, rogan, tacen, viděn, vin (u Plauta, Terentia a j.) m. 
abisne, rogasne, tacěsne, Videsne, visne (v dvojslabičných slovech s první 
slabikou krátkou iambické krácení).

Souhláska ve styku s explosivou.

Skupina Id > ll v per-celló < *-celdö, srov. percu lsus < *perceld-tos 105 
a claděs; P o l lu x , starší Polluces (náp. Polouces) synkopou z Π ολυδεύκης .  
Avšak -Id- vzniklé později synkopou zůstává, na př. valde, caldus.

Při styku nosovky s explosivou nosovka se přizpůsobovala arti- 106 
kulačnímu místu explosivy, tedy na př. m  > n před zubnicí, n  > a před 
hláskou hrdelnou, n > m  před retnicí a pod.

m t  > nt, na př. v centum  < ie. *k'm tom , srov. litev. šim tas; quantus,  
tantus < *quamtos, *tamtos od quam  a tam. Podle toho by mělo být 
i od em ó  part. *Sntus a od sum o *suntus, ale je ěm ptu s a sum ptus;  -m -  
před t (jako před s v su m p si) tu bylo chráněno vědomím souvislosti 
těch participií se všemi ostatními tvary slovesa em ó  a su m o, v nichž
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bylo -m- zachováno, a pro usnadnění výslovnosti -mt- vznikla přechodní 
souhláska -p-.

m d  > n d  zejména v složeninách jako eundem < *eumdem, ta n 
dem  < *tamdem, septendecim  < septem-, condö < *comdö. Že ta změna 
nastávala i mezi dvěma samostatnými slovy ve větní souvislosti, o tom 
svědčí slovní hříčka u Cic. F a m . IX 22, 2: il lam d icam  zní jako landicam .  
Pravopis namnoze kolísal mezi psaním fonetickým, na př. quandiu , a ety- 
mologickým quám diu; fonetický způsob psaní v římské škole převládl.

m c > nc (psáno nc, ale protože se vyslovovalo a k , vznikla snaha tu 
výslovnost vyznačit; viz D 79 o návrhu Acciovu), na př. anceps < *am -  
ceps z am(bi) a caput, p r in cep s  < *prim (o)ceps z p r im u s  a capiö , hunc
< *hum-ce. Ani zde nebyl pravopis důsledný. Na jedné straně se podržo- 
valo etymologické m  v tvarech num qu am , quamquam , ačkoli tu bylo vy
slovováno b, a na druhé straně se psalo foneticky i na př. tan čito. Před 
-que se psalo ještě i za císařské doby většinou m, na př. quicúmque,  
utrumque.

Na nápisech se leckdy nosovka před explosivou vynechává; z toho 
lze soudit, že tu byla — aspoň v lidové mluvě — vyslovována slaběji 
než jinde. Na př. arch. dedrot (=  dederunt), později colubaria m. colum
baria, tepore m. tempore, n u c  m. nunc, p r ic ip i ,  sa d e ,  A lexader ,  deles; 
velmi často coiux, coiugis atd. m. coniux , coniugis.

107 Při styku explosivy s explosivou, je-li druhou složkou skupiny 
hláska retná nebo hrdelná, nastává asimilace první explosivy. Na př. q u ippe
< *quid-pe, hoc < hocc < *hod-ce a často v složených slovesech, jako 
a p p ö n ö  < ad-ρδηδ, accédo < ad-cédö, agger δ < ad-gerö. Je-li druhou 
složkou zubnice, nastávají různé změny podle jakosti souhlásek.

Skupina -p t- uvnitř slova byla obvyklá a udržela se, a to jak -p l-  
původní, tak také to, které vzniklo asimilací z -bt-, na př. optineö  (oby
čejně se píše etymologický obtineo, ale na nápisech často optinu it ,  optulit ,  
optem perare a j.). Ve vulgární latině částečně p t  > tt (psáno též s jedním t), 
na př. scritus, otimo. V románských jazycích se na východě, v rumunštině, 
p t  zachovalo, na západě se změnilo v tt, na př. rumun. fa p te  (= septem) ~ 
ital. selte, franc. set (psáno však sept) .

Skupina -ct- uvnitř slova ve spisovné řeči se zachovala, ná př. octö, 
auctor, ale ve vulgární latině se asimilací měnila v -tt- (psáno též s jedním t), 
na př. autor, na nápisech autoritate, inditione, B ito r ia  m. Victoria, coator 
m. coactor. V románských jazycích se -ct- nikde neudrželo. V italštině 
převládla asimilace, na př. fatto ~ lat. factum, notte ~ lat. noctem, kdežto 
ve franštině se z c (= k) v této poloze stalo spirantní j ,  odtud franc. 
fa it ,  nu it; v rumunštině je změněno ct > p t , tedy fap t ,  noapte (srov. 
rumun. a p á  ~ lat. aqua).

Ke styku dvou zubnic docházelo v ie. prajazyce zejména při tvoření 
slov suffixy začínajícími se hláskou t, jako jsou part. na -tos, verbální
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substantiva na - t is a - ius a substantiva na -ter a -tro-. V takových pří
padech etymologický jasných obě zubnice se udržely, ale vyvinula se 
mezi nimi sykavka: t t (i když vzniklo z dí) > ťt; skupina takto vzniklá 
byla pak v jednotlivých jazycích zjednodušena dvojím různým způsobem:

v jazycích italských, keltských a germánských ť t > ss,
v řečtině, v jazycích balto-slovanských a íránských ť t > st.

Tak je v latině sessus < ie. *seťtos < *sedtos, p a s s u s  jednak z *paťtos  
k patior , jednak z * p a d  tos k pando. Toto ss se udrželo jen po krátkých 
samohláskách; po souhláskách a později též po dlouhých samohláskách 
a dvojhláskách (srov. D 95) se zjednodušilo v s; na př. sp ö n su s  < *spöns-  
su s < *spondtos; versus, vorsus < *vorssos < *uorttos; usus < *oissos
< *oittos; caesus < *caessus <  *caidtos.

Ale Ur se mění ve všech ie. jazycích kromě skr. přes ť tr  v str, na př. 
ras trum  < *-rödtrom k rado, rös trum  < *rödtrom  k rödö.

V lat. ossis, ossa atd. je ss z ie. sth, sróv. οστέον, skr. asthi; podobně 
snad v superl. koncovce - iss im u s, srov. skr. -iš tha- (J. Zubatý).

Přechod tt >  ss  se děl v latině jen do jisté doby; později vzniklé tt 
zůstávalo, na př. v cette, cott idiě a ve složených slovesech jako attendo, 
attingö, attollö; podobně zůstalo dd, na př. v addö, addiicö.

V tvaru estis < * eátis od slovesa esse =  edere bylo zabráněno změně 
d t > ss analogickým působením 2. pl. na - t i s  u všech ostatních sloves.

Při styku sykavky s (z) s explosivou nenastává změna, je-li 108 
ta explosiva neznělá; tedy zůstává sp , st , se ve slovech jako spondeö  ~ 
απενδω, s tö  ~  στήναι, čes. sto jím , est ~  έστί, čes. j e s t ,  gestus, n öscö  ~  
γ ιγνώ σ κ ω . Ale je-li ta explosiva znělá, nastávají změny.

Ve skupině sd  (ve výslovnosti zd) mizelo s s náhradným dloužením 
předcházející krátké samohlásky; na př. n ld u s  < *nísdos (kde -sd- je 
zánikový stupeň kořene sed-, tedy „místo k sedění"), srov. čes. hnízdo,  
něm. N ést;  s id ö  < *si-sdö, idem < *is-dem; trédecim < *trěs-decem; 
d ld i icó  < dis-ducö.

Souhláska ve styku se sykavkou s.

Skupina rs > r r  (přes rz), na př. torreo < *torseiö, srov. tostus 109
< *lorstos, řec. τέρσομαι;  acerrimus < *acers im us, m iserr im u s  < * m i-  
sersim us.

Skupina Is > ll (přes Iz), na př. velle < *vel-se, srov. es-se; fac i l
l im u s  < *fac i ls im u s ,  h u m il l im u s  < *h u m ils im us .

Kde se vyskytuje v historické latině -rs- a -Is-, není původní; buď 
je to zjednodušené rss a Iss, jako ve versus, sa lsus, nebo novotvar, jako 
v těch part. perf. na -sus, kde -sus nevzniklo pravidelně jako v caesus



70

(viz D 107), nýbrž bylo přeneseno, což se dělo zejména, když je perfektum 
na -si, na př. m u ls i  — m u lsu s ,  m e r s i  — m ersus, ale i jinde, na př. cursus,  
pulsus; novotvary jsou i perfekta jako vers i (k verrö) a vu ls i (k vello),  
vzniklé v době, kdy se již -rs- neměnilo v -rr- a -Is- v -U-.

V skupině m s  se obyčejně vyvinuje přechodní p  (srov. m l > m p l  
D 102), na př. s u m p s i  m. * su m si,  có m p s i m. *cómsi. Souhláska m  tu 
byla držena vědomím souvislosti těchto tvarů s ostatními tvary sloves 
sömö a cömö, kde -m - nebylo ve skupině souhlásek. U slova hiem s přijala 
stará mluvnická theorie nedůsledně psaní bez -p-; na nápisech a v ruko
pisech se vyskytuje i h iem ps.

110 V skupině ns bylo n vyslovováno velmi slabě; leckdy jen prodlužo
valo nosovým dozvukem předcházející samohlásku. Úplně vymizelo n 
s náhradným dloužením předcházející krátké samohlásky v koncovkách 
ak. pl. -ós < *-ons, - i s  < *-ins, -ěs < *-ens, -ús < *-uns, podobně 
v -as < *-ans; také v nom. sg. sa n g u is  < *sanguins. Jinde se udrželo, 
i když ne jako plná souhláska; krátká samohláska se před n s  dloužila 
vždycky, viz D 59. Normální pravopis je vyznačuje, ale někdy bývá 
na nápisech, starších i pozdějších, vynecháváno; tak na nápisech Sci- 
pionů z polovice III. stol. př. Kr. se vyskytuje psaní cosol, cesor, ale 
také consol, censor; zkratka cos =  consul se udržela trvale a m ěn s is  se 
zkracovalo mes. Častěji se vynechává na nápisech n v koncovkách parti
cipií na -ans a -ěns, na př. negotias, libes, Vales; v koncovce -ěnsis, na př. 
Castresis , N arbonesis ,  D ia n is i s  na pompejském nápise =  D ian en s is ;  
v praeverbiu tras- m. trans; v subst. m esor m. mensor; tento způsob psaní 
odpovídal lidové výslovnosti. Při tomto kolísání pravopisu lze snadno 
vysvětlit, že se zase naopak leckdy psalo ns místo prostého s, na př. 
thensaurus, formonsus; na jednom nápise (Dessau č. 2515) je psáno s dvojí 
chybou Crensces m. Crescens. A p p .  P ro b i varuje před psaním occansio  
m. occasio, Herculens m. Hercules, form u n su s m. formosus. Výslovnost 
bez π nebyla však jenom lidová; podle gramatika Velia Longa VII 79,1 K. 
Cicero „libenter dicebat foresia, M ega les ia ,  hortesia“ a Quint. I 7, 29 
přímo učí „consules exempta n  littera legimus". Římští gramatikové se 
velmi namáhali, aby zavedli pořádek v této neshodě etymologie s běž
nou výslovností. Přitom vynalezli leckdy podivná pravidla, jako na př. 
Caper, D e  orthogr. VII 95, 8 K., když jedná o číselných adverbiích na 
-iěns, rozlišuje adverbia s významem obecným a určitá čísla: „sine n  
scribenda sunt m ill ies ,  centies, decies; sed quotiens, totiens cum scribitur, 
per n scribenda sunt“. Toto pravidlo bylo vskutku ve školách zachováváno.

O rozšířené výslovnosti bez π svědčí i románské řeči, v nichž n 
nezanechalo ani stopy; na př. ital. mese, isola, sposa, franc. épouse. Proto 
také samohlásky před ns měly v románských řečech tytéž osudy jako 
samohlásky v otevřených slabikách.

111 V skupině p s  na začátku slova snad zmizelo p  ve slově sabulum ,  
může-li se tu při srovnání s řec. ψάμμος, ψ άμ α ϋος pokládat p s -  za původní.
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Ve slovech přejatých přímo z řečtiny se v spisovné mluvě p s -  udrželo, 
na př. p sa l ló ,  ps i t tacus ,  pseudo-, ale lidová mluva si i tu usnadňovala 
výslovnost buď vynecháváním p , na př. náp. Sych e  m. P sych e ,  sa lmos  
m. p sa lm os, nebo přestavením (metathesí) souhlásek, na př. S p ych e  
m. P sych e ,  sp a l tr ia  m. psa l tr ia . Uvnitř slova se p s  udrželo, ať bylo pů
vodní nebo jakkoli vzniklé, na př. carpsi,  lapsu s ,  scr ip s i . Ale ve slově 
vespa < *uopsa, srov. litev. vapsa , je původní -p s -  přestaveno v -sp -  
(v čes. vosa je skupina zjednodušena).

Ve vulgární latině byla náchylnost asimilovat p s  (jako cs) v ss,  
na př. náp. isse m. ipse, scriserunt. V románských řečech na východě 
p s  zůstává, na západě se asimiluje, na př. ital. cassa ~ lat. capsa.

V skupině bs se vyslovovalo neznělé p , avšak pravopis tu namnoze 
ponechával etymologické b, na př. urbs podle urbis, urbem atd., plěbs,  
trabs, absěns, observo; ale scr ips i ,  lapsus . U některých římských grama
tiků se projevila snaha psát všude foneticky p s , ale neměla úspěchu.
Na nápisech je často p s  místo obyčejného bs, na př. apsens, apstu li t ,  
opservare, p leps .

Skupina cs = x  uvnitř slova se zachovala, ať bylo c původní nebo 
jakkoli vzniklé, na př. d i x i  (-cs- původní), d i lé x i  (-cs- < -gs-), co x i  
(-cs- < *-kzs-) ,  v ě x i  (-cs- < *-g'hs-). Příklad c o x i s -x -  místo -kas- uka
zuje, že labiovelára ve styku s -s ztrácela svůj labiální dozvuk; srov. vóx  
< * yókas (podle nom. -ks- i na př. ak. vocem m. *uökarp). Ve vulgární 
latině se cs (jako ps) často asimilovalo v ss (psáno i s), na př. náp. v is i t  
m. v ix i t ,  esam inata , ester; zde má původ i pozdější psaní U lysses m. 
U lixes . S opačnou chybou se druhdy vyskytuje psáno x  m. s, na př. 
m ilex ; App. Probi učí psát aries m. ariex ,  locuples m. locuplex. Podle 
Suetonia A u g . 88 zbavil Augustus jednoho důstojníka hodnosti, protože 
napsal ix i  m. ip s i a tím se císaři zdál člověkem nevzdělaným; byla tu 
vlastně dvojí chyba, lidové ss m. p s  bylo vyjádřeno domněle správným 
x. Vulgární latinská asimilace převládla v italštině, na př. dis s i ~ lat. 
d ix i ,  trass i ~ trax i.

Protože se šířil zvyk vyslovovat x  (=  cs) jako ss, zajišťovala se 
někdy správná výslovnost psaním cx nebo xc, na př. extincx it ,  ucxor,  
iuxcta , Sexcta.

Skupina ts, původní nebo vzniklá z ds a dhs, Se uvnitř slova mě
nila v ss, jež bylo po dlouhé samohlásce nebo po dvojhlásce zjednodušo
váno v s, na př. m i s i  < *m its i ,  c laus i < *claudsi,  iu s s i < ie. *-dhs-.
Tak i ve složených slovesech, na př. assero < adserö, ass ideo < adsideö.

Souhláska ve styku s j .

Protože se v latině hláska f  udržela jen na začátku slova, viz D 72, 112 
docházelo ke styku souhlásky s f  jen při skládání slov. Častěji takto 
vznikala skupina -nf-; v ní, podobně jako v ns, nebylo n plnou souhlás-
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kou, nýbrž namnoze jen nosovým dozvukem předcházející samohlásky, 
jež se při tom, byla-li krátká, dloužila; na př. inferö, cönferö; viz D 59. 
V písmě se n před f  tak často nevynechává jako před s, protože tu šlo
0 složeniny s běžnými praeverbii in- a con-, jež mají všude jinde krátkou 
samohlásku; jen zřídka se vyskytuje psaní jako cofeci m. confeci, iferos 
m. Ínferos. Ta rozšířenost praeverbii řn- a cön- způsobovala, že se podle 
této jejich výslovnosti obměňovaly i ty složeniny, v kterých byla tato 
praeverbia před f- (rekomposice). Tak vzniklo franc. enfant z infantem ,  
nikoli z infantem, vyslovovaného ifantem, srov. entrer z in tráre, enten-  
dre z intendere.

Skupina p f  i b f  se asimiluje v ff; na př. v officina < *op(i)ficina  
a v složených slovesech' jako sufferö < subferó, offerö < obferö.

Také skupina d f  ťe měnila v ff, na př. adferö > afferö, a d f in is  >  a f
f in is ; o dialektické změně df' > r f  viz D 90. Protože se také b f  mění 
v ff, vznikla by těžko snesitelná dvojsmyslnost, kdyby se i za abferá
1 za adferö užívalo tvaru afferö; proto je afferö jen za adferö, kdežto 
místo abferö se užívá složeniny aufer δ, v níž je au- zvláštní praeverbium, 
příbuzné se skr. αυα- (= od, dolů) a s čes. u-, na př. v unésti. V á fu i  
proti affu i (< adfu i) je á- přeneseno od sloves jako ámoveö < *apsm o-  
veö, ám it tö  < a psm it tö , srov. D 114.

I skupina s f  se měnila v  ff v e  složeninách jako *disferö > differo,  
* d is f id ö  >  diff idö , * d is  fac i l is > difficilis.

STYK TŘÍ SOUHLÁSEK.

113 Ze skupin tří souhlásek se udržely v jednoduchých slovech jen 
ty, které nepůsobily mluvidlům příliš velké obtíže, ať již to byly 
skupiny původní nebo později vzniklé; ve složeninách však zůstaly 
i takové skupiny, které by v jednoduchých slovech neobstály. Udržely 
se zejména;

1. některé kombinace dvou souhlásek, z nichž je aspoň jedna ex- 
plosiva, se souhláskou plynnou,

2. některé kombinace plynné nebo nosové souhlásky s dvěma jiný
mi souhláskami.

K 1. druhu kombinací náleží zvláště mbr, na př. m em brum  < *mem s-  
rom, ser v scribo, sp i v splendeo. V starší latině je zachováno na začátku 
slov i stl, zejména v stlocus (= pozdější locus) a st l is (= pozdější l is),  
jež se vyskytuje i v literatuře v starobylém označení soudního úřadu 
s t l i t ibus  iu d ican d is (na náp. zkratkami STL. IVD.); ale jinak se již 
asi v III. stol. př. Kr. stl- zjednodušilo v /-, na př. látus (= široký) < *stlá-  
tos, srov. čes. stláti; jiné usnadnění té skupiny byla změna stl > sel 
(srov. tl > cl D 102), náp. se vyskytuje selitibus.
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K 2. druhu náleží zvláště rpt, na př. carptus, lp í v scu lp tus (ale náp. 
i scultof), m p t  v tempto, contemptus, ěm ptus, cöm ptus; zde napomáhalo 
k udržení to, že ta skupina tří souhlásek náleží dvěma slabikám.

Zjednodušování skupin tří souhlásek.

Jiné skupiny, než ty, které jsou uvedeny D 113, se zjednodušovaly. 114 
Z případů takového zjednodušování buďtež uvedeny aspoň ty, které je 
možno pokládat za typické.

Ve skupině souhláska + s + souhláska plynná mizí s i první 
souhláska. Tak ksl > l s náhradným dloužením, na př. ala < *akslá,  
srov. a x il la  a něm. Achsel; m a la  < *m aksla , srov. m a x il la ;  p a lu s  < 
*pakslos, srov. p a x i l lu s ;  ta lus < *takslos, srov. tax i l lus;  velum  < *vekslom,  
srov. vexil lum ; podobně v složených slovesech éligo < *exlegö. Po dvoj
hlásce, kde tedy nebylo možné náhradně dloužení, je ll; na př. aulla  
(teprve později aula) < *auksla , srov. au xil ia ;  p a u l iu s  < *paukslos,  
srov. p a u x i l lu s ; aspoň je toto odvozování podobnější pravdě než od
vozování z deminutiv, aulla < *aulela a p a u l iu s  < *paurelos, při čemž 
by se o tvarech au x íl ia  a p a u x i l lu s  musilo soudit, že vznikly analogií 
podle ala : ax il la .

Také ve skupině souhláska + s + souhláska nosová mizí s; 
druhdy zbývá jen nosovka s náhradným dloužením předcházející samo
hlásky, zvláště je-li první souhláska explosiva. Tak při p s m  a bsm  v su
m o  < * su p s m ö  < *subs-emö, amoveo < *abs-moveö, a m it tö  < *abs-  
m it tö  a také a m é  < *abs mě; při k sm  v iu m en tu m  < *iougsmentom  
k iungö, doloženo iouxm enta  na starém nápisu z římského fora; subte
m en  < * su b te k s m e n k te x ö ;  lumen < *lou ksm en  k lUceö, examen  < *eksags-  
men k agö (~ agmen, viz D 103); émoveö < ex-moveö; sem estr is < sex  
a m ensis; při k sn  v luna  < H ou ksn á  k luceo, doloženo náp. v Prae
neste losna; sen i < *seksnoi k sex; enitor < ex-nitor . Slovo p en n a  je 
záhadné; je-li z *petsna, srov. πέτομ αι , čekali bychom *pěna; výklad, že 
tu jde o expresivní zdvojení souhlásky, viz D 170, 5, je málo podoben 
pravdě.

Je-li však první z těch tří souhlásek souhláska plynná, mizí jenom 
prostřední s, asi přes z; tak alnus < *alsnos, srov. litev. elksnis.

Skupina: souhláska plynná, explosiva, souhláska nosová. 115 
Tu explosiva mizí, souhláska plynná s nosovou zůstávají. Tak rkm  > rm  
v torm entum  < *torkmenlom  k torqueo; Ikm > Im ve fu lm en tu m  < *fulk-  
m entom  k fulció; Igm > Im ve fulmen < *fulgmen k fulgeö; rdn  > rn  
v orná < ord(i)nó; rkn > rn v quernus ke quercus.

Ve skupině souhláska plynná nebo nosová + explosiva 116 
+ explosiva zaniká obyčejně prostřední explosiva. Tak při tortus < 
*torktos k torqueo, sar tus < *sarktos k sarciö , far tus < *farktos k farció;



74

pro starou latinu jsou ještě dosvědčeny některé tvary s -ret-. Skupina rte 
zjednodušena v re v M a r c u s  < * M á r tk o s < *M öu or tkos k Mavors·, 
podobně rdc v corculum < *cordculum  ke cor, cordis; let > It v ultus
< *ulktos k ulciscor. Také n k t  > n t v quin tus < *quinktos (o í viz D 59, 
3). Tato. změna nebyla foneticky nutná, což je patrno z toho, že -nct- 
se namnoze drželo nebo bylo obnoveno v doloženém Quinctus, Q uinctius  
a zvláště v part. functus, iunctus, punctus ,  p lanctus, sanctus; u jiných 
sloves podobného typu se v part. n neujalo, na př. tactus, p ic tus ,  fictus,  
relictus, a někde bylo kolísání, na př. k nanciscor je nactus i nanctus. Ale 
náchylnost k zjednodušování n k t  > n t se projevuje i v pozdější vulgární 
latině, kde je nápisy dosvědčeno san tus m. sanctus, defuntus m. defunctus,  
cintus m. cinctus, eunti m. cuncti; o sporu výslovnosti a pravopisu svědčí 
i obrácené psaní, na př. regnande. Z románských řečí má italština -nt-,  
na př. santo, kdežto ve franštině se projevuje, arci v změněné podobě, nkt, 
na př. saint.

117 Ye skupině souhláska + s + explosiva mizela obyčejně první 
souhláska, kdežto s + explosiva, skupina velmi soudržná, se udržovaly. 
Tak rsp  > sp  v M a s p i te r  < M a rsp a ter ;  rsc > sc v T uscus < *T u rkskos ,  
srov. umb. T u rsk u m  a řec. Τυρσηνοί; rs t > st v tostus < *torstos k torreo
< *torseiö; n s t > st v *mostellum  demin. od m ostru m  < m ö n s tru m ,  
odkud název Plautovy komedie M oste llar ia ;  bst a p s t > st v ostendo
< *opstendö < *obs-tendö; bsp a p s p  > sp  v asporto < * apspor tö  < *abs-  
portö; kst > st v Sest ius < S ex tiu s , kdežto v sextus se udrželo /es půso
bením sex; ks převládlo nebo bylo obnoveno i v dexter, extra (podle ex), 
tex tus (podle texö), ex-tendö, ale že byla náchylnost k zjednodušování 
stále živá, dosvědčují vulgárně latinské tvary jako náp. ester a román
ské řeči, na př. ital. destro, jakož i opačné psaní C alix tus z řec. Κ ά λλ ισ το ς ;  
p s k  > sk  v Oscus < Opscus (Ennius); d sk  a tsk > sk  v esca < *etsca
< *edsca k edd; ksk  > sk  v misceó, odvozeném od * m isk ö  < *m ig-skó,  
srov. μ ίσ γ ω  < *μιγσκω ; sescenti < *sekskenti; escendö < ex-scandö,  
ale jindě /cs zůstalo nebo bylo obnoveno, na př. v ex c ip iö ,  excido,  
excludö, excelsus; nápisy dosvědčují i tu vulg. lat. escipe, escepit,  
eseubitorium.

Odchylně je inquam  < *ensquam, inqu it < *ensquet ód kořene *seka-,  
srov. insece < *inseque a řec. εννεπε.

118 V skupině plynná souhláska + explosiva + s zanikla explo
siva ve slovech jako ursus < *urksos, srov. stind. rkšah, s p a r s i  < * sp a rk s i
< * sp a rg s i k spargö, m u ls i < * m u lk s i k mulceö i k mulgeö (zde *m u lgsi  
> *m ulkst) .

Je-li poslední složkou skupiny tří souhlásek f, což se vyskytuje 
ovšem jen v slovech složených, f  zůstává a ostatní složky se mění. Ale 
vedle klas. effer δ < ex-ferö, efföri < ex -fá r í je doloženo ze starší latiny 
také ecferö a eefari, což je asi prostřední stupeň vývoje k s f  > k f  > ff; 
viz i D 121 o ex.
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STYK ČTYŘ SOUHLÁSEK.

Zjednodušením skupiny čtyř souhlásek vzniklo i l ic č  < *en stlocöd 119 
(s náhradným dloužením); scala < *skan ds la  k scando; d iscö  < * d idkskö  
z kořene *dek-, srov. doceč; p o seč  < * p o rk sk č  < p rk -sk č , srov. stind. 
prččhati, z ie. kořene *prek'-, odkud je i precor a čes. pro s i t i .

ZMĚNY SOUHLÁSEK PŘI SKLÁDÁNÍ SLOV 
S PRAEVERBII.

Skupiny souhlásek, vznikající při skládání slov zvláště s praeverbii, 120 
mění se druhdy jinak než stejné skupiny v jednoduchém slově, srov.
D 96. Ta různost byla způsobována jednak růzností dob, kdy takové 
skupiny vznikaly, jednak analogií. Pravopis byl u složených slov velmi 
málo ustálen; zejména kolísal mezi fonetickou asimilací a etymologic- 
kým tvarem původním, na př. a n n u č  a a dn u č ,  collocč a conlocč a pod. 
Vyskytuje se i na témž nápisu psáno na př. adtr ibuatur, adtr ibuant, ad tr ibui  
a vedle toho attribuatur, a ttr ibu en du m ; conlegium vedle collegium (Dessau 
III 2, 839-841). Fonetický způsob psaní na nápisech někdy přesahuje 
míru asimilace přijatou do normálního pravopisu, na př. im vic lus m. 
invictus, am n egavit m. abnegavit , im  páce m. in  páce.

PŘEHLED TVARŮ PRAEVERBIÍ.

ababs-, a-, au-
Tvar ab vznikl z původního ap, srov. από, před znělými souhláskami, 121 

na př. abdč, a v písmě zobecněl, srov. sub. Jako praeverbium se vysky
tuje v složeninách, na př. abdč, abnuč, abluč, abrogč, absum  (vyslov 
apsum ); u jmen se ho užívá hlavně před samohláskami a před hlás
kou h-, na př. ab a lič ,  ab homine.

Tvar abs vznikl z původního aps, srov. αψ, podle ab. Jako praever
bium se vyskytuje před neznělými explosivami k a t ,  na př. abscědč, abscldč,  
abscondo, abstineč, abstulit. V užívání před jmény a zájmeny, na př. a p s  tě 
(Plaut.), tvar abs čím dále tím více zanikal a posléze byl cítěn už jako 
archaismus. Při styku s p -  vzniká skupina hlásek p sp , jež se zjedno
dušuje v sp , na př. * a p s-p o r tč  >  asportč ,  * a p s -p e l lč  >  aspellč . Před m -  
a v- mizí -p s  a a se náhradou dlouží, na př. *aps-m oveč  > čmoveč, *aps-  
m it tč  > am it tč ,  *aps-vehč > avehč. Také před jmény vznikalo takto a, 
na př. a včbis ,  a lu pč ,  a matre, ale bylo přenášeno i před jiné souhlásky, 
na rozdíl od ab. Toto á- je přeneseno také do afui, ale jinde se před f-  
neužívá praeverbia aps-, nýbrž au (srov. D 112), na př. auferö, aufugič.
U Cicerona Oř. 158 je dosvědčena a na nápisech doložena i předložka 
af, na př. náp. a f  villa , a f  vobeis, a f  C apua. Toto a f  není jistě vysvětleno;
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zdá se, že nevzniklo foneticky z ab(s), nýbrž že to je zvláštní způsob 
psaní au.

Z Cic. Oř. 158 je vidět, že se sám Cicero nemohl dobře vyznat v růz
ných tvarech této předložky: ,,Una praepositio est af, eaque nunc tan
tum in accepti tabulis manet, ne his quidem omnium, in reliquo sermone 
mutata est; nam am ovit dicimus et abegit et abstulit, ut iam nescias a ne 
verum sit an ab, abs. Quid si etiam aufugit, quod abfugit turpe visum 
est, et afer noluerunt, aufugit et aufer maluerunt. Quae praepositio prae
ter haec duo verba nullo alio in verbo reperietur.“

ad-
Zachováno je, proti pravidlům ö změnách skupin v jednoduchých 

slovech, i na př. v adm odum , advenio , ad iuvö . Jinde je pravidelná asi
milace, na př. v an n u ö  < adnuö, α ρ ρ δ η δ  < αάρδηδ. Ale také na př. 
att ingö < adtingö, odchylně od sessus < *sedtos, aby se nerušila souvislost 
se slovesem jednoduchým.

O tvaru ar viz D 90.
ambi-, amb-, am-, an-
Vyskytuje se jen ve složeninách; příbuzno s řec. ά μ φί. Před samo

hláskami je amb-, na př. am biö , ambulö , ambages, ambédö, am bustus.  
Před souhláskami, zejména retnicemi, vzniklo am-, na př. amplector, a m 
p u to , také amicio·, před jinými an-, na př. ancisus, anquiro.

com-, con-, co-, cum-
Původní tvar com- je zejména před retnicemi, na př. comparö, com- 

ρδηδ , compos; náp. i před v-, na př. comvovise, comveniunt. Před zub- 
nicemi vzniklo con-, na př. contingö, contendö, condö, conducö; to se pak 
rozšířilo i jinam a asimilací se měnilo, na př. conligö > colligo, conrigö  
> corrigö. V cöniveö < *kon-kn- zaniklo -nk- s náhradným dloužením; 
snad podle cöniveö i cönectö, cönitor m. *connectö, *connitor; cönubium  
< *kon-sn-, srov. čes. snoubiti; v cognöscö < *congnöscö, cognatus < *con- 
gnatus udrželo se gn- podle jednoduchých slov. Před samohláskami bylo 
com-, na př, comes < *com-it-s k eö, comedö; ale v některých případech 
bylo m  v této poloze značně zeslabeno, až vzniklo co-, jež se rozšířilo 
před samohláskami, na př. *co-agö > cögö, *co-opia > cöpia , coopto, 
cooperiö, coorior.

V předložce cum se jeví změna o > u jako v sum  < *som, viz D 125.
dis-
Zachováno je zejména před neznělými explosivami, na př. d ispön ö ,  

distendö, discédo. Před znělými explosivami, před souhláskami plynný
mi, nosovými a v- obyčejně mizí s s náhradným dloužením, na př. di-  
ducö < disducö, digero < disgerö, d ir u ö  < d is ru ö  (ale v rukopisech 
Plaut. též s asimilací d ir ru m p ö ) ,  d i l ig ö  < *dis-legö, d im ii tö  < *dism iitö ,  
na náp. Sen. cons. Bacch. se vyskytuje dism ota , u Plauta někdy d im m i-
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nuó, asi podle co m m in u ö; d in u m erö  < *disnum erö ,  divellö < disvellö .  
Před f- se s asimiluje, na př. differö < *disferö.

ex-, ec-, e-
Zachováno je zejména před neznělými explosivami, na př. expönö,  

extendo, exc ip iö . Před znělými explosivami, před souhláskami plynnými, 
nosovými a před v mizí ks s náhradným dloužením, na př. ebibö, édiicö, 
egerö, erigö, éligo, émittö, enecö, évocö. Před f  původně mizelo jen s a zbý
valo ec-, na př. v starší latině ecfodió, ecferó (Plaut.), ecfarl (Enn.), viz 
D 118; podle toho i ecbibó (Plaut.); ale v klasické latině e x f  > eff, na př. 
effero, effodió, effari.

Jako předložky se užívá před jmény tvaru ě jen před souhláskami, 
kdežto tvar ex se vyskytuje před samohláskami i souhláskami.

in-
0 in < *en před hrdelnicemi viz D 44; proč se in v latině ujalo 

obecně, není dost jasné; v o. a u. je en. Před retnicemi in- > im-, na 
př. im plicó ,  imbuö, im m itto ,  imbecil lus, im piger , im m a n is . Před f- a v- je 
in-, ale nápisy a u gramatiků je doloženo také im-, na př. im feris,  im  
fronte, im victi . V ignöscó < *ingnöscö se udrželo gn- podle jednoduchého 
gnöscó, srov. cognöscö.

ob-, obs-
Tvar ob vznikl z původního op před znělými souhláskami, podobně 

jako ab a sub, na př. obducö, a v písmě zobecněl i proti výslovnosti, na 
př. obtempero. Jeho b (p ) se v jistých případech asimilovalo, na př. 
occurrö < *obcurró, omitto  < *om m ít tó  < *obmittö .

Tvar obs vznikl z původního ops podle ob, -s má podle abs a ex. 
Ve složeninách před neznělou explosivou mizí b (p) , na př. ostendo < 
*opstendö, oscen < *opscen ke canó.

per-
Je obyčejně zachováno v původním tvaru; jen před l- se asimiluje, 

ale ne důsledně, na př. vyskytuje se perlego i pellegó, p er l ic ió  i pell ic ió .  
Zvláštní je asimilace v p eierö  =  p e i i e r ó  < *per-ierö , jestliže toto sloveso 
souvisí s ius.

por-
Původem souvisí s per. J e  v starobylých slovesech jako porlendó,  

porr igö , p o rr ic io  < * p o r i ic iö  k iac iö  (zdvojením -rr- je tu udržena posiční 
délka 1. slabiky, nejistá v *poric ió). Sloveso poss ideo , jež bývá odvozo
váno z *por-sideó, vzniklo spíše z *potis-sedeó (= sedím jako pán něčeho).

pro-, pröd-
Původem souvisí s per. Jako předložky se užívá p rö , kdežto ve slože

ní se vyskytuje p rö -  i prö- , srov. pröficiö, pröic iö , p rosu m , progenies, prö -
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ficiscor, profanus,  pröfectö; Lucr. IV 194 est p ro cu l  a tergo quae prövehat  
atque prope l la t , ale IV 286 atque alium, p ra e  se propel lens aera vo lv i t .

Tvarp rö d - se vyskytuje jen ve složení před samohláskou, na př. p r o d 
est, prödeö, prödigö; ale nebývá všude, kde se začíná druhá složka samo
hláskou, srov. pröm ö  < *pro-em ö, proh ibeö  < *pro-habeö -  red im o  < 
red-emö, redhibeö < *red-habeo.

Oba tvary, s -d  i bez -d, jsou asi původní; méně se podobá pravdě 
mínění, že p röd- vzniklo v kompositech jako prödeö, pröd igö  podle redeö, 
redigo a že pak vniklo i do prödest.

re-, red-
Oba tyto tvary jsou asi původní; red- je zpravidla před samohlás

kami, na př. redeö, redarguö, red im ö, ale někdy i před souhláskou, zejména 
v reddö a reddux; jinak je před souhláskou zpravidla re-, na př. retro, 
recip io , refero, resono.

Podle jiného mínění vznikl tvar red- nesprávným rozložením slovesa 
reddö, vzniklého z *re-didö, na red-dö  a odtud byl přenesen i k vytvoření 
red-eö a pod.; o *re-d idö  viz D 375.

V perf. repperl ,  rettuli,  recc id i byla původně reduplikace *re-peperi,  
*re-tetuli,  *re-cecidi a -e- reduplikační slabiky vymizelo synkopou.

sed-, se-, sed-, se-
Vyskytuje se téměř jen v složeninách, a to před samohláskami sed-,  

na př. sediliö , před souhláskami s i - , na př. sěcědó, sépönö, secerno, securus, 
södulö; se- s -ě- je v solvö < *se-luö a sed- s -ě- v odporovací spojce sed·, 
asimilací so- v socors < *secors, asi nejdříve v tvarech, kde bylo *se- 
nepřízvučné, jako *secordis, *secordem, * secordia.

sub-, subs-
Tvar sub vznikl z původního su p , srov. υπό, před znělými souhlás- 

.kami, na př. subdö, a v písmě zobecněl, srov. ab-. Jako praeverbium se 
vyskytuje ve složeninách, na př. subdö, subiungö, sublevo, subrogo, subse
quor, subtrahö, subveniö. Jeho b (p) se asimiluje zejména k následujícímu 
k, na př. succédö, k m  a r, ale zůstávají i tvary s b (p) neasimilovaným, 
na př. sum m oveö  i submoveo, s u r r ip iö  i su br ip iö .

Tvar subs vznikl z původního su p s  podle sub; -s má podle abs a ex. 
Ve složení před neznělou explosivou mizí b (p), na př. su spen do  < * su ps-  
pendö, su s tin eö  < *supstineö , su s c ip iö  < *su p sc ip iö .

trans-, tra-
Praeverbium, původně adverbium trans je vlastně nom. sg. part. 

praes, od slovesa *tráre, srov. intráre. Před souhláskou mizí -n s  s ná- 
hradným dloužením, na př. trádö  < *tráns-dö, tránö  < tráns-nö, trá ic iö  < 
*iröns-iac iö , trávehö < transveho. Ale velmi často bylo i v této poloze



79

buď obnovováno nebo při novém skládání podržováno celé trans-,  
na př. transnö, transveho, transm itto ,  transmoveo, a to proto, že složení 
bylo zcela jasné a trans- bylo i jako praeverbium i jako předložka 
velmi výrazné.

SOUHLÁSKY VE STYKU NEPŘÍMÉM.

ASIMILACE A DISIMILACE „NA DÁLKU“.

Jako samohlásky (viz D 57) tak i souhlásky leckdy na sebe vespolek 122 
působí, i když v slově spolu přímo nesousedí.

Progresivní asimilací

vzniklo l i l iu m  z řeckého λείριον, snad i p ro p e  < *proque, srov. p ro x im u s .

Regresivní asimilací

vzniklo quinque < ie. *penk%e, srov. πέντε , čes. pět·, coquö < *que-  
quó < ie. *pek}[ó, srov. čes. p ek u , řec. πέπω ν, πέσσω , skr. pačá m i;  
bibö  < *píbö.

Disimilačním změnám podléhaly nejvíce hlásky plynné.

Progresivní disimilací
se mění l — l buď v l —r nebo v r — Z, na př. sufix -klo- je změněn v -kro
ve slovech majících Z v kořeni, jako lucrum, sepulcrum , s im ulacrum , la
vabrum  proti poclu m , p ia cu lu m , v incu lum ; podobně aequalis ,  annalis ,  
ale alar is ,  consularis ,  m i l i ta r is . Slova jako le talis, g lacia lis ukazují, že 
disimilace nebyla provedena všude bez výjimky; záleželo tu jistě také 
na tom, jak často se toho nebo onoho slova užívalo.

Regresivní disimilací

je změněno n  — n v r—n ve slovech carmen < *canmen ke canó, 
germ en < *genmen ke koř. *gen- v gignö, genus. Disimilací vzniklo 
i v P a r i l i a  < * P a l i l ia  k P a l i s ,  m er id ies < * m edid iěs  z  m ed iu s  a diěs  
(viz D 90), pelegr inus < peregrinus, srov. franc. pěler in .

Na nápisech se vyskytují ojediněle i rozmanité jiné doklady 
disimilace.

Disimilací jest vysvětliti i to, že souhláska, která by měla být opa
kována, někdy úplně mizí; tak zejména při reduplikaci, na př. s is tö  
srov. ϊσ τη μ ι < *s t i-s ta -m i,  s te ti < *ste-stai, sc ic id i (Naevius) < *sci-  
sc ida i,  s p o p o n d i < * sp e -sp o n d a i; srov. D 383.
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HAPLOLOGIE.

123 Mezi disimilační pochody náleží i t. zv. haplologie (novodobý ná
zev pro zjednodušení, od řec. ά πλοϋς =  jednoduchý), záležící ve vy
nechání slabiky v sousedství stejné nebo podobné slabiky. Na př. p o r to 
r iu m  < *port i tör ium ; sem odiu s < *sěm im o d ii is; sem estr is ve významu 
„půlměsíční“ (Apul. M e t . 11,4 sem estr is  luna = úplněk) < *sěm im ěnstr is;  
s t ip en d iu m  < * s t ip ip en d iu m ;  qu ingen ti < *quinquegenti; pravděpodobně 
i molestust m. molestus est, s im i le s t m. s im i l i s  est, viz D 129.

Haplologií vznikly i kratší tvary u perfekt se znakem -s, na př. 
d ix t i  < d ix is t i ,  d ix e  < d ix isse ; tak. Plaut. M i l .  1287 a d m isse , Ter. E u n .  
241 am ist i , Cat. 14, 14 m is t i , Verg. A en . I 201 accestis, V 786 traxe, Hor. 
Sat. I 9, 73 surrěxe a mn. j. Nepochybně tu působila obdoba kratších 
tvarů jako am asti ,  am asse a pod., o nichž viz D 391.

Haplologií lze vysvětlit i vznik adjektiv typu vo lu n ta r iu s  z  *volunlat-  
ário-s , srov. D 157, a adverbia diligenter z * diligenti ter, srov. D 182.

METATHESE HLÁSEK.

124 Odchylné tvary některých slov vznikají tím, že je hláska se svého 
náležitého místa přestavena na jiné místo. Zvláštní druh této metathese 
se vyznačuje tím, že si dvě hlásky, buď sousedící nebo vzdálené, svá 
místa vymění.

Některé metathese jsou původně příležitostné přeřeknutí nebo pře
psání; takové se vyskytují zejména ve vulgární latině vedle tvarů ná
ležitých, na př. tarpezita  m. trapezita  z řec. τραπεζίτης, corcodilus m. 
crocodilus z  řec. κροκόδειλος, náp. S p ych e  m. P sych e . Trvale se ujal 
tvar accersö vzniklý metathesí z arcessö  snad < *arfacessö za působení 
slov jako accédo. Původní tvar vymizel z užívání při slově vespa  (viz 
D 111); ascia m. *aksia , srov. άξίνη; viscus, obyčejně neutr, viscum ,  
srov. ιξός.

C. HLÁSKY
Y KONCOVÝCH SLABIKÁCH SLOV 

AVE SLOVECH JEDNOSLABIČNÝCH.

125 Ve stavu samohlásek a souhlásek na konci slov a ve slovech jedno
slabičných jsou leckteré zvláštnosti proti stavu na začátku a uvnitř slov. 
Při tom namnoze záleží na tom, zdali je hláska na samém konci poslední 
slabiky slova, v absolutním konci slova, či po ní následuje ještě jiná 
hláska, takže je sama v krytém konci.
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SAMOHLÁSKY.
Kvalitativní změny samohlásek jsou celkem tytéž jako v jiných 

slabikách nepřízvučných, viz D 40—41. Tak se změnilo -et > -iŤ na p£ 
agit < *aget(i); na nejstarších nápisech je doloženo fuetl dedet, αάαύφφ 
(= adduxit); -es > -is v gen. sg. III. dekl., nápisy doloženo saíutes. 
Veneres. Před skupinou souhlásek je e na př. v remex < *remags k agö, 
artifex < *artifaks k faciö, auspex k specio, senex; e zůstává též před r, 
na př. vesper, puer, inter, super, a před -n a -m, na pří nötneny tamen, 
pedem, decem. .t...
~ ·. í i: , :'j;j . : J. [; j..; ,S ,.\řúV . CV\ * .· ‘1 \ V' '7

Samohláska o se změnila v krytém konci před -m, -s, -d a -nt v-ir, 
na př. dönum < dönom, lupum < *lupom, gen. pl. deum < *deomv.nom. 
sg. lupus < lupos, genus < *genos, navibus < *nčtvibos, agimus < *agi- 
mos, aliud < *aliod, dederunt < dederont. Nápisy je doloženo na pr. 
Novios Plautios, opos, Luciom, donom, dederont, cosentiont. Změnu ó > u 
jest pozorovat již v III. stol. př. Kr. Ala po u a v se udrželo v 'písmě 
o až do konce republiky v koncovkách -os a -om, na př. servos, mortuos, 
servom, mortuom; viz též D 46. Na nápise z r. 45 př. Kr. se vyskytuje 
suum i suom. Za císařské doby se udržuje -os a -om jako archaismus, 
na př. dlvom.

V absolutním konci se mění o a také i v e, na př. séquere < ié: *se- 
kaeso, srov. επεο, επον; mare < *mari, šrov. maria; ante < *anti, sróviávrf·.

Také dvojhlásky se mění v absolutním i krytém konci slova podobné 
jako nepřízvučné dvojhlásky uvnitř šlová; viz D 42; na př. curis < 
*cu.rdis, lupis < *lupois, nom. pl. lupi < lupoi, cecini < *kekanai.x ,/ ‘

Absolutní konec slova je jediné místo, kde se projevuje rozdíl pů
vodních dvojhlásek dlouhých a dvojhlásek krátkých, viz D 32.

O kvantitativních změnách, zejména ó krácení dlouhých samo
hlásek o koncových slabikách, viz D 64.

Zanikání krátkých samohlásek v koncových slabikách.
O synkopě typů mors < *mortis, ager < * agros a dcer < acris 126 

viz D 68.
Apokopa krátkých samohlásek na konci slova. Krátké sa

mohlásky na konci slova měly náchylnost měnit se v -e, viz D 28 a Í25.
Toto -e bylo slabé a někdy zanikalo. U Plauta zaniká před souhláskou 
následujícího slova ve slovech jako quippe, nempe, unde, inde, ille, iste 
(ale viz i D 288). Podobně slova proinde a deinde mají vedlejší tvarý 
proin a dein. Sem náleží také imperativy fac, dic, duc, jejichž plné tvary 
face, dice, duce se vyskytují ještě u Plauta vedle tvarů apokopovaných, na 
př. Rud. 124 tu síquid opus est dice. || dic, quod té rogo (dice před pausou, 
dic ve větném spojení); u Catulla 27, 2 i inger m. ingere; částice em je 
pův. imper. eme (srov. franc. tiens od tenir).
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Koncové -e mizelo také v příklonných slovcích -ne, -ve, -que, -ce, 
na př. quin  < *qulne, s in  < *sine, v iděn, v in , a in  < Videsne, visne, aisne;  
měn, tun < měně, tuně; neu, seu < něve, sivé; nec, ac před samohláskou 
následujícího slova < neque, atque; sic, hic, hune < *sice (srov. plné 
sicine),  *hice, *hunce. Apokopou -e (<  -i) vznikla neutra na -a l a -ar  
m. -ale, -are, na př. a n im al,  calcar; facul < * fácie < *facli;  volup < 
*volupe.

Pozn. Proti tomuto běžnému odvozování slov typu animal, calcar namítá Juret, 
že by se bylo v předpokládaném -le a -re koncové -e udrželo, právě tak, jako se udrželo 
v amáre. Možná však, že tu působil deklinaěni obraz, kde v nom. sg. je o jednu slabiku 
méně než v gen. sg.

Koncové - i je apokopováno v et < *eti, srov. h i ,  v tot, quot, srov. 
totidem  a skr. tati,  kati.

Apokopou koncové samohlásky vznikly předložky a praeverbia ab < 
*ap(o), srov. από; ob, srov. έπί;  sub, srov. υπό; au-, srov. skr. ava.

SOUHLÁSKY.

127 Ye vývoji latiny k románským řečem je pozorovat mizení souhlásek, 
zvláště explosiv, na konci slova. Projevuje se to ve vulgární latině, na 
nápisech i v učení gramatiků, kteří pracně vykládají, kde se má která 
souhláska psát na konci slova a jak se má na př. rozeznávat -t a -d  ve 
slovech jako at ad, qu id  ~  quit, quod ~ quot, caput ~ apud. Na nápisech 
bývá t a d  nejen směšováno, nýbrž i úplně vynecháváno, na př. am a  
m. amat, per ia  m. pereat, fa  m. fac.

-d a -t
Souhlásky dat,  vyskytující se na konci latinských slov, nejsou vždy 

původní ie. dat,  zejména ne v tvarech slovesných. Obecně se stalo z ie. 
sekundární (viz D 340) přípony -t v praitalštině -d, kdežto z primární 
- t i tam zbylo -t. Ono -d  je doloženo i na starých latinských nápisech, na 
př. fefaked, sied, feced. Ale časem se -t rozšířilo i na místo -d  a již na 
počátku literární doby je slovesnou příponou jediné -t.

Zachovávání koncového -d  v jiných slovech bylo mnohdy spíše věc 
pravopisu než skutečné výslovnosti, na př. ve spojení ad tem plum , a p u d  
tem plu m  jistě se vyslovovalo at, a pu t. Následkem této neshody mezi psa
ním a výslovností bylo, že se někdy psalo naopak -d  m. -t, na př. s id  
m. sit,  rogad m. rogat, re l iqu id  m. reliquit. Gramatikové se poučováním 
snažili udržet pravopis etymologický.

Úplně vymizelo -d  po dlouhé samohlásce v abl. sg. Drželo se tu až 
do II. stol. př. Kr. Nápis Sen. cons. Bacóh. má ještě sententiad, poplicod ,  
ale vedle toho in agro Teurano. Nejdéle se drželo -d  v jednoslabičných 
tvarech zájmenných měd, těd; je zachováno ještě u Plauta před samo
hláskovým začátkem následujícího slova. Ale u Terentia už m ěd  a těd není.
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Koncové -d  se udrželo až do pozdní doby ve slově haud; tvar hau,  
vznikající před souhláskou, se sice také vyskytuje, ale nepřevládl; do
svědčují jej gramatikové a nápisy, na př. hau pu lcrum .

-m
Koncové -m  bylo málo pevné; Priscianus II 29, 15 K. rozeznává: „ m  128 

obscurum in extremitate dictionum sonat, ut templum·, apertum in prin
cipio, ut m a g n u s ; mediocre in mediis, ut um bra" . Kromě gramatiků svědčí 
o té nepevnosti i nápisy, prosodie veršů a řeči románské. Na starších 
nápisech je -m  často vynecháváno, a to před samohláskami i souhláskami; 
tak na př. náp. (viz D 100) oino m. oinom, duonoro m. duonorom, optum o  
m. optum om , viro m. virom, S c ip io n e  m. S cip io n em . Ale již v 1. polovici
II. stol. př. Kr. se zpravidla v písmě vyznačuje, na př. na náp. Sen. cons. 
B acch .; z toho je patrno, že se ve výslovnosti jistou měrou stále udržo
valo. Později je vynecháváno ve vulgárních nápisech, a to stejně před 
samohláskami i před souhláskami, na př. na pompejském nápise je psán 
akusativ Venere P o m p e ia n a m  p ro p y t ia ;  naopak zase bývá psáno -m  i tam, 
kde nepatří, na př. v abi. am antem , dolorem; jinde je zaměňováno m  s n, 
na př. saloon et fe[li\cem, quen nebo naopak p o su eru m  m. posuerunt.

Co se týče prosodie veršů, je známo, že -m  nebrání, aby vznikl prů- 
zev, který pak je odstraňován elisí, jako na př. Verg. A en . I 3 li tora;  
m u l t u r n i l l e j t  terris  iactatus et alto. Tak tomu bylo v klas. básnictví zrovna 
tak jako v archaickém. Priscianus II30, 1 K. sice praví o koncovém -m, 
že ho nejstarší básníci vždycky nepotlačovali, a cituje hexametr Enniův, 
končící se m il ia  m i l i tu m  octo, kde je třeba čísti plné m il i tu m , ale to je 
řídká výjimka; nejspíše ještě se neeliduje při jednoslabičném slově, jako 
na př. Hor. Sat. II 2, 28 quam laudas p lu m a ?  cocto n u m  adest honor idem?

Že se i v hovorové řeči elidovalo při koncovém -m , dosvědčuje Quin
tilianus IX 4, 40: ,,m quoties ultima est et vocalem verbi sequentis ita 
contingit ut in eam transire possit, etiamsi scribitur, parum exprimitur 
ut m u ltu m  ille et quan tu m  erat, adeo ut paene cuiusdam novae litterae 
sonum reddat; neque enim eximitur, sed obscuratur, et tantum aliqua 
inter duas vocales velut nota est, ne ipsae coeant“. Takovým způsobem 
vzniklo v řeči i v písmě anim adverto  < a n im u m  adverto.

Avšak se souhláskovým začátkem následujícího slova tvoří kon
cové -m  vždycky posici, na př. Verg. A en . I 2 I ta l ia m  fato má míru
— ------- . Zanedbávání -m  je pozorovat teprve v pozdních vulg.
verších, na př. um bra[m] levem, moriente[m] viderent, což souvisí s mize
ním -m  ve výslovnosti. V románských řečech se -m  nezachovalo, na př. 
ital. p ied e  ~ lat. pedem; v -n je změněno v několika monosylabech, na 
př. ve franc. rien  < lat. rem.

-s
Také -s na konci slova, právě tak jako -m , bylo nepevné. Na starších 129 

nápisech je vynecháváno koncové -s po krátkých samohláskách, zvláště
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v nom. sg. kmenů iia -to-;, ni- -ios je pšánm-róáebo dočela; jen ři.- na př. 
Fourio, Cornelio, Corneli m.. Cornelios; ke konci III. stol. před Kr. toto 
vynechávání přestávávialciobjevuje se^ase;na /vulgárních nápisech cí
sařské doby, na př. valea m. valeas, maritu m. maritus.

0 -s ve výslovnosti; a v prosodh veršů, poznamenává Cicero Or. 161, 
že ve slovech jako optumus. bylo df.íyq potlačová.np,. vyjípiaje před 
samohláskami; konce hexamefru jakp'pnqnipuis\:p r m c f i p ^ . ^ b p  ^dignu\s] 
locoque, že nebyly, neobvyklé;; za je^q díqby žeEvšak ;užjetO je ppněkud 
hrubé. Uvedené Ciceronoyo místq zní;( oQ-ujnetjanc č^jjpsti-
cum videtur, olim autem politiusjeqruqi yer|>ormn, quqmm^^pm^ailt 
postremae duae litterae, quae sunt in. opřimus^poatrepiaqfyiij^affi^ííft· 
hebant, nisi vocalis insequebatur; ito,ιίοη οι^,υ^,.ο^ηζϊβ i-pjy$t$ibpfs, 
quam nunc fugiunt poetae novi; ita enim loquebamur; (öpjj e§t; qpjqy&u 
prin cep s , non om nibus p r in cep s , et vita illa, dignu  rZbeô pq*;̂ gqdigftpp. 
Quod si indocta consuetudo tam est artifex, suavitátis,^quidim!},,ipsa 
tandem arte et doctrina postulari putamus?" Srov. Quipt, Ižý 4^J,7n. 
Vskutku bývá ve starším básnictví -s na. lcquci víceslabičných slov před 
souhláskou vynecháváno, to jest netvoří S ní posici, a to jak ujseeniků 
tak u daktyliků, na př. Ter. Ad.839 je konec senáru tem pus fert (— y j—), 
u Ennia Q uintus p a ter je měřeno— —· Ale to je jen užívání možnosti,
neboť proti tomu jsou příklady, že -s za týchž podmínek posici tvoří. 
Čím dále tím řidčeji je -s potlačováno; u Lucretia je tato volnost jen 
na několika místech a u básníků doby Augustovy se jí vůbec neužívá; 
poslední známý příklad zanedbání -s v římské literatuře je Čatullův verš 
116, 8 a t  fixus nostr is  tu daöijs] su p p l ic iu m  (pentametr). Toto upevnění 
-s v prosodii veršů bylo způsobeno umělou theorii veršování.

Následuje-li po slově zakončeném -s slovo s počáteční samohláskou, 
nevzniká průzev ani se neužívá elise jako při koncovém -m. Splynulé 
útvary, které se vyskytují u starších scénických básníků, jako qualist n. 
qualest m. qualis est, malusťm. maliis est, similest m. similis est, vznikly 
pravděpodobně podle obdobných splynulin’ quale est > qualest, mala est > 
malast a pod. haplologickým vynecháváním jedné že dvou podobných 
slabik -is es-, -us es- a pod., srov. D 23; tak asi i potest z potis est, viz 
D 370. V

V románských řečech, kromě italštiny a rumunštiny, je -s celkem 
dlouho zachováno. Tedy nelze předpokládat! pro vulgární latinu v celém 
jejím rozsahu vynechávání -s, nýbrž je třeba soudit, že se v ní namnoze 
-s působením spisovné řeči upevnilo; je otázka, zdali vynechávání -s 
v některých románských řečech vůbec souvisí s jeho vynecháváním 
v latině. Výslovnost koncového -s závisela na .jakosti začáteční sou
hlásky následujícího slova; -s bylo, jako -s- uvnitř slova, pevné, jestliže 
následovala neznělá explosiva, viz D 108; tyto případy zachránily 
-S od vymizení a způsobily, že bylo v., normálním pravopise udrženo 
všude.
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snohoreer,:) tr s j I í «SktipinJr so«h!ásek na konci slov.

Γ:')N$kteté'S^piny':$fóUh]á$e]t n a konci slovese udržují,, zejména -ks 130 
ar-ps-'ι Naopak 'Zjednodušují a měn,í; se .zvláště, skupiny, dvou neznělých 
explosi v i na . př.; 7he. <  *(g)lacl, srov. γάλα <  *γαλακτ. Také některé 
jiné skupiny se neudržují, na př. cor <  *cord; nox <  *nokts, srov. νύξ, 
νυκτός^ 5(,^,ν d.ös ,<  *d0^íýs, mens <*ment(i)&, mors < *mort(is),

f e f ě n s * f e r § r í t s .; Na nápisech se ojediněle 
vyskyfájid rJjinê  způsoby. .zjednódušovám, há př. tvar dederunt je psán 
i Med$fa$laédrpti^dídro.. ‘‘ý"ý ';■[ ‘A1ý" '* "  l" ' ^

-í,: ; J>VPjí:Sduhláska na. konci slova,'je,y-písmě zjednodušena, na př. e s< 
*es$(ik mites ,< j n j l m ^  fmitHs+^hoc: <  t\oxc <  *hodce; římští grama-. 
tikové. dpl^ne,em.ěíj --že seízdyojení souhlásky na konci slova, nepřipouštím 
Avšak; přOsOctie veršů; Ukazujey .že; ser dvojí souhláska na konci slova, na- 
mnózeddržo,yala,;.a to.před Samohláskovým začátkem následujícího slova.
Tak; na př. má es u Plauta vždy hodnotu. dlouhé slabiky. je tedy vyslo- 
v o y á n q : .poteese.,pwéesföa míífiSS-. haípr.-Auh· 528 y; senáru milés in- 
pransus dstat, aes cer}s{tí ̂ arííffeková/Hs ra.-ss; neníprospdicky nikdy tak 
zanedbáváno jako jednoduché -s. Podobně hocc u Plauta a Terentia a také 
ještě u Vergilia Aen. II 664 na začátku hexametru hocc erat, alma parens 
a u Horatia Sat. II 6 hocc erat in votis; hoc jako krátká slabika se vůbec 
nevyskytuje a -cc se projevuje v složenině hoccine. Stopy takové dvojí 
souhlásky se vyskytují na nápisech, na př. occ est, i v rukopisech Plauta, 
na př. ess. Jinak zobecněly tvary s jednoduchou souhláskou, vzniklé před 
souhláskovým začátkem následujícího slova a před pausou, na př. es (yj), 
miles (—o)> far-

D. DĚLENI SLABIK.
Určiti hranice slabik a děliti slovo na slabiky není jen věc pravo- 131 

pisu, nýbrž i mluvnice a nauky o prosodii. Pravidla uvedená I 21 jsou 
celkem odvozena z praxe nápisů a rukopisů. Římští gramatikové se za
bývali zvláště těmi případy, kdy je ve slově mezi dvěma samohláskami 
skupina souhlásek; učili, že se celá skupina souhlásek přiděluje následující 
slabice, jestliže ji lze vyslovit také na začátku slova. Tak Servius k Don.
IV 427, 20 K. učí děliti a-spice, protože jsou slova jako spica, a-mnis, 
protože je Mnestheus, ale at-tulít, protože není slovo, které by se začínalo 
ii-; Caesellius u Cassiodora VII 205, 1 K. dělí potestas, noster, ca-ptö, 
plöstrum, lustrant, ale car-pö, dorsum, sol-vö, ner-vus, vol-vó; te-nu-is 
ale dvojslab. ten-vis, podobně bě-lu-a ~ bel-va, ma-lu-a ~ mal-va; Teren
tianus Maurus VI 352, 904 K. ma-gnus, di-gnus, a-gnus, si-gna, pu-gna;
VI 353, 941 K. fa-xö, a-xis, ne-xus, u-xor, no-xia. Uznávanou odchylkou 
od tohoto pravidla bylo dělení slov složených, jež byla namnoze dělena 
etymologický; tak Quintilianus 17,9 doporučuje dělit haruspex, abs-těmius
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(„quia ex abstinentia temeti composita vox est“), Caesellius u Cassiodora 
VII 206, 1 K. ob-liviscor, 205, 18 K. d i-sp íc io ,  abs-tulit,  irans-tu li t ,  abs
condit. Priscianus II, 45 6 K. učí, že se má složené slovo dělit podle složení, 
na př. ab-eo, ad-eö, per-eö, ale připomíná, že podle Herodiana je vědečtější 
a libozvučnější dělit i komposita podle obecného pravidla, a proto váhá 
mezi ab-nuö a a-bmiö.

Římští gramatikové se namnoze řídili i ve výkladech o dělení slov 
spíše svými řeckými vzory než skutečnými poměry v latinském jazyce. 
Jejich pravidlo o připojování celé skupiny souhlásek k následující slabice 
se většinou neshoduje s psaním na nápisech a v rukopisech a se svědectvím 
prosodie a románských jazyků. Podle všeho toho byly ve skupině sou
hlásek hranice slabik mezi první a druhou souhláskou a tedy se dělilo 
cas-tra, potes-tas, tem -plum, op-t im us; jen skupina explosivy s plynnou 
souhláskou, „muta cum liquida", byla celkem soudržná a nedělila se, na 
př. ca-prl,  sae-clum; tak také na př. ital. p ie tra  ukazuje na vulg. lat. 
pe-ira  (první slabika je otevřená), kdežto ital. vespa je pokračováním lat. 
ves-pa (první slabika je zavřená). O významu skupiny „muta cum liquida" 
pro prosodii a pro místo přízvuku bylo vyloženo D 10.
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NAUKA O SLOVĚ.
I.

NAUKA O TVOŘENÍ SLOV.

SLOVA DOMÁCÍ A CIZÍ (PŘEJATÁ, ZDOMÁCNĚLÁ).

Latinský jazyk jednak užíval starých slov, zděděných z ie. pra- |32 
jazyka, jednak si tvořil slova nová, jednak přijímal slova z jiných jazyků.

Zděděná slova jsou ta, která se vyskytují od původu také v jiných 
ie. jazycích, buď ve všech, jako na př. některé číslovky, nebo v některých, 
jako na př. pater , srov. πατήρ, stind. p ita , got. fa d a r  (něm. Vater); vehö, 
srov. stind. vahati , stsl. vezq (čes. vezu).

O tvoření nových slov je vyloženo níže.
Ze slov přijatých z jiných jazyků se u některých stále zachovává 

vědomí jejich cizího původu; ta se označují jako přejatá. U jiných 
se jejich cizí původ přestává cítit, splývají se slovy domácími a namnoze 
se jim také přizpůsobují po stránce hláskové: slova zdomácnělá.
V latině jsou přejatá slova, na př. philosoph ia  =  řec. φιλοσοφία, pelagus  
= řec. π έλα γο ς ,  theatrum =  řec. ϋέατρον; zdomácnělá slova jsou na př. 
ancora < řec. άγκυρα, coróna < řec. κορώνη, guberno < řec. κυβερνώ,  
aurichalcum  < řec. ορείχαλκος podle aurum , idiis z etruštiny (podle Var- 
rona D e  l. I. VI 28 spíše slovo sabinské: „ I d u s  ab eo quod Tusci Itus,  
vel potius quod Sabini Id u s  dicunt“, ale nepochybně i Sabinové přejali 
to slovo od Etrusků), tunica z jazyka punského; z keltštiny byla přejata 
jména vozů jako carpentum, carrus, essedum, petorritum . Ze složky cizí 
a domácí je složeno slovo h aru sp ex  (haru- asi z etruštiny), jehož čistě 
latinský překlad je extispex .

KOŘENNÁ JMÉNA A SLOVESA.

Většinu latinských jmen a sloves lze jako slova datorum , dabatis , 133 
uvedená I 24, mluvnickým rozborem rozložit na kmen a ohýbací pří
ponu a dalším rozborem odloučit v kmeni kořen od kmenotvorné pří
pony, zvané též kmenotvorným suffixem. Jen u jistého počtu jmen a 
sloves je kořen zároveň kmenem, není k němu připojen žádný suffix a 
ohýbací přípony se přidávají přímo k němu; taková jména a slovesa se 
nazývají kořenná. Je to v latinském jazyce, podobně jako v jazycích 
jiných, nejstarší složka zásoby slov.

Kořenná jména v latině jsou na př. p ěs  (základ *ped-), srov.



πονς, skr. p a t ; '  óš geh/ow's,7srov. ved. gén. sg. a sa h r /sat, % rov. άλς; iQs 
(= jícha), srov. skr. ju h ;  bös, srov. βοϋς, skr. gauh; m us , srov. μυς,  
skr. m uh, stsl. m yšb , sthněm. m u s  (něm. M a m ) ;  siis, srov. ϋς;  vis , srov. 
řec. hom. (f)ig; ius (= pravo), srov. véd. jo h ;  vóx, srov. skr. vak, hom. 
ak. ona; * prex  pl. precěs, srov. skr. p rá t;  lux, srov. véd. dat. ruče; bez 
příbuzných korunných jmen v mimoital. jazycích jsou slova jako ops,  
nex, daps, vas gen. vadis ,  m as ,  d u x ,  lěx.

Některá kóřenná jména se zachovala jen v složeninách, a to v druhé 
složce,' znamenající vykonavatele nějakého děje; na př. rěm -ex  (ago), 
au-ceps (capio),  au-sp ex  (specio), i i i-dex (dic- v diciö , srov. dicö a dicö),  
tubtřcen. (canö), praeses (sedeo), l ibri-péns (pendö), ο ρ ί-fex  (faciö),  
fěríi-sex (sécö).

Ve vývoji jazyku byla kóřenná jména nahrazována odvozenými jmé
ny se suffixy; na př. nezachovalo se v latině kořénné jméno odpovídající 
řeckému χ&ών, ale je v užívání odvozené humus; proti řec. ·&ήρ je od
vozené fera. Podobně v složeninách; na př. causi-d icus proti ii i-dex,  
ex ti-sp icu s proti ex ti-spex ,  veně-ficus proti opi-fex.

rva  Kóřenná slovesa jsou především athematická slovesa, na př. 
esse (±=' ‘býti’ i ‘jísti’), dare, ire, velle, srov. D 102. Ze sloves řáděných 
do čtyř konjugací je velmi mnoho kořenných u III. konjugace, na př. 
ago, colö; diícö; emö, legó, petó, vehö, νϊνδ , dicö, fluó, trahö, ruó; srov. 
D:§33i\U'''Iy, TL a IV. konjugace se poznává kořennost jen srovnáváním 

jinými jazyky, a to ještě ne zcela bezpečně; také mohou být u téhož 
slovesa měktéré tvary kořenné a jiné odvozené. U I. konj. je kořenné 
sloveso fa r i ,  staře; snad i .flare a /iure, viz D 334; u II. konj. plěre, něre,  
viz I) 335.

TVOŘENÍ NOVÝCH SLOV.

Nová -slova se tvoří jednak odvozováním od slov starších, a to 
obyčejně suffixy, nebo skládáním slov starších,^zpravidla;dvou, v jedno 
slovo nové.

Při tvoření nových slov se velmi často uplatňuje obdoba, analogie, a to 
tak, že se slovo tvoří podle jiného slova staršího, s kterým je ve význa- 
niayér̂ ouyiťilosti. Zvláštní případ takové souvislosti je.významový proti
klad; tak je na př. tvořeno slovo d iu rn u s  jako protiklad k nocturnus;  
diffareatíó, výraz, pro rozloučení manželství u Paula z Festa 65 L., tvo
řeno podle confarreatio.

'" Někdy se starší slovo přetváří podle slova významem příbuzného 
á zijé dále jen,v novém tvaru; tak na př. *vespernus je přetvořeno ve 
vespertinus podle rňatutinus, takže je tu možno mluvit o kontaminaci 
dvou slov *vespernus a m atu tin u s . Jindy vzniká takový novotvar jen 
v/někteXě:':vrktvě jazyka,ina př. ve vulgární:latině vznikl novotvar grevis,
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srov. franc. g r i e f ,Ital. grevš; >přétvořénim··sfova 'yrapfofpodlěiíeiiia; ale' 
samo gra v is  trvá jako normální tvar dále.

Obdoba se projevuje také pří t. ř. zpětném odvozování, jímž 
se tvoří zdánlivě základní slovo ke slovu, které je vskutku odvozeno, 
ale odjinud. Tak na př. podle poměru curáre : cárá je tvořeno k pugnáre  
subst. pugna , zatím co samo pugnáre je odvozeno od subst. p u gn u s  
(= pěst); jména, tvořená jako pu g n a  od sloves, se nazývají postver- 
balia. Podle poměru nesciá  ·. sciá, nevolá  : volá je tvořeno k zápornému 
nequeá kladné queá, viz D 374; podle poměru komposit na př. corruá, 
d iruo ,  o b ru č  k jednoduchému slovesu ru á  vzniklo za císařské doby ke 
kompositům abluá, colluá, dlluá, ěluá a j. nové jednoduché sloveso lu č  
vedle starého lává.

ODVOZOVÁNÍ SLOV.

ODVOZOVÁNÍ SLOV SUFFIXY.

Kořen je nositel významu slova. Kořenná slova jsou isolované ná- 135 
zvy věcí a dějů. Vztahy mezi jednotlivými věcmi a ději se vyjadřují 
syntaktickým spojováním slov, ale pro některé jejich běžné typy si vy
tvořila řeč jaksi zkrácený způsob jejich vyjadřování, totiž tvoření no
vých slov s užitím suffixů. Na př. kořen ie. *ar?-, v latině v rozšířené 
podobě ará-, označuje činnost orání; průběh té činnosti je vyjádřen tvary 
jako orám us,  aráre; subst. arátor, tvořené s užitím suffixu -tor-, vyjadřuje 
vykonavatele té činnosti, právě tak jako am átor  ~  amáre, victor ~  vincere, 
děfěnsor ~ defendere; subst. arátrum , tvořené s užitím suffixu -tro-, zna
mená nástroj, kterým se ta činnost vykonává, sroy. feretrum ~  ferre, 
m s tr u m  ~ rádere; arátus se. suffixem -/p- vyjadřuje vlastnost vzniklou 
oráním, srov. la u d á tu s  ~  laudáre, v ic tus ~ vincere.

Některé ze suffixů má latina společné s jinými ie. jazyky; tý jšoů 136 
patrně zděděny z ie. prajazyka, jako ná př; uvedené suffixy - tor-/- ter- ,  
srov. δώτωρ — δοτήρ, skr. dátar- (nom. sg. da ta ) , -tro-; srov. αροτρον, skr. 
p á trá m  (= picí nádoba), vastram  (= oděv). Jiné má latina nebo již pra- 
italštiria sama, na př. suffix -trlc- , jímž se tvóří fémiiiiiiá k rnask. na -tor-, 
na př. victor ~· victr ix .

Původ většiny suffixů není jasný. Druhdý je možno postihnout nebo 
aspoň se domnívat, že suffix souvisí původem s kořenem nebo kmenem, 
který se vyskytuje i v jiných samostalných slovech. Tak na př. podle 
některých výkladů jsou suffixy futura na -bá a imperf. na -barii vlastně 
slovesné tvary od kořene *bhu-^ ..m z.O  353,c Sůffix -oso- v adjektivech' 
jako v inásus , /uYcosuspodobně jáko suffix řec.adjektiv άνϋεμ ώ δη ς,ϋυμ ώ δης  
a j. bývá uváděn v souvislost s kořenem *od-, který je v subst, odor  
a v řec. slovech kom. όδμή, ευώδης, δυσώδης; p ř i  tomto výkladu se vy
chází od adjektiv, která skůtečně-mbhou označovat nějaký zápach, jako,
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uvedená adj. vlnösus, h ircosus nebo adj. citrosus u Naevia, jenž podle 
Macrobia Sat. III 19, 5 užil spojení citrosa vestis podle Homerova εϊματα 
ϋνώδεα; tedy citrösus vlastně ‘vonějící citrem’, ‘vonějící jako citrové dře
vo’; když se na souvislost tohoto suffixu s odor zapomnělo, znamenalo 
v in osu s ‘hojný vínem’, ‘pijící mnoho vína’ a pak byla tvořena i adjek
tiva jako aquosus, ventosus, o tiósus, v nichž po představě zápachu není 
ani stopy. Podobně bývá odvozován suffix -olento- (-ulento-) v adjekti
vech jako vinolentus, tem ulentus od slovesa olěre a v adjektivech jako 
potulentus , pulverulentus, luculentus, opulentus se vidí zeslabení jeho pů
vodního významu. Jistě nesprávný je výklad spojující suffix -(i)do- ve 
slovech jako lucidus, m orb idu s se slovesným kořenem buď *dhě- nebo 
*dó-, podle něhož tedy je lucidus buď ‘světlo dělající’ nebo ‘světlo 
dávající’. Suffix -óc- v adjektivech jako a tróx ,  feróx  bývá pokládán za 
kořenné jméno značící ‘vzhled’, srov. oculus a řec. -ω π- v slovech jako 
βοώπις .

Že může suffix vzniknout ze slova původně samostatného, je dobře 
vidět ňa adverbiálním suffixu franc. -m en t a ital. -mente, jenž vznikl 
z lat. abl. sg. od mens; tedy na př. franc. ju s tem en t, ital. giustam ente
< lat. ius ta  mente.

137 Výraznost a životnost suffixů není stejná a časem se mění. V soustavě 
suffixů každého jazyka jsou v jisté době jedny živější, jasnější, výraznější 
a plodnější (produktivnější), to jest více se jich užívá k tvoření nových 
slov, jiné jsou odumřelé, nejasné, nevýrazné, neplodné. Ve vývoji jazyka 
se výraznost suffixu zpravidla otírá, suffix se stává nejasnějším, méně 
plodným a konečně odumírá; jeho funkci pak koná výrazný suffix nový. 
Na př. v latině je již neproduktivní ie. suffix -li- , jímž se tvořila od slo
vesných kořenů jména děje ženského rodu na -tis, jako je messis ,  vestis, 
m ens < *mentis , p a rs  < * p a r t is ,  sors < *sortis , mors < * mortis; na 
jeho místo nastoupil produktivní složený suffix -t ión- a pojem ‘zmínka’ 
se vyjadřuje slovem m entió , ‘podíl’ p ort ió , ‘dávání’ datió , ‘vybírání’ 
a ‘čtení’ lěctió; původní krátký suffix tu byl prodloužen, zdůrazněn 
a tím nabyl nové síly. Podobně je tomu u sloves; na př. ,,inchoativní“ 
suffix -sko- je v latině živý a produktivní, kdežto na př. suffixy -no- (na př. 
v černo) a -do- (na př. v ante-celló) v latinském jazykovém povědomí 
již nežily a odkrýváme je toliko etymologickým rozborem.

138 Suffixy jsou dílem jednoduché, na př. -no-, -to-, -tor-, dílem slo
žené. Složené suffixy vznikají tím, že se od slov utvořených s užitím 
suffixů odvozují nová slova s užitím jiných suffixů; při tom ty dva suffixy, 
které se takto octnou vedle sebe, splývají v suffix nový, složený, jenž 
nabývá samostatnosti a je produktivním činitelem při odvozování slov. 
Na př. od kořene leg-, který je ve slovese legó, je utvořeno subst. l ignum
< *legnom s užitím suffixu-no-podobně jako dón u m  a adj. plěnus, d ignus  
a j.; od subst. l ignum  je dále utvořeno adj. ligneus suffixem-eo- < *-eio-  
jako aureus od aurum , lap ideu s od la p i s ;  splynutím suffixů -no- a -eo-
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vzniká složený suffix-neo-, jímž je tvořeno na př. adj. extraneus; také lec
která starší adj. na -nus obměňují pak svou koncovou složku v -neus,  
na př. aěnus ~ aeneus, i l ignus ~ iligneus.

Podobně se starší kratší suffixy někdy rozšiřují také vpředu tím, 139 
že se některý suffix těsně spojí s koncovou částí kmene a tato splynulina 
(konglomerát) se pak přenáší jako suffix jinam. Na př. v adjektivech typu 
R o m a n u s  je původní suffix -no-, jenž tu je připojen k substantivu s kme
nem na -a-; ale v jazykovém vědomí se to slovo rozkládalo na R ö m -a n u s  
a zakončení -Hnus se přenášelo jako rozšířený suffix k jiným jménům, 
v kterých původně -a- nebylo; tak vznikla na př. adjektiva o p p idan u s ,  
urbanus, Octavianus. Deminutivní suffix -lo- se rozšířil v -ulo- < -olo- 
rozkládáním slov jako porculus, pův. *porke-lo-s, na porc-ulus; toto -u lus  
bylo pak přenášeno jinam, na př. rěgulus; podobně -ula, na př. liinula, 
ungula. V četných případech nelze východiště takového rozšiřování zjis
tit; na př. suffix -aceo- ve slovech jako vinaceus, violaceus vznikl jistě roz
šířením suffixu -eo-, ale původ toho rozšíření, asi jméno na -acus, není 
patrný.

V přehledu suffixů, který následuje, jsou uvedeny suffixy složené u suf
fixu, který je jejich první složkou, na př. -neo- u -no-, a suffixy rozšířené 
u jednoduchých suffixů kratších, na př. -ato- u -to-.

Suffixy, které se připojuji přímo ke kořeni, nazývají se primární 140 
(prvotní), suffixy připojované ke kmeni, t. j. k útvaru, majícímu již ně
jaký jiný suffix, jsou sekundární (druhotné); na př. suffix -t i- ve slově 
vestis je suffix primární, připojený ke kořeni *ves-, srov. εννυμι < *fea-vv /u ,  
kdežto suffix -lo- ve slově porculus < *porkelos je sekundární, připojený 
ke kmeni porco-. Týž suffix může být v různých spojeních tu primární, 
jinde sekundární, na př. -to- v datus je suffix primární, v scelestus sekun
dární, neboť zde se připojuje k útvaru sceles-, kmeni slova scelus, slože
nému ze scel- a kmenotvorného suffixu -es-.

Suffixy, kterými se tvoří odvozená substantiva a adjektiva, jsou 141 
suffixy jmenné, nominální. Z nich se jedněmi tvoří nová jména z jmen
ných kořenů nebo kmenů, na př. tempes-tas, onus-tus; tyto suffixy, jako 
zde -tat- a -to-, jsou suffixy denominativní. Suffixy, kterými se tvoří 
jména ze slovesných kořenů nebo kmenů, jmenují se deverbativní; 
takový suffix je na př. - t i- ve vestis, m ess is ,  m ors < * m ortis , suffix -men-  
v semen, carmen, numen, suffix -tor v arator, victor. Některé suffixy jsou 
denominativní i deverbativní, na př. -to-, jenž je stejně v onustus, ii is tus  
jako v actus, victus. Kdežto u -to- je tato dvojí funkce od původu, užívá 
se jinde suffixu původně denominativního teprve později a obdobou také 
k tvoření jmen od kmenů slovesných; na př. slovo iu d ic iu m  je tvořeno 
suffixem -io- k subst. index, ale podle in d ex  : indicare  : iu d ic iu m  vzniklo 
také ke slovesu desiderare subst. desiderium  a ke slovesu opprobrare subst. 
opprobrium .
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Súflixy^Měrými tvoří odvožená slovesa, jsou suffixy slovesné, V er-'
bální, na př. -sce-/-sco- v slovesech jako páscö, poscö, nascor.

Ie. kořeny mohou být v zásadě základem sloves i jmen; na př. 
z kořene *dö (*dd) je v latině i damus, dare, dabam, dedi, i datus, dator, 
dönum.

142 Hláskový útvar suffixů je velmi rozmanitý; pokusy uvést všechny1 
súffixy na jednotný typ, iia př. na spojení souhlásky s předcházející samo
hláskou e/o (Juret), neobejdou Se bez násilí na jazykových jevech.

V ie. prajazycé měl důležitost poměr suffixu k základní složce slova 
co do přízvučnosti a souvisící s. tím střídy; v latině jsou stopy (oho 
na př. u některých participií perf. pass. jako datus, satus, viz D 401.

Při spojování suffixů s kořeném nebó kmenem vznikají někdy změny 
v útvaru slova podle hláskoslovných zákonů. Jednotlivě bylo na ně po- ; 
ukázáno ve Výkladech ó hláskosloví;, náleží sem na př. změny souhlásek: 
jako scribö ~ scriptus, scriptor, secö ~ segmentum, caedo ~ caelum (= rydlo), 
canö ~ carmen.

-] Připojují-li se , suffixy, které se začínají samohláskou,, ke kmenům, 
které jsou zakončeny samohláskou, tato kmenová samohláska se zpra
vidla vynechává; na př. captus s kmenem na -o- ~ captivus. (Sufix ,-řpo.-)V. 
navis s kmenem na -i- ~ navalis (sufix -alis); bonus s kmenem na -o- ~ 
bonitas (rozšířený sufix -Hat-).

SUFFIXY JMENNÉ.
143 Za suffixy ve vlastním smyslu se v jazykovém povědomí necítí samór.j 

hlásky a dvojhlásky -o-, -a-, -i- (-Ϊ-), -u- (-H-), -ě- {-či-), -eu-, zakonču
jící nominální kmeny a mající úlohu v skloňování; na jejich rozdílu se 
zakládá dělení na pět deklinací, obvyklé v latinské mluvnici. Nejsou ne
zbytnou složkou slova; v některých tvarech a odvozeninách se vyskytuje 
kmen slova bez nich, jako na př. slovo vicus má kmen vico-, ale v gen. sg. 
vid a ve slově vlila je toliko vic-, srov. čapius ~ captivus, mors s krnénem 
morti- ~ mortalis.

Že však původně měly i tyto. deklinační znaky jistou úlohu při tvo
ření jmen a tedy že to byly zcela pravidelné suffixy, je nejvíce patrno· 
u těch jmen s kmenem na -o- nebo -a-, která mají kořen společný s pří-, 
slušnými slovesy; tu má -o- nebo -a- docela platnost jmenného dever- 
bativního suffixu; na př. IMö ~ ludus, sond — sonus, coquö coquus; 
νϊνδ ~ vivus, fidö ~ fidus, parcö ~ parcus; teqo~ toga, fugi δ ~fuga, scribö ~ 
scriba; podobně v složeninách jako furci-fer, kde -jfer < *-feros k fero, . 
sacri-legus k legö, ne-scius ke sciö, agri-cola ke colö, homi-cida k caedo, 
ad-vena k advenio.

Suffixem -a- se vytvářejí jména ženského rodu k mužským jménům; 
s kmenem na -o-; na př. dea < *deiua (deiva náp.) k deus .< *deigos,
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do m in a  k dom in u s,  equa k equus, lu p a  k lu pu s ,  čaprn ke caper; slouží 
tedy tento suffix k t. zv. ,,přechylování‘‘ (motio). Paradigmatieky sé tak 
tvoří femininum k maskulinu (a neutru) u adjektiv, na př, bona k bonus  
(a bonum). V  přehledů suffixů, který následuje, nejsou suffixy s-a-vedle 
suffixů s -o- zvlášť uváděny; na př. co je řečeno o suffixu -eo-, platí také 
obdobně o suffixu -ea-.

O jiných kmenových samohláskách a dvojhláskách kromě -o- a -a- 
jednáme v nauce o ohýbání slov při výkladu o jednotlivých deklinacích.

Suffixy zakončené samohláskou.

Suffixy na - o -  a  - ΰ - ι

Suffixem -eo- < ie. *-eio- se tvoří zejména adjektiva od jmen látek, 144 
na př. áureus, ferreus, n iveus, lap ideus, lacteus, srov. hom. χρύσεος, stind. 
h ira p ja ja h  (=  zlatý). Obsahují jej i některá substantiva, na př. alveus ~ 
alvus, c lipeus, puteus; -ea- je na př. v alea , area, fovea.,Adjektiva na -eus  
od vlastních jmen osobních, na při Caesareus, Hectoreus, R om uleus ,  A p o l 
lineus, jež se vyskytují v hexametréch básníků, jsou tvořená podle řeckých 
adjektiv na -εος a -εϊος, na př. ' Εκτόρεος, eΕ πικούρειος .

O rozšířeném suffixu -aceo- viz D 139. ;
Suffixem - io- jsou tvořena hlavně adjektiva, jež se pak leckdy sub- 145 

stantivují, a to nejvíce od jmen, kdežto primárních adjektiv na -ίο-,  
tvořených od slovesných kořenů, je v latině jen několik málo. Denomi- 
nativním suffixem je -io- v adjektivech jako p a tr iu s ,  M a r t iu s ,  T u ll iu s ,  
tertius, m od iu s ,  A e g y p t iu s ;  deverbativní útvary jsou slova socius k se
quor, gen ius ke gignö, ex im iu s  k exim ö.

Sem náleží i četná néutra na - iu m , tvořená jednak od jmen, na př. 
so m n iu m  od som nus, iu d ic iu m  od iiidex, p ra ed iu m  od praes, jednak ke 
slove sům, na př. g a u diu m  ke gaudeo, s tu d iu m  ke studeo, im p er iu m  k Ím
pero  * p ra em iu m  < *prai-em iom  k *prai-em ö. U substantiv na - ium , která 
jsou vedle příbuzných sloves, nelze s jistotou říci, že jsou odvozena pří
mo, primárně, viz výklad o desider ium  a op p ro b r iu m  D 141. Podle jmen 
na - iu m , tvořených ke složeným slovesům, na př. colloquium, incendium,  
p ra es id iu m , refugium, vznikala substantiva na - iu m  útvarem shodná, kde 
příslušného složeného slovesa nebylo, na př. concilium  ke calö, conubium  
k nubö.

Suffixem - ia - se tvoří abstraktní substantiva značící vlastnost, a to 
jednak od adjektiv, na př. audacia od a u d a x ,  iner tia od iners, jednak od 
jiných substantiv, na př. custodia od custós. Konkrétní význam mají 
substantivovaná adjektiva jako p a tr ia ,  régia.

Rovnomocný se suffixem - ia - je suffix -iě-, viz D 238, na př. p a u 
peries, m ater iěs  (vedle m ateria); jím se tvoří ,i devprbativa, na. př. seriěs
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k serö, fácies k faciö, species k speciö , aciěs ke koř. ac- (~ aceo), p r o 
genies k prögignó , effigies k effingo.

Rozšíření suffixu - ia - je - i t ia - , vedle něhož je -i tiě- právě tak jako 
-iě- vedle -ία-. Tvoří se tak od adjektiv abstraktní substantiva zname
nající vlastnost nebo stav, na př. avari t ia ,  s tu lt it ia ,  a m ic i t ia  ~  durities ,  
plan ities .

Rozšířeným suffixem -ário- se tvoří denominativní adjektiva, na př. 
onerarius, Ian u ar iu s ,  boarius, sa lar ius ,  agrarius; substantivovaná masku- 
lina označují muže, kteří se něčím zabývají z povolání, z úřadu a pod., 
na př. ferrarius, fa lcarius , argentarius, ostiarius, actuarius, C a ti l in ariu s;  
substantivovaná neutra označují zejména schránu něčeho nebo místnost 
pro něco určenou, na př. a rm a riu m , aerarium , tabularium, tep idariu m ;  
také dávku a dar, na př. co lu m n ariu m , congiarium, sa larium ; substanti
vovaná feminina jsou na př. ferrar ia ,  unguentaria.

146 Suffix -uo- < ie. *-yo- nebo *-oyo- je v substantivech na př. servus  
z kořene *ser-, srov. u. seritu (=  servato), clivus z kořene ie. *klei-, srov. 
clinö a řec. κλίνω, equus, cervus, si lva , clava, belua; v adjektivech na př. 
arvus, parvus ,  flavus, laevus, n a vu s  < gnauos (asi ke gnöscö, pův. =  znalý, 
dovedný), exiguus k exigo, pův. =  přesně vyměřený), p ra ec ipu u s,  p e r s p i 
cuus.

147 Suffix -το- je v substantivech na př. ager < *agros, vesper, labrum  
ke kořenu lab- v lam bö a labium; v adjektivech na př. gnarus ke gnöscö,  
p iger < Epigros k piget, sacer k sancio . Srov. čes. -r, -ro, -ra v subst. 
jako dar, žebro, kára (= kárání, ke slov. kdti) a v adj. jako dobrý (základ 
dob-, srov. podobný),  m o k r ý  (srov. moknouti) .

Suffixem -lo- jsou tvořena zejména:
1. deminutiva, na př. la p is  la p i l lu s < *lapid-lo-s, porcus ~ p o r 

culus < *porkelos, f i l iu s  ~ f i l io lus ,  anus ~ ánulus; rozšířený suffix -elo- > 
-olo- (-ulo-) je ve slovech jako lunula , ungula, adulescentulus; jiné roz
šíření v -ello- vzniká asimilací kmenové souhlásky k suffixovému -l- po 
provedení synkopy, na př. bonus < duenos ~ bellus < *duen(e)los, po
dobně tener ~ tenellus, p u er  ~ puellus,  puella ,  ager ~  agellus, porcus ~  
~  porcellus; synkopou vzniklo i corolla < *corön(e)la, bovillus < *bovi-  
n(e)los. V složeném deminutivním suffixu -culo- < *-kelo- v slovech jako 
flösculus, osculum, corculum, articulus, aedicula předchází před -lo- ie. 
demin. suffix *-ko-, jenž se v latině sám téměř nevyskytuje, ale velmi 
produktivní je v jazycích slovanských, srov. čes. domek, kousek, stolek, 
stromek ~  stromeček, očko, kuřátko, město -*■ stě. městce ~ městečko, zahrádka ,  
chvilka, ovce (stsl. ovb-ca — lat. ovi-s) ~  ovečka;

2. adjektiva od slovesných kořenů, znamenající vlastnost vzniklou 
z činnosti; produktivní je rozšířené -ulo-, na př. credulus, bibulus, tremulus;  
substantivy s -ulo- se označuje nástroj nebo vůbec předmět souvisící 
s činností, na př. cingulum, am icu lum , tu m u lu s  (k tumeo), oculus (ke koř.
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*oka-, srov. δ π- ν δψομαι, δπω πα ), rěgu la; rozšířený suffix -ělá- je v sloves
ných abstraktech, na př. loquěla, querěla, lu lěla . Také v řečtině jsou suf- 
fixem -lo- tvořena adjektiva ke slovesům, na př. δειλός ke kořenu <5et- 
v δείδω, εϊκ ελος a ϊκελος k εοικα, σ ιγα λός  k σ ιγώ ; v jazycích slovan
ských jsou jím tvořeny slovesné tvary typu čes. dal, dala , dalo, původně 
nomina agentis, jež se staly minulým příčestím činného rodu.

Suffixy -tro-, -clo- (-culo-) a -cro-, -bio- (-bulo-) a -bro- tvoří se jména, 
zpravidla neutra a méně často fem. a mask., označující nástroj a vůbec 
prostředek nějaké činnosti; o -u- v -culo- a -bulo- viz D 70; o -clo- < ie. 
*-llo- viz D 102; o -bio- < ie. *-dhlo- a -bro- < ie. *-dhro- viz D 74. Na 
př. ara tru m  k arö; rastrum  k rado; rozšířené -s tro- ~  m on stru m  k moneó;
*lu s tru m  k luceö, odtud lustrare,

poclu m , pocu lu m  od kořene pö(i)- v p ö tu s , p ö tö ; vehiculum , p ia c u lu m ; 
denomin. tabernaculum ; adj. rid icu lu s; disimilací, viz D 122, -cro-, na př. 
lucrum , lavácrum , sepu lcrum , adj. lu d icrus,

vocabulum , pábu lu m , tr ibu lum  (k tero), stabu lum ; subula, fábula; disi
milací -bro-, na př. fiábrum  k flö, fem. dolábra k dolö; -bro- < ie. *-dhro- 
v cribrum  k cernö.

Srov. αροτρον; άρύρον od kořene άρ- v άραρίσκω ; lat. slovům s -blo- 
(-bulo-) odpovídají čes. slova na -d lo , na př. rádlo , bidlo; štd lo , m ýd lo .

Suffixem -no- se tvoří jména, adjektiva i substantiva, od kmenů slo- 148 
vesných i jmenných. Na př. plěn u s, d ignus; m agnus; m áternus; ilign u s, 
aěnus < *aesnos; R öm án u s; dönum , lignum ; venénum ; luna; som nus; 
dom inus; tr ib u n u s. Srov. řec. δεινός od kořene δ ει- v δείδω , σεμνός k σέβομαι, 
ύπ νος. Velmi plodný je tento suffix v jazycích slovanských; na př. čes. 
adj. p ln ý  a příčestí minulé trpné na -n jako dán , nesen; subst. sen, okno, 
strana .

Rozšířený suffix -ěno- je na př. v terrenus, a liěnus; -δηο- na př. v p a -  
trönus, an n on a; -áno- na př. v urbánus, op p id á n u s , p ágán u s, m ontánus, 
p rim á n u s, O d á v iá n u s; -in o- na př. v d iv in u s , v ic in u s , fág in u s, can in u s, 
lib ertin u s, P la u tin u s , L a tin u s; regina; officina; sen tin a; -tin o - v adjekti
vech značících čas, na př. crástinus, p r is tin u s , d iu tin u s; -rno, -erno- a 
-urno- v adjektivech značících čas, na př. h ibernus srov. χειμερινός, 
hesternus, hodiernus (a podle toho pozdní m odernus od adv. m odo ve 
význ. nyní, na př. u Prisc. III 528, 16 K. je a p u d  m odern os v protikladu 
proti a p u d  a n tiq u iss im o s; podle nocturnus je d iu rn u s a také taciturnus; 
-erná- v subst. jako cisterna, caverna, lacerna; -m ěno- a -m no-, původně 
ie. suffix part. praes, pass., viz D 359, je v příponě 2. pl. pass. -m in i, 
v subst. fěm in a , a lum nus, colum na.

Složený suffix -neo- je na př. v aéneus, iligneus; rozšířený v -áneo-, 
na př. v supervacáneus, consentáneus.

Suffixem -to -se tvořila již v ie. prajazyce slovesná adjektiva na -tós; 149 
v latině to jsou participia perf. pass., viz D 401, na př. áctus, laudátus;
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také v jazycích slovanských to je jeden typ part: perf. pass., na př. čes. 
bit, k ry t , m in u t; v  němčině se tak tvoří part. perf. pass. v slabém časování, 
na ph gelobt.

Také od jmen se tvořila ádjěktiyá tímto suffixem, zejména od jmen 
s kmenem ha -s-; na pi .  fu n estu s, honestus, m odestus, scelestus, onustus, 
robustus; srov.; α γέραστος öd γέρ α ς, σεβαστός od σέβας.

Suffix -to- mají i řádové Číslovky quartus, qu in tu s, sextus; také quan tus, 
tan tus.

/Suffi*-/a-mají některá substantiva tvořená od adjektiv, významem 
shodná a původem příbuzná se substantivy na -ta i- a -tu t-; na př. iuventa  
vedle iuven tas a iuven tus, senecta vedle senectus, srov. čes. dobrota, slepota , 
lhota.

Od participií perf. pass. dénominátivních sloves, jako arm atu s, f in itu s ,  
argutus, přenášely se rozšířené suffixy -čito-, -ito -, -iito- k nominálním kme
nům zakončeným na odpovídající samohlásku a tvořila se tak adjektiva 
s význačném ‘opatřený něčím', podobná pněm participiím; na př. h asta tus, 
barbatus, ira tus; ríuřitus, tu rritu s, criáitU s; cornutus, a stu tu s, versu tus; 
srov. čes. brada tý , u ša tý .

; , ŘozŠiřený : suffix .-φίά-, znárpenajíci ‘hojný něčím’, je v cruentus; 
-ten to- (-o le á to - ,-ú le n fó ) Ve vin o len tu s, vio len tus, pu lveru len tus, opu len tus; 
o domnělé šouvislósťi· tohoto suffixu se slovesem olěre viz D 136.

Složený. íě,! suffix -iero'-, vyznačuje souvztažnost dvou předmětů; na 
př. noster ~  vester,, dex ter ~ sin is te r , .m ag ister  ~ m in is te r , c iter-ior ~ ulter-ior, 
srov. ημέτερος ~ νρέτρρος, δεξιτερός, πότερος, stsl. koterbi (čes. k terý)  
Ά,.ιη>ίοη,_ čes’, ú terý (protj pftra).' V řečtině a v jazycích indoíránských 
se ho užívá také k tvoření komparativu, na př. σοφός ~  σοφ ότερος; 
v latině této funkce nemá.

150 Suffix -do- v jednoduché podobě je v latině málo význačný; vyskytuje 
se zejména v adj., na př, crudus, tardus, n u du s, gurdus (snad =  βραδύς).

Velmi produktivní je v rozšířené podobě -ido-; zejména jsou jím 
tvořena adjektiva k intrans, slovesům II. konjugace, na př. aridu s, tep idu s, 
sp len d idu s, sord idu s, p a llid u s , ca lidu s, ca llidu s, lucidus; významem jsou 
blízká participia praes., proto jsou možné vazby jako Hor. C arm . IV 9, 
50 n. non ille pro  caris a m ic is  a u t p a tr ia  tim id u s  perire  (~  tim en s). Podle 
obdoby těch z nich, která měla vedle sebe sloveso i jméno, na př. lu c i
du s : lu c e ö : lu x , byla tvořena adj. na -id u s  i od jmen samých, na př. 
m orbidus, g ravidus. O nesprávném výkladu slov typu lu cidus viz D 136.

Jipé rozšíření tohoto suffixu je, po vnější stránce, -ndo- (-undo-) 
v adj. jako secundus, o riundus, labundus a zejména v paradigmatickém 
útvaru gerundiva, o němž viz D 360. Sem náleží i sufix -bundo- ve slovech 
jako lud ibundus, m oribundus, fu r ibu n du s a -eundo- (snad podle secundus) 
na př. ve facundus, fecundus, iucundus.
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Suffixem -co- se tvoří zvláště denominativa; na př. iuvencus od no- 151 
minálního kmene iuven-, který je v Iuvenis a iuvenlds; priscus; musca.

Z  rozšířenin tohoto suffixu je nejplodnější suffix -ico-, odvozený od 
jmen s kmenem na -i- jako civ i-cu s, classi-cus, ve slovech na př. pu b licu s  
(starší pop licos, k p o p u lu s), bellicus, G allicus. Srov. řec. -ικός odvozené 
od jmen jako φ νσι-κός, μαντι-κός. Další rozšíření je -tico-, na př. v ru s ti
cus, dom esticus, suff x plodný také v řečtině, na př. π ολίτ ικ ός, ποιητικός, 
εξω τικός (v latinském přejetí po liticu s, poeticus, exó ticu s); -dtico-, suffix 
odvozený od jmen s kmenem na -a-, na př. silva ticu s, um braticus, v ia ticu s, 
je i ve fan a ticu s.

Jiná rozšíření jsou:
-aco-, na př. m eracus k m erus, srov. česká substantiva na -dk, na př. 

dobrák, chudák, h lu pák , p ijá k , liják ;

-ico-, na př. an ticus (antiquus) k *an ti, p o sticu s k *posti, lectica  
k lectus, rubrica  k ruber; slovesné odvozeniny jsou am icu s od am ö, p u d icu s  
od pu det; srov. české - ik  z  -iko-, jímž se tvoří substantiva zejména 
k adjektivům na -n í a -n ý , na př. zah radn ík , h r išn ik , i k jiným, na př. 
m a lík , m lad ík ;

-uco-, na př. caducus, * fiducus, odkud f id u c ia .

Suffixy na -i-.
O jménech s nom. sg. na - is  a -ěs viz D 212.
Suffixem -ti- se tvořila v ie. prajazyku slovesná abstrakta fem., srov. 152 

řec. ψάτις, π ίσ τ ις  a také στά σις , φύσις, δόσις, kde -σ ις < -τις, skr. k$ilih 
(= κ τίσ ις), gatih(= chůze), stsl. čbstb (čes. čest)ke slovesu čbtq, čisti ('ctíti’), 
Sbmrbtb (čes. smrt) k mrěti (prasl.*/ner-h), strastb k strádati, po-véstb k věděti, 
vlast (= vláda) k vlasti; něm. Gebur-t. V latině je tento suffix jen v slovech 
zděděných, na př. messis od slovesného kořene *met- v metö, vestis od 
*ves-, srov. εννυμ ι < * βεσνυμ ι, sitis, pestis, mens < *mentis (srov. skr. 
matih) (o synkopě v nom. sg. viz D 68), mors, pars, sors; jinak je ne- 
produktivní a nová slova se tvoří složeným suffixem -tiön-, viz D 155, 
na př. áctio, mentiö, datiö.

Rozšířený suffix -čiti- je v denominativních maskulinech znamena
jících původ, na př. A rp in a s  (o synkopě viz D 68), gen. A rp in a tis , nostras, 
cu iás, op tim ates, P e n a tis .

Velmi četné jsou adjektivní suffixy s -i-.

Suffix -rť- na př. acris ~ řec. άκρο;, p u tr is  ~ skr. p u tih ; o synkopě 
v nom. sg. mask. viz D 68.

Suffix -n í- na př. om nis, lěn is, segnis.

Suffix - l i-  na př. h u m ilis ~ χθα μ α λός , s im ilis  ~ ομαλός; od slovesných 
kmenů, na př. a g ilis  k agö, fa c ilis  k  faciö , u ti lis  k utor, fra g ilis  k frango.
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Suffx-Zi-je plodný v několika rozšířeních. Suffixem - i l i -  se tvoří ze
jména k part. perf. pass. adjektiva značící odborné provedení nebo schop
nost k činnosti, na př. fic tilis , te x tilis , flex ilis , m iss ile  (telum , ferru m ), 
rep tilis . Suff xy -a li- , -ě li-, - i li- , -u li, vzniklými splynutím - l i- se samohlásko
vým zakončením jmenných kmenů, se tvoří adjektiva větším dílem 
k substantivům, na př.:

aquá-lis, cu riá -lis , pak i a n n -a lis , m orta lis , rěgális, a n im á lis; disimi- 
lací, o níž viz D 122, -á r i-, na př. p o p u la r is , fa m ilia r is , m ili ta r is , * ca lcaris, 
odkud calcar viz D 126,

fidě-lis, pak i crud-ělis , pa tru e lis ,

c iv i-lis , a ed i-lis , h osti-lis , pak i iu ven -ilis , sen -ilis; adjektiva od kmenů 
na -o-, na př. erilis , v ir il is , se rv ilis , jsou tvořena od tvaru na -i, užívaného 
za gen. sg., viz D 195; snad zde a ne u kmenů na -i-je původ suffixu - ili- ,

cu (r)ru-lis, tr ibu -lis , pak i sd-Q lis, srov. edulus.

Suffixy -b ili- a -b ri- souvisí se suffixy -bio- (-bulo-) a -bro-, jimiž se 
tvoří jména nástroje a vůbec prostředku. U adjektiv na -b ilis  a -bris  
se uplatňuje větší měrou buď aktivní význam, který je možno srovnat 
s činností nástroje, nebo pasivní význam možnosti; totéž adj. může mít 
podle souvislosti ten i onen význam, jako na př. p la ca b ilis má aktivní 
význam Ter. P horm . 960 n. nunc quod ip sa  ex  a li is  au d itu ra  s it, Chremes, 
id  nosm et indicare p la ca b iliu s  est (smyslem ‘spíše usmiřující'), ale Hor. 
E p is t . I 20, 25 irasc i celerem, tam en  u t p la ca b ilis  essem  pasivní (smyslem 
‘přístupný smíru’); podobně v in c ib ilis  je buď ‘vítězný’ nebo (častěji) 
‘přemožitelný’. Jsou to jednak deverbativa, jako fleb ilis, te rrib ilis , hono
ra b ilis , m ób ilis , am áb ilis , (g )n öb ilis , jednak denominativa s rozšířeným 
suffixem -á b ili-, na př. e x itia b ilis , favorab ilis .

Rozšířený suffix -s tř i- a -estri-, jenž je na př. v illu s tr is , equestris, 
cam pestris, s ilvestris , terrestris , souvisí se suff'xem -tro- a jeho rozšířením 
-síro-, srov. D 147, *lu s tru m ; odtud snad vzniklo disimilací -esti- v agrestis  
a podle toho caelestis.

Suffixem -ěn si- se tvoří denominativní adjektiva k jménům označu
jícím místa, na př. forensis, castrensis, C annensis.

S u f f ix y  na  -u-.

153 Suffixem -tu - se tvořila již v ie. prajazyce slovesná abstrakta mask.; 
tak lat. iu n d u s  gen. -Ss odpovídá skr. ak. jö k tu m  ve funkci infinitivu, 
srov. stsl. ak. na -fo (na př. čes. sp á t) ve funkci supina. Také v latině 
jsou dva tvary těch abstrakt paradigmatickými supiny, viz D 405, ale 
užívá se jich hojně i substantivně; na př. cantus, fructus, habitu s, v isu s, 
risu s , usus, abl. nátu .

Z deverbativ typu věnátus k venor, m ag istra tu s k m agistro  (= „regere



et temperare" Festus) se odloučil suffix -átus, jímž se podle poměru ma
gistratus : magister tvořila od jmen jména značící úřad, na př. dominatus, 
consulatus, principatus, a jména hromadná, na př. senatus, equitatus.

O složeném suffixu -túro- ve jménech typu futurus viz D 406.
Od jmen na -tu- je odvozen asi také suffix -iura (-sura), jímž se 

tvoří verbální abstrakta; na př. natura, cultura, pictura, fictura (k fingö; 
k témuž slovesu také odchylně utvořené figura). Protože mnohá z těchto 
jmen jsou vedle substantiv na -tor, tvořila se abstrakta na -tura i od 
jiných jmen na -tor; tak zejména názvy úřední činnosti, na př. praetura, 
quaestura, censura.

Suffixy zakončené souhláskou.

Suffixy na -r-.
Suffixem -tor- a -ter- se tvořila již v ie. prajazyce deverbativní jména 154 

vykonavatele činnosti (nomina agentis); srov. dator, řec. δώτωρ a δωτήρ, 
skr. data (nom. pl. dátarah); v slov. jazycích mu odpovídá suffix -teljo- 
(-tel- s přidaným sekundárním suffixem io-), na př. stsl. -datel'b v prě- 
dateVb (= zrádce), čes. učitel, kazatel. V latině je v tomto významu jenom 
-tor (-sor), na př. victor, áctor, auctor, quaestor, invéntor, arator, amator, 
děfěnsor < *děfendtor. O zbytcích stupňování viz D 210 a 213. Feminina 
se tvoří odchylně od jiných jazyků složeným suffixem -tric-, v němž je 
k očekávanému přechylovacímu -tri- připojeno ještě -c-; na př. datrix ~ 
δότειρα, victrix, genetrix.

Od slov jako arator, orátor je odvozen rozšířený suffix -átor, jímž se 
tvořila obdobná slova i od jmen, na př. via —■ viátor, gladius — gladiátor; 
podobně -itor od slov jako conditor, odtud funda — funditor, iánus — 
iánitor, portus — portitor.

Složeným suffixem -tárius (-sárius) se tvoří od substantiv s -tor 
adjektiva, na př. amátörius, quaestorius, gladiátörius.

Suffixem -ter- jsou tvořena ie. jména příbuzenství; na př. pater, srov. 
πατήρ, skr. pita (nom. pl. pitdrah), něm. Vater; máter, srov. řec. dor. 
μάτηρ (ion.-att. μήτηρ), stsl. máti, gen. mateře (čes. máti, gen. mateře), 
fráter, srov. φράτηρ, φράτωρ, skr. bhralá (nom. pl. bhrátarah), stsl. bratrb 
(převedeno ke kmenům na -o-).

Suffixy na -n-.
Suffixem -on- jsou tvořena substantiva mask. s nom. sg. na -ö a s -on- 155 

nebo -in- v ostatních pádech, viz D 210 a 213. Významovou skupinu 
tvoří substantiva odvozená od jmen nebo sloves, jmenující osobu podle 
její význačné vlastnosti nebo činnosti, druhdy posměšně; na př. násá 
(= nosáč) od násus, Capitö, áleó, nebulá, verberá, epulá, praedá, léno,
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bibö, errö, srov. γά στρ ω ν, τρίβω ν, Σ τρ ά β ω ν  (k στραβός ‘šilhavý’); mimo 
tuto skupinu jsou subst. na př. hom ó, ordö, m ucrö.

Rozšířený suffix -ion - je y lu d io , m u lió , ó p ilió , cen turio .

Suffixem -don- jsou tvořena substantiva fem. s nom. sg. na -5 a s -in -  
v ostatních pádech; na př. cardö, grandó, testudo.

Rozšířeným suffixem -ědon- se tvoří substantiva pův. od sloves II. 
konj. a suffixem -idon - od sloves III. konj.; na př. torpédo, frigédó, cupidó; 
pak i lubidó, gravědó, urédó.

Suffixem -tudon- se tvořila abstrakta od adjektiv; na př. altitúdo, 
firmitudo, magnitudo, similitudo; subst. habitudo by ukazovalo na sou
vislost tohoto suffixu s -tu- deverbálních substantiv jako habitus; podle 
habitudo i consuetudo. Souznačný suff x je -tát-, viz D 157; Cicero Nat. d. 
I 95 je na rozpacích, jak utvořit subst. k adj. beatus: „ista sive beatitas 
sive beatitúdo dicenda est (utrumque omnino durum, sed usu mollienda 
nobis verba sunt)“.

Suffixem -gon- jso'u tvořena substantiva fem. s nom. sg. na -ó a s -ζη
ν ostatních pádech, na př. orlgö; rozšířen je tento suffix

v -igon-, na př. röbigö, caligo , vertigo

v -ůgon-, na př. vesperugö, ferrugo

v -agon-, na př. voragó, im ágo, virago; zejména také jména rostlin, 
na př. tussilago, p lan tago .

Suffixem -iö n - jsou tvořena ke slovesům substantiva fem., označující 
činnost nebo výsledek činnosti; na př. legiö, régio , ob liv ió , re líg io , obsid io , 
contagio.

Rozšířením vznikl suffix -ίίδη-, a to u slovesných substantiv odvo
zených od part. perf. pass.; na př. actus — áctio a podobně rá tio , in ven tiö , 
n á tiö , contio , séd itiö ; s hláskovou změnou occasiö, m íss io .

156 Suffixem -m en- se tvořila již v ie. prajazyce substantiva rodu střed
ního, znamenající činnost a také konkrétní výsledek nebo předmět čin
nosti; srov. skr. bharm a (= nesení, břímě), řec. φέρμα  (= útěžek), stsl. 
brěm$ = čes. břímě; v lat. na př. sém en, nóm en, num en, carm en, tegm en, 
certam en, foram en. Vedle jednoduchého -m en- byl snad již v ie. prajazyce 
složený sufix -m ento-, možná že původně jen v plurále. V latině je velmi 
častý a druhdy slova na -m en tum  zatlačují slova na -m en; na př. slovo 
m ám en  (= pohyb) je zatlačeno slovem m om entům , docum en ~ docum en
tum ; srov. fragm en ~ fragm entum , cognóm en ~ cognom entum , tegm en ~ 
tegm entum ; jen frum entum , im ped im en tu m , ornam entum .

Rozšířené -sm ěn- a -sm ento- je v substantivech, která jsou utvořena 
od kmenů zakončených hrdelnicí; na př. ium entum  < iouxm entom , lům en  
< *louksm en, flum en < *fiug^sm en, exam en  < *exagsm en; proti tomu 
jednoduché -m en(to) je v agm en, tegm en, fragm en(lum ).
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Se suffixem -men- je příbuzný suffix -mon-, jímž se již v ie. prajazyku 
tvořila jména mužského rodu, označující činitele děje; srov. skr. brahma 
(= kněz, pl. brahmanah) vedle neutra brahma (= modlitba), řec. τέρμων 
vedle τέρμα, ακμών, ποιμήν. V latině je takto tvořeno jméno boha Sěmó 
vedle semen; sermö ke slovesu sero; těmó.

Suffixem -mon- se tvořila také slovesná adjektiva, jako je řec. τλήμων 
k τλήναί. V latině taková adjektiva vymizela, ale jejich stopy se jeví 
v složených suffixech -mönio- a -mönia-, jimiž se tvoří jednak ke slovesům 
substantiva označující činnost, její prostředek nebo stav z ní vzniklý, 
jednak k jménům substantiva odvozená. Deverbativa jsou na př. alimó- 
nium, querimonia, parsimonia; denominativa na př. vadimonium, testimó
nium, patrimonium; aegrimonia, castimonia.

Suffixy na -t-.

Suffix -t- je v složeninách jako comes, pedes gen. comitis, peditis, kde 157 
složka -it- obsahuje kořen i- slovesa ire a suffixové -t-; podobně sacerdos 
gen. sacerdótis < *sakrodhó-t-, kde -dót- obsahuje kořen *dhě- slovesa 
fació, viz D 376, a suffixové -í-(jsou tedy v sacérdos tytéž dva kořeny jako 
v neuíru sacrificium); srov. locuples, mansuěs; miles, dives. Rozšířený suffix 
-nt- je v part. praes, act., viz D 358.

Suffixem -tát- se tvořila již v ie. prajazyku od adjektiv abstraktní 
jména vlastností, srov. skr. sarvatat- ~ řec. όλότης, νεότης, γλυκύ της; 
lat. gravitas, levitas, nobilitas, pietas, maiestas; v lat. též od substantiv 
jména stavů, na př. civitas, aedilitas, venustas, vetustas, tempestas. Plodný 
je rozšířený suffix -itat-, na př. novitas, dignitas, auctoritas.

Významem příbuzný je suffix -tut- v substantivech iuventiis, senectus, 
virtus, servitus.

Abstrakta na -tas a -tus jsou významem i původem příbuzná s ab
strakty na -ta, o nichž viz D 149.

V adjektivech typu voluntarius, srov. hereditarius, solitarius, je obsa
žen suffix složený z -tát- a -ario- (o tomto viz D 145), při čemž je -tatario- 
haplologií zjednodušeno v -tario-.

Suffixy na -k-.

Suffixem -ac- se tvoří adjektiva od slovesných i jmenných kmenů, 158 
Je to rozšíření suffixu -c-, odvozené od slov, v kterých se tento suffix při
pojoval ke kmenům na -a-, jmenným i slovesným; na př. fuga.t, minax, 
vorax a pak i audax, loquax, edax, tenax, věrax. Taková adjektiva ozna
čují vlastnost projevující se silným vztahem k jisté činnosti nebo k jisté 
věci; srov. řec. βώλος (= hrouda) ~· βώλαξ, hom. έριβώλαξ, λίϋος ~ λίϋαξ 
a peiorativní denominativa νέος ~νέάξ (= mlaďoch), πλούτος ~πλοντάξ.
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Suffix -ec- (-ic-) je v deverbativech vertex , pö d ex , snad i a p ex  (jestliže 
je odvozeno od apiff) i v jiných substantivech, na př. cödex, cortex, Ilex, 
silex , culex, senex; sa lix , filix .

Suffixem -íc- jsou tvořena feminina, a to jednak samostatná substan
tiva, buď od sloves, jako a p p e n d ix , s tr u ix  (= hromada), snad i cerv ix , 
nebo jiná, jako ra d ix , co rn ix , jednak feminina k maskulinům, zejména 
fem. na - tr ix  k mask. na -tor, na př. vic tor ~  v ic tr ix , gen itor ~ gen etrix . 
Toto -ic- je vlastně složený suffix, a to výhradně v italské větvi jazyků, 
neboť v ie. prajazyce se tvořila feminina k maskulinům suffixem - i - / - iá - ,  
srov. skr. da tri, řec. δότειρα  < *<5οτερια , ale lat. datri-c-.

Tento suffix je snad i v adj. fě lix , což je původně asi femininum 
s významem ‘dávající mléko’.

Suffix -oe- významem příbuzný s -ac- je v adjektivech a trö x  k áter, 
fe rö x  k ferus, vělóx; o jeho domnělém původu viz D 136.

Suffixy na -k - jsou patrně příbuzný se suífixy -co- (- ico-, -aco-, -ico-), 
o nichž viz D 151.

Suffixy na - s - .

159 Suffixem -e s /o s - byla již v ie. prajazyce tvořena abstrakta neutra, 
namnoze od slovesných kořenů typu genus, srov. γένος, skr. ganah; 
z češtiny sem patří substantiva s kmenem na -s - jako slovo, pl. slovesa. 
O latinském -r- v tvarech generis, genera, fu lgu r a pod. viz D 91 a 219; 
o střídě e — o (u) viz D 210. Na př. genus, decus, fr igu s, opus, pectu s, 
corpus, tem pus, fu lgur, röbur; V enus (původně neutrum s významem 
‘láska’); vetus (původně snad také substantivum); některá se projevují 
jen v odvozeninách, na př. *m odes- < *m edes- v m odestus, m oderare, 
*m oles < *m eles- v m olestus, *auges-, srov. augur, v augustus.

Rozšířený suffix -n es/n os- je na př. ve facin u s, p ig n u s (snad k p in g o ), 
fu n u s, m iinus, fěnus; většinou se týkají slova takto tvořená majetku 
a závazků, jsou to tedy termíny právní; srov. αφενός, δάνος, κτήνος. 
skr. apnah  (= majetek).

Také abstrakta maskulina jsou tvořena suffixem -es/os-; končí se 
v nom. na -ös, později na -oř, v gen. na -ö r is , viz D 210; některá jsou i vedle 
neuter, na př. decor vedle decus, honös (honor) vedle *honos, předpoklá
daného pro honestus. Význačná tu je skupina substantiv značících fy
sický nebo duševní stav a družících se k příslušným slovesům II. kon
jugace, na př. albor albeö, decor, sp lendor, ardor, tepor, tum or, horror, 
pavor, terror, tim or; podle nich i na př. error ~ erro, am or, clam or.

Suffix -es /o s- mají také komparativy na -ior, -iu s; viz D 252.
Jiná slova se suffixovým -s- jsou na př. iu s (jež snad < *ieuos a tedy 

náleží k typu genus), fiós gen. flo ris , c in is  gen. cineris, vó m is gen. vom eris, 
arbös (arbor) gen. arboris, m u lier , te llu s, Cerěs. Proti tomu v jménech
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jako m as gen. m a ris , m iis gen. m u ris , vás gen. va sis a snad i ve fas náleží -s  
ke kořeni.

Složené suffixy jsou:
-es-no- v aénus < *aesnos, venénum  < *venesnom ;

-es-to- v scelestus, m odestus, onustus, venustus, vetustus, iiistus;

-es-ro- v cerebrum  < *ceres-ro-m , srov. skr. š ira h  gen. šira sah  (= hla
va); -es-r i- ve fu n ebris < *funesris, m u lieb r is < *m u liesris .

SUFFIXY SLOVESNÉ.
Suffixem ve vlastním smyslu byla původně i t. zv. thematická samo- 160 

hláska e/o , jež se v latinských slovesech nejčastěji vyskytuje v přehla
sované podobě i /u , srov. ag-i-m us, ag-u-n t; viz o íii D 331; ale v histo
rické době latiny se jáko suffix již necítí, srov. D 143 o samohláskových 
suffixech nominálních kmenů.

Z ostatních suffixů mají některé funkci prostředků tvaroslovných, 
vyznačujíce u slovesa rozdíly po stránce časové i způsobové; na př. ve 
vin cam u s proti v in c im u s je -3 - znakem konjunktivu, ve vivebam us -ba- 
znakem imperfekta, v d u x it proti d ú cit -s - znakem perfekta. O všech 
suffixech tohoto druhu se jedná v nauce o ohýbání slov.

Jiné suffixy jsou k odvozování sloves jednak od jmen, jednak od 
jiných sloves a slovesných kořenů. Ačkoli i z těch jsou některé složkou 
jen t. zv. praesentního kmene, nejsou to prostředky tvaroslovné a je třeba 
o nich pojednat zvláště.

Suffix -ie/io-.
Suffixem -ie/io-, v němž je e/o thematická samohláska, jsou v ie. ja- 161 

zycích tvořena velmi četná slovesa od jmenných kmenů (verba denomi- 
nativa); tak tomu bylo již v ie. prajazyce; srov. řec. τιμ ά ω  < *rιμα ιω  
k subst. τ ιμ ά  (ion.-att. τιμ ή ), jako skr. prtanajati (= bojuje) k subst. 
prtana (= boj) a jako stsl. kotorajq (= bojuji) k subst. kotora (= boj); 
zdá se, že takto je třeba vykládat i v latině na př. multó z *multa-ió 
k subst. multa. V latině je původní podoba těchto denominativ namnoze 
neznatelná pro vymizení -i- a stažení kmenové samohlásky se samohlás
kou thematickou; v řečtině jsou vedle stažených tvarů namnoze dolo
ženy tvary nestažené, ovšem bez -i-. O denominativech typu multó viz 
D 334, typu albeö D 335, typu fínio D 336 a typu metuó D 333, 4.

Suffixem - ie / io -  jsou tvořena také některá primární slovesa, jež mají 
v 1. sg. - ió  a časují se podle III. konjugace, na př. speció , srov. skr. 
p a s ja ti (= vidí), cap iö , cú pio; snad i to jsou vlastně denominativa, 
na př. spec ió  od subst. *spek-, které je v au-spec-s, ca p ió  od *kap-, které 
je v *au-cep-s. Ve fa c ió  a ia c ió  je tento suffix připojen k rozšířenému zá-
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kladu, jenž náležel původně perfektu fě-c-ϊ, srov. ε-ύη -κ -α , a iě-c-l, srov. 
ή κ a , neboť kořeny těchto sloves jsou *dhě- a * iě - ,v iz D 372. Původní slove
sa s 1. sg. na -iö , která mají kmen na - i -  a časují se podle IV. konjugace, 
na př. au d iö , sen tio , dorm iö , měla snad původně flexi athematickou, 
tedy au d im u s < *audi-m os, a jen 1. sg. a 3. pl. tvoří podle typu specio , 
na př. vén io  < *ven -ió  a ven iu n t < ven -ion t(i), srov. βαίνω  < *βαν ιω , 
sa liö  < * sa l-iö  a sa liu n t < * sa l-ion i(i), srov. α λλομ α ι < *σα λ ιο μ α ι.

Podle tohoto výkladu by tedy slovesa typu capiö  byla od původu 
různá od sloves typu a u d iö , viz D 337.

S uf f ix  -ne/no-.

162 Tímto sufixem je tvořen praes, kmen na př. sloves cernö < *crinö , 
sin ö , sperno, sterno, contem no, to llö  <  *tolnö; jejich kořen bez tohoto 
suffixu se projevuje v tvarech jako crevi, cretus, certus, crim en; s iv i, s itu s;  
sp rev i, sp re tu s a pod.

Suf f ix  -de/do-.

163 Tento suffix je v homonymních slovesech -cellö < *celdö, totiž jednak 
v tom, které znamená ‘čníti’ a je v složeninách antecellö, excello, p ra e-  
cellö, srov. celsus, jednak v tom, které znamená ‘kláti’ a je v složenině 
percellö , srov. claděs; snad také v p ello  < *peldö. Tak jest vysvětliti 
zdánlivé zdvojení kmenového -Z-, o němž I 123 2d.

S uf f ix  -sce/sco-.

164 Ve slovesech jako poscö  <  *porc-scö, (g)nöscó, cresco, nascor, d iscö , 
rubesco je v praes, kmeni suffix -sce/sco-, srov. precor, (g)növi, crěvi, n a tu s, 
d id ic i, rubeö. Je to ie. suffix ske/sko-; lat. poscö  = skr. prččh a ti (= ptá 
se, prosí; skr. -ččh- < ie. -*sk -), srov. řec. βάσκο) γη ρ ά σ κω , stsl. is/cp, inf. 
isk a ti (= hledati; čes. v z ísk a ti) . Tento sufix se připojuje buď primárně 
(jako na př. v poscö  je připojen přímo ke koř. *prek-, a to k jeho zániko
vému stupni *prk - > lat. *porc~) nebo sekundárně, zejména k sloves
ným kmenům na -a.-, -ě-, -i- , -i- , na př. inveterá-scó, ira-scor, rubš-sco, 
obdorm i-scö, desci-scö.

Rozšířený suffix -asco-, -ěsco- a -isco- je v slovesech jako inveterasco, 
ignesco, tremescö; suffix -isco- se leckde ujímá místo -ě-sco- a -i-sco-, na př. 
conticiscó  vedle conticescö k taceö, d é litiscö  vedle delitesco k lateö, concu- 
p isc ö  ke cú p io , proficiscor k fac iö , a p isco r k * a p iö . Tak jsou tvořena 
i denominativa jako duréscö (odtud později dUreö) k du ru s a vesperascit 
k vesper.

Slovesa na -sco- bývají nazývána „počínavá", „inceptivní", ,,inco- 
hativa“, viz I 148. Obecně znamenají přecházení do nějakého stavu; 
proto nelze vidět pleonasmus ve větě Caes. B. G. VI 29 cum  m aturescere
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frumenta inciperent. S tím významem také souvisí, že se ten suffix nesnáší 
s dokonavým videm.

Ve vulgární latině byl tento suffix velmi rozšířen a přestal být zna
kem sloves podmětných; tak na př. molléscö, původně ‘měknu’, nabylo 
v pozdní latině předmětného významu ‘měkčím’, innötéscó ‘činím známým', 
‘oznamuji’. V románských jazycích má již docela tvaroslovnou funkci 
v konjugaci jistých paradigmat; tak v italštině u četných sloves na -ire, 
na př. punire se časuje v ind. praes, punisco, punisci, punisce, puniamo, 
punite, puniscono; podobně ve franštině u sloves na -ir, na př. je punis, 
tu punis, il punit, nous punissons, .vous punissez, ils punissent, imperf. 
je punissais.

Suffixy sloves iterativn ích  a intensivních.
Proti základnímu slovesu na př. trahö znamená odvozené sloveso 165 

tracto děj obsahem týž, ale buď opětovaný nebo konaný se zvláštním 
úsilím; je tedy tradö sloveso opětovací (iterativum) nebo usilovací (in- 
tensivum); kmenoslovného rozdílu, jaký je na př. v češtině mezi slovesy 
opětovacími (iterativy) typu sekám, nosím a opakovacími (frequentativy) 
typu sekávám, nosívám, v latině není a pro slovesa s dějem násobeným 
se užívá bez rozdílu termínu iterativa i frequentativa.

Slovesa typu tradö jsou vlastně denominativa odvozená od jmen 
s příp. Z-ovou; tak tradö ~ tractus, pötö ~ pötus, cantö -*■ *cantus, versor ~ 
versus, crepito ~ crepitus.

Od sloves typu crepito se přenáší rozšířený suffix -it- s flexí podle 
I. konjugace i k jiným slovesům a připojuje se k jejich významové části; 
tak vznikla slovesa rogito, agitö, cögitö, quaerito. Druhdy se připojuje 
ke slovesům, která již jsou iterativo-intensiva; takovým dvojitým od
vozením vzniklo na př. ductitö < dudö < ductus, dictitö < dictö < dictus, 
ventito < vento < ventum (est), lectito < lédö < lectus.

Suffix -ig- a -ig-.
Od denominativ typu remigo utvořeného k remex < *rěm-ag-s (kde 166 

-ag- souvisí s agö), iiirigö k *iurigus, lltigö k *litigus, navigo k *návigus 
se přenáší rozšířený suffix -ig- s flexí podle I. konjugace a tvoří se jím 
i jiná denominativa, na př. pQrigö > purgö, levigo, levigö.

Podobně, ale s nejasným suffixem -ig-, jsou tvořena denominativa 
castigo od castus, fatigo od *fatis, vestigo.

Suffix -ic-.
V odvozených slovesech jako vellico od vellö a fodico od fodiö má 167 

suffix -ic- podobný význam jako -it- v slovesech typu agitö. U sloves 
značících barvu má taková odvozenina význam barvy ne syté a ne dosti 
určité, na př. albico je k albeö v podobném poměru jako čes. bělavý
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k bílý; častěji se užívá part. praes., na př. candicans, splendicans. Po
dobně claudico = ‘pokulhávám’ proti claudeo =  ‘kulhám’. Avšak ne
patří sem sloveso duplico, jež je pravidelné denominativum od duplex.

S u f f ix  d e s i d e r a t i v .

168 Proti základním slovesům, na př. pariö, emö, edö, znamenají od
vozená slovesa partúrio, empturio, ésuriö snahu, touhu nebo nucení vy
konat děj, který je obsahem slovesa základního; odtud název sloves 
takto odvozených verba desiderativa. Jejich útvar Upomíná na 
t. zv. participia fut. act. ěmptiirus, ěsilrus a bylo by nasnadě je po
kládat za denominativa tvořená od takových participií suffixem -ie/io-, 
kdyby se od nich nelišila svým krátkým -tů-. Východištěm jejich tvoření 
je tedy asi slovesné subst. na -tu- (kdežto part. typu ěmptiirus jsou tvo
řena od tvaru na -tu-, viz D 406). Starobylým suffixem desiderativ a pří
buzného s nimi futura bylo v jiných jazycích -s-, na př. v skr. ke koř. dá- 
(‘dávati’) je desiderativum ditsami a fut. da.sja.mi, srov. řec. δώσω; viz 
též D 398; a tu je možné, ale nikterak jisté, že snad to -r- latinských 
desiderativ je z původního -s- a že v nich je vlastně složený suffix -sio-. 
Zbývá otázka, proč se ta slovesa časují jako audió a ne jako capiö; 
snad se -připodobnila po této stránce ke skupině sloves znamenajících 
jistý stav spojený s touhou, jako je prúriö, gestio, equiö, catulio·, srov. 
také denominativa febrio, sitiö, tussiö, dentio.

ODVOZOVÁNÍ SLOV JINÝMI PROSTŘEDKY NEŽ SUFFIXY.
Reduplikace.

169 Subst. cicindela (= světluška) je odvozeno bezpochyby od kořene 
cand-, který je v candeo a -candö (accendo, incendö a j.), a to tím způso
bem, že je vpředu přidána slabika obsahující kořennou souhlásku c- a 
samohlásku -i- (-i- v slabice -cind- vzniklo pak asimilací); část kořene 
je takto zdvojena. Takové zdvojování části slova bylo již v ie. prajazyce 
výrazem intensity; reduplikace tohoto způsobu se nazývá intensivní. 
Je to v podstatě týž prostředek jako zdvojování celých slov; v latině 
na př. iamiam, quisquis; Hor. C. II 17, 10 ibimus ibimus utcumque 
procedes; Epist. I 1, 53 o cives cives, quaerenda pecunia primumst. 
Zdvojení slabiky může být buď úplné, na př. mur-mur, nebo jen částečné, 
na př. su-surrus; toto částečné zdvojení je vlastně jen náběh k zdvojení 
dokonalému a náhrada za ně. Zdvojené útvary často podléhají rozlič
ným asimilacím a disimilacím.

Jako cicindela je tvořeno slovo ciconia, srov. Plaut. Truc. 691 ut 
Praenestinis conea est ciconia, snad v souvislosti se slovesem canere; 
expresivní cicaró od cčirus; furfur (opakování úplné).

Reduplikace se vyskytuje zejména také v jménech a slovesech ono
matopoických, jako je turtur, murmur, susurrus; cuculus, srov. κόκκυξ
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a čes. kukačka; upupa·, ulula, srov. ολολύζω (jednoduché *ul- je v řec. 
νλάν)·, lintinniö a tintinno nebo tintino vedle tinnio; gurgulio vedle gurges, 
srov. γαργαρίζω (= kloktati); balbus, srov. skr. barbarah (= koktavý), 
čes. bldboliti z *bol-bol-iti i řec. βάρβαρος.

Reduplikací vznikla i expresivní slova dětské mluvy, na př. tata, 
mamma, pappa (o jídle; slovo pappa(s) = ‘otec’ bylo přejato z řečtiny).

Druhý druh reduplikace je reduplikace, kterou se u některých sloves 
tvoří jednak praesentní, jednak perfektní kmen; při oné je zpravidla 
samohláska -i-, při této -e-. Není pochyby, že i tento druh reduplikace 
byl původně výrazem intensity; ale v historických jazycích se jeví už 
jen jako prostředek tvaroslovný: reduplikace tvaroslovná. O redupli- 
kaci v praes, kmeni viz D 330, v kmeni perfektním D 330 a 383.

Zdvojování souhlásky.
V latině jako i v jiných ie. jazycích se druhdy zdvojuje souhláska 170 

uvnitř slova, zpravidla ta, kterou se začíná druhá slabika, aby se dodalo slovu 
větší výraznosti, expresivnosti. Toto expresivní zdvojování se vyskytuje:

1. v mazlivých slovech dětské mluvy, na př. atta, mamma (ve význ· 
matka);

2. v zkrácených tvarech vlastních jmen, jakých se užívalo v důvěr
ném oslovování, na př. Στράττις ~ Στράτίππος, a vůbec ve vlastních 
jmenech, na př. Gracchus ~ snad gracilis, Sallustius ~ salus, Agrippa, 
Appius, Mummius; sem náleží i jména stálých osob v atellaně Maccus, 
Bucco, Pappus, Dossennus;

3. v jménech významu posměšného a hanlivého, na př. flaccus, lippus, 
gibber, cuppěs (= ‘mlsoun’, od cúpio), Varrö (od varus =  kdo má nohy do x);

4. v slovech onomatopoických, na př. hinniö, grunniö, garrulus, ganniö;
5. v jiných slovech výrazných (expresivních), na př. gluttiö, battuö, 

vulg. lat. töttus m. tóius.
Že měla pozdější vulgární latina velkou náchylnost k takovému ex- 

presivnímu zdvojování souhlásek, poznáváme jednak z nápisů, jednak 
z románských řečí, zvláště z italštiny; na př. ital. acqua ~ lat. aqua, 
febbre ~ febris, fabbro ~ faber, legge ~ lex, legem, tutto ~ totus.

Básníci užívali někdy této možnosti zdvojování z důvodů metric
kých, na př. reddux Plaut. Capt. 923, Rud. 909, rellatum Ter. Phorm. 21; 
častěji bývá relligio, relliquiae. Každý z těchto odchylných tvarů vyža
duje zvláštního vysvětlení.

SKLÁDÁNÍ SLOV.
Slova, která obsahují dva nebo více kmenů, jsou složená, kompo- 171 

šita. Složeniny jsou dvoje, jednak t. zv. spřežky neboli složeniny ne
vlastní, jednak složeniny vlastní.



108

Spřežky vznikají spojením samostatných, užívaných a syntakticky 
sdružených slov v slovo jedno. Ktomu spojení dochází, když jistá slova, 
zpravidla dvě, bývají v řeči často vedle sebe; tu spolu srůstají význa
mem a někdy i hláskově; výrazem jejich spojení je, že nová slovní jed
notka takto vzniklá má jeden hlavní přízvuk.

Složeniny vlastní se skládají z kmenů, obyčejně dvou; z nich první 
zpravidla zachovává svůj kmenový tvar, kdežto druhá složka dostává 
koncovku, která náleží složenině podle jejího významu. Rozložíme-li 
vlastní složeninu, nejsou zpravidla části takto vzniklé samostatná a v řeči 
užívaná slova, aspoň první složka takovým slovem nebývá. Ve vlastních 
složeninách jsou složky ještě těsněji než v spřežkách srostlé významem 
i hláskově; i u nich se jednota slova vyznačuje jedním hlavním přízvukem.

Podle toho je agricu ltu ra  < d g ri cu ltůra (vyskytuje se též cu ltura  
agri) spřežka, ale agricola < *agro- a *col- složenina vlastní. Podobně 
jsou spřežky slova na př. decem viri, iiir isd ic tiö , iu siu ran du m , respublica , 
fideicom m issum , trédecim , an im adverto  < an im u m  adverto, possu m  < p o tis  
sum , an tepón ö  < ante p ö n ö , m aled ico , n ö lö  < ne volö, etiam  < et iam , 
sicu t < sic ut. Vlastní složeniny jsou slova na př. p a rticep s < * p a r ti-  
a *cap-, a rm iger < *arm igeros < *arm o- a *ger-.

SLOŽENÁ JMÉNA.

172 Význam jmenné složeniny je buď spojovací nebo určovací.
Spojovací význam (sanskrtským termínem dvandva  =  dvojice, 

pár) mají ty složeniny, jejichž význam je sečtením významu složek sou
řadně spojených; na př. spřežka duodecim  =  duo + decem; S u ovetau rilia .

V složeninách významu určovacího je jedna ze složek, v latině 
obyčejně druhá, hlavním nositelem významu a složka první je jejím 
syntaktickým určením. Nejčastěji se tu vyskytují tyto typy:

1. Druhá složka je kmen slovesný, první nominální; na př. p a r tic ep s  
(srov. partem  capiéns), arm iger (srov. arm a  gerens), agricola (srov. agrum  
colens), fra tr ic id a  (srov. fra trem  caeděns). Opačné skládání se slovesným 
kmenem na prvním místě, jež je v řečtině dosti rozšířeno, na př. άρχέκακος, 
έλκεχ ίτω ν, τα λα π ενϋή ς , do latiny nepřešlo jako živý typ komposit.

2. Obě složky jsou kmeny nominální; na př. biděns, m agn an im u s; 
an g iportu s, m erid ies; agricu ltu ra , aquaeductus, v e r is im ilis .

3. Druhá složka je jméno, první je určovací adverbium; tak vznikly 
spřežky jako p a en in su la  < paene in su la , paen u ltim u s, perm agnus, p ra e 
clarus, nefastus, in vic tu s, in im ic u s  (o privativním praefixu in - viz D 28), 
in fa m is, sem ivivu s; cognóm en, con servu s; com pos < *com -po tis, im p o s .

173 Četné ze složenin 2. typu jsou t. zv. possessivní nebo lépe vlastnostní 
složeniny (sanskr. terminem bah u vrih i =  ‘mající mnoho rýže’); skládají
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se ze substantivního základu (2. složka) určeného zpravidla adjektivem 
nebo i jiným určením (1. složka), ale celek má syntaktickou funkci ad
jektiva a druhdy i zvláštní adjektivní koncovku a označuje se jím vlast
nost přikládaná příslušnému vlastníku; pro tento vnější vztah k vlast
níku nazývají se takové složeniny také exocentrické. Na př. v ir  m agna
n im u s, srov. άνήρ μ εγά ύ υ μ ο ς ; homo unoculus; hom o sed ig itu s ‘šestiprstý’; 
grandaevus N ereu s (Verg.), au ricom i fetus (Verg.); srov. ροδοδάκτυλος 
Ή ώ ς , čes. černovlasý, horkokrevný, k rá tk o zra k ý , rych lon oh ý. Syntaktický 
výklad těchto složenin náleží do syntaxe substantiv a adjektiv.

Od složenin 3. typu jest rozeznávat složená slova vzniklá t. zv. 
hypostasováním (zvěcňováním) adverbiálních určení, vyjádřených před
ložkovými pády. Tak na př. adj. suburbanus nevzniklo jako perm agnus  
složením jednoduchého adjektiva s adverbiem, nýbrž tím, že se předlož
kový pád sub urbe stal flektovaným jménem, v tomto případě patrně 
podle vzoru jednoduchého adj. urbanus; srov. obvius < ob viam , děvius
< dě v ia , perfidu s < p er  fidem  (srov. πα ρά σπονδος), abnorm is < ab 
norm a, p rö cö n su l < p rö  consule, p ro p o r tio  < p rö  p ortiön e  (k vyjádření 
řec. α να λογία , viz Cic. T im . 13), sedu lus < sédu lö  < sě(d) dolö(d), sěcurus
< *sě  cura., egregius < ě grege, in som n iu m  < in  som nö. Srov. έντιμος
< εν τ ιμ ή , παράσπονδος < παρά  σπονδήν, εφήμερος < εφ ' ημέραν, φρούδος
< προ όδοΰ; čes. p odzem n í < p o d  zem i, n á ru čn í < na ruce, pobočn í
< po  boku.

Hypostasováním vznikají i jednoduchá jména z jednoduchých ad
verbií, na př. su pern u s ze  superne, p en itu s, a, um  z adv. pen itu s.

V útvaru vlastních komposit lze pozorovat některé hláskoslovné a 174 
tvaroslovné zvláštnosti.

Je-li první složkou kmen na -o-, přehlasuje se toto -o- podle D 40 v -i, 
na př. agricola < *agro-cola. Tento typ složenin spolu s typem p a rticeps, 
kde je kmenové -i- od původu, působily, že při skládání dostávaly i jiné 
kmeny zakončení - i- , na př. tubicen (kmen *tuba-), corniger (kmen cornu-). 
Mnohdy je toto - i připojeno jen k významové části kmene s vynecháním 
části kmenotvorné, na př. foedifragus m. *foederifragus, o p ifex  m. *operí- 
fex , h om icida  m. *h om in icida , g lorificus m. * g ló r ii ficus.

V starších kompositech někdy samohláska zakončující kmen syn
kopou vymizela, na př. sacerdös < *sacr- < *sacro-, pu erpera , p r in cep s
< *prim o-, auceps < *ανί-, n uncupo  od *n óm i-ceps.

Jestliže se druhá složka začíná samohláskou, bývá samohláska první 
složky vymítána, ale ne vždy; na př. m agn -an im u s, ale tr i-en n is; obojí 
tvary se vyskytují u složenin se sěm i-, na př. sem ierm is i sěm erm is, sem i
a n im is  i sěm an im is.

Z vlastních složenin mají koncovky -u s, -a , -um  jen ta adjektiva, 
jejichž druhou složkou je substantivum s kmenem na -o- nebo -a-, na př. 
m agn an im u s, -a , -um ; ale typické zakončení složených adjektiv, a to již
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od prajazykové doby, je -is , -e bez rozdílu, jakého kmene je substanti
vum druhé složky, na př. im berbis < -barba, in erm is vedle inerm us  
< -arm a, in fam is < -fam a, b ip en n is < -pen n a , b im a ris < -m are.

175 Tvoření jmen skládáním nebylo v latině tak živé a plodné jako v řeč
tině. Římané si toho byli sami vědomi; Quint. In st. I 5, 70 končí svůj 
výklad o kompositech slovy: ,,sed res tota magis Graecos decet, nobis 
minus succedit: nec id fieri natura puto, sed alienis favemus, ideoque 
cum κνρτα ύχενα  mirati simus, 'iuncurvicervicum ' vix a risu defendimus"; 
„směšné" slovo, které tu uvádí, je z Pacuviova verše, jejž celý uvádí 
Quint. ib. 67: N ere i repan d irostru m  incurvicervicum  pecus. Takové slo
ženiny vytvářeli římští básnici podle řeckých vzorů. Ze složenin typu 
p a rtic ep s se natvořilo nejvíce slov na -fer (v zachované literatuře asi 170) 
a na -ger (asi 80).

SLOŽENÁ SLOVESA.
176 Nejrozšířenější druh složených sloves jsou spřežky, v nichž je sloveso, 

druhá složka* určováno předcházejícím předložkovým adverbiem, které se 
v této funkci nazývá praeverbium. Např. an tepönö, circum eo, d is ic iö , d iligo .

Praeverbia jsou podle svého jiného užívání dvojího druhu; jedna 
se vyskytují v řeči také jako samostatná adverbia nebo jako předložky, 
na př. ab (abs, a), ad, ante, circum  a pod., jiných se užívá jen ve složení, 
na př. am b-, d is -, red- (re-), sed  (sě-).

Mnohem méně je sloves složených s jinými adverbii; na př. m álo
< m agis volö (*mage volo), sa tisfa c io , benedicö, m aledico . Se záporkami 
jsou složena slovesa nescio , n ö lö  < *ne volö, neglego.

Málo je také složených sloves, která mají první složku nominální; 
na př. an im advertö  < an im u m  adverto , véneö < venum  eö, possu m  < p o tis  
sum , m an u m ittö . Mezi tyto spřežky nelze počítat slovesa jako iu d icó , 
rém igö, p a r tic ip o , neboť tu se provedlo složení již u jmen, od kterých 
jsou tato denominativa odvozena, in dex , rem ex, pa rticep s. Někdy není 
složené jméno, od něhož je utvořeno denominativum, doloženo, ale je 
třeba je předpokládat; na př. aedificö < *aedificus jako sacrifico < sa c r i
ficus. Naopak zase některá složená jména jsou zpětně odvozena ze slo
žených sloves, na př. degener < degenero, adu lter < adulterö , d e liru s
< délirö .

Od spřežek se liší i ta zdánlivě složená slovesa, která vznikla verba- 
lisací předložkových pádů (srov. jména vzniklá hypostasi, D 173), na př. 
peragro  je z p er  agrös (ire, am bulare), nikoli z per-agrö  (agrö bylo poz
ději utvořeno z peragro)·, é lim in ö  < ě lim in e  (* lim in ö  není); degenero
< dě genere.

Sporná je otázka, jak jsou složena slovesa jako calefacio, ca lěfió , 
tepefacio , m adefaciö , patéfaciö·, o domněnce, že první jejich složka je 
slovesné substantivum, viz D 353.
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V útvaru složených sloves lze pozorovat některé hláskoslovné zvlášt- 177 
nosti.

Kořenná samohláska slovesa bývá namnoze přehlasována, na př. 
abigö < *ab-agö, confício, reperiö . Složeniny, v kterých takové přehla
sování není, na př. circum ago ~ ab igö , posthabeo ~  proh íbeö, an tecap io  ~ 
rec ip io , jest pokládati za mladší, viz D 43. U některých složenin bylo 
v této věci kolísání; Cicero Oř. 159 upozorňuje, že usus nepřijal analo
gický tvar p ertlsu m  místo pertaesum , srov. D 43.

Na osudu hlásek, které přišly do styku při spojování sloves s prae
verbii, je znát, že to spojení bylo někdy těsnější a jindy volnější; hlásková 
samostatnost praeverbia byla posilňována, jestliže se ho užívalo i mimo- 
slovesnou složeninu jako předložky nebo jako samostatného adverbia.
O změnách souhlásek při skládání slov s praeverbii viz D 120; o rozdílech 
těchto změn proti změnám v jednoduchých slovech viz D 96.

U leckterého složeného slovesa i sloveso i praeverbium časem ztra- 178 
tilo svůj vlastní význam a sloveso přestalo být cítěno jako složené; stalo 
se to zvláště tam, kde hláskové změny nastalé po složení dělaly buď 
jednu nebo druhou ze složek anebo obě neznatelnými; na př. děbeó 
< *dé-habeö, su m ö  < *su(b)s-em ó, p ö n ö  <  * po -s in ö , so lvö  <  *se-luö.

Sloveso složené může přibírat ještě jiné určující praeverbium. Do- 179 
chází k tomu nejen u těch komposit, která přestala být cítěna jako 
složená, na př. cön-sum ö, re-ρδηδ, ab-solvö, nýbrž i u jiných, na př. 
per-irönseö .

Některá slovesa jsou v jazyce živá jen ve svých složeninách a od- 180 
vozeninách, kdežto jednoduchých se buď vůbec neužívá nebo jen velmi 
zřídka; na př. sp ec iö  ~ a sp ic iö , cö n sp ic iö , re sp ic iö , su sp ic iö , d ésp ic iö  — 
sp ec tö ; la c iö  ~  a llic iö , délic iö , é lic iö , il lic io , p e ll ic iö  —■ lacessö, la d ö ;  
a p iö  ~  coep i > co ep i — a p tu s , ap iscor; perio (r) ~  p e r itu s , experior; *uö  
v exuö, in duö, srov. čes. zou ti, obouti.

Druhdy vymizí vědomí o správném složení slovesa, složenina se roz
kládá chybně a touto nesprávnou dekomposicí vzniká nové jednoduché 
sloveso; tak vzniklo čes. bořiti rozložením komposita oboriti < ob-o fiti 
na o-bofiti; podobně lat. am burö  rozloženo na am -bu rö  a v této dekompo- 
sici má původ subst. bustum  i sloveso com burö.

Složené sloveso někdy tou měrou ztrácelo svou výraznost, že se 181 
cítila potřeba složit je nově; nové složeniny takto vzniklé se liší od starých 
tím, že je v nich kořenná samohláska slovesa nepřehlasována. Takovým 
opětným složením, rekomposicí, vzniklo na př. contracto ~ con tredö , 
re tra d ö  ~ re tred ö , cönsacrö ~  cönsecrö, p era g rö  ~ peregre, com parco ~ 
com percö, d isp a rg ö  ~  dispergö , com m andö ~ com m endo; o tomto slově po
znamenává gramatik Velius Longus v II. stol. po Kr. (VII 73, 10 K.): 
„quamvis com m endo dicamus, tamen com m ando in consuetudine est ‘. Ro
mánské jazyky ukazují, jak byla taková rekomponovaná slovesa roz-
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šířena v latině vulgární; tak it. com andare a franc. com m ander < lat. 
com m andáre, it. scadere, franc. échoir < lat. excadere, it. contrattare, 
franc. con írader < lat. con tradare .

TVOŘENÍ ADVERBIÍ.
182 O odvozování adverbií z kmenů jmenných, zájmenných a sloves

ných viz I 182—183 a odkazy tam uvedené.
K I 182, 2. Ustrnulý ak. sg. fem. je v příslovcích tam , quam  (pů

vodně asi s doplněným nebo myšleným subst. ,,viam“, ,,partem" nebo 
„rationem"); odtud -am  i v d a m , p a la m , cöram . Jiného původu než -im  
v příslovcích typu p a d im  je - im  v adverbiích illim , o lim , is tim , h inc  
< *him -ce, altrinsecus, ex trin secus, inde, jež mají vesměs ablativní vý
znam na otázku „odkud". Ustrnulý lok. sg. jsou také příslovce hic, is tic , 
Ulic (I 92) a sic; též ubi, ib i, a lib i, kde -b i < ie. *-dhei, srov. stsl. k td e . 
Ustrnulý abl. sg. fem. jsou příslovce dex tra , extra , su pra , qud, ea, hac a pod. 
(scil. „via", „parte"), viz I 92; ale příslovce na otázku „kam", jako 
quó, eö, huc, viz I 92, jsou asi ustrnulé tvary dativní, srov. π ο ϊ. Abl. 
(a instrum.) sg. je právě tak v příslovcích na -ě typu alte (I 66), jako 
v příslovcích na -δ  typu fa lsö  (I 67), viz D 199. Také q u i a složené quin  
(II 467) je ustrnulý abl. sg., viz D 299.

Některá adverbia jsou předložkové pády jmen, srostlé v jedno slovo. 
Projevem toho srůstu je jeden hlavní přízvuk, někdy také útvar hláskový, 
na př. ilicö  < in  locö, denuo < dě novö; srov. ex tem plo , profecto, 
adm odum , affa tim , invicem ; předložkové pády substantiva m a n u s jsou 
základem adverbií com m inus a em inus.

K I 183. Adverbia jako sen sim , p a ss im , con tem ptim , n ö m in a tim  
vznikla tím, že -tim  typu s ta tim  bylo uvedeno ve vztah k part. perf. pass. 
na -ius.

K I 68. U adverbií typu acri-ter je adverbijní suffix -ter, kdežto - i-  
je kmenová samohláska; od tohoto typu je přeneseno rozšířené - ite r a 
jsou tvořena adverbia typu firm -iter. Typ diligen ter vznikl snad haplologií 
místo *diligen titer.

Suflixem -ter se tvoří adverbia i od t. zv. předložek, to jest od jiných 
základních adverbií; na př. in ter, subter, praeter, p ro p ter (od p rope , s vý
znamem pův. místním), circiter.

Uspokojivý výklad suffixu -ter není nalezen; mínění, že východištěm 
tohoto tvoření je a liter, ustrnulý nom. sg. mask. (Stolz-Leumann), vy
hovuje právě tak málo jako starší výklad, že breviter, longiter < breve 
iter, longum  iter (Osthoff).

Suffix -Ius v adverbiích typu p e n itu s  (1183) je ie. původu; lat. in tu s  
= řec. εντός, srov. skr. itah  (= odtud, proto), sarva tah  (= se všech stran).
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II.

NAUKA O OHÝBÁNÍ SLOV.
Základní pojmy jsou vyloženy I 23—31. 183

SUBSTANTIVA A ADJEKTIVA.
SKLOŇOVÁNÍ SUBSTANTIV.

I. deklinace: kmeny na -S-.
Nom. sg. u kmenů na -S- neměl žádné pádové přípony a končil se tedy 

na -S. Tento stav se zachoval v řečtině, aspoň u feminin, na př. χώρά> 
ύεά, νέα, dor. τ ν χ ά  ~ ion. -att. τύχη-, v slov. žena je -& z ie. -a (ve vok. 
ženo je -o z *-a). Také v praital. bylo -a, jehož střídnice je patrna v o. 
víú (= via) a v u. cisterno (= cisterna). Ale v latině je vesměs -á, na př. 
fěmína. To je latinský novotvar; zkrácení -a > -a mělo asi začátek u slov 
iambické míry podle zákona o krácení iambických slov, viz D 63, na př. 
*toga > tóga, a: od nich se rozšířilo i ke slovům jiným, jako terra, femina; 
mohlo při tom působit i -a v ak. na -dm.

V gen. sg. je původní stav zachován v řec. χώ ρας, kde -as < *-5-s(o); 184 
-as je i v o. eituas (= pecuniae) a v u. tutas (= civitatis). Koncovka 
-as byla také v latině; zbytek toho stavu je v gen. familiás v starobylém 
právním výrazu pater (mater, filius) familias (srov. I 33); z archaické 
literatury se citují podobné tvary LStönas, escas (Liv. Andr.), terras, for
tunas (Naevius), vias (Ennius).

Pravidelná lat. koncovka -ae, na př. féminae, vznikla ze staršího -ai, 
jež se vyskytuje ještě na starých nápisech, na př. Fortunai, Duelonai; 
na pozdních nápisech, i křesťanských, je takové -ai umělý archaismus, 
na př. patriaí, Aureliai. U Plauta je metrem dosvědčeno dvojslabičné 
-Si, na př. Poen. 51 comoediái, Mil. gl. 103 magnai rei publicai gratia; 
Stich. 537 morSi. U Terentia je -Si nejisté; s oblibou ho užívá ještě Lucre
tius; vyskytuje se ještě u Vergilia a jiných epiků, na př. Verg. Aen. III 
354 aulSi medio libabant pocula Bacchi, VI 747 aetherium sensum atque 
aurSi simplicis ignem, VII 464 exultantque aestu latices, furit intus 
aquSi, IX 26 dives equum, dives pictSi vestis et auri; srov. Quint. I 7, 18 
,,unde pidai vestis et aquaí Vergilius amantissimus vetustatis carminibus 
inseruit1*; Serv. k Aen. VII 464 poznamenává, že Vergilius ukončil verš 
slovy aquae amnis, což však prý bylo změněno od Tukky a Varia v aquai. 
Martialovi XI 90, 5 je tato koncovka znakem archaického veršování:

attonitusque legis terrai frugiferai,
Accius et quicquid Pacuviusque vomunt.



114

Genitivy na -αϊ snad vznikly podle genitivů na -i II. deklinace, a to 
nejprve asi u maskulin jako agricola, nauta, podobně jako vznikly v řečtině 
u maskulin I. deklinace genitivy na -áo, na př. Άτρείδάο jako Πατρόκλοιο, 
att. -ου v νεανίου.

Je tedy vývoj této koncovky -αϊ > a i > ae.
Na vulgárních nápisech císařské doby se vyskytuje i koncovka -aes 

a -es, na př. Valeriaes, bonaes feminaes, Minerves, Agricoles; patrně samo 
-ae nebylo cítěno jako dost výrazné a proto bylo zesilováno genitivním 
-s z přípony III. deklinace, snad i za vlivu řec. genitivů na -ας a -ης.

185 V dat. sg. zachovala řečtina na př. v χώρα = χώράι původní stav; 
-ái vzniklo již v ie. prajazyce splynutím kmenového -5 s dativní příponou 
-ei. V latině z ie. -ai je -ai (jednoslabičné) a z toho -ae; srov. o. deivaí 
(= divae). Na starých nápisech se vyskytuje ještě -ai, na př. Dianai 
donum dedit (z poč. II. stol. př. Kr.), Menervai, Loucinai; na nápisech 
císařské doby je takové -ai umělý archaismus, na př. Agrippinai. Dvoj
slabičné -ai, dosvědčené jako koncovka genitivu, v dativu dosvědčeno 
není.

Odchylkou se vyskytuje náp. dat. sg. na -a, na př. Iunonei Loucina, 
Matre Matuta; že by to -a (= a) vzniklo pravidelně z -ai před následující 
samohláskou a v pause jako -3 z -öi v dat. sg. II. deklinace, viz D 196, 
není jisto.

186 Ak. sg. měl původně koncovku -ám < -a-m, zachovanou v řec. -áv, 
na př. χώραν; srov. o. paam (= quam). V latině se -dm zkrátilo v -am 
podle obecného hláskoslovného zákona, viz D 64, odtud fěmínám.

187 Vok. sg. fěminá může být, jako v jiných deklinacích kromě II., 
nominativ ve zvolací platnosti; ale že byly v ie. prajazyku u kmenů na 
-a- zvláštní zvolací tvary na -a, jest souditi z řec. νυμφά, δέσποτά 
a z obecně slov. ženo.

188 Abl. sg. u I. deklinace byl v praitalštině vytvořen obdobou podle 
jediného původního abl. II. dekl. na -od. Jeho koftcovka byla -ad; v lat. 
je dosvědčena náp. praidad (= praeda), sententiad, srov. Troiad (Nae
vius); srov. o. toutad (= civitate). Z -ad vymizelo v latině kolem r. 200 
př. Kr. -d, viz D 127; od doby Plautovy je koncovkou abl. sg. obecně -á, 
na př. fěminá.

189 Zachovaly se i zbytky lok. sg. Tento pád měl v ie. prajazyku příponu 
-i; u kmenů na -5- byla jeho koncovka -ái, na př. Νεμέάι, Θηβαιγενής, 
o. viat (= in via). V latině -ái > ai > ae, na př. Rámae, náp. i Romai =t= 
v Římě, viciniae (Plaut., Ter.) =  v sousedství, domi militiaeque = v míru 
i ve válce; srov. I 33.

190 V nom. (a vok.) pl. byla původní ie. přípona -es, u kmenů na -3- 
tedy -ás; to je zachováno v o. aasas (= arae), scriftas (= scriptae), 
u. urtas (= ortae), ale v latině jsou jeho stopy velmi nejisté v matróna
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(nom. pl.) na dialektických nápisech v Pisauru, zejména matrona Pisau- 
rese dono dedrot. Pravidelná koncovka nom. pl. je v latine ae, na př. fe
minae ze staršího ai, jež se vyskytuje ještě na nápisech Sen. cons. Bacch. 
v tabelai, datai. Toto -ai m. původního -as vzniklo asi obdobou podle 
-oi u kmenů na -o-; podobně v řečtině, na př. χώραι.

Koncovka gen. pl. lat. -arům, na př. feminarum, je latinský útvar 191 
původní ie. zájmenné koncovky *-asöm, srov. skr. tasam a řec. homer. 
τάων. Tuto zájmennou koncovku přijala jména na -a- i v řečtině, na př. 
ϋεάων, τυχών < τνχάων; že byla také již v praitalštině, o tom svědčí 
doklady jako o. egmazum (= rerum), u. urnasiaru (= urnariarum). Jí 
byla zatlačena u slov I. deklinace a podle nich i u II. deklinace vlastní 
jmenná přípona gen. pl. ie. *-óm. Kde se v lat. vyskytuje v gen. pl.
-um m. -arům, je to jednak napodobení podle -um částečně zachovaného 
(u II. deklinace (-órum -um =  -arům : -um), na př. u komposit na 
-gena a -cola, jako agricolum (Lucr.), Graiugenum (Verg.), a podobně 
drachmum Varro), amphorum (Cic.) jako nummum, jednak je to obdoba 
řec. -ών u slov přejatých z řečtiny, na př. Aeneadum (Lucr.), Darda
nidum (Verg.).

V dat. a abl. pl. je -is, na př. fěminis, ze staršího -eis, jež je psáno 192 
též -es, na př. na nápise (na starém epitafu herce) plouruma que fecit populo 
soveis gaudia nuges (= suis nugis). Toto -eis je z praital. -ais, jež je na
př. v o. delvinais (= divinis), u. tekuries (= decuriis) a jež vzniklo obdo
bou podle -ois kmenů na -o-. Koncovkou -ais byla zatlačena také u kmenů 
na -a- původní přípona dat. a abl. pl. ie. *-bhos, jež je v latině v podobě 
-bos a -bus u slov III., IV. a V. deklinace.

V latině se arci vyskytují také u některých slov I. deklinace tvary 
na -ábus, v. I 33, 3, ale protože v příbuzných italských jazycích nejsou, 
nelze je pokládat za zbytky ie. stavu, nýbrž za latinské novotvary, vzniklé 
ze zvláštního důvodu. Měla se jimi odlišovati feminina od maskulin, 
s nimiž by byla jinak měla stejné tvary, na př. běžné je spojení filiis 
et filiabus, dis deabusque, libertis et libertabus; u spisovatelů o hospodář
ských věcech equabus, asinábus. Ojediněle se vyskytují takové tvary 
i bez té potřeby, na př. manibus dextrábus (Liv. Andr.).

U jmen na -ia se -iis mohlo stahovat v -is, ale soudržností s jinými 
pády se zachovávalo -iis; ujalo se jen gratis jako adverbium vedle sklo
ňovaného gratiis; srov. náp. provincis; Verg. Aen. V 269 taenis. V

V ak. pl. je féminas podobně jako χώρας. Ie. koncovka tu byla 193 
*-as <  *-á-ns a tak by se mohlo zdát, že v latině i řečtině se udržel 
původní tvar s touto koncovkou. Ale tvary oské, na př. vlass (= vias),
i umberské, na př. vitlaf (= vitulas), ukazují na -ans a proto jest 
souditi, že i lat. -as vzniklo z praital. -ans. Protože je i v řečtině do
svědčeno -ans kretským τιμανς, zdá se, že -ans bylo již v ie. prajazyce 
vedle -as.
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II. deklinace: kmeny na -o-.

194 Nom. sg. mask. je tvořen „sigmaticky“, t. j. má příponu -s, na př. 
lupo-s, srov. λύκος. Koncovka -os na starých nápisech je zachována, na 
př. Manios, Duenos, filios; někdy i bez -s, na př. Cornelio, viz D 129. 
Ale již na začátku II. stol. př. Kr. se vyskytuje -us m. -os, na př. Marcius, 
Postumius na náp. Sen. cons. Bacch.; jen po u a v se udrželo psaní -os 
až do konce republiky, na př. servos, equos; o tom viz D 125.

tJ jmen, jejichž kmen se končil na -ro-, po předcházející souhlásce 
nebo u jmen více než dvojslabičných i po předcházející krátké samo
hlásce změnil se tvar nom. sg. synkopou, kterou zmizelo -o-; viz D 68 
a I 36. Tak vznikl tvar ager < *agros a podobně socer, sacer, faber, vesper, 
liber, salur; ale zůstalo merus, ferus, clarus, purus, taurus, severus, securus, 
maturus. Starší tvary na -ros (-rus) jsou v některých případech doloženy; 
tak náp. sakros, u Plauta Men. 957 socerus, Cap. 966 mörigerus. U ně
kterých slov bylo kolísání; na př. vyskytuje se inferus, superus i Infer, 
super (toto u Catona Agr. 149, 1); App. Probi učí ,,barbarus non barbar, 
teter non tetrus, -aper non aprus“. Změně -ros > -er podléhala i jména 
přijatá z řečtiny, na př. Αλέξανδρος > Alexander; ale druhdy bylo i při 
nich kolísání, na př. Euandrus i Euander.

Odchylný a nevysvětlen je tvar vir m. * viros, srov. u. viro, veiro. 
Ojedinělá je synkopa při -lo- ve famul (Enn. a Lucr.) místo famulus. 
App. Probi učí „figulus non figel, masculus non mascel“; tvary jím odmí
tané byly asi kampanské dialektismy.

Zcela jinak vykládá slova na -er Juret. Podle jeho mínění u nich 
vůbec nebylo -o-, jako není na př. v gen. na -i, a tvary puer, vir, gener, 
socer, liber, sacer jsou tvary původní, jak ukazují i jejich odvozeniny, na 
př. virtus, puertia, puella < *puerla, misellus < *miserlos, agellus < 
*agerlos. Tento výklad nehledí k některým skutečnostem, na nichž je 
založen výklad starší, uznávající synkopu.

Místo -ios (-ius) se vyskytují náp. u vlastních jmen tvary na -is, 
na př. Caecilis m. Caecilius, Clodis, Vibís, Mercuris; tu je patrný vliv 
oštiny, kde byly synkopy jako Pakis, Lúvkis běžné.

Náp. se vyskytují v nom. sg. vlastních jmen i tvary na -i, na př. Sen. 
cons. Bacch. Claudi m. Claudius, Valeri, Minuci vedle Marcius, Postumius; 
tu nejde o hláskoslovnou změnu, nýbrž jsou to grafické zkratky.

195 Koncovka -i gen. sg , na př. lupl, verbi, nebyla obecná ve všech ital. 
jazycích; je toliko v latině a v dialekte faliském, kdežto oština a umber- 
ština má v tomto pádě přenesenu koncovku -ois a -eis od kmenů na -i-, 
na př. o. Púmpaiianels (= Pompeiani); kromě latiny je -i také v keltštině. 
Toto -ř je původní, nikoli z -ei. Nejstarší nápisy ještě rozlišují toto -ř 
od dvojhlásky -ei, viz D 49, na př. Sen. conš. Bacch. píše gen. nominus 
Latini, pr(aetoris) urbani, ale nom. pl. leiberei; teprve když se v II. stol.



117

začalo ei vyslovovat jako i, vyskytuje se naopak psaní -ei i v gen. sg., 
na př. cogendei dissolvendei; populi Romanei. Kromě toho u substantiv 
s kmenem na -io- je nejstarší způsob psaní koncovky v gen. sg. -ř (< ii) 
a nikoli -ii (< iei) jako v nom. pl.; na př. Aisclapi, Pomponi, consili. 
Metrem veršů jsou dosvědčeny u Plauta gen. auxili, consili, negöti, preli, 
u Naevia ingeni, u Ennia praesidi, auxili, consili; naopak -ii je u archa
ických básníků sporné; u básníků klasických je první doklad fluvii Verg. 
Aen. III 701 a teprve Propertius užívá u četných jmen na -ius a -ium 
gen. na -ii; ještě hojněji Ovidius. V některých spojeních se -i udrželo 
trvale, na př. res mancipi, compendi facere. Psaní -ii je tedy pozdější než 
-ř, ale většina gramatiků, počínajíc Varronem, je pokládala za psaní 
normální; o tom Charisius I 78, 4 K: „Lucilius et Aemilius et cetera 
nomina, quae ante u habent i, duplici i genetivo singulari finiri debent, 
ne necesse sit adversus observationem nominum nominativo minorem 
fíeri genetivum (= pro udržení stejnoslabičnosti gen. s nom.); idque 
Varro tradens adicit vocativum quoque singularem talium nominum per 
duplex i scribi debere, sed propter differentiam casuum corrumpi. Luci
lius tamen et per unum i genetivum scribi posse existimat. . .  Et Plinius 
quoque dubii sermonis V adicit esse quidem rationem per duo i scri
bendi, sed multa iam consuetudine superari.“ Ale ještě Martianus Ca
pella 3, 295 uvádí jako běžné tvary ingeni, consili, imperi. Na nápisech 
se vyskytuje -ii vedle -Γ teprve v císařské době. U adjektiv se vyskytuje 
gen. na -ii dříve než u substantiv, na př. u Lucretia patrii, medii; -i 
je tu v klasické a pozdější době dosti řídké.

Původ tohoto -i byl vykládán různě; pravdě nejpodobněji uvedl
J. Wackernagel gen. na -I v souvislost s -I, které je v sanskr. spojeních 
se slovesy od kořenů kr- a bhii-, označujících, čím se něco činí nebo stává.
Zdá se tedy, že od kmenů -o byla tvořena jakási adverbia na -i, jež pak 
přejala v latině a keltštině genitivní funkce. Podle F. Sommera je toto 
-í jakožto znak náležitosti totéž co -i ve femininech, na př. se skr. děví 
(= bohyně) k děvah je totožné lat. diví (= náležící [k] bohu), odkud 
je odvozeno divi-nus, srov. eri-lis filius, rěg-i-na. Srov. i D 152 a 336.

V dat. sg. zachovala původní stav, jako u kmenů na -a, řečtina, na př. 196 
v λύκω =  λΰκοη; ie. -öi vzniklo splynutím kmenového -o- s dativní pří
ponou -ei. Podle souvislosti vznikalo z -ói buď -oi nebo -δ, viz D 32. 
Koncovka -oi je s jistou změnou v oštině, na př. húrtúí (= horto), a je 
doložena také v dialekt, latině, zejména Numasioi ha starém nápise
v Praeneste, Marius Viet. VI 11, 14 K. uvádí ,,ex libris antiquis foederum 
et legum“ i tvary populoi Romanoi. Ale pravidelnou koncovkou v latině 
je -ö; na nápisech již v III. stol., na př. Aiscolapio. V

V ak. sg. je v latině původně koncovka -om; to se po u a v v písmě 197 
udrželo až do konce republiky, na př. servom, equom, kdežto jinde se 
píše již od III. stol. př. Kr. -um, na př. lupum; viz D 125. Na nejstarších 
nápisech je druhdy psáno samo -o, viz D 128. V lat. -om je zachována
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ie. koncovka *-o-m; srov. o. húrtům (= hortum), u. poplom (= popu
lum); v řečtině je -ov, na př. λύκον.

198 Za vok. sg. se užívalo v ie. prajazyce pouhého kmene, a to v takové 
podobě, že místo kmenové samohlásky -o- tu byla její stupňová varianta 
-e (0 poměru e ~ o viz D 36); ten stav je i v latině, na př. lupe, amice; 
srov. αν&ρωπε a čes. pane.

U slov, která nemají nom. na -us, nýbrž na -r, se užívá ve zvolání 
tvaru nominativního, na př. socer, vir. Jen u puer se vyskytuje zejména 
u Plauta vok. puere, na př. Asin. 382 i, puere, pulla; 891 da, puere, ab 
summo. Protože jest předpokládati pův. nom. *pueros, jejž ostatně také 
dosvědčuje Priscianus II 231, 13 K., lze pokládati vok. puere za zbytek 
staršího stavu.

Slova na -íos (-ius) nemají ve vok. -ie, nýbrž -ř, na př. fili, geni 
a zvláště často vlastní jména jako Publi, Corneli, Mercuri, a to na ná
pisech i v literatuře; jména na -Ius mají vok. na -ie, na př. Darie. Toto -i 
vzniklo snad stažením z -ie; zdali jsou vokativy Laertie, filie, uváděné 
z Liv. Andr., zbytek starého stavu či novotvary, není jisto. Římským 
gramatikům byly tyto vokativy na -I problémem zejména také pro své 
přizvukování. Nigidius Figulus podle Gellia XIII 26, 1, srov. D 12, učil 
přizvukovat vok. Váleri, ale gen. Valéri; Gellius pokládá výslovnost 
Váleri — podle paenultimového zákona správnou — pro svou dobu za 
směšnou; podle Servia k Verg. Aen. I 451 je přízvuk Mercúri, Domiti, 
Ovidi a také Priscianus II301,17 K. učí, že přízvuk zůstává na paenultimě 
a že se nemá říkat Vtrgili, Mércuri. Je-li tato nauka, odporující nauce 
Nigidiově, správná, byl později i ve vok. přízvuk na té slabice, která 
byla přízvučná v ostatních pádech.

Jména na -eius a -aius mají vok. na -ei a -ai (dvojslab.), na př. Pom
pei, Cai; jednoslabičné ei u Hor. C. II 7, 5 Pompei a Epist. I 7, 91 Vultéi 
je nepochybně synizese, o níž viz D 55.

U některých slov II. dekl. se vyskytuje nom. v platnosti vok.; na 
př. Liv. I 24, 7 (ve staré formuli) audi, Iuppiter, audi pater patrate populi 
Albani, audi tu, populus Albanus; Hor. C. I 2, 42 almae fúius Maiae; 
Plaut. As. 691 mi Libane, ocellus aureus. Tvar deus se vyskytuje v plat
nosti vok. teprve v křesťanské literatuře, na př. mi deus; u Tertulliána 
a Prudentia je též vok. dee; v klas. literatuře je k deus vok. dive, na př. 
Hor. C. IV 6, 1 v oslovení Apollona: Dive, quem proles Niobea magnae 
vindicem linguae . . . sensit.

199 V abi. sg. je koncovka -δ, na př. lupo, vzniklá ze staršího -öd, viz 
D 127; -öd je na př. na náp. L. Cornelia, kons. r. 298 př. Kr., Gnaivod 
patre prognatus; Sen. cons. Bacch. má in poplicod, in preivatod, ale také in 
agro Teurano; tedy od začátku II. stol. př. Kr. se vyskytuje vedle -öd 
také -δ, jež pak úplně převládlo; v literatuře -öd vůbec není. S lat. 
-öd srov. o. tristaamentud (= testamento), sakaraklúd (= *sacraculo).
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Kmeny na -o- byly jediné, které měly již v ie. prajazyce zvláštní 
tvar pro abl. sg. Kromě koncovky -od byly u nich též ablativy na -ěd; 
obojí tvary sloužily také za instrumentál. Tvary na -ě(d) jsou v latině 
příslovci; Sen. cons. Bacch. má ještě facilumed, jinak je pravidlem -é, na 
př. óptime. O krácení v modö, bene viz D 63.

Nom. - ak. - vok. sg. neutr, má koncovku -um, na př. verbum, ze 200 
staršího -om, doloženého na starých nápisech, na př. donom, pocolom; 
o psaní dono, pocolo viz D 128; po u a v se píše -om až do konce republi
kánské doby, na př. aequom, novom, srov. -om v ak. sg. mask. D 197. 
Koncovka -om je ie., srov. řec. -ov na př. v δώρον, véov; pro praital. 
srov. o. sakaraklúm (= *sacraculum). Koncovka -om zanikla ve větní 
souvislosti u slov nihil < *ne hilom a non < *ne oinom.

Odchylkou mají -us neutra vulgus (starší volgus), virus a z řečtiny 
přejaté pelagus. Obě první slova byla asi původně mask.; virus, srov.
Ιός < */ισός, se stalo neutr, snad podle slova venénum, sdruženého 
významem, jako pro zachování původního rodu u pelagus (řec. πέλαγος 
je neutr.) mohla působit neutra mare a aequor; u vulgus se vyskytuje 
ak. vulgum v lat. arch. i pozdější, na př. i Verg. Aen. II 99.

Zbytky lok. Sg. jsou ve slovech jako domi =  doma, humi = na zemi, 201 
Corinthi =  v Korintě; viz I 37, 4. Toto -i je jiného původu než -i v gen. 
sg., neboť vzniklo ze staršího -ei, doloženého nápisy v heice (= hic), 
seice (= sic), Delei; také slova s kmenem na -io, jež mají v gen. -i, mají 
lok. -ii, na př. Brundisii (Enn.), Sunii (Ter.), a teprve u Lucr. ΥΙ 585 
je -í v Aegi. Lok. na -ei byl prait., srov. o. teret (= territorii) a vznikl 
vedle -oi již v ie. prajazyce připojením lok. přípony -i ke kmenové samo
hlásce -ο/e-, srov. řec. οϊκοι, έκεΐ, dor. πει.

Nom. pl. mask. má koncovku -i, na př. lupi, doloženou náp. od 202 
II. stol. př. Kr.; starší její tvar je -ei, v písmě též -e = ě, viz D 49, 
na př. Sen. cons. Bacch. má foideratei (= foederati), oinvorsei virei (= uni
versi viri), na nápise Scipionově ploirume (= plurimi); -ei vzniklo z pův.
-oi, jež je v latině dosvědčeno toliko v podobě -oe v citátu ze starobylé 
písně Saliů u Paula z Festa: pilumnoe poploe. Toto -oi je i v řečtině, 
na př. λύκοι, á v podobě střídnice -i také v jazycích slovanských, na 
př. v čes. vlci. Je to vlastně koncovka zájmen, jako řec. dor. rot, lat. 
is-ti, kde -ti < -tei < *-loi, čes. ti, přenesená v každém z těchto jazyků 
samostatně ke jménům s kmenem na -o-. U slov s kmenem na -io- je 
nom. pl. -ii- < -iei; toto -ii se u Plauta a Terentia nikdy nestahuje 
v -i, u pozdějších básníků zřídka, na př. Verg. Aen. VII 631 Crustumeri, 
Prop. IV, 1, 34 Gábi; psaní -ii bylo doporučováno také od gramatiků, 
kteří chtěli udržet v nom. pl. stejný počet slabik, jako má nom. sg.

Ie. koncovka u kmenů na -o- byla -ós < *-o-es, jak svědčí zejména 
jazyk staroindický a gotština; v latině se nezachovala, ale je v oštině 
a umberštině, na př. o. Núvlanús (= Nolani), u. Ikuvinus (= Iguvini);
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v těchto jazycích byla přenesena - opačně proti latině - i k zájmenům, na 
př. o. ius-c (= ei).

Na latinských nápisech od II. stol. př. Kr. do I. stol. po Kr. se 
vyskytují v tomto pádě také koncovky -eis, -es a -is, na př. leibereis, 
magistreis, magistres, magistris; zvláště u jmen osob, kde jsou jmenovány 
dvě osoby, na př. Q. M. Minucieis Q. f. Rufeis (= Quintus [et] Mar
cus Minucii, Quinti fílii, Rufi). Priscianus II 593, 5 K. dosvědčuje pro 
zájmeno hic starý nom. pl. hisce, jenž se vskutku vyskytuje, jako po
dobné tvary od ille a iste, u starších scénických básníků před slovy po
čínajícími se samohláskou, a to s přivěšeným -ce, na př. Plaut. Mil. gl. 
374 non possunt mihi minaciis tuis hisce óculi exfodiri a pod. illisce a 
islisce. Ale v Plautově spojení porci sacres je sacres od kmene sacri-. 
Koncovky -eis (-ěs, -is) vznikly tak, že k pravidelné koncovce -ei (-ě, 
-i) bylo podle jiných nom. pl. přidáno ještě -s; na vliv jiných jazyků 
italských tu není třeba pomýšlet.

Slovo deus má nom. pl. dei a di; psaní dii, na nápisech velmi řídké, 
ale v rukopisech časté, vzniklo vyrovnáním mezi „pravidelným" dei a 
užívaným di, aby zůstal stejný počet slabik. Původnější je tvar di < 
*deiyoi; tvar dei, utvořený k deus, je doložen teprve za doby Augustovy; 
viz D 82.

203 V gen. pl. byla v o. a u. koncovka -öm, na př. o. Núvlanúm (= No
lanorum), u. pihaklu (= piaculorum), srov. řec. -ων na př. v λύκων. 
V latině je známo jen krátké -om, viz D 64, a to je doloženo na nápisech 
mincí, psáno též -o (srov. D 128), na př. Romanom, Romano, Caleno, Sue- 
sano; -om dále změněno v -um (jako v ak. sg.), na př. socium na nápise 
Sen. cons. Bacch. Koncovka -um (-om) je zcela běžná i v nejstarší lite
ratuře, u Plauta je vedle -órum na př. Pseud. 227 n. deliciae summatum 
virum . . .  ex fundis tuorum amicorum; později se zachovala u některých 
slov a v některých spojeních, viz I 37, 5, u Cic. Oř. 155; u básníků ze
jména také u slova divom (divum), a u cizích jmen národů, na př. Achi- 
vom, Aetolum, Argivom, Boeotum, Celtiberum, Danaum, Graium, Pelas
gum, Teucrum. Nesprávně se až dosud leckdy tiskne tato koncovka -um 
s označením délky, na př. diviim nebo divúm podle mínění kdysi běž
ného, že vznikla stažením z -örum. Za doby Ciceronovy bylo -um již 
uznaný archaismus.

Obyčejná koncovka -örum, na př. luporum, vznikla a rozšířila se 
u kmenů na -o- podle -arům kmenů na -á-; vyskytuje se náp. již v III. 
stol. př. Kr., na př. na nápise Scipinově duonoro (= bonorum). V jazyce
o. a u. -örum není; je to tedy lat. novotvar.

204 Koncovka -is dat. a abl. pl., na př. lupis, vznikla z -eis a toto 
z -ois. Na starých nápisech až do konce republiky je -eis doloženo, na 
př. viveis, leibereis, populeis, agreis; -is již na náp. z r. 123/2 př. Kr. 
v rostris. Praital. -ois je v o. Núvlanúls (= Nolanis), srov. paelig. suois 
cnatois (= suis gnatis) a v u. veskles (= vasculis); v latině je dosvědčeno
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jen v tvaru -oes citáty u Festa p riv ic loes (= privis) a oloes (= illis). 
Toto -o is , jež je i v řec. λύκοις, je nejspíše zkráceno z ie. -ö is , což byla 
ie. koncovka instrumentálu, nebo snad to je z ie. lokálu na *-o isu  nebo 
* -o is i nebo v něm oba tyto pády splynuly; původní ie. dat.- abl. na *-bhos 
se u kmenů na -o- v řečtině ani v latině (již ani v praitalštině) nezachoval. 
Podle -o is je u kmenů na -a - -a is .

U slov s kmenem na -io - se někdy - i is  stahuje v -Is. Příklady 
uváděné z Plauta a Terentia jsou pochybné; u Verg. je několikrát 
trojslab. cönubis místo conubiis; palimpsest Ciceronova spisu D e re p . 
má tvary socis, p ra és id is , v itis , iu d ic is a j. p.; nápisy často filis; M o n . 
A n c y r . píše a u sp ic is , m u n ic ip is , s tip en d is; u Seneky a Martiala je zpra
vidla -is .

Slovo deus má náležitý dat.-abl. pl. d is  < * d e iyo is; tvar deis vznikl 
později, po prvé je u Catulla.

Gramatikové citují ze starších spisovatelů tvary na -ibu s místo -is , 
na př. p a n n ib u s (Enn.), generibus (Accius), d ig itib u s (Varro); tak se vy
skytuje i na nápisech císařské doby d ibu s om n ibu s deabusque, am icibus, 
filibus, s ib i et su ibu s. To všechno jsou vulgární analogické útvary podle 
koncovky ~(i)bus Ul., IV. a V. deklinace, jež se zdála mnohem výraz
nější; je to podobný „metaplasmus" jako na př. čes. instr. pl. zu bam i 
a zubam a  m. zu b y .

V ak. pl. mask. Z ie. -ons, srov. řec. krét. αντονς, je v lat. -os, na 205 
př. lu pös .

Nom. - ak. - vok. pl. neutr, má koncovku -a , na př. verba. Ie. tu 205 
bylo -a, totožné, jak dokazoval Joh. Schmidt, Die Pluralbildungen der 
idg. Neutra (1889), s-av  nom. sg. u kmenů na -a -; tvar na př. ie. * iu gd  
byl vlastně sg. fem. s kolektivním významem, podobně jako v staré 
češtině je sg. fem. bratřie, kn ěžie kolektivum proti bratr, kněz i s přísluš
nou syntaktickou vazbou m ilá  bratřie, vyšeh ra zsk d  kn ěžie , kdežto v nové 
češtině jsou ta slova plurály s plurální vazbou m ilí  bra tři, vyšeh radští 
kn ěží; tím se také vysvětluje, že v řečtině, je-li podmět pl. neutr., 
je slovesný přísudek v sg., na př. δώρα δέδοται; kolektivní význam je 
patrný v latině u tvaru Ioca proti loci. Při tom je třeba soudit, že již v ie. 
prajazyce vzniklo plurální skloňování * iu ga , gen. * iu göm  místo sg. gen. 
*iugčis. V latině je -a  zkráceno v -a  podobně jako v nom. sg. I. deklinace, 
kdežto oština a umberština tu má střídnice za -a , na př. o. p rú ftú  (=  
posita), u. iu ku , iu ka  (= preces). Ale také řečtina tu má -a , proti -<x 
v nom. sg. I. dekl., převzaté snad od souhláskových kmenů. Podle jiného 
výkladu (Meillet) pocházejí řec. i lat. kolektiva na -a z ie. kolektiv na 
-a, což byl druhý typ ie. kolektiv vedle typu na -a; při tomto výkladu 
zase působí obtíž -á, které je třeba předpokládat pro oštinu a umberštinu.
O tvaru tr ig in ta  viz D 323.
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III, deklinace: k m e n y  j m e n  I I I .  d e k l in a c e .

207 Třetí deklinace zahrnuje množství nejrozmanitějších kmenů; její 
zdánlivá jednotnost se zakládá na stavu koncovek, vzniklém po různých 
změnách hláskoslovných a po setření původních rozdílů. Zejména tu 
jsou seskupeny dvojí kmeny s flexí původně velmi rozdílnou, totiž kmeny 
souhláskové a kmeny na -i-, srov. I 40. Skloňování slov na př. rěx  a 
h ostis se liší na konci vývoje kromě nom. sg. už jen v gen. pl. rěgum  ~  
h ostium , ale v předhistorické době latiny bylo těch odchylek mnohem 
více, zejména v abl. sg. rěgě ~  *hostid , v nom. pl. *rěgěs ■» hostěs, v ak. pl. 
rěgěs ~  *hostis. Ani význačný rozdíl mezi -um  a -iu m  v gen. pl. není 
nakonec dosti jistým kriteriem, neboť -um. přechází i ke kmenům na -i- , 
na př. iuvenum , a naopak některé kmeny souhláskové přijaly -iu m , jako 
všechna participia praes. Tyto dvě skupiny se mísily proto, že jejich 
slova měla některé pádové koncovky navzájem stejné a že u někte
rých slov byly vedle sebe kmen souhláskový a kmen na -i- , na př. -tá t-  
a -la ti- , odtud c iv ita tu m  i c iv ita tiu m . Vedle kmenů na - i- jsou v III. dekl. 
i kmeny na jiné samohlásky; kmeny souhláskové pak je možno třídit 
podle jakosti souhlásky. Teprve tehdy, hledíme-li ke všem těmto roz
dílům, vzniká úplný přehled kmenů jmen III. deklinace.

208 V přehledu, který následuje, uvádíme příkladná jména nejčastěji 
v genitivu sg. nebo pl., protože se v tom pádě po oddělení přípony - is  
nebo -um  projevuje kmen jasněji než v nom. sg.

I.  K m e n y  sou h l á s k ov é

1. na explosivy
a) retné: trab-is , d a p -is , ορ-is , p r in c ip -is ;
b) zubné: p ed -is , cord-is, va d -is , n oct-is, ca p it-is , equ il-is, feren t-is;
c) hrdelně: rěg-is, du c-is , n iv - is  < *nig«h-, viz D 76, au dac-is, 

v ic tr ic - is;
2. na souhlásky plynné 

p a tr -is , s ta tö r-is; sö l-is , sa l-is ;

3. na souhlásky nosové
hiem -is, h om in -is, pec tin -is , tib ic in -is , carn -is, leg iön -is, n ö m in -is;

4. na sykavku s, jež se však v latině mezi samohláskami změnila 
v -Γ-, viz D 91
m ó r-is  k m ós, ör-is k ös, hon ör-is k honös (h on or), c in er-is k c in is , 
m a iö r-is k m áior, gener-is ke genus. II.

1.
I I .  K m e n y  s a mo h l á s k o v é

na - i-
c iv i-u m , h osti-u m , ovi-um , u rb i-um , m orti-u m , m a ri-u m , toto - i -  je
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vlastně zánikový stupeň k plnému stupni -ei- nebo -oi-, srov. řec. nom. 
sg. πόλι-ς, ale nom. pl. πόλεις < *πολει-ες; v latině je zbytek toho stup
ňování na př. u číslovky trěs < *trei-es ~ tri-a, viz D 319.

2. na -ř-
vis (nom. sg.); Víceslabičná, na př. neptis, přešla ke kmenům na -i-'<

3. na -u- (kmeny na -ιϊ- tvoří zvláštní, t. zv. IV. deklinaci) 
griis, siis;

4. na dvojhlásky
bos s kmenem bou- < ie. *p«oy-, od něhož nom. sg. ie. *p«ö(u)s, 
srov. βονς < *βωνς, gen. βοός < *βοβος; Io v is , I o v i atd. s kme
nem iou - < ie. *d ieu -, srov. nom. Ζευς < Ζηνς < ie. *dieus, 
gen. A ιός ie. *diuos (se slabým stupněm i v druhé části kmene 
d i-e \i, totiž y od -eu-).

U některých jmen nevychází flexe od jednoho a téhož kmene, nýbrž 209 
od kmenů několika; ten jev je v latině jako v řečtině a ukazuje stopy 
stavu prajazykového. Jedním typem takových jmen jsou neutra na -r/n-, 
to jest s nom. ak. sg. na -r, jejichž ostatní pády mají kmen na -η-. K nim 
náleží femur, gen. feminis, na př. Plaut. Mil. 203 nixus laevo in femine, 
kde ovšem zobecněly tvary femoris atd. vzniklé vyrovnáním s nom. sg. 
podle fulgur — fulguris, robur — roboris a j.; íecur, gen. *iecinis, jenž však 
byl zatlačen tvarem iecineris (iecinoris), vzniklým ze smíšení zaniklého 
*iecinis a novotvaru iecoris; podobně vznikl k nom. iter gen. itineris 
smíšením náležitého tvaru *iiinis a novotvaru iteris; k itineris atd. byl 
utvořen i nom. itiner, doložený u gramatiků z archaických básníků a vy
skytující se ještě u Lucret. VI 339 obvia discutiat plagis itinerque sequatur.

Z jednotlivých slov s různými kmeny třeba uvésti zejména senex 
=  senec-s s gen. sen-is místo čekaného senecis nebo senicis, dosvědčeného 
u Prisciana z Plauta Cist. 373 tvarem senicěs; srov. seneciö (často vl. jméno 
Senecio) a senectus. Pro pí. virěs je třeba předpokládat kmen vis- proti 
sg. vi-.

Zákonitými hláskoslovnými pochody vznikly i některé jiné zdánlivé 210 
nepravidelnosti ve flexi jmen III. deklinace.

Co se týče samohlásek, vznikly některé rozdíly mezi nom. sg. a 
jinými pády již v ie. prajazyce tím, že nom. sg. mask. a fem. se vyznačo
val proti jiným pádům zdlouženým stupněm samohlásky poslední kme
nové slabiky; z oněch měl někdy jen ak. sg. normální stupeň, kdežto 
ostatní pády měly stupeň zánikový; tento stav je na př. v řec. πατήρ — 
πατέρα — πατρός. V latině je znát jen stopy tohoto stavu, na př. arbós ~ 
arboris, pěs — pědis, pár ~ paris; ale ve většině případů byly rozdíly 
toho druhu setřeny, a to buď vyrovnáním ostatních pádů s*nom. sg., 
na př. honos ~ honoris < *honósis, vóx ~ vócis, régio ~ regiónis, nebo 
tím, že se v nom. sg. dlouhá samohláska zkrátila, viz D 64, na př. arbór ~
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arboris; takto vznikl druhdy i stav opačný proti původnímu, na př. 
honor ~ honoris, m a iö r  ~  m a iö r is . U neuter na -s- se často liší nom. sg. 
od jiných pádů různým zabarvením kmenové samohlásky při stupni o/e, 
na př. genus < *genos ~ generis < *genesis; i toto střídání os/es je staro
bylé, srov. γέν-ος proti *γεν-εσ-ος (> γένους), obecně slovan. slovo (ze 
*slov-os) proti praslov. slov-es-e.

Jiné rozdíly v samohláskách vznikly v důsledku latinského přehla
sování, viz D.40, buď tím, že se starobylé střídání oje kombinovalo s la
tinským přehlasováním, na př. v nom. sg. bylo -δη- proti -en- v jiných 
pádech (srov. lit. akm uo z  *akmö(,n), gen. akm en-s, stsl. k a m y  z *kam ön , 
gen. kam en-e) a tak je lat. turbó a gen. s přehlasováním tu rb in is z *tur- 
ben-is, im agö  ~ im ag in is, nebo tím, že samohláska byla v nom. sg. v jiném 
souhláskovém sousedství než v ostatních pádech, na př. a rtifex  ~  a r t i
fic is, auceps ~  au cupis; podle -fex  a -ceps (od cap io ) také iudex , in dex , 
v in d ex  místo * -d ix  (srov. d ic iö  a d ico ).

U slova hom ó < *hem ó zobecněly v nepřímých pádech tvary s pře
hlasovanou kmenovou samohláskou hornin- < hom ön- : h om in is , h o m in i 
atd. Ale pro archaickou latinu jsou dosvědčeny také tvary s -5- přenese
ným z nom. sg. jako u honös ~  honoris; tak Priscianus II 206, 24 K. 
cituje Enniův verš voltu rus in  s i lv is  m iseru m  m andebat hom onem .

Ze změn kmenové souhlásky je nejvýznačnější ta, která je způ
sobena u kmenů na -s- rhotacismem, na př. honös ~ hon ór-is, c in is  ~ 
cin er-is , genus ~ gener-is.

P á d o v é  p ř í p o n y  I I I .  dek l inace .

211 Nom. sg. mask. a fem. se tvoří jednak zdloužením samohlásky 
v koncové slabice kmene, jednak přidáním přípony -s (sigmaticky), jed
nak oběma těmito znaky zároveň; někdy však se užívá za nom. sg. pou
hého nezdlouženého kmene bez přípony. Ve všech těchto případech na
mnoze nastávají v tomto pádě hláskoslovné změny závislé na tom, na 
kterou hlásku se kmen končí.

Sigmati cky tvoří nom. sg. ze souhláskových kmenů zejména kmeny 
na explosivy, na př. trab-s, op-s , rěx  =  rěg-s; tak také v as < *vass < vad-s, 
m iles < *m iless < *m ilet-s; se zdloužením p ěs < *pěd-s proti p ěd -is . 
Z jiných souhláskových kmenů zejména hiem -s; odchylkou od jiných 
kmenů na -n - san gu is < san gu is < *san gu in -s, s -Γ- podle četných nom. 
na -is; náležité - is  je na př. Lucr. IV 1050 em icat in  partem  san gu is unde  
ic im u r ictu , ib. VI 1203, Verg. A en . X 487 una eadem que v ia  san gu is  a n i
m usque sequuntur, Ov. M et. X 459, Tib. I 6, 66 a j.

Sigmaticky tvoří nom. sg. kmeny na - i- , na př. ovi-s, srov. δ(Γ)ις  
c iv i-s , kmeny na -i- , na -u - a kmeny dvojhláskové, na př. v is , sus, bös. 
Kmenové - i- mizí synkopou u některých substantiv na - t i-s  (nomina
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actionis), na př. mors < *mortis, sors < sortis, pars < *partis, dös < *dö- 
lis, mens < *mentis, i jiných, jako urbs < *urbis; zvláště také u jmen zna
čících kmenový nebo místní původ, na př. Arpinas < *Arpinatis, nostras 
< nostratis; o tom viz D 68. V archaické literatuře se vyskytují i plné 
nominativy, na př. u Plauta sortis, Sarsindtis, quoiatis.

Synkopou se mění nom. sg. také u adjektiv na -ris; tím způsobem 
vzniklo dcer vedle acris, viz D 68. V klasické latině je celkem ustáleno 
užívání tvarů na -er pro mask., tvarů na -ris pro fem. Tento stav není 
původní, neboť u adjektiv III. deklinace se původně rozeznával rod ži
votný a neživotný, (t. j. životný =  pozdější mask. a fem., neživ. =  neutr.) 
a také jsou od něho dosti četné úchylky, na př. u Ennia somnus acris (ale 
naopak i dcer hiemps), mask. alacris Ter. Eun. 304, Yerg. Aen. V 380,
VI 685; i později se vyskytují mask. illustris, equestris, salubris. Srov. I 
46, 2 a 3. Ono ustálení tvarů na -er pro maskulina lze objasnit tím, že 
-er upomínalo na adjektiva mask. II. deklinace jako liber, ruber, aeger.

U některých slov s kmenem na -i- se užívalo v nom. sg. i tvaru na -ěs 212 
místo na -is. O dvojicích caněs — canis a traběs — trabs Varro De l. I.
VII 32n.: „[Dubitatur] utrum primum una canis aut canes sit appellata; 
dicta enim apud veteres una canes. Itaque Ennius scribit: Tantidem 
quasi feta canes sine dentibus latrat. Lucilius: Nequam et magnus homo,
laniorum immanis canes ut........Sic dictum a quibusdam, ut una canes,
una trabes. . . .  Ennius: Utinam ne in nemore Pelio securibus \ caesa 
accidisset abiegna ad terram trabes; quoius verbi singularis casus rectus 
correptus ac facta trabs." Podobné dvojice jsou vallis — vallis, vatis — 
vatis, aedis — aedis. Koncovka -is v nom. sg. připouští několik různých 
výkladů a mohla mít u různých slov různý původ. Některá snad nebyla 
původně kmeny na -i-, nýbrž na -i(i)- a nom. sg. na -is byl tedy pravi
delný, na př. vulpis (srov. vulpi-cula) i canis; u jiných je možno pokládati 
tvar na -is za nom. pl. užívaný jako sg., na př. u aedis; některá jsoú snad 
původně kmeny na -s- a v nom. sg. mají jakožto feminina zdloužené -is 
proti kmenovému -es-, na př. mölis (srov. molis-tus), piibis (pubis- v pu
beris atd.), plébis, starší než plibs (srov. řec. neutr, πλήϋος). Nom. sg. 
na -is spojoval všechna tato jména s jmény V. dekl. a tím se vysvětlují 
případy různosklonnosti, viz I 58 c.

Nesigmatický nom. sg. mají zejména kmeny na -r-, a to mask. a fem. 213 
původně se zdloužením samohlásky poslední kmenové slabiky, zachova
ném na př. v řec. πατήρ, μήτηρ. V latině podržují dlouhou samohlásku 
u Plauta jména na -oř, na př. sorör, uxör, audör, kdežto u jmen na -er, 
jako pater, mater, frater, dlouhé e není doloženo; -ör se udrželo déle nežli 
-er proto, že bylo podporováno jednak tím -ör, které vzniklo z -os, na př. 
amör, labör, máior, jednak dlouhým ö nepřímých pádů některých jmen, 
kdežto u -er takové podpory nebylo, srov. auctoris ~ patris. O zkrácení 
-ör > -ör viz D 64. Také u kmenů na -l- je nom. sg. bez -s; tak sól, sál 
a složeniny se -sul jako praesul, exsul, consul.



126

Nesigmatický nom. sg. mají i kmeny na -η-, a to mask. a fem. pů
vodně se zdloužením samohlásky poslední kmenové slabiky, jako v řec. 
τέκτων, ποιμήν. U jmen s kmenem na -on/en- je v latině nom. sg. původně 
na -ö bez -n; takové nominativy byly již v ie. prajazyce. Toto -ö se krátilo 
v -o, až na konci vývoje latiny bylo -ö pravidlem, viz D 64. Nosovka -n 
se udržela u jmen s kmenem na -en-; nom. sg. na -ěn je dosvědčen u liěn, 
gen. liénis (= slezina) a zachován v jednoslabičném (viz D 64) rěn, gen. 
rěnis (= ledvina); na -ěn je pecten a flamen a složeniny s -cen (srov. 
canö) jako cornicen, fidicen, tibicen, oscen.

Jména s kmenem na -s- mají v nom. sg. pouhý kmen, a to mask. 
a fem. zdloužený, na př. arbös, honos (srov. honěs-tus). Po provedení 
rhotacismu v nepřímých pádech se přeneslo -r- i do nom. sg., při čemž se 
-ö- před -r-zkrátilo; -oř je již u Plauta častější než -ös, ale v básních a 
v mluvě archaisující se vyskytuje -os i později, jak na př. svědčí Servius 
k Verg. Aen. I 253 o Sallustiovi: „Sallustius paene ubique labos posuit, 
quem nulla necessitas coegiť1; v jednoslabičných slovech se ovšem udr
želo -ös trvale, na př. flös, rós, mös. Kde se vyskytuje -ór, je to přenesení 
délky z nepřímých pádů; tak zejména u komparativů, jako u Plauta 
longiór, stultior, a porůznu u jednotlivých slov jiných, na př. Plaut. Merc. 
590 (troch, septenár) ita mihijn pectore dtque in corde fácit amör incen
dium, Verg. Ecl. X 69 omnia vincit Amör; et nos cedamus Amori, 
srov. Aen. XI 323 a XII 668; Aen. II 369 luctus, ubique pavör et plurima 
mortis imágo; Georg. III 118 aequus uterque labor, aeque iuvenemque magis
tri. S -ös srov. -ěs v nom. sg. Cerěs, gen. Cereris, a pubes, gen. puberis. 
Jména s kmenem na -is- mají v nom. sg. kmen nezdloužený, na př. 
cinis, pulvis, vömis; místo vömis se ujal tvar vömer, utvořený podle nepří
mých pádů gen. vömer-is, dat. vömer-i atd.

214 V gen. sg. měly souhláskové kmeny v ie. prajazyce příponu -os 
a -es.. Přípona -os je v řečtině, na př. φνλακος; v latině zanechala stopy 
v -us, na př. v Sen. cons. Bacch. je nominus, jindeVenerus, Cererus, hominus, 
Caesarus. Přípona -es je v praslov. -e, srov. čes. kamene, dne, a v latině, 
kde se -es, ještě doložené nápisy Veneres, Salutes, změnilo v pravidelné -is. 
Přípona -is je také u jmen s kmeny na -i-, -u- a dvojhláskovými.

Kmeny na -i- měly původně příponu -s připojovanou k plnému stupni 
kmenové samohlásky -ei- nebo -of-, srov. D 209; byla tedy u nich kon
covka gen. sg. -eis nebo -ois, zachovaná i v oštině a umberštině, kde se 
přenáší i ke kmenům souhláskovým, na př. o. carneis (= carnis). Ale 
v latině nejsou po ní stopy a kmeny na -i- mají v gen. sg. podle kmenů 
souhláskových koncovku -is, na př. ovis, civis, mortis.

215 V dat. sg. je lat. -i z dvojhlásky -ei, původní to ie. přípony. Nápisy 
je -ei v latině doloženo, na př. Hercolei, Martei; psáno též -e, na př. 
Hercole; o poměru ei — e — i viz D 49. Koncovku -ei > -ΐ mají v latině 
i kmeny na -i-.
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V ak. sg. mask. a fern. byla ie. přípona -m , u souhláskových kme- 216 
nů slabičná (-rp); z toho je v latině -em , v řečtině -a , viz D 28, na př. 
pedem  — πόδα. U kmenů samohláskových bylo -m  připojováno ke kme
nové samohlásce a podle toho by měly mít kmeny na - i- v ak. sg. -im , 
srov. πάλιν. U některých slov se tvaru na -im  vskutku užívá, viz I 41, 1. 
Priscianus II 329, 3 K. o tom učí: „Inveniuntur Latina in - im  terminantia 
accusativum: hanc tu rrim , burim , securim , p u p p im , s itim , restim , v im , 
p e lv im , tu ssim , m agu darim " , ale připomíná, že se i u těchto slov vysky
tuje -em; Charisius I 544,15 K. uvádí také febrim  a Consentius V 355, 23 K. 
m essim . V adverbiích vzniklých z ak. sg., odloučených od flexe, se -im  
zachovalo v p a r tim , s ta tim , ra p tim  a pod. Podle běžného výkladu se 
v těchto akusativech na -im  zachoval původní akusativ kmenů na -i- .
Ale je nápadné, že se -im  vyskytuje jen u některých feminin, kdežto 
u maskulin, jako civem , hostem , a také zpravidla u většiny feminin je 
pravidelná koncovka -em , o níž by se při tom výkladu musilo soudit, že 
byla přenesena od kmenů souhláskových, a to již velmi záhy, neboť 
nápisy již ve IV. stol. př. Kr. je doloženo f in em , v III. stol. om ne (=  om 
nem ). Z toho důvodu jinak vyložil akusativy na - im  Meillet; poukazuje 
na to, že se původní -im  v latině měnilo v -em , na př. *qu im  > quem, 
a že tedy akusativy na -em  u kmenů na - i- , jako civem , ovem , navem , 
vznikly pravidelně; kde je -im , jsou to dílem původní kmeny na -Ϊ-, 
jako vim , n ep tim , cu tim , u nichž -im  je. z -im , nebo je to - im  od těchto 
kmenů přeneseno. Tim by se vysvětlilo omezení -im  na feminina, neboť 
slova s kmenem na -i- jsou výhradně feminina.

Koncovka -em  je také u slov s kmenem na -iž- a s kmeny dvojhlás
kovými, na př. suem , gruem , bovem, lovem ; ie. stav se jeví v řec. vv  < ie. 
*sö-m, βών < ie. *gaó(u)-m  (βουν je novotvar), Ζην ie. *diě(y)-m.

Latina nemá v III. deklinaci zvláštního tvaru pro vok. sg. a jeho 217 
úlohu zastává nom. sg.; proti tomu v řečtině jsou ještě zbytky ie. stavu, 
na př. vok. μάντι, Z εν proti nom. μάντις, Ζευς Jediný pravý latinský 
vokativ je v jméně Iu p p ite r  < Iu p ite r  < ie. *diey poter, srov. Ζεν πάτερ; 
zde se stal naopak vokativ nominativem.

Pro abl. sg. byl v ie. prajazyce zvláštní tvar jen u kmenů na -o-, 218 
a to s koncovkou -6d , viz D 199. Podle něho se vytvořil již v praitalštině 
také u kmenů na - i- abl. na -id , doložený v tomto původním tvaru náp. 
loucarid  (= lucari; od tohoto adjektiva je neutr, subst. lucar), srov. 
o. s laag id  (=  regione); jinak - id  >, -ř jako -ó d  > -δ; toto -i je v abl. 
s iti , tu ssi, ign i, m a r i a j., viz I 41, 2. Abl. na -ě u kmenů souhláskových, 
na př. rěge, pede, náp. již v III. stol. př. Kr. G naivod  pa tre  prognatus, 
je snad původně lok., jenž se v ie. prajazyce končil na -i. Ale toto -e 
přecházelo namnoze i ke kmenům na -i-; tak vznikl vedle abl. c iv i abl. 
cive, ig n i ~ igne a pod.

Naopak zase se tvořily u kmenů souhláskových ablativy na -id a ri, 
jež bývá na nápisech psáno i -ei; na př. náp. a ir id , coventionid; náp.
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v ir tu te í; Cat. 68, 124 cá p iti; Varro D e l. I. IX 112 dosvědčuje abi. m o n ti 
a fon ti. Koncovka - i  se obecně ujala u souhláskových kmenů adjektiv, 
na př. fe lic i, audaci, a značně se rozšířila u participií s kmenem na -n t-, 
na př. praesen ti, ferenti, viz I 50; avšak komparativy mají -Γ teprve v latině 
císařské doby. U substantiv lze pozorovat vnikání -Γ ke kmenům souhlás
kovým jen v starší latině; v ní se také drželo - i  u kmenů na - i -  pevněji 
než později; u Plauta je na př. toliko sorti, c iv i, n a v i. Přes všechny pokusy 
gramatiků nelze vystihnout praxi latinské řeči v užívání - i  a -e nějakým 
zákonem; ani u participií na -n t- není pozorovat, že by v adjektivním 
užívání měla důsledně -i, ve slovesném a substantivním -e. S jistotou 
lze říci jen to, že ve vývoji latiny čím dále tím více -i u substantiv ustu
puje a naopak u adjektiv se udržuje, a to netoliko u adjektiv s kmeny 
na - i- , nýbrž i u kmenů souhláskových; básníci si někdy vybírají ten 
nebo onen tvar podle potřeby metrické, jako zejména Ovidius užívá 
nezřídka u adjektiv abl. na -e, na př. M et. XV 743 specie caeleste resu m pta  
(konec hexametru), F ast. III 654 am ne perenne latens (první polovice 
pentametru), srov. H er. VIII 64 fonte perenne genae (druhá polovice 
pentametru); podobně Catullus 68, 99 T ro ia  infelice sepú ltu m  (konec 
hexametru) a Verg. B u c. 8, 75 num ero deus im pare  gaudet (konec hexa
metru).

Porůznu se vyskytuje v abl. sg. -ě; jeho původ není všude stejný. 
Někde to je grafická varianta za -i; tak v hexametru Enniově A n n . 440 
tu m  cava sub m on tě late specus in tu [s] p a teba t a v troch, septenáru Plau- 
tově P ers . 41 quód tu  m e rogds: n am  tu  aquam  a p ú m icě  nunc póstu la s. 
Pokud se užívá abl. na -ě.u slov s nom. na -ěs, je to tvar utvořený ob
dobou podle V. deklinace; tak porůznu tábě, contágě (Lucr.) a vždy farně, 
(viz I 58 c). V řeckých jménech je abl. na -ě tvořen podle dativu I. řecké 
deklinace, na př. Verg. A en . I 312 com ita tu s A cháte (konec hexametru).

Podle výkladu abl. sg. na -ě podaného výše, je tento tvar vlastně 
lok. sg. V platnosti lok. se vyskytuje zejména u jmen měst, na př. 
C arthagine =  v Karthagině, rure =  na venkově (Hor. E p is t . I 7, 1 q u in 
que d ies  tib i p o llic itu s  m e rure fu tu ru m ). Ale zpravidla má rure platnost 
ablativu ‘z venkova’, na př. Cic. F a m , V 20, 9 cum  T u lliu s  rure red ierit, 
kdežto ve významu ‘na venkově’ se užívá tvaru m ř i , na př. Cic. R ose. 
A m . 39 q u i . . . ru r i sem per h ab itav it; podobné lok. jsou i adverbia 
luci, tem peri a u jmen měst, na př. S ic y o n i, C arthagin i, T ib u ri. Tyto 
lok. mají dlouhé -i, jako na př. Plaut. C ist. 156 fuére S icyo n i iam  d iu  
D io n y s ia  a nejsou to tedy původní lok. na - i (tak I 40), nýbrž obdoby 
podle lok. na -í u kmenů na -o-, na př. podle dom i, C orin th i.

219 U néuter je nom. - ak. - vok. sg. pouhý kmen, a to u kmenů sou
hláskových i u kmenů na -i-; ovšem v jeho útvaru nastávají všeliké změny 
jednak podle hláskoslovných zákonů, jednak působením analogie. Tak je 
cor < *cord a lac < * la d , srov. κήρ < *κηρδ a γ ά λ α  < * γα λα κ τ , viz D 130; 
tvar lacte, vyskytující se u Plauta a porůznu také u jiných spisovatelů, 
i tvar la d  u Varrona jsou novotvary s dosazením plného kmene.
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U adjektiv se souhláskovými kmeny je také u neutra -s jako u mask. 
a fem., na př. fac in u s au dax , aes tr ip le x  ~ u. tu p la k  (= duplex), faustum  
fe lix  fortundtum que, part. agěns ~ řec. αγον < *ά γοντ. Je to latinská 
novota, jejíž vznik se přes různé pokusy nepodařilo náležitě vysvětlit; 
snad je to projev obecné tendence latiny nahrazovat neutra formami 
rodovými (mask. a fem.), srov. spojení v ic tr ic ia  arm a, kde sufix -tr ic - je 
původně sufix feminin. Podobně je i v neutru tvar p a r  s -a - podle nom. 
mask. a fem.

Kmeny na -n - mají -en < ie. *-n, na př. nöm en, srov. όνομα  
a stsl. imq.

U kmenů na -s- je zpravidla -u s < -os-; -os ještě v náp. opos, jinak 
opus, viz D 125. Jako u maskulin a feminin, tak i u neuter vniklo -r- 
z nepřímých pádů také do nominativu, ale toliko ojediněle; tak proti 
staršímu robus (Cato) < robos je později robor, asi podle častého pl. ro
bora, a z toho robur; podobně aequor, fu lgur. Priscianus II 347, 2 K. 
cituje ze starších analistů tvary s -r i u neuter komparativu: hoc senatus  
consultum  p r io r  factum  est (Valerius Antias), bellum  P u n icu m  posterio r  
(Cassius Hemina), p r io r  bellum , foedus p r io r  (Claudius Quadrigarius).

Kmeny na - i- mají v nom. sg. -e místo - i , na př. m are < *m ari, 
acre < *acrí, srov. ϊδρι. Toto -e je apokopováno u substantivovaných 
neuter adj. na -ale a -are, na př. a n im a l < an im ale , exem p lar < exem plare, 
viz D 126; porůznu se vyskytují plné tvary jako Lucr. II 124 exem plare  
dare et vestig ia  n o titia i, Ov. M et. XII 247 fu n a lé; v adjektivním užívání 
je plné -dle a -are, na př. capita le  scelus proti subst. cap ita l. V

V nom. pl. mask. a fem. byla původně přípona -Ss. U souhlás- 220 
kových kmenů je zachována beze změny v řečtině, na př. πόδες, μητέρες  
srov. skr. p d d a h , m dtarah; bylo i v oštině a umberštině, ale se synkopou, 
na př. o. h u m u n s (= homines). Koncovka -Ss, jež je v latině u kmenů 
souhláskových, na př. peděs, m átrěs, stejně jako u kmenů na -i- , vznikla 
u kmenů na - i -  stažením přípony -Ss s plným stupněm kmenového za
končení -e i, jenž byl v tomto pádě zachováván, srov. π όλεις  < *πολει-ες , 
skr. nom. pl. agnajah  proti nom. sg. agnih  (= oheň), m ata jah  ~ m atih  
(= myšlenka); o stažení -ei-Ss > -Ss v latině viz D 54; -Ss takto vzniklé 
přešlo v latině i ke kmenům souhláskovým, asi proto, že -ěs by se bylo 
změnilo v - is , viz D 125, a pak by se nebyl lišil nom. pl. od gen. sg. Tim 
přenesením se vyrovnal u souhláskových kmenů nom. pl. s ak. pl. Je 
také možno, že se akusativního tvaru na -Ss z uvedeného důvodů přímo 
užívalo v úloze nominativu; tak se také u kmenů na - i -  někdy užívalo 
ak. na - is  za nom., na př. náp. fin is, ceiveis (-e is  = -is , viz D 49);
o tom Varro D e l. I. VIII 66: ......  sine reprehensione volgo alii
dicunt . . . in multitudinis [sc. casu] hae p u p p is ,  restis , et hae p u p p es , 
restes.“ U jmen řeckého původu je - is  latinské vyjádření řeckého -εις, 
na př. S a rd is , S y r t is  (Prisc. II 358, 5 K.).
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221 V gen. pl. byla ie. přípona -óm , srov. řec. ποόώ ν, skr. p a d á m , o. fra -  
trúm , u. fra tro m ; v latině bylo krátké -om , viz D 203, a to se změnilo 
v -um , na př. pedum . U kmenů na - i -  vznikla koncovka -i-u m , na př. 
ovi-u m , civ i-u m , jež přecházela namnoze ke kmenům souhláskovým, jako 
zase naopak některá slova s kmenem na -i- tvořila podle kmenů souhlás
kových gen. na -um  místo na -iu m . Tak na př. se ujalo -iu m  u participií 
a adjektiv na -n t-, jako agen tium , elegantium ; u Plauta tu převládá ještě 
-n tum , na př. am antum , jež se vyskytuje u básníků i později. Naopak -um  
vedle -iu m  mají na př. slova a p u m , va tu m , volucrum . Jako u -e ~ - i  
v abl. sg. tak ani zde nelze vystihnout praxi mluvy nějakým zákonem; 
jednotlivosti viz I 41, 4.

222 V dat. a abl. pl. je z ie. *-bhos v latině -bus ze staršího -bos. Beze 
změny se mohla připojovat tato přípona ke kmenům na - i- , na př. ovi-bus, 
cw i-bu s . Koncovky -ibu s takto vznikající se pak užívalo i u kmenů sou
hláskových, čímž se zabraňovalo, aby nevznikaly rozmanité změny z pří
mého styku souhlásek; tedy na př. duc-ibus m. *duc-bus, p ed -ib u s m. 
*ped-bus, *genes-ibus (> generibus) m. *genes-bus.

U kmenů na -u- může -bus přistupovat přímo ke kmeni; tak vzniká 
subus, na př. Lucr. V 969 saetigerisgue p a res subus s ilvestr ia  m em bra, 
ale podle sů - v su is, suem  atd. také sůbus, na př. Lucr. VI 974 unguentum ; 
n am  saetigeris sůbus acre venenum st; avšak i zde se ujala koncovka -ibu s  
a vzniklo su ibus, gru ibus.

U slova bös s kmenem na dvojhlásku -ou- se užívá tvaru bubus 
a vedle toho bóbus. Tvar bubus snad vznikl pravidelně z ie. *gaoubhos, 
kdežto v bóbus je u změněno v ó asi podle nom. sg. bos; Priscianův 
výklad, že bóbus vzniklo synkopou z bovibus, by nebyl nemožný, kdyby 
bylo doloženo, že se analogický tvar bovibus vytvořil a že se ho vskutku 
užívalo.

223 V ak. pl. mask. a fern. byla ie. přípona po samohlásce -ns, po sou
hlásce -ns; tak by vznikala v latině u kmenů na - i- koncovka - i-n s  > -is , 
u kmenů souhláskových -ns > -ěs. Koncovka -Is byla až do klasické doby 
hojná a vyskytuje se na nápisech, na př. fin is, om nis, někdy i v podobě 
-e is , na př. om neis, lurreis; pronikla i ke kmenům souhláskovým, zejména 
k participiím na -n t-, na př. náp. op ta n tis , agen tis. Ale více pronikalo -ěs 
ke kmenům na -i-, na př. ceives na náp. z r. 111 př. Kr., až se u nich 
rozšířilo obecně. Při tomto vyměňování - is  a -ěs je druhdy pozorovat 
kolísání na témž nápise, na př. na m on u m . A n c y r . se vyskytuje om nes 
i om nis. V rukopisech je - is  velmi časté, zvláště u těch jmen, která mají 
v gen. pl. -iu m . Ale důslednosti není ani v rukopisech jednoho a téhož 
spisovatele, na př. u Vergilia je a m n is i am něs, a v is  i avěs, c lassis i classěs, 
u rb is i urběs, ign is i igněs; u Sallustia náleží - is  k slohovým archaismům. 
Z výkladu Probova u Gellia XIII 21 plyne, že střídavé užívání - is  a -ěs
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jako - im  a -em  bylo přičítáno spisovatelům samým a jejich citu pro libo- 
zvučnost a výraznost samohlásek.1)

V nom. - ak. - vok. pl. néuter je v latině u kmenů souhláskových 224 
i u kmenů na - i -  přípona -A, na př. m a ria , genera. Toto -a  by bylo 
možno pokládat za lat. střídnici za ie. -a, viz D 27, ale oština a umber- 
ština má i u neuter III. deklinace -a  a také v latině je neutr, na -a  v t r i 
g in ta . Proto je podobno pravdě, že také u III. deklinace byl v praital- 
štině nahrazen ie. pl. neutr, na -a kolektivním tvarem na -a jako u II. 
deklinace a že se v latině od slov původně iambických, jako na př. tr ia , 
rozšířilo zkrácení -a  obecně. Dokladem staré souvislosti, mezi kolektivním 
plurálem a sing. fem. jsou dvojice ópera pl. n. od opu s -- ópera  sg. f.,
öra pl. n. od ös ~ óra sg. f.

Koncovka - ia  se ujala namnoze i u kmenů souhláskových, zejména 
u participií na -n t- a adjektiv, na př. agen tia , au dacia ; ale komparativy 
podržely -a , na př. p lu ra .

IV. deklinace: k m e n y  na

V ie. prajazyce bylo -u- těchto kmenů slabý stupeň k plnému stupni 225 
-eu- nebo -ou-, vedle něhož byl ještě zdloužený stupeň -ěu-, -6u~; srov. 
obdobný poměr u kmenů na - i  D 209. Stupy tohoto stavu se zachovaly 
zejména v řečtině, na př. πήχνς ~ nom. pl. πήχεις < πήχεί-ες, kde -ef-
< ie. -eu-, srov. skr. su nuh  (= syn) ~ nom. pl. su n -av-ah , čes. sy n ,
— dat. sg. sy n -o v -i, nom. pl. syn -o v -é  (v češtině jinak přešla slova s kmenem 
na -u - k deklinaci kmenů na -o-). V latině je provedeno vyrovnání v -u-, 
ale i zde se projevuje stopa -ou-, viz D 227.

x) Geli. X III  21: „Interrogatus est Probus Valerius . . . has ne urbis an has urbes 
et hanc turrem an hanc turrim diéi oporteret. „S i aut versum," inquit, „pangis aut 
orationem solutam struis atque éa tibi verba dicenda sunt, non finitiones [=  pravidla] 
illas praerancidas neque fetutinas grammaticas spectaveris, sed aurem tuam inter
roga, quo quid loco conveniat dicere; quod illa suaserit, id profecto erit rectissimum." 
Tum is, qui quaesierat: „Quonam modo," inquit, „v is aurem meam interrogem?" 
Et Probum ait respondisse: „Q uo suam Vergilius percontatus est, qui diversis in 
locis urbis et urbes dixit arbitrio consilioque usus auris. Nam in primo Georgicon, 
quem ego," inquit, „librum manu ipsius correctum legi, urbis per i litteram scripsit. 
Verba e versibus eius haec sunt: Urbisne invisere, Caesar, terrarumque velis curam. 
Verte enim et muta, ut urbes dicas, insubidius nescio quid facies et pinguius. Contra 
in tertio Aeneidis urbes dixit per e litteram: Centum urbes habitant magnas. Hic item 
muta, ut urbis dicas, nimis exilis vox erit et exanguis, tanta quippe iuncturae diffe
rentia est in consonantia vocum proximarum. Praeterea idem Vergilius turrim dixit, 
non turrem, et securim, non securem: Turrim in praecipiti stantem et Incertam excussit 
cervice securim. Quae sunt, opinor, iucundioris gracilitatis, quam si suo utrumque 
loco per e litteram dicas." At ille, qui interrogaverat, rudis profecto et aure agresti 
homo: „Cur," inquit, „aliud alio in loco potius rectiusque esse dicas, non sane in
tellego." Tum Probus iam commotior: „N oli," inquit, „igitur laborare, utrum istorum 
debeas dicere, urbis an urbes. Nam cum id genus sis, quod video, ut sine iactura tua 
pecces, nihil perdes, utrum dixeris." Gellius dodává, že Vergilius velmi vhodně užil 
Aen. X  350 tvaru třes, ale hned v následujícím verši tris; citát viz D 319.
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Kmen na -u - měla ie. i četná adjektiva, jak je. vidět zejména z řeč
tiny, na př. ήδύς, srov. skr. guruh  (= těžký); v latině přešla taková 
adjektiva jednak ke kmenům na - i- (se zachováním u jako v), na př. su a v is  
~ ήδύς, jednak ke kmenům na -o-, na př. densus ~  δασύς.

226 Nom. sg. mask. a fem. má příponu -s, na př. fru ctu s < fru d u -s ,  
currus, srov. π ή χνς , skr. siinuh  (- h < s).

227 V gen. sg. se připojovala přípona -s k plnému stupni kmenové 
samohlásky -eu- nebo -ou-, srov. o kmenech na - i D 214; tak vznikla la
tinská koncovka -ous, doložená nápisem senatous, srov. o. castrous; po 
změně ou > ú je pravidelná koncovka -u s, na př. senatus, currus. Na 
pozdějších nápisech i v literatuře se druhdy vyskytuje -uus, na př. con- 
ven tuus, exercituus; to není než grafické vyjádření podoby -us.

Odchylně od této pravidelné koncovky je na nápisech S en . cons. 
B acch. důsledně psáno senatuos; podle Gellia IV 16, 1 M. Varro a P. 
Nigidius mluvili a psali genitivy sen a tu is , dom uis, f lu d u is  a u Terentia 
H eaut. 287 je gen. an u is . Obojí tvary, i na -os i na -is , vznikly podle ge
nitivů III. deklinace, při čemž -os po -u - zůstalo a nezměnilo se v -us, 
viz D 125. Gen. senati, hojný za doby Quintilianovy, utvořený podle 
jmen II. deklinace, je jeden z případů míšení deklinací, o němž viz 
D 249.

Někteří gramatikové učí, že u neuter je gen. sg. na -u, nikoli na 
-us; podle jiných mají i neutra -us. Doloženo je, aspoň v klasické době, 
jenom -us, na př. geniis, cornus. Jestliže svědectví o -u  se zakládala na 
skutečnosti, uplatnilo se tu připodobnění k ostatním tvarům sing. na -u.

228 V dat. sg. je lat. koncovka -u i, starší -uei, z ie. -eu-ei nebo -ou-ei, 
srov. skr. sunavě, čes. syn o v i; rozdíl mezi stupněm -eu- a -u - v latině 
zanikl. Starší -uei je doloženo nápisem senatuei.

Vedle -u i se vyskytuje zvláště u básníků počínajíc Plautem dat. na 
-Q, na př. R u d . 294 hisce h am i atque haec haru n d in es su n t n obis quaestu  
et cultu; Verg. B uc. V 29 curru  subiungere tig ris; A en . III 541 curru  
succedere sueti; IX 605 venatu  in v ig ila n t. O -u i a -D. Gellius IV 16, 5: 
„Sed non omnes concedunt in casu dativo sen a tu i magis dicendum quam 
sen atu . Sicuti Lucilius in eodem casu vic tu  et anu  dicit, non v ic tu i nec 
an u i, in hisce versibus: Quod su m p tu m  atque epu las v ictu  p ra ep o n is  honesto  
et alio in loco A n u  noceo inquit. Vergilius quoque in casu dandi aspectu  
dicit non aspectu i: Teque aspectu  ne subtrahe nostro et in Georgicis: Quod  
nec concubitu indulgent. C. etiam Caesar, gravis auctor linguae Latinae, 
in Anticatone: u n ius, inquit, arrogan tiae, superb iae dom inatuque. Item 
in Dolabellam actionis I. lib. I.: I s ti ,  quorum  in  aed ibus fan isqu e p o s ita  
et honori eran t et ornatu. In libris quoque analogicis omnia istiusmodi 
sine i littera dicenda censet." Rukopisy Caesarových děl nepotvrzují, že 
by byl Caesar užíval tvarů na -U, ale to ještě není důkaz o nesprávnosti 
Gelliova svědectví. Lépe je dosvědčen dat. na -u u Tacita, avšak i u něho
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je řídký proti dat. na -u l. Dat. na -ň je t. zv. II. supinum, jako d ie tu , 
factu , viz II 223. U neuter je doložen jediné dat. na -u .

Toto -u nevzniklo stažením z -ul, nýbrž snad se šířilo obdobou podle 
dat. -ö kmenů na -o- a - l  kmenů na - i -  (dříve -ou podle -ei).

V ak. sg. mask. a fem. je -um  z  -u -m , koncovka původní, na př. 229 
currum , srov. π ή χυν , skr. sunum .

Vok. Sg. je zastoupen nominativem; původní vok. bez přípony, 230 
jaký je na př. v čes. sy n u  (kde -u < ie. -ou), se v lat. nezachoval.

Pro abl. sg. bylo podle -5 d  kmenů na -o- utvořeno -Hd, doložené 231 
náp. castud  (= o svátku); z toho pravidelné -u .

Nom. - ak. - vok. neuter se končí na -u . Kdyby bylo to -u krátké, 232 
bylo by to pravidelné neutrum bez přípony, jako je μέϋν, ήδύ, skr. 
m adhu  (= med), svádu  (= sladké). Většina římských gramatiků vskutku 
učí, že to -u  je krátké, ale proti tomu výslovně tvrdí Priscianus II362, 8 K., 
že to -u  je dlouhé: ,,In quibus quamvis quibusdam artium scriptoribus 
videatur temporum esse differentia, dicunt enim nominativum quidem 
et accusativum et vocativum corripi, reliquos vero produci, ego in usu 
pariter in omnibus produci invenio casibus haec nomina; nec irrationa
biliter. Omnis enim in quacumque parte (= v kterémkoli slově) termi
natio in -u  desinens producitur: fluctu, P a n th u , tu , d iu “ . Prisc. uvádí 
dva příklady ak. genu, Ον. M et. IX 298 η. laevum  \ p ressa  genu d ig itis  
in ter se pectin e  iu n c tis a Verg. A en . I 320 n u da  genii, nodoque s in u s  col
lecta fluentes. Nepochybný je ak. na -ö také Verg. A en . XI 859 [sag ittam ] 
d ep ro m p sit ph aretra  cornuque in fensa  te ten d it, Ov. M e t. IV 340 de litu it 
flexuque genii su b m isit, a t ille, XII 347 opposu itqu e genu costis. Celkem 
svědčí doklady z básníků, ač ne hojné, o -ö. Byly učiněny pokusy 
vysvětlit tento tvar na -O buď jako kolektivní plurál nebo jako duál.
Ale spíše se podobá pravdě, že ta délka byla přenesena do ak. z abl., 
a to z takových vazeb, v kterých mohl být tvar na -u cítěn i jako abl. 
i jako ak., na př. n u da  genu (Verg. A en . I 320), lacerum  cornu capu t (Ον.
M et. IX 97).

Rozšíření tvaru na -u v sg. neuter je předzvěst zanikání latinské 
flexe.

V nom. pl. mask. a fem. byla ie. koncovka -eu-es nebo -ou-es, 233 
jež je v řec. π ή χεις  < *πήχεΓες, srov. skr. sun avah  á čes. syn o vé  (stsl. 
synové); v ní bylo -eu- a -ou- plný stupeň kmenové samohlásky a -es 
přípona. Lat. -Qs lze vyvodit z -oues > -ous jen s pomocí domněnky,
že v poslední slabice vymizelo -e- synkopou. Podle jiného výkladu je tvar 
na -us vlastně ak. pl., jako tvar na -Is u kmenů na - i- , a jde tu o rozší
ření syntaktické funkce tohoto tvaru. Něco jistějšího by bylo možno 
o této otázce soudit, kdyby byla odpověď na otázku, jaký tvar měl nom. 
pl. kmenů na -u - v praitalštině.
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234 V gen. pl. je koncovka -u u m  ze staršího *uom ; *-uom  může být 
pokračování ie. koncovky, vzniklé připojením přípony -óm  k plnému 
stupni kmenové samohlásky -eu nebo -ou.; ie. -euöm  je v řec. -εων, na 
př. πή χεω ν < *πη χεβω ν (v csl. synov^  je -ovb asi z ie. -ο ιι-öm ). Ale lat. 
-uom  může být také přímo ie. -u óm , protože řecké tvary jako δ ούρων < 
*δορΓων, γοννω ν < * γ ο ν /ω ν  nasvědčují tomu, že se přípona -öm  připo
jovala i k stupni -u .

Bylo by třeba objasnit, proč již v starší době zobecnělo psaní -u u m  
místo -uom , kdežto jinde zůstávalo -uo- po celou dobu republiky, viz 
D 125; ostatně -uom  není dost pevně doloženo.

Vedle -uum  se vyskytuje na nápisech i v literatuře u některých 
slov -um , na př. passu m  (také již u Plauta), tr ibum , m agistra tu m , exer
citum , Verg. A m . VI 653 n. quae g ra tia  currum  \ arm orum que fu i t v iv is . 
Priscianus II 364,11 K. o tom pravi „invenitur, sed raro, apud poetas ge
netivus pluralis in hac quoque declinatione per syncopam prolatus" 
a uvádí citovaný verš Vergiliův; i v nové době se vyskytuje výklad, 
že toto -um  vzniklo stažením z -u u m . Proti němu se namítá, že za Plau- 
tovy doby bylo ještě -uo-, nikoli -u u -, a to že se stáhnout nemohlo. Proto 
se hledají výklady jiné, zejména že p a ssu m  je tvar analogický, utvořený 
k p a ss ib u s  podle ped ibu s ~ pedu m , reg ibus ~  regum ; u p a ssu m , slova 
značícího míru, mohl působit i přiklad m odiu m , n u m m um , ta len tum .

Při nedostatečném doložení koncovky -uom  se zdá, že jak tvary 
na -um  tak i na -uum  vznikly s užitím přípony -um , ujaté u III. 
deklinace.

235 V dat. -abl. pl. je jako u III. deklinace přípona -bus z e  staršího 
-bos, doloženého náp. trebibos. Zdálo by se, že tvary na -ubus uvedené 
I 52, 2, jako arcubus, portu bu s, jsou původni a že je tedy možno je stavět 
přímo vedle skr. dat.-abl. pl. sunu-bhjah; tvary na -ibu s, jako cur
ribus, fructibus, by pak byly vznikly přehlasováním -u - podle D 40, při 
čemž by se bylo -u - nejdéle udrželo u těch slov, kde by při změně v - i-  
bylo nastalo ztotožnění se slovy III. deklinace jako arcubus ~ arcibus, 
artu bu s ~ artibus, p artu bu s ~  p a rtib u s . Ale této domněnce vadí to, že 
tvary na -ibu s jsou podle dokladů starší než tvary na -ubus, jež jsou 
ostatně poměrně řídké. Z toho je souditi, že se také u kmenů na -u -  
tvořil dat.-abl. pl. s užitím koncovky -ibu s (-ibos) vzniklé u kmenů na 
-i-, viz D 222; -ubus, vzniklé pro rozlišení, bylo přeneseno porůznu i ke 
slovům, kde toho důvodu nebylo, jako portu bu s, lacúbus.

236 V ak. pl. mask. a fem. vzniklo -US pravidelným vývojem z ie. 
-u -ns.

237 V nom.-ak.-vok. pl. néuter je koncovka -ua utvořena analogicky, 
podobně jako - ia  u kmenů na -i-, viz D 224, a to již v praitalštině, srov. 
u. berva (= verua).
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V. deklinace.

K m e n y  j m e n  Y. d e k l in a c e .

Latinská V. deklinace nemá v jiných ie. jazycích nesporné obdoby 238 
a nelze ji pro nedostatek dokladů zjistit ani pro praitalštinu. Jsou v ní 
smíšeny kmeny na -ě- různého a namnoze nejasného původu; není v ní 
svérázné flexe.

Velká většina slov V. deklinace má kmen na -iě-. V některých pří
padech je toto -iě- původní suffix slovesných abstrakt, na př. aciěs, seriěs, 
species, fácies. Jiná slova na -iěs jsou tvořena od jmen, na př. pauperies, 
materies, temperies·, zvláštní jejich druh jsou jména vlastností na -itiés, 
na př. durities, planitiis; leckdy mají vedle sebe slova na -ia (-iiia), 
na př. materia, duritia. Srov. D 145.

Jiného původu je -iě- ve slově diěs; tu je -iě- z pův. -iěu-, viz D 32.
Kmen na -ě- mají slova fiděs a spěs, kdežto u rěs je kmen původně 

dvojhláskový *rěi-, jak je patrno v skr. nom. pl. rajah k sg. rah (= sta
tek, poklad); o změně *rěi- v rě- viz D 32.

P á d o v é  p ř í p o n y  V. dek l inace .

Nom. sg. má příponu -s. 239
Gen. Sg. na -ě i (-ěi) je latinský novotvar podle -d l I. deklinace, 240 

vzniklý asi analogií - a m : -em  = -5Ϊ: -ěi; aspoň slova, z kterých vzniklo 
lat. rěs a diěs, měla ie. gen. na -es/-o s , srov. Δ i(f)óg , skr. d iváh , ra jáh .
Toto -ěi se změnilo v -ěi podle pravidla „vocalis ante vocalem corripitur*1, 
viz D 62, ale jen tehdy, předcházela-li souhláska, kdežto po -i- zůstávalo 
-ěi; tedy rěi, fiděi, spěl, ale diěi, aciěi. U Plauta i jinde se vyskytuje ještě 
nezkrácené rěi vedle zkráceného rěi, na př. Mil. 103 magnái rěi públicaí 
grdtia, srov. Lucr. II 548 corpora iactari unius genitalia rěi; podobně 
fiděi u Ennia ille vir haud magna cum re, sed plenus fiděi (cituje Cic.
Cato 1), srov. Plaut. Aul. 583 aula, tn Fiděi fdnum: ibi abstrudam probe,
Lucr. V 102 nec iacere indu manus, via qua munita fídei. Kromě toho se 
vyskytuje i jednoslabičné -ei, srov. ái > ai > ae; na př. Plaut. Persa 65 
nam públicae rei caúsa quiquomque td facit, Ter. Andr. 25 ut pernoscatis 
écquid spei sit rélicuom, Eun. 801 diéi dvojslab., Heaut. 1002 fídei dvoj- 
slab. Ale tato jednoslabičná výslovnost -ei nezatlačila výslovnost dvoj
slabičnou, jako se stalo u I. deklinace. Z jednoslabičného ei vzniklo ě 
(zavřené) a i, srov. D 49; gen. plěbě i plěbi je doložen náp. a plěbi 
se zachovalo i ve spojeních tribunus plěbi a plěbi scitum; srov. Verg.
Aen. I 636 munera laetitiamque dii (= diéi). Genitivy na -ě, jako diě, 
fidě, rě, spě, aciě se porůznu vyskytují v rukopisech básníků i prosaiků; 
podle svědectví Gelliova IX 14, 25 prohlašoval Caesar gen. na -ě za 
pravidelný: „Sed C. Caesar in libro de analogia secundo huius die et 
huius specie dicendum putat,“
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Porůznu je doložen a dosvědčen (zejména u Gellia na uv. m.) i ge
nitiv na -ěs, na př. diěs; srov. Lucr. IV 1083 quodcúm que est, rab ies unde  
illaec germ ina  surgunt, kde rab ies =  rab ie i. To je zřejmě obdoba podle 
-as I. deklinace.

Jak je vidět, byl gen. sg. u V. deklinace málo ustálený a sami gra
matikové si s ním nevěděli rady; Quint. I 6, 26 uvádí mezi mluvnickými 
nepravidelnostmi a záhadami i příklad z V. deklinace: „Nam quid p ro 
gen ies genetivo singulari, quid plurali spes faciet?“

241 Také v dat. sg. se vyskytují různé útvary koncovky -ě i (-č i), na 
níž se nakonec usus ustálil, patrně podle konečné shody dat. s gen. u I. 
deklinace. Dat. re i by mohl mít původ v ie. * rě i-e i, ale spíše se tvořily 
i dativy u slov V. deklinace podlê  dativů I. deklinace. Vedle -ei, jež je 
u starších sceniků jednoslabičné -e i, je u Plauta a jinde i -ě, na př. d iě , 
patrně shodné s -e v genitivu. Gellius IX 14, 21: „In casu autem dandi, 
qui purissime locuti sunt, non fac ie i, uti nunc dicitur, sed facie dixerunt;" 
cituje pak dva příklady fácie z Lucilia, ale dodává, že na obou místech 
někteří čtou fa c ii. Tedy jako v gen. tak i v dat. nabyla koncovka -ě i 
(-ě i i -ei) také podoby -ě a -i.

242 V ak. Sg. mohlo vzniknouti diem  a rem  z ie. *d iě(q )-m  a *rě(i)-m ; 
podle těchto akusativů byly tvořeny akusativy jako aciem , d u ritiem  a j. 
Poměr -em  a pl. -ěs k -am  a -as I. deklinace byl pak východištěm pro 
následování I. deklinace i v jiných pádech.

243 Vok. sg. nemá zvláštního tvaru; užívá se pro něj tvaru nom.
244 Abl. sg. na -ě je tvořen podle -d(d) I. deklinace a s ním podle -ö(d) 

II. deklinace; tvary na *-ěd nejsou doloženy.
245 V nom. pl. vznikla koncovka -ěs pravidelně u rěs < ie. *rěi-es, 

srov. skr. rá jah ; podle toho pak i d iěs , spěs, speciěs a j.
246 V gen. pl. se užívá častěji jenom rěrum  a diěrum . Cicero Top. 30 

navrhuje překládat řecké είδη  raději form ae nežli speciěs, a to pro ne
obvyklost tvarů speciěrum  a speciěbus; podobně Quint I 6, 26 neví, jak 
by se utvořil gen. pl. od spěs.

247 Dat.-abl. pl. má příponu -bus jako III. a IV. deklinace; častěji 
se užívá jen rebus, srov. skr. rábhjah , a diébus.

248 V ak. pl. lze odvodit rěs z ie. *rě(i)-n s, d iěs z *diě(y.)-ns; podle 
toho pak i spěs, speciěs a j.

D o d a t k y  ke  s k lo ň o v á n í  s u b s t a n t i v .

249 Pět t. zv. deklinací je umělý výtvar gramatiků; vystihují se jimi 
jen zčásti skutečné rozdíly v ohýbání, souvisící s rozdíly kmenů. V řeči 
nebyly ani jednotlivé deklinace ani jednotlivé typy kmenů proti sobě 
uzavřeny, nýbrž dělo se mezi nimi směšování, vyrovnávání, přecházení,
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způsobené psychologickými vztahy. Tak na př. jména slavností na -á lia  
(nom.-ak. pl. neutr. III. dekl.) mívají v gen. -a liö ru m  (podle II. dekli
nace), na př. B acchanaliörum , S a tu rn a liö ru m , protože se v nom.-ak. stý
kala koncovka -a lia  s nom.-ak. pl. neuter kmenů na -o-, na př. a lia , 
in d ic ia , p r in c ip ia , sp o lia , a od nich přijala jejich výraznou genitivní 
koncovku -örum . Čím výraznější a užívanější byla jistá koncovka, tím 
snáze se přenášela mimo svou původní oblast. Vedle koncovky -öru m  
byla to i koncovka -í gen. sg. kmenů na -o-; tím se vysvětluje její přená
šení ke slovům IV. deklinace, jímž vznikaly tvary jako senati, exerc iti, 
tu m u lti a pod.; vůbec slova IV. deklinace, protože jich bylo poměrně 
málo, přijímala čím dále tím více tvary od silné deklinace II. nebo i I. 
Výrazná koncovka bylo také -ibu s v dat.-abl. pl.; její přenášení ke 
slovům II. a I. deklinace je doloženo na pozdních nápisech, na př. dibus, 
am icibus, su ib u s (m. su is) , collegibus. Ojedinělé tvary vznikající takovým 
přenášením se nazývají metaplastické; jestliže však se v řeči takové 
tvary ujaly a užívalo se jich buď vedle tvarů náležitých nebo i místo nich, 
vzniklo ohýbací paradigma, které náleželo svými různými pády do růz
ných deklinací, a jména takto skloňovaná se nazývají různosklonná, 
heteroklita.

Heteroklita jsou vypočtena I 58. Slovo dom us je asi jen zdánlivé 250 
heterokliton. Hledíme-li totiž k tomu, že příbuzné řec. δόμος a skr. 
dam ah  má kmen na -o-, kdežto csl. dom b kmen na -u-, soudíme, že již 
v ie. prajazyce mělo toto slovo dva kmeny, *dom o- a *dom u-, a že tato 
dvojakost má stopy v jeho latinské domnělé heteroklisi; tu věc, že v la
tině před I. stol. př. Kr. jsou doloženy jen tvary podle II. deklinace, jest 
přičísti neúplnosti podání.

Druhdy jsou heteroklitické tvary doplněny na úplné paradigma, 
čímž vzniká dvojí skloňování slova původně jednoho; význačný příklad 
takového zdvojení je typ m ateria  — m ateries, viz D 238. V některých 
případech zase původní deklinace zcela zaniká, na př. zaniklo v sg. 
iugus, gen. iugeris, srov. ζεύγος, a z pl. iugera vzniklo podle II. dekl. 
iugerum , gen. iugeri. V pozdější vulgární latině zanikala celá deklinace 
IV.; její maskulina přecházela k II. deklinaci, viz výše uvedené tvary 
sen a ti, exerc iti, tu m u lti, feminina k I. deklinaci; A p p .  P ro b i kárá tvary 
nu ra  místo n u ru s, socra místo socrus, srov. ital. nuora, suocera.

STUPŇOVÁNÍ ADJEKTIV.
Při stupňování se přidávají komparativní a superlativní suffixy, viz 251 

I 61, buď přímo ke kořeni adjektiva, na př. m agn u s ~  m á io r < *m ag-iós, 
m a x im u s < *m ag-sim os, nebo ke kmeni positivu (bez kmenové samo
hlásky), na př. dign u s ~ d ign ior < *d ign -iös.

Ie. komparativní suffix byl - io s- (vedle -ie s-); v nom. sg. mask. byla 252 
koncovka - io s ; odlišení feminina, věc to poměrně mladá, u komparativu 
(podobně jako u part. práes.) nebylo v latině provedeno a odtud je t. zv.
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dvojvýchodnost těchto tvarů. V latině je zdloužený stupeň ve všech 
pádech, -s - se změnilo v -r- podle D 91, a když toto r  vniklo i do nom. 
sg. mask. a fem., nominativní -o- se zkrátilo; odtud longior, lon g ioris atd., 
viz D 213. Jen v nom.-ak. neutr, je -io s zachováno (v podobě -iu s), 
na př. longius; o -r v tomto tvaru viz D 219; stupeň -ie s- se jeví v m aiesla s  
< *m ag-ies-, zánikový stupeň - is - v m agis. V řečtině, kde -a -  mezi samo
hláskami mizelo, vzniklo na př. ήδίω  < *ήδιοσα, kdežto tvary jako ήδίονος, 
ήδίονι atd. mají jiný suffix s -n -. Starší latinské tvary jsou dosvědčeny 
u Varrona D e l. I. VII 27 m eliosem , u Paula z Festa 359, 1 Th. m aiosibu s, 
m eliosibus.

V m in or, m in u s není komparativní suffix; komparativní význam má 
tu již sám kmen m in u -, srov. m in u ö , řec. μ ιννύ ω ; m in o r bylo přitvořeno 
k m in u s  podle m á iu s  : m áior.

Ie. suffixu -tero-, o němž viz D149, se v latině neužívá k vytvořování 
komparativu.

253 Proti komparativu s jednotným suffixem tvoří se v latině superlativ 
u různých adjektiv různými suffixy; mezi nimi chybí — aspoň ve své 
čisté podobě — suffix -isto -, živý zejména v řečtině, na př. ή διστος, a 
v jazycích germánských, na př. něm. a angl. best.

Nejobyčejnější je v latině suffix - iss im o - nebo -issum o-, vyskytující 
se jen v latině samé, na př. lon g issim u s, certissim us; o i ~  u viz D 41, 4. 
Jeho vznik není přes četné pokusy uspokojivě objasněn; zejména je zá
hadné, odkud je jeho -ss-. Jestliže je správná domněnka o vzniku lat. 
-ss- z ie. -sth-, bylo by možno soudit, že -iss im o - (-issum o-) vzniklo slo
žením dvou suffixů, ie. -istho- (tak J. Zubatý) a -m o-; suffix-m o- je význačný 
pro všechny latinské superlativy.

Suffix -m o- má superlativní význam v su m m u s < *su p-m os, srov. 
super; m in im u s < *m in u m os k m in u ö , m in u s. Sem náleží i briim a < *breu- 
mči < *brevim a; p r im u s  < * p ris-m o s, srov. paelig. p r ism u  (= prima), 
kde je p r is -  < p r i- is -  (* p r iis  : p r iu s  = m a g is  : m áiu s); p ř i -  je kořenem 
příbuzné s adverbii pro  a prae; p r is -  i v p r iscu s  a p r is tin u s . V superl. 
extrem us, su prem us, postrem u s je suffix -m o- bezpochyby přidán k adver- 
biím *extrě-, *suprě-, *postré~, což byly původně ablativy-instrumentály 
k exterus, superus, posterus, viz D 199. Nevysvětlen je tvar im us, sou- 
značný s in fim us (in fim us více v próze, im u s více v poesii).

Superlativní význam má také suffix -tim o - (-tum o-), na př. op tim u s, 
in tim u s, u ltim u s, postum us.

Suffix -s im o- (-sum o-) je na př. v m a x im u s , pess im u s, p ro x im u s;  
s náležitou hláskoslovnou změnou je také v acerrim us < *acersim os, 
pu lch errim u s, p a u p err im u s i ve fa c illim u s  < *facilsim os, s im illim u s , h u 
m illim u s  a j., viz I 62. Pokud se vyskytují i u adjektiv na -er a -H is super
lativy na -iss im u s, na př. celerissim u s, dosvědčený u Ennia, na pozdějších
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nápisech in legriss im u s, m iser iss im u s , p u lch r iss im a , jsou to metaplastické 
tvary, u gramatiků kárané jakožto barbarismy.

Zvláštního výkladu vyžadují tvary p lu s , p lu res , p lu r im u s . Na ná- 254 
hrobním nápise L. Scipiona, konsula r. 259 př. Kr., je tvar p lo iru m e  
(= plurimi); na nápise Sen. cons. B acch . p lou s; v písni bratří Arval- 
ských pleores; -u - tedy vzniklo z dvojhlásky; -r- v p lu r im u s  je z -s-, 
p lu s im a  dosvědčuje Varro D e l. I. VII 27. Tyto tvary mají základem 
kořen *plě-, který je v plěn u s, -p lě tu s a také v řec. π λείω ν, π λεϊσ τος; ale 
jejich hláskoslovný výklad naráží na četné obtíže.

S t u p ň o v á n í  op isné .

Pojem a doklady opisného stupňování viz I 63.
Superl. p iis s im u s  zavrhuje Cicero P h il . XIII 43 jakožto nelatinský: 255 

,,Tu porro ne pios quidem, sed piissimos quaeris, et, quod verbum omnino 
nullum in lingua Latina est, id propter tuam divinam pietatem novum 
inducis"; ale v císařské době se tento tvar vyskytuje dosti hojně v litera
tuře i na nápisech. Na nápisech je stejně často i tvar p ie n tis s im u s  podle 
vzorů uvedených I 62, 3.

Opisné stupňování zobecnělo v románských jazycích, ale kompara
tivní příslovce tu nepochází z m agis, nýbrž z p lu s , na př. franc. p lu s  
a ital. piiz; m agis přešlo do románských jazyků s významem ‘spíše, nýbrž, 
ale’ (franc. m a is , ital. m a). V latině se vyskytuje stupňovací p lu s  u adjektiv 
častěji teprve v pozdní době císařské.

S t u p ň o v á n í  „ n e p r a v i d e l n é " .

Pojem a doklady nepravidelného stupňování viz I 64.
„Nepravidelnost" stupňování typu bonus ~  m e lio r ~ o p tim u s záleží 256 

v tom, že jsou tu v jedno paradigma spojena adjektiva různých kmenů, 
příbuzná významem. Tento zjev se vyskytuje u adjektiv jistého významu 
ve všech ie. jazycích, srov. ά γα ύό ς  ~ άμείνω ν (βελτίω ν, κρείττω ν, λώ ω ν)
~ αριστος (β έλτ ισ τος , κράτιστος, λω στος), čes. dobrý ~ lep š i ~ n e jlep ší, 
ale každý jazyk si doplňuje paradigma svým způsobem.

Komp. m elio r souvisí kořenem s adj. m u ltu s a je příbuzný s řec. μ ά λα , 
μ ά λλο ν . Superlativ o p tim u s je vlastně adj. od téhož kořene jako subst.
*ops, op is; méně pravdě podobný je výklad, že náleží k předložce (ad- 
verbiu) ob. Komp. p é io r a superl. p ess im u s bývají odvozovány, právě 
tak jako pessu m  ~ pessu m d ö  a j., od kořene, který je v skr. p a d ja tě  (= pa
dá), csl. ραάρ (srov. čes. padn u ); obtíží tohoto výkladu je, že se ten kořen 
v latině jinak nevyskytuje. O p lu s  bylo vyloženo D 254, o m in or, m in u s  
D 252.

D v o j i t é  s t u p ň o v á n í .  V

V lidové mluvě ztrácejí časem komparativy a superlativy, zvláště ty, 257 
které nemají výrazné zakončení -io r, - is s im u s , svůj stupňovací význam;
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k jeho udržení buď se k nim pak přidává stupňovací adverbium m agis, 
méně často p lu s , nebo se od nich tvoří komparativy a superlativy jako 
od positivů. Při onom ,,opisném“ stupňování vznikají pak spojení jako 
m agis clarior, m ag is  ap tio r, m a x im e  p ess im u s, ano i m agis m áior, vyskytu
jící se porůznu u spisovatelů císařské doby. Dvojité stupňovací sufixy 
jsou v tvarech jako p o strem issim u s (C. Gracchus podle Gellia XV 12, 3); 
častěji p ro x im io r , jak je patrno z Prisciana 1197,15 K.:,,p ro x im u s quando 
pro cognato accipitur, positivi significationem habet, ideoque a legislato
ribus etiam comparative profertur, apud quos saepe invenitur p r o x i
m iores, id est propiores cognati"; ex trem issim u s (Tert.), ex trem ior (Apul., 
Tert.), m in im iss im u s  (Arnob.); p lu r iö ra  (Fulg., Itala), srov. *p lu siö res  
od p lu s , odkud franc. p lu sieu rs . Tvar p rim ö res (pl.) vznikl ze základu 
p r im u s  podle komp. prio res .

ZÁJMENA.
258 Skloňování zájmen má proti skloňování podstatných a přídavných 

jmen leckteré zvláštnosti. Je to jednak různost kmenů nebo lépe základů 
v témž paradigmatu (na př. nom. ego ~ gen. m et), jednak to, že pádové 
přípony jsou u nich namnoze zcela jiné než u jmen (na př. -d  v nom.-ak. 
néuter jako id , illu d ); kromě toho se k zájmenům druhdy připojují a 
s nimi srůstají rozličná slovce, jež jejich význam buď zesilují nebo jistým 
způsobem určují. Proto je třeba skloňování zájmen oddělit od skloňování 
jmenného jako kategorii zcela samostatnou.

O dělení zájmen viz I 73.
259 Zvláštní ohýbací příponu mají zájmena, kromě osobních a přivlast

ňovacích, v gen. sg., totiž - iu s  (- iu s ,) na př. ip s iu s , eius, h u ius, cu ius, 
a lteriu s. Původ této přípony, jistě staré, protože se v ní nerozeznává 
mask. a fem., je nejasný. Pravdě nejpodobněji jej vyložil F. Sommer: 
ie. pronominální přípona gen. sg. byla -s io , srov. hom. τoio < *το- 
αιο, skr. ta sja ; srov. stsl. čbso (v němž je varianta pouhé -so bez i); 
proto u zájmena s kmenem quo- byl gen. sg. *quosio, jenž pak byl 
obměněn v *quosios tím, že se k němu přidalo ještě -s podle nominálního 
gen. na -os, viz D 214; *quosios se změnilo v *quoiios (ovšem změna 
s i > i i  není jinak doložena a v tom je nesnáz tohoto výkladu), a to 
v q u o iiu s, psáno quoius; podobně vzniklo e iiu s (psáno eius) z *esios  
(kmen ie. e-, srov. skr. a sja ), h o iiu s (psáno hoius, hu iu s); odtud se roz
šířila koncovka -io s i k ostatním zájmenům, která snad měla původně 
v gen. sg. jen nominální koncovku - i , a tak vzniklo illiu s , is tiu s  z * illi- io s , 
* is ti- io s .

Z jiných výkladů tohoto pádu byl a dosud jest přijímán zejména 
starší výklad, který podal Theodor Aufrecht: qu o iiu s je původně nom. sg. 
přivlastňovacího zájmena ,,čí“, na př. Yerg. B u c. I I I1 d ic  m ih i, D am oeta ,
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cuium pecus? an Meliboei?, jenž byl cítěn jako gen., byl vřaděn do sklo- 
ňovacího paradigmatu a stal se vzorem pro jiné podobné genitivy. Na 
podobné myšlence je založen výklad Brugmannův: tvary quoiius, eiius, 
istius, illius jsou původně nom. sg. mask. adjektiv tvořených od lok. 
*quoi, *ei, *istei, *illei suffixem -iio- nebo -io-; jako gen. bylo cítěno takové 
adjektivum ve větách typu hic equos eiius est podle hic equos palris est. 
Wackernagel výklad tohoto způsobu vyvracel a soudil, že právě naopak 
adj. quoiius vzniklo z gen. quoiius.

V koncovce -ius se mohlo -i- před -u- krátit podle pravidla „vocalis 
ante vocalem corripitur“, viz D 62; po prvé je doloženo toto krácení 
u Lucilia; u básníků doby Augustovy se vyskytuje míra -ius i -ius, na př. 
Verg. Aen. I 683 tu faciem illius nodem non ámplius unam, ale I 16 
posthabita coluisse Samo: hic illius arma, I 41 unius ob noxam et furias 
Aiacis Oilei; Hor. Epist. I 18, 37 arcanum neque tu scrutaberis illius um
quam. U starších básníků scénických je koncovka -ius někdy synkopou 
jednoslabičná, asi -is; příklady viz D 289.

Zvláštní je také již ie. přípona -d v nom.-ak. sg. neuter id, quid, 
quod, srov. o. púd, istud, hoc < *hodce, aliud, srov. skr. tad.

Ie. původu je také pronominální přípona nom. pl. mask.; lat. -i, 
starší -ei, je z ie. -oi, srov. řec. dor. roí, skr. tě < *toi, slov. ti. Od zájmen 
byla přenesena tato přípona v latině i v některých jiných jazycích i 
k jmenným kmenům na -o, viz D 202.

ZÁJMENA OSOBNÍ A PŘIVLASTŇOVACÍ.
Zájm ena osobn í .

V tvarech osobních zájmen, jež jsou uvedeny I 74—75, vynikají 260 
tyto zvláštnosti proti skloňování jmen:

1. V pl. je zcela jiný základ než v sg.; v tomto rozdílu je vyjádřena 
skutečnost, že zde pl. není prosté zmnožení jedince označeného singu
lárem, nýbrž kolektivní množství, složené také z jiných jedinců, neboť 
,,my“ není zmnožení jedince ,,já“ ani ,,vy“ zmnožení jedince ,,ty“.

2. Protože pl. má jiný základ než sg., nebylo pro něj potřebí zvlášt
ních ,,plurálních“ přípon; v latině se to projevuje tím, že tvary nöbis, 
vóbis mají -bi- jako tibi, sibi.

3. Nominativ sg. má jiný základ než ostatní pády.
Všechny tyto zvláštnosti pocházejí už z doby ie. prajazyka. Ie. po

dvojnost tvarů přízvučných a příklonných, zachovaná v řečtině a v jazy
cích slovanských, se v latině nezachovala.

O zesilování osobních zájmen viz I 74, poslední odstavec; dodati jest 
částici -pte, srov. τίπτε, na př. měpte (Plaut.), mihipie, vópte < *vospte 
(Cato); častější je -pte u zájmen přivlastňovacích.
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261 V nom. sg. je proti egö řec. εγώ·, také pro latinu jest předpokládati -δ , 
ale to bylo v tomto iambickém slově zkráceno, viz D 63; -ö se vyskytuje 
ještě u Plauta, na př. A u l. 457 coctum  egö, non vápu la tu m , dúdum  con
ducitis fu i (troch, septenár); v klasické latině je egö; pokud se vyskytuje 
egö v poklasickém básnictví císařské doby, je to napodobení řec. εγώ .

Délka v tu je původní, srov. slov. tg  (praslov. g  < ie. u, kdežto 
ie. ů > praslov. a), hom. τύνη; vedle ie. *tu  bylo také *tů, odkud řec. 
xv, a v . O zkrácení v tůqu idem  viz D 65.

262 V gen. sg. tvary m el, tu l, s u l jsou na pohled totožné s gen. sg. při
vlastňovacího zájmena a také bývají obyčejně vykládány jako gen. 
od m eum , tuum , suum , tedy m e l =  ,,mého“ ve smyslu ,,mého já“, „mé 
bytosti" a pod.; oporu má tento výklad v obdobném gen. pl. nostrum , 
vestrum , n ostri, vestri. Jinak a lépe vyložil tento gen. sg. O. Hujer v Sbor
níku filol. III 1912, 168—182: m el, tu l, s u l nejsou gen. přivlastňovacího 
zájmena; jako řec. tvary εμ εϊο , σεϊο , elo vznikly z kmenů *eme, H ue, *sue, 
jichž se užívalo ve funkci gen., přidáním gen. koncovky rodových zájmen 
(na př. ro lo ), tak také v latině se přidala ke kmeni */ne gen. koncovka -ř 
od kmenů na -o-; tím vznikl tvar nový, určitější a jako gen. výraznější. 
Dvojslabičnost takto vzniklého m e l se udržela podle přivlastňovacího m el  
i podle tu l a s u l (o jednoslabičném *m ei viz níže při výkladu m is).

V archaické latině se vyskytuje také gen. m is, tis , a to s i u Plauta 
M il. 1033, ale s ř u Ennia A n n . 132 V. ingens cura m is  cum  concordibus 
aequiperare. Podle toho, která kvantita se uznává za náležitou, jsou různé 
výklady těchto tvarů. Dlouhé í je lépe zaručeno; pak je možno vycházet 
od enklitických tvarů *m ei, H ei, což by byly varianty ie. *m oi, *toi, 
jichž se užívalo ve funkci dat. i gen., a soudit, že ve funkci gen, 
byly opatřeny gen. příponou -s. Při tomto výkladu však je ta nesnáz, 
že se tvary *mř, *tl, * s l v latině jinak nevyskytují, zejména ne jako dativy, 
kde by je bylo čekati. Proto je snad lépe vyvozovat m ls  od *m ei (jedno
slabičné) < gen. m el, opatřeného znova gen. příponou -s; podle m is  by 
pak bylo vzniklo i tis.

263 V dat. sg. jsou starší tvary náp. m ih ei nebo m ihe, tibei, sibei; 
v první slabice bylo v prait. -e-, srov. u. mehe, tefe (= tibi), paelig. sefei 
(= sibi); lat. změna e > i vznikla asi přehlasováním v enklitickém po
stavení podle D 40; pro ie. prajazyk jest předpokládati *mebh(e)i, *tebh(e)i, 
*sebh(e)i; jak vzniklo -h- v m ih l místo čekaného -b- (v umberštině místo 
-f-), není jasno; výklad, že to je disimilace proti m -, nepřesvědčuje. Pů
vodní -l je u Plauta a starších dramatiků obyčejně zkráceno podle D 63; 
i u klasických básníků se vyskytuje -i vedle -l, na př. Verg. Georg. I 343 
cuncta t ib i Cererem pu bes agrestis adoret ~ B uc. VIII 30 sparge, m arite , 
nuces: tib i deserit H esperu s O etam .

Vedle m ih l se vyskytuje tvar m l, vzniklý stažením, viz D 54.
264 Ak. sg. m ě, tě, sě  je tvarem shodný s abl. sg. Pro oba tyto pády 

jsou doloženy na nejstarších nápisech až asi do polovice II. stol. př. Kr.
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toliko tvary m ěd, těd, sed. V literatuře se vyskytují tvary s -d  u Plauta, 
a to pro ak. i abl., vedle tvarů bez -d. Ono -d  lze snadno pochopit u abl., 
srov. -d  u nominálních ablativu D 199, avšak ne v ak., kde naopak 
skr. tvary m á  a tvá  (enklitika vedle přízv. m am , tvam ) ukazují na ie.
*m ě, */(y)ě; jistě je ak. s -d  zjev jenom latinský. Byla by nasnadě do
mněnka, že když se v ablativech ztrácelo -d , viz D 127, a když se tedy 
také ujímalo v abl. m ě  vedle m ěd  atd., že se v té přechodní době naopak 
zase dostávalo do akusativu m ěd  vedle původního m ě  atd. a odtud že 
jsou ty dvojice. Ale proti tomu se uvádí námitka z chronologie: akusa- 
tivy s -d  nalézáme v latině již v dobách nejstarších, kdy bylo -d  v abl. 
ještě pevné a kdy tedy nemohlo jít o zaměňování; proto se zdá, že mu
síme hledat původ ak. s -d  jinde než v zaměňování s abl., ale žádný 
z podaných výkladů toho způsobu není dost podobný pravdě. Není ne
možné, že -d  v abl. mizelo přece již dříve, než jak ukazují doklady ná
hodou zachované.

Vzájemným vyrovnáváním obou těchto pádů jest vysvětliti i délku 
v abl. m ěd, těd, sěd  proti skr. abl. m at, tvat.

Totožností nom. a ak. pl. nos, vös liší se latina od jiných ie. jazyků, 265 
v nichž se tyto dva pády různí základy nebo aspoň příponami.

Tvar enos (ak. pl.), vyskytující se v písni bratří Arvalských, je-li 
jistý, má své e- přeneseno z ego.

V gen. pl. jsou tvary n ostrum , vestrum  zřejmě gen. od nostri, ves tr i 266 
(o koncovce viz D 203) a znamenají tedy vlastně ,,našinců“, ,,vašinců“. 
Protože pro gen. pl. — právě tak jako pro gen. sg. — nebylo tvarů zdě
děných z ie. prajazyka, vytvořila si latina pro tuto funkci svůj vlastní 
prostředek; užívání gen. n ostrum , vestrum  bylo tu zcela nasnadě, protože 
se přivlastňovací nostri, vestri stýká s osobním n ös, vös dosti blízko, 
jako na př. Caes. B ell. G. VII 88 n o stri p ro e liu m  com m ittun t, Liv. VIII 9, 6 
d iv i , 'quorum est po testas nostrorum  hostium que. V starší latině, zejména 
u Plauta, se vyskytují v této platnosti i tvary nostrorum , nostrarum , 
vestrorum , vestrarum , na př. M o st. 280 m a x u m a  adeo p a rs  vostrorum  in 
tellegit, S tich . 141 certum nest neu tram  vostrarum  persequ i im periu m  p a tr is?
A u l. 321 sed uter vostroru m st celerior?

Vedle nostrum , vestrum  se užívá, po prvé u Terentia, i tvarů nostri, 
vestri; o rozdílném užívání obojích těchto tvarů viz I 74. Tvary n ostri, 
ves tr i se pokládají bud’ za gen. neutra ve smyslu „naší bytosti", na př. 
Lucr. IV 39 neve a liq u id  n ostri p o s t m ortem  posse  re lin qu i, nebo za gen. 
mask., tedy a liq u id  n o str i =  „něco z každého z nás". Tyto výklady se 
navzájem nevylučují a v některé souvislosti je pravděpodobnější ten, 
v jiné onen. Konečně třeba uznat i to, že na šíření a možná i na vznik 
tvarů n ostr i, v es tr i působil vzor sg. m ei, tu l, že tedy na př. v Ter. P h orm . 172 
n ostri nosm et p a en ite t není n o s tr i ani neutrum ani maskulinum, nýbrž 
obdoba podle nerodového m ei; tím se vysvětluje, že tvary nostri, vestr i
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mají jako tvary mei, tul téměř výhradně platnost předmětnou, nikoli 
přivlastňovací ani partitivní (0. Hujer)..

V dat. - abl. pl. byly starší tvary nobeis, vobeis, doložené nápisy, 
na př. Sen. cons. Bacch., i v rukopisech, zejména v Ambrosianském 
palimpsestu Plauta; po změně ei > i nóbis, vóbís (I 74 není délka i 
označena). Koncovka -beis se skládá asi z -bei, jež je v tibei, sibei, a z -s 
připojeného podle všech jiných dat.-abl. pl. u zájmen i jmen.

Zájm en a  p ř iv l a s t ň o v a c í .

267 Kmeny. Přivlastňovací zájmena jsou vytvořena od kmenů zájmen 
osobních. Tak meus < ie. *meios od kmene me. Zájmena íuus (tuos, 
viz D 125) a suus (suos) měla starší tvary tovos a sovos, na př. náp. soveis, 
z ie. *teuos, *seuos, srov. hom. τεός, έός < *σεΓος.

U starších dramatických básníků často je třeba čísti tvary přivlast
ňovacích zájmen se synizesi, viz D 55. Tim se stávají jednoslabičnými 
tvary meus, mea, meum, mei, meae, meó, meam, meči, meis, meös, meas, 
tuus, tui, tuö, tua, tuae, tuam, tua, tuum, tuis, suus, sui, suö, sua, suam, 
sua, suum, suós, suas, suis a dvojslabičnými tvary meorum, mearum, tuó
rum, tuarum, suorum, suárum. Na př. Pia ut. Mere. 2 et árgumentum et 
meós amores éloquar; Ter. Hec. 361 néqueo moerum rérum initium ullum 
invenire idoneum. Ovšem namnoze je možno v takových případech vy
hověti metru také iambickým krácením. O jednoslabičné výslovnosti 
uvedených tvarů v pozdější vulgární latině svědčí tvary v románských 
jazycích; tak franc. mon, ma, mes předpokládá vulg. lat. *mom, *ma, 
*mos, *mas, franc. ton, ta, tes vulg. lat. *tom, *ía, *tos, *tas, franc. son, 
sa, ses vulg. lat. *som, *sa, *sos, *sas; naopak italština předpokládá vý
slovnost oněch tvarů bez synizese, na př. mio, tuo, suo.

Tvary sis (= suis) a sam. (= suam), které uvádí Festus z Ennia, 
srov. citát u Lucr. III 1025 lumina sis oculis etiam bonus Ancu[s] reliquit, 
vznikly pravděpodobně také synizesi a není potřebí je vyvozovat hlásko- 
slovně z kmene so- < ie. *syo-.

Zájmena noster, vester (starší voster, viz D 46) vznikla z kmene osob
ních zájmen, a to z jeho tvaru s krátkou samohláskou nos-, vos-, a ze 
suffixu -tero-, o němž viz D 149; srov. ήμέτερος, ύμέτερος.

Zájmena přivlastňovací se zesilují přípojným -pte, viz D 260, zřídka 
částicí -met; -pte bývá skoro jen u tvarů abl., na př. meópte ingenió (Plaut.), 
suápte nátura (Cic.).

268 Skloňování. Z tvarů je zvláštní jen vok. sg. mi. Staří gramatikové 
pro něj předpokládali nom. *mius, ale bez dostatečných dokladů. Oby
čejně se vykládá jako latinský zbytek ie. enklit. *moi s přivlastňovací 
funkcí, srov. řec. μοι ve spojení ώ γύναι μοι. Proti tomuto výkladu je 
třeba ukázat na to, že se mi užívá jen pro vok. sg, a to jen pro mask.;
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spojení jako mi soror (Apul.) náleží teprve pozdní a vulgární latině; 
v Plaut. Cist. 678 mi homines, mi spectatores je mi vlastně mei čtené 
se synizesi. Kromě toho se mi klade zpravidla před substantivum, tedy 
právě naopak, než se kladou enklitika. Proto se zdá podobnějším pravdě, 
že vok. mi vznikl pod vlivem vok. na -i jmen na -ius, viz D 198, ve spo
jeních jako mi fili.

ZÁJMENA UKAZOVACÍ.
Z á j m e n o  is, ea, id.

Kmeny. V skloňování tohoto zájmena se vyskytují dva kmeny, 269 
ie. i- v is, id (srov. prasl. jb, čes. naň a je-j) a praital. eo- < *eio- s fem. 
ea- v eum, eam a j.; srov. o. izic, u. tdík (= is) ~ u. eam (= eam), eaf 
(= eas); ei- v *eio- je plný stupeň k i-. Kromě toho je při Sommerově 
výkladu gen. sg., viz D 259, uznávat kmen e-.

Tvary zájmena is, v kterých je eo- (eu-) nebo ea-, zejména eum, 
eam, eö, ea, eös, eas, eórum, earum, se někdy vyslovovaly se synizesi, jak 
je patrno z jejich prosodické platnosti u starších dramatických básníků; 
srov. o synizesi v tvarech přivlastňovacích zájmen D 267. Tak na př. 
Plaut. Cas. 18 ea tempestate flos poetarum fuit, Ter. Andr. 912 sóllicitando 
et póllicitando eórum animos lactas? sánun es? Ovšem i tu by se metru 
namnoze vyhovělo iambickým krácením. Synizesi jest jistě uznati v pří
padech, kde je ještě také elise, takže se skoro celé slovo pro rytmus 
ztrácí; na př. Plaut. Stich. 39 quia pól meo animo omnis sdpientis (anap, 
dimetr).

Skloňování. V gen. sg. eius je první slabika dlouhá posicí, což 270 
ukazuje na výslovnost eiius·, psaní eiius se vyskytuje (vedle eius) i na 
nápisech a v rukopisech a také někteří gramatikové je doporučovali.
U básníků je trochejská míra nej obvyklejší; ale někdy má tento tvar 
prosodicky platnost dvou mor a tedy se vyslovoval buď pyrrhichicky 

nebo jednoslabičně, na př. Ter. Andr. 93 nam qui cum ingeniis 
cónflidatur eiu$ módi (zde eius jednoslab.), Eun. 621 dé sorore eius indi
care ad eám rem tempus nón erat (zde eius buď jednoslab., jako také eam, 
nebo pyrrh.).

V dat. sg. je starší tvar eiei, doložený nápisy. Jeho přípona -ei (> -ř) 271 
je tatáž jako v dat. sg. jmen III. deklinace; to prostřední -i- je ve vý
slovnosti ii, čím se vysvětluje spondejská míra tohoto slova u Plauta 
a starších básníků, i když je psáno ei (vysl. eiii); -ii- mají takovéto dativy 
snad od genitivu podle úměry quoiiei : *quoiios = patrei : patros (F. Som- 
mer). Spondejsky je ei měřeno na př. Ter. Phorm. 645 quod dtxi qdeo 
ei : quaéso, quid si filiam, Lucr. III 556 sive aliud quid vis potius coniunctius 
ei; avšak vedle toho se vyskytuje i míra iambická, na př. Plaut. Curc. 360 
cáput deponit, condormiscit, égo ei subduco dnulum, i jednoslabičná, na př. 
Plaut. Trin. 14 quoniam ei qui me aleret nil video esse rélicui) jednoslabičná 
míra ve verších převládla.
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Pro fem. se vyskytoval, ale zřídka, tvar eae podle I. nominální dekli
nace; doložen je nápisy i v literatuře, na př. Plaut. M il. 348.

272 V ak. sg. byly v starší latině též tvary im  a em. Macrobius S a t. 
I 4,19 uvádí z XII desk zákon s i  n o x  fu r tu m  factum  s it, s i  im  occis it iure  
caesus esto a dodává: ,,in quibus verbis id etiam notandum quod ab eo 
quod est is non eum  casu accusativo sed im  dixerunt"; Porfyrio k Hor. 
S at. I 9, 65 cituje z XII desk s i  in  iu s vocat, ito ; n i  it, an testam in o , ig itu r  
em capito . Tvar em vznikl z * im  od kmene i- pravidelnou změnou; do
ložené im  vyvozuje Meillet z kmene Γ-, srov. D 216, ale spíše se podobá 
pravdě, že v em  bylo í- obnoveno podle is.

V abl. sg. jsou nápisy doloženy starší tvary edd, edd.

Nom.-ak. neutra id  je tvořen pravidelně i-d.

273 Nom. pl. mask. e i ze staršího *eei, a to z * e i-o i; o příponě viz D 259. 
Dvojslabičné el, na př. Plaut. M erc. 869 nón a m ittu n t h i m e com ites q u i  
tenent. || qui su n t e i?  Avšak časem se ujala jednoslabičná výslovnost ei, 
z čehož vzniklo i, na př. Plaut. T rin . 17 senes qu i huc ven ien t t rem  vobis  
á p erien t ( i  má palimpsest Ambros.). Římští gramatikové nechtěli při
pustit tvar i ani pro dat.-abl. pl. is vzniklý z jednoslabičného 'eis, a do
poručovali vedle ei, eis psát ii , iis . Tvary ii , i is  se skutečně vyskytovaly, 
náp. ještě se starším způsobem psaní ie i, ie is; vznikly snad z ei, eis  
podle nom. sg. is; v císařské době převládají. Není tedy správné vylučovat 
každé i i  a i is  z textů a dosazovat všude i nebo ei, is nebo eis.

Na nápisech z II. stol. př. Kr. se vyskytují v nom. pl. i tvary eeis, 
ie is , eis s přidaným -s podobně jako u jmenných kmenů na -o, viz D 202.

274 V gen. pl. mask. je vedle pravidelného eórum  dosvědčen tvar eum  
s původní příponou, jako jsou tvary na -u m  u kmenů na -o-, viz D 203, 
u Paula z F. 67 L: „eu m  antiqui dicebant pro eórum ".

275 V dat.-abl. pl. eis < eeis, a to mask. < *eiois, fem. < * e ia is; z e is  
vzniklo jednak jednoslabičné e is > is, jednak i is  (náp. téžTeřs); o těchto 
tvarech viz výše výklad o nom. pl. mask. ei. Dvojslabičné eis je na př. 
Plaut. R u d . 73 sedent e ie c i i : n a v is  con fractast eis; tvar eeis je na nápise 
Sen . cons. B acch.

V archaické literatuře se vyskytuje také ibus, což je obměněné is; 
na nápisech není; Nonius 486, 11: „ ib u s  pro iis , minus latinum putat 
consuetudo, cum veterum auctoritate plurimum valeat"; mezi doklady 
je na př. Plaut. M il. 74 la trónes ibus d inum erem  stip én d iu m .

Ve fem. bylo též eabus; Prisc. II 294, 4 K.: „eabus etiam pro e is diffe
rentiae causa in feminino Emina protulit in IIII Annalium .scriba ponti
ficius, qui cum eabus stuprum fecerať; dicit enim de Vestalibus"; též 
Cato A g r. 152.
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Z á j m e n o  Idem, eádem, idem.

Tvary idem  a eadem  jsou zřejmě složeny ze zájmena ís , ea a částice 273 
-dem ; is-dem  >  idem , viz Cic. Oř. 157 a D 108; isdem  ještě u Plauta 
A m p h . 945. Avšak v neutru bychom čekali *iddem ; protože idem  nelze 
vyvodit z * iddem , srov. zachované qu iddam , soudí se, že idem  je složeno 
z id  a částice -em , jež je také v item  ~  ita , qu idem , au tem , snad i v ta 
men < *tam em  (disimilace), srov. skr. -am  v idam  (= toto). Protože 
je i částice -dem  v latině dobře doložena i slovy ib idem , itidem  < * ita -  
dem , tandem , p r id em  i příbuznými částicemi -du m  a -dam , není podobno 
pravdě, že by byla vznikla teprve nesprávným dělením neutra i-dem  
místo id -em , nýbrž je možno soudit, že je v idem  a eádem  právě tak pů
vodní jako -em  v idem . Glosa emem eundem  u Paula z F. 67 L., jejíž 
em em  bývá vykládáno jako složení ak. mask. em  s částicí em, je spíše 
dokladem, že se totožnost mohla vyjádřit iterací zájmena, neboť emem  
snad =  eum eum .

Tvarové i prpsodické zvláštnosti jsou u tvarů zájmena idem  obdobné 277 
jako u is; se synizesi je třeba čísti na př. Plaut. M erc. 856 eúndem  ex  
confidente actu tu m  diffiden tem  dénuo, Ter. P h orm . 495 éxperire  : nón est 
longum . || can tilen am  eandém  can is. Před -dem  se mění m v n ,  viz D 106, 
na př. eundem , eorundem . V nom. a dat.-abl. pl. jsou tvary u dem  a iisdem  
celkem řidší než i i  a iis ; velmi zřídka je iíd em  a iisdem  na nápisech, 
kdežto v rukopisech je poměrně častěji; obvyklé tvary jsou idem  a isdem , 
a to jak u básníků, na př. Lucr. I 165 nec fru ctu s idem  arboribus constare  
solerent, Hor. E p is t . I 1, 82 idem  eádem  p o ssu n t horam  durare probantes, 
tak i v prose a na nápisech; vedle toho jsou na nápisech i v rukopisech 
zejména prosaiků tvary eidem  a eisdem . Jiný tvar nom. pl. je náp. eisdem  
nebo isdem , srov. eeis, e is, ieis; srov. Charis. I 110, 23 K.: „ is  homo idem  
compositum facit, nisi quia Caesar libro II singulariter idem , pluraliter 
isdem  dicendum confirmat; sed consuetudo hoc non servat".

S t o p y  z á j m e n n é h o  k m e n e  so- a to-.

Festus p. 386 a 387 L. píše: „ S o s pro eos antiqui dicebant, ut Ennius 278 
lib. I: con stitit inde loci p ro p ter  sos d ia  dearum  et lib. III: circum  sos quae 
su n t m agnae gentes opu len tae; lib. VII: dum  censent terrere m in is , hor
tan tu r ii>be so s; lib. XI: contendunt Graecos, G raios m em orare solent sos. 
Interdum pro suos ponebant, ut cum per dativum casum idem Ennius 
effert: postqu am  lu m in a  s is  oculis bonus A n cu s re liq u id .“ Podobně p. 432 L. 
uvádí doklady, většinou z Ennia, pro sas = eas, sam  = eam, sa p sa  =  ipsa 
a p. 384 L. pro su m  = eum. V zachované literatuře se takové tvary ne
vyskytují, ani u Plauta a Terentia, vyjímaje Plaut. T ruc. 159 sum pse  
= ipsum. Lok. od kmene so-, který je v těchto tvarech, je s i, starší sei, 
a sic , starší seic < *sei-ce; o významu viz II 473.

Bylo by nasnadě soudit, že uvedené Enniovy tvary jsou zbytky sta-
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rého latinského zájmena od kmene so-, v němž se zachoval ie. kmen so-, 
sa-, zachovaný v řec. <5 < *σο, a (ion.-att. ή) < *σά a v skr. sa, sa. Ale 
ie. kmen so-, sa- byl jen v nom. sg. mask. a fem., kdežto v jiných pádech 
bylo ίο-, ta.-, srov. řec. ak. τόν, τη ν skr. tam, tam, csl. fe, to (zde t- vniklo 
i do nom. h, ta); naopak latinské tvary kmene so-, sa- jsou (kromě 
sapsa) akusativy. Proto je A. Meillet odlučuje od ie. so-, sa- a pokládaje 
je za tvary zájmena výhradně odkazovacího sbližuje je se zájmeny od 
koř. sg-, na př. s řec. e. Ale není nemožné, že se v latině kmen so- rozšířil 
i do nepřímých pádů, jako naopak se v praslov. ujal kmen to-, tá- i v nom. 
mask. a fem.

Zbytky ie. zájmenného kmene to- jsou v latině arch. adv. topper 
=  cito, fortasse, celeriter, temere (Festus p. 482 L.), složené z neutra 
*tod a částice -per, která je na př. také v semper; adv. ium, tam, tot < *loti; 
to- je i v tantus, quantus a pravděpodobně v zájmenu iste.

Z á j m e n o  hic, haec, hoc.

279 Pro tvary tohoto zájmena je třeba předpokládat kmen *ho-, jenž se 
v jiných jazycích, ani v oštině a umberštině, nevyskytuje. Koncové -c ne
náleží ke kmeni, nýbrž je to ukazovací částice c(e) (o ztrátě -e viz D 126), 
jež v některých pádech, na př. v nom. sg., srostla s kmenem tak, že se 
tvary bez ní vůbec nevyskytují; vyskytuje se i v ecce, cědo, cette; (srov. 
franc. ce, cet z lat. ecce istum). Kde je -ce připojeno volněji, je úplné, 
na př. v tvarech huiusce, hasce; je-li přidána tázací částice -ne, přehla
suje se -ce v -ci, na př. hicine.

280 Nom. sg. mask. hic < *hi-ce vznikl podle rozšířeného, ale málo 
pravděpodobného výkladu z *hoce v nepřízvučném postavení; užívalo se 
někdy tohoto zájmena jako nepřízvučného? Spíše tu je totéž -i- jako 
v is a h- je částice obdobná řec. -χι v ούχί a skr. hi ‘neboť’ (A. Meillet). 
Prosodicky má hic u Plauta a Terentia platnost krátké slabiky, na př. 
Capt. 831 hic homo ad cenam récipit se ad me. || áperite hasce ambás fores; 
tak i složené hicine, na př. Ter. Andr. 907 quid tu Athenas insolens? || 
evénit. sed hicinést Simo? Ale v klas. básnictví je hic měřeno jednak 
krátce, jednak dlouze; dlouhá míra se vyskytuje již od Lucilia a ujala se 
nepochybně podle dlouhé míry neutra hoc, na př. Verg. Aen. XI 16 pri
mitiae manibus que meis Mezentius hic est.

Nom. sg. fem. haec < haice (doloženo náp.), kde -i je ukazovací části
ce, srov. ουτοα-ί, jako v quae.

Nom.-ak. sg. neutr, hoc < hocc(e) < *hod-ce. Z metra veršů i ze 
svědectví gramatiků je patrno, že se vskutku vyslovovalo hocc jakožto 
slabika dlouhá posicí, i když se píše hoc, na př. Verg. Aen. II 664 hoc 
erat, alma parens, quod me per tela, per ignis, Hor. Sat. II 6, 1 hoc erat 
in votis : modus agri non ita magnus; ovšem u gramatiků se nesprávně 
vykládá, že se -c(e) přidává k tvaru hoc a tím že vzniká -cc(e). Ale vy-
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skytuje se také hoc v platnosti krátké slabiky, na př. Plaut. Aul. 673 
nunc hóc ubi abstrudam cógito solúm locum; podobně hodné na př. Ter. 
Andr. 236 hocinést humanum fáctu aut inceptu? hócinest officiúm patris?

V gen. sg. byl starší tvar hoius, doložený náp., t. j. hoiius, viz D 281 
259. První slabika je tedy posicí dlouhá, na př. Plaut. Amph. 265 qudndo 
imagost húius in me, cértumst hominem elúdere. Ale u starších básníků 
mívá tento tvar také hodnotu dvou mor, srov. k eius D 270; na př. 
Plaut. Amph. 51 post argumentum huius eloquar tragoediae, 941 verum 
irae siquae forte eveniunt huiusmodi, Ter. Heaut. 551 huius stquid simile 
fórte aliquando evénerit. Tvar huiusce se vyskytuje nejčastěji ve spojení 
huiusce modi, jehož užívá i Cicero.

V dat. sg. jsou náp. doloženy starší tvary hoice a hoic. Protože 282 
se u Plauta vyskytuje dvoujslab. huic s první slabikou dlouhou, na př. 
Amph. 702 étiam tu quoque ddsentaris húic? || quid vis fíeri?, Poen. 395
út tu huic iráta ne sis, aůt, si id fíeri nón potest, jest soudit, že tu bylo 
vyslovováno podobně jako v gen. a bezpochyby podle gen. ii, tedy huiic, 
a že jest předpokládat jako původní tvar *hoiiei-ce s dativní příponou 
-ei. Ale obyčejně má huic u Plauta i jiných básníků platnost dvou mor, 
z čehož plyne, že bylo vyslovováno jednoslabičně; tak Plaut. Mil. gl.
1059 dixi hóc tibi dudum et mine dico : nisi huic vérri adfertur mérces 
(anap. septenár), Verg. Georg. I 171 huic a stirpe pedes temo protentus 
in octo; jednoslab. míra je za klasické doby nej obvyklejší; dvojslab. 
hůlc se porůznu vyskytuje u pozdějších básníků, na př. u Statia Silv.
I 1, 107 laetus huic dono videas dare tura nepotes.

Dat. fem. hae podle dat. jmenných kmenů na -a je u Catona Agr. 14, 3.
Bez -c je hui teprve v pozdní vulg. latině.
V ak. sg. vzniklo hune, starší náp. hone, z *hom-ce, hanc z *hóm-ce. 283 

Tvary bez -c *hum a *ham jsou snad v eccum, eccam u starších scénických 
básníků, viz II 273.

V abl. sg. je hóc < *hód-ce a hac < had-ce.
Lok. sg. na -ei, srov. D 201, je v adverbiu hic z hei-ce, srov. faliské hei.
Nom. pl. mask. hi < hei < *hoi; hei doloženo náp. Náp. se vy- 284 

skytuje i tvar heis, rozšířený o plurální -s, srov. eis D 273; častěji 
heisce, hisce, a to na nápisech i v literatuře, na př. Plaut. Capt. 35 hisce 
autem inter sese húnc confinxerúnt dolum, Ter. Eun. 269 nebulonem hunc 
cértumst lúdere. || hisce hoc múnere arbitrantur, ke kterémuž verši pozna
menává Donatus: „hisce pro hi vetuste"; Liv. IX 10, 9 (ve formuli 
fetialů) quandoque hisce homines iniussu populi Romani Quiritium foedus 
ictum iri spoponderunt.

Fem. hae < *haí i haec < *hai-ce. V rukopisech básní bývá před 
souhláskami hae i haec, před samohláskami haec. Také u prosaiků mají 
rukopisy tu a tam fem. haec, i u Cicerona, na př. Rose. Am. 67, Verr.
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III 109, T use. I 22 (haec su n t fere de an im o  sententiae) a j. Ze snahy 
po rozlišení od neutra převládl ve fem. tvar hae, jejž jediný uvádí 
školská mluvnice.

Neutr, haec má starší tvar haice na náp. S en . cons. B acch . 
Toto haice není svým původem totožné s *haice v nom. pl. fem., nýbrž 
s haice v nom. sg. fem., podobně jako je pl. verba morfologicky totožný 
se sing. terra, viz D 206. Bez -c(e) se tento tvar nevyskytuje.

285 V gen. pl. se vyskytují i tvary s -c(e), a to u Plauta a Terentia 
bez -e, horunc a hárunc, na př. Plaut. C apt. 431 átque horunc verbórum  
causa cáve tu m i ira tú s fu as, Ter. P h orm . 290 im m érito  et m e horunc om nium  
inm erittssum o.

V dat.-abl. pl. h is mask. < *hois, fem. < *hais. Nezřídka se 
vyskytuje i hisce, a to u Plauta a Terentia zpravidla před samohláskami, 
u jiných spisovatelů, i u Cicerona, před samohláskami i souhláskami.

Archaický tvar hibus, na nějž římští gramatikové upozorňují v Plaut. 
Curc. 506 eódem hercle vos pono ét p á ro : p a r issu m i estis h ibus, byl asi 
utvořen podle ibus, viz D 275.

Z á j m e n a  ille, illa,  i l lud  — iste, ista, istud.

286 Starší tvary zájmena ukazujícího na něco vzdáleného jsou v mask. 
ollus nebo olle, fem. olla (neutrum není dosvědčeno). Varro D e l. I. VII 
42 poznamenává k Enniovu verši o lli respondet su a v is  sonus E geria i:  
„ o lli valet dictum i l l i ab olla et ollo, quorum alterum, comitiis quom 
recitatur a praecone, dicitur: olla cen turia , non illa; alterum apparet in 
funeribus indictivis, quom dicitur ollus leto da tu s est" . Festus p. 260 L. 
cituje ze zákonů krále Romula a Tatia s i  paren tem  pu er verberit, a s t olle 
p lo ra ss ii parens, pu er d iv is  p aren tu m  sacer esto; Paulus z F. 17 L. ab 
oloes dicebant pro ab illis; náp. olorum , ollorum , o lleis. V literatuře má 
Cicero D e leg. v archaisujíci řeči zákonů tvary o lli, o llis , olla , ollós; staří 
dramatikové tvarů s o- nemají; u Ennia se vyskytují tvary o lli a o llis , 
podle něho jich užívá jako archaismu i Vergilius a jiní epikové, na př. 
A en . V 10 olli caeruleus su p ra  capu t a d s tit it im ber, VIII 94 olli rem ig io  
noctem que diem que fa tigan t, VI 730 igneus est o llis  vigor et caelestis origo. 
Kořen ol- je také v arch. předložce u ls (opak proti c is), v ulter a zdloužený 
v ólim , srov. o. ulas (= illius), u. ulo (= illuc); příbuzné je csl. la n i (=  
loni) < *ol-n. Původ dvojitosti kořenů ol- a il- není jasný. Dvojí -ll- 
vzniklo asi při složení těchto kořenů s druhou složkou tohoto zájmena, 
jež mohla být buď -le nebo -ne nebo -se.

Tvary zájmenyille druhdy splývají s předcházející ukazovací částicí 
ecce; tak vzniká na př. eccillum , eccillam , viz II 273. Z těchto složenin 
vzniklo franc. demonstrativum celu i; samo ille je ve franštině základem 
jednak určitého členu le, la , les, jednak zájmena 3. osoby il, elle, lu i, le, 
les, leur. Také jiné románské jazyky z něho mají své určité členy a některá 
zájmena.
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Zájmeno iste je složeno z is-, což je ukazovací částice příbuzná s es- 287 
v u. estu (= istum), a skloňované složky -te, náležící k ie. kmeni *to~, 
viz D 278.

Nom. sg. mask. ille a řidčeji také iste mívá u starších scénických 288 
básníků před souhláskou platnost dvou mor; na př. Plaut. Mil. gl. 830 
nego hércle vero:nam ille me vetuit dícere, Ter. Hec. 120 ille primo se negdre; 
sed postquam ácrius; Plaut. Pers. 520 iste qui tabellas ádfert adduxit simul. 
Podle Skutschova výkladu se tyto tvary apokopou -e stávají jednosla
bičnými il’, isť (z iT by pak bylo románské il), srov. D 126; ale je také 
možno, že tu vznikalo pyrrhichické měření trochejských slov, obdobné 
pyrrhichickému měření slov iambických, o němž D 63; tento druhý vý
klad je snad nezbytný u dvojmorového Ulic na př. Plaut. Mil. 586 Ulic 
hinc abscessit, sát edepol certó scio.

V gen. sg. illius, istíus je původně -ius s dlouhým í; tak na př. 289 
Plaut. Mil. 986 haéc celox illíust quae hinc egreditur internúntia; Bacch.
952 istius hominis úbi fit quomque méntio. Ale u starších scénických bá
sníků mívá -ius i platnost dvou mor, na př. Plaut. Mil. 1170 Ita volo adsi- 
muldre, prae illius fórma quasi spernas tuam; Merc. 48 lacerdri valide 
sudm rem, illius augéríer, Ter. Phorm. 648 ut ad paúca redeam ac mittam illius 
inéptías; to může být buď jednoslabičná výslovnost této koncovky, tedy
-is, nebo pyrrhichické měření podle D 62; toto je nepochybné u básníků 
počínajíc Luciliem; na př. Lucii, u Cic. Tuse. IV 48 usque adeo studio 
atque odio illius ecferor ira, Cat. 64, 348 illius egregias virtútes claraque 
facta; 3, 8 nec sese a gremio illius movebat. U básníků doby Augustovy 
se vyskytuje míra -ius i -ius, viz D 259. Jednoslabičnou výslovností 
koncovky -ius vznikaly tvary illis, istis; tato výslovnost, vyžadovaná 
metrem, není v rukopisech označována; běžná byla asi ve spojeních 
illi(u)s módi, ísti(u)s módi, v nichž druhdy zanikalo i -s (srov. D 103), 
na př. Plaut. Truc. 930 qui, malum, bella aút facetďs, quaé ames homi
nem isti modi; také z Catona cituje Prisc. I I228, 3 K. n. illi modi a isti módi. 
Tvary illi, isti by bylo možno pokládat za gen. podle nominální deklinace 
kmenů na -o, ale pak by bylo těžko vysvětlit, že jsou podobné tvary i ve 
femininu; Prisc. II227,10 K. uvádí totiž z Afrania adeo ut te satias caperet 
toti familiae a II266,16 K. z Caelia nullius alii rei nisi amicitiae eórum causa; 
ve verši Ter. Heaut. 382 id quom studuisti, isti formae ut móres consimilés 
forent, jenž bývá v této souvislosti uváděn, není isti formae nepochybný 
genitiv.

Gen. fem. illae podle I. jmenné deklinace je u Gellia I 12, 12 gratia 
Papiae illae legis.

V dat. sg. se vyskytují porůznu i tvary podle I. a II. jmenné de- 290 
klinace; doklady pro fem. illae, istae jsou o mnoho starší než pro mask. 
illó, istó, takže vznikla otázka, zdali se v oněch tvarech na -ae nepro
jevuje zbytek původního stavu; spíše lze míti za to, že -i v mask. bylo 
pevnější a odolnější proti analogii než ve fem. Na př. Plaut. Stich. 560
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filiae illae dederat dotem, Truc, 790 istae dedit; illae má též Gato Agr. 
153 a 154; mask. illö a isto se vyskytuje u Apuleia.

Náp. je doložen vulg. lat. tvar illui tvořený podle liui(c); odtud franc. lui.
V nom.-ak. neutr, se udržují tvary illud, istud, psané na nápisech 

i v rukopisech druhdy s -t. Tvary illum a istum jsou pozdní; vyskytují se 
zejména v některých rukopisech Vulgaty.

Zbytek lok. je v adv. ílll, vyskytujícím se u Plauta a Terentia; 
v próse je složené Ulic; srov. hic.

291 Tvary zájmena ille a iste se dosti často spojují s ukazovací částicí 
-ce, srov. D 279, a při tomto spojení v nich někdy vznikají různé hlásko- 
slovné změny. Samo -ce se mění v -ci, jestliže přistoupí ještě tázací částice 
-ne, na př. illicine, illancine, istucine, istócine, istacine.

Plné -ce bývá zejména v tvarech illiusce, iliace, Mace, illösce, illasce, 
illísce; istiusce,istáce, istisce. Vyskytuje se i nom. pl. mask. illisce, tvo
řený podobně jako heisce, hisce, vi z D 284, na př. Plaut. Most. 935 quaé 
illaec res esťt quid illisce homines quaérunt apud aedis meas, srov. 510.

Obyčejně se však -ce apokopou -e zkracuje v -c. Tim vzniká illíc < 
*illece, istic < *istece a k tomu fem. illaec a istaec podle obdoby hic : haec. 
Neutr, illuc(c) < *illodce a istuc(c) < *istodce, srov. hoc{c) < *hodce; 
poslední slabika je dlouhá posicí, na př. Ter. Eun. 782 illúc est sapere : ut 
hósce instruxit, ipse sibi cavit loco. Dat. sg. illic, istic, ak. illune, illanc, 
islunc, istanc; abi. illöc, illae, istöc, istac; v nom. pl. jsou neutra illaec 
a istaec podle haec a tím se ztotožňují s fem. illaec a istaec.

Zájmeno ipse, ipsa, ipsum.
292 Toto zájmeno je podobně jako idem složené; jeho první složka je 

zájmeno is, druhá složka je částice -pse. Složení je u tohoto zájmena 
do jisté míry zakryto tím, že se v klasické době připojují pádové přípony 
k částici a i- zůstává beze změny. Ale arch. latina zachovala dosti stop 
původního stavu se skloňovaným is-. Deklinace is- se držela zvláště 
v těch tvarech, které se končí na -a, -a, -δ, -m, jako eapse, na př. Plaut. 
Curc. 161 edpse merum condidicit bibere : fóribus dat aquam qudm bibant; 
podobně eampse, eöpse, eapse. Tvar eapse je obsažen také ve slově reapse, 
jehož užívá i Cicero ve významu ‘ve skutečnosti’ a pro jehož ještě nesložený 
stav uvádí doklad Festus p. 362 L. z řeči Scipiona Afr. Ml. quibus de 
hominibus ego saepe, atque in multis locis ópera, factis, consiliis, reque 
eapse [saepe] bene meritus siem s výkladem ,,id est et re ipsa“. Ovšem 
již u Plauta se ipse skloňuje většinou po způsobu latiny klasické.

Přechodem ke klasickému skloňování jsou takové tvary, v kterých 
je skloňována první i druhá složka, ale rukopisné podání těchto tvarů 
je velmi nejistě; sem náleží Plaut. Cas. 602 eapsa, Truc. 144 eumpsum, 
133 eampsam, Curc. 538 eöpsö a j.
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Podobné složeniny jsou doloženy i u zájm. kmene so-, o němž viz 
D 278, totiž sapsa a sumpse. F. Sommer, hledě k těmto tvarům, soudí, 
že se zdvojené *som-som, *sam-sam přetvořilo v *sumpsum, *sampsam 
a k *sampsam že byl vytvořen nom. sapsa, později obměněný v eapsa, 
vzor pro mask. ipse. Ale při tomto výkladu se částice -pse odtrhuje od 
částice -ple, s kterou je smyslem a nepochybně i původem příbuzná; 
proto mu nelze dát přednost před uznáváním zvláštní částice -pse.

V pozdější vulgární latině se užívalo asimilovaného isse, issa, viz 
D 111; odtud je ital. esso.

Nom. sg. mask. má v starší latině a ještě u Plauta poměrně hojněji 293 
tvar ipsus vedle ipse; u Terentia ipsus již ustupuje; na nápisech republi
kánské doby jen ipse.

Nom.-ak. sg. neutr, ipsum se liší od jiných zájmenných neuter 
na -d, jistě právě proto, že skloňování té druhé složky není nic původního; 
tvar ipsum vznikl místo tvaru *i(d)pse, který by se byl nerozeznával 
od mask. i(s)pse. Tvar ipsud se vyskytuje porůznu teprve v pozdní 
literatuře.

V gen. sg. ipsius se i krátilo, viz D 259; zkrácené ipsius se vyskytuje 
nejdříve u Catulla, tak 64, 43 ipsius at sedes, quacumque opulenta recessit 
a podobně 64, 67; 68, 146; Verg. Georg. I 452 ipsius in voltu varios errare 
colores, Aen. I 114 ipsius ante oculos ingens a vertice pontus a j.

Dvojslabičně (se synizesi) je čísti tvar ipsius Ter. Phorm. 725 volo 
ipsius quoque voluntdte haec fíeri, né se eiectam praedicet a Heaut. 576 
apud alium prohibet dignitas; apud alium ipsius facti pudet.

V dat. sg. se vyskytují vedle pravidelného tvaru ipsi odchylné tvary 
jmenné ipso u Apul. a náp., ipsae u Apul.

Komicky je ipse stupňováno v superlativ ipsissumus u Plauta Trin.
988, srov. αύτότατος u Aristof. Plut. 83; téhož superlativu užil i Afranius; 
gramatik Pompeius v Commentum artis Donati V 153,16 K. poznamenává 
k těmto tvarům: „comica sunt ista et ad artem non pertinent1'. U Petronia 
se vyskytují superlativy ipsimus, ipsima s významem ‘pán’, ‘paní’ 
v erotickém smyslu.

Zájmena quis ,  quid,  quae,  quod.

Tvary zájmen tázacích, neurčitých a vztažných, viz I 83—86, jsou 294 
tvořeny v latině od dvojího kmene, qui- a quo-, quá-. Kmen qui-, který 
je v tvarech quis, quid, quem, quia, srov. o. pis, ptd (= quis, quid), je 
ie. */c»í-, srov. τις, τί, csl. čb-to, čes. pro-č; kmen quo-, qua-, který je relat. 
zájmenu qui, quae, quod, srov. o. pui, pal, půd (= qui, quae, quod), je ie. 
*km-, km-, srov. πότερος, πόσος, που, πή, οϋ-πω, csl. kzlo, kotoni, čes. 
kdo, koho, který. Rozrůznění těchto dvou kmenů s tím výsledkem, že tvary 
od kmene na -i- zůstaly pro funkci zájmen tázacích a neurčitých a tvary
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od kmene na -o-, -a- pro funkci vztažnou, událo se již v praitalštině, 
ale v užíváni těchto druhů zájmen nebylo pevných hranic ještě ani v la
tině samé. Praitalština nezachovala ie. kmen ίο-, od něhož je utvořeno 
v řečtině vztažné zájmeno δς < *tog, srov. skr. ja h , kdežto v slovanských 
jazycích je z něho zpravidla ve spojení s částici -ž(e) zájmeno vztažné, 
na př. csl. i-že , ja - ž e ,  je -že .

Vedle kmenů qu i- a quo-, quá- je třeba předpokládat kmen quu- pro 
adverbia ubi, unde, um quam , ut. Proti lat. ubi je o. p u f, u. p u fe  s nále
žitou střídnicí za labioveláru, srov. skr. kuha, stsl. k td e . Obtížné je vy
světlit, jak se z *quubi stalo ubi, neboť odjinud není známo, že by se 
v latině quu- měnilo v u-. V složeninách jako a licu b i, sicu b i, necubi, nec
unde, a licunde je -quu- zachováno v podobě -cu-. Podle výkladu J. Zu
batého vzniklo ubi nesprávným rozložením slov jako ne-cubi na nec-ubi, 
a podle ubi se ujalo u- v slovech příbuzných; tím by se obešla nutnost 
uznávat jinak nedokázanou změnu počátečního quu- v u-. Ale i tento 
výklad má obtíže a proto jest pokládati tuto věc za spornou.

295 Tázací zájmeno s kmenem q u i- má pro nom. o osobě tvar quis, 
o věci quid . Tvaru qu is užívají starší dramatikové i v otázkách, jejichž 
předmětem je žena, na př. Plaut. P ers . 200 sed qu is haec est quae me<d> 
advorsum  in ced ifl, Pacuv. zl. 239 R. qu is tu  es, m ú lier , quae m e insueto  
n u n cu p a sti n om in e? Ale již u Plauta se vyskytuje i tázací quae, n a  př. 
Curc. 642 n. quae fu i t m ater tu a l || Cleobula. || n u tr ix  quae fu i t? || A rch estra ta . 
Podobně se vyskytuje pro mask. tázací qui, na př. Plaut. A u l. 350 n. 
qu i vocata || S tro b ilu s; jak je patrno z tohoto příkladu, není tu ještě pro
vedeno rozlišení celkem zachovávané v klasické latině, že qu is se užívá 
substantivně, q u i adjektivně. Toto tázací q u i je jako tázací quae nepo
chybně totožné s relat. q u i a quae; nechybí ani tázací quod, na př. Plaut. 
T ruc. 382 n. sed quod ego fac in u s a u d iv i adven iens tuom , quod iu  h ic  m e  
absente n ov i negoti gesseris? F. Sommer zbytečně vyvozoval tázací q u i 
z qu is v poloze před souhláskou, hledě na relativní funkci o. p u i; mů
žeme vědět, že se v oštině p u i nikdy nevyskytlo jako tázací zájmeno? 
Ostatně Plautus neužívá důsledně qu is před samohláskou a q u i před 
souhláskou; tak M erc. 867 je qu i m e revocata , ale 474 qu is m e revocat?

Mezi zájmeny tázacími a neurčitými není morfologický rozdíl; také 
jako neurčitých zájmen se užívá jednak (subst.) quis, qu id , jednak (adj.) 
qui, quae, quod. Jedině místo quae se ve funkci neurčitého zájmena častěji 
užívá tvaru qua, to jest tvaru bez ukazovacího -i, viz D 280; na př. Plaut. 
M ost. 920 nequa causa subsiet.

296 Tvar gen. sg. cu iu s vznikl teprve na konci republikánské doby ze 
staršího quoius, srov. D 50 a 82; o vzniku quoius viz D 259. Ve verších 
je quoius obyčejně dvojslabičné a první slabika je dlouhá posicí, neboť 
se vyslovovalo q u o iiu s, na př. Plaut. R u d . 1094 s i  scelesti il liu s  est h ic  
quóius dico v idu lu s. Ale někdy má u starších scénických básníků platnost 
dvou mor, na př. Plaut. M il. 17 qu o iu s tú  legiones d iffla v is ti sp ír itu , Ter.
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Phorm. 60 quoius tú fidem in pecúnia perspéxeris; zvláště ve spojení quoius 
modi, na př. -Plaut. Mosi. 642 ain tu aédis? [| aedis inquam, sed scin 
quoíusmodil V takových případech se asi vyslovovalo quoius jednosla
bičně se synkopou samohlásky u. Trojslabičná quoismodi se dále změnilo 
v quoimodi a cuimodi; tvar cuimodi se vyskytuje zejména u Gellia; srov. 
cuicuimodi D 302; quoivismodi je dochováno (s -o) Plaut. Pseud. 741 
a opravou se dosazuje Pers. 386.

Dat. sg. je na nápisech republikánské doby psán vždy quoi, teprve 297 
později se píše cui; o této změně Quint. I 7, 27: ,,illud nunc melius, 
quod cui tribus quas praeposui litteris enotamus, in quo pueris nobis 
ad pinguem sane sonum qu et oi utebantur, tantum ut ab illo qui distin
gueretur". Tvar quoi vznikl z quoiei (vysl. quoiieí), jak je psáno na ná
hrobním nápise jednoho ze Scipionů: quoiei vita defecit non honos honoře; 
quoiiei má -ii- asi podle gen. quoiius, srov. D 259. Slovo quoi n. cui má 
ve verších obyčejně platnost dvou mor a bylo tedy vyslovováno jedno
slabičně, na př. Plaut. Amph. 538 immo sic condignum donum, qudlest 
quoi donó datumst; Verg. Aen. II 71 cui neque apud Danaos usquam locus, 
ei super ipsi. Ale u Plauta se projevují ještě zbytky starší výslovnosti 
dvojslabičné s první slabikou posicí dlouhou; tak Men. 493 cur aúsďs 
fácere, quoí<i> ego aeque heris eram'1, Bacch. 225 domíst: non metuo nic 
quoiquam súpplico (zde třeba čísti quoi- jako dvě dlouhé slabiky, tedy 
quoiii; vydavatelé, kteří tuto míru neuznávají a čtou quoi- jako jednu 
slabiku, doplňují verš vloženým slovem, buď mihi před nec nebo ego za 
nec). U pozdějších básníků se vyskytuje dvojslab. cůi nebo i cui; na př.
Iuv. 3, 49 quis nunc diligitur, nisi conscius, et cm fervens, Mart. I 104,
22 sed norunt cůi serviant leones.

Ak. sg. mask. quem < *qui-m, srov. em D 271. Fem. je quam, ale pú- 298 
vodně se asi užívalo i o ženách quem, jako v nom. quis; zbytek toho je 
Plaut. Rud. 406 neque digniorem cénseo vidisse anum me quemquam; 813 
si appellabit quempiam (= některou). Ak. quam ustrnul v adverbium 
a spojku, viz II 471; jenom spojkou je ak. kmene na -o- quom > cum, 
viz II 470; o spojce quod viz II 466.

Abl. sg. je jednak quö, qua, jednak qui. V tvaru qui splynul původní 299 
instrumentál *qui a původní ablativ *quid. Jako abl. se užívá qui pro 
všechny tři rody, často ve spojení quicum; Servius k Don. IY 410, 37 K.: 
„Ablativus singularis aliquando varie terminatur, ut a quo vel a qui.
Nam dicimus a quo venisti et a qui venisti; sed a qui in usu esse desiit."
Na př. Plaut. Capt. 100 n. si queat aliquem invenire suom qui mutet filium 
(= za koho), Cure. 495 n. quibus sui nil est nisi una lingua, qui abiurant, 
siquid creditumst; Cic. Quind. 25 quicum tibi societas erat. Protože se 
mohlo užívat qui o všech třech rodech, bylo pohodlným slůvkem k vy
jadřování ablativní (zejména instrum.) funkce, kde se mělo užít zájmena 
tázacího, neurčitého nebo vztažného, až se z něho stalo příslovce: ‘čím’ 
(něčím) > ‘jak’ (nějak); o adv. platnosti qui a quin viz II 467. Takto
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se vyskytuje i při vztahu k pl., na př. Plaut. Stich. 291 n. atque oratores 
mittere ad me donaque ex auro et quadrigas, qui vehar: nam pedibus ire 
non queo. Nepřízvučné qui se druhdy přikloňuje k částicím, na př. u Plauta 
hercle qui, edepol qui, Utinam qui; i v klas. latině atqui, viz II 332.

300 V nom. pl. mask. q u i < quei < *quoi; quei doloženo nápisy. V starší 
latině se užívalo jako tázacího a neurčitého zájmena také tvaru quěs od 
kmene na -i: quěs < *quei-es, srov. třes < *trei-es; tak náp. Sen . con s.B acch . 
má sei ques esent q u e i . . . deicerent; Charisius I 91, 11 K. ve zmínce 
o tomto tvaru cituje z Catona quescum que R om ae regnavissen t a z Pacuvia 
ques s u n f l  ignoti, nescio ques ignobiles; Varro D e l. I. VIII 50 vyvozuje 
tvar ques z analogie: ut est quem , qu is , sic quos, ques; quare quod nunc 
dicitur qui hom ines dici oportuit ques. V platnosti vztažného zájmena 
ques není doloženo.

V nom.-ak. pl. neutr, se užívalo ve funkci neurčitého zájmena 
bez rozdílu tvaru quae i qua, jako v nom. sg. fem.; náp. doloženo quai; 
S en . cons. B acch. má ea B aca n a lia  se i qua šu n t; u Cicerona je častěji quae. 
Ve funkci vztažného zájmena jenom quae. Tvaru qu ia  od kmene q u i-  
se užívá jako spojky, viz II 466.

301 V dat.-abl. pl. od kmene qu i- je quibus; užívá se ho jako zájmena 
tázacího a neurčitého. Ve funkci vztažného zájmena byl původně tvar 
qu is od kmene quo-, náp. též queis; doložen je u básníků počínajíc 
Plautem a za všech dob se porůznu vyskytuje i v prose, na př. Ter. 
A n d r . 629 n. im m o id  est pessu m u m  h om in u m  genus, denegandi m odo qu is

- p u d o r p a u llu m  adest, Hor. S at. I 1, 74 n. adde qu is hum ana s ib i do leat 
n atu ra  negatis, Cic. F am . XI 16, 3 equ itum  cen turias tenes, in  qu is regnas, 
Tac. A n n . I 8 ea; qu is m a x im e  in sign es, I 25 littera s p a tr is  recita t, in  q u is  
perscrip tu m  erat. Ale tvar qu ibus i ve funkci vztažné převládl; naopak 
zase je někdy qu is i ve větách tázacích, na př. Plaut. A m p h . 41 nn. n am  
q u id  ego m em orem  . . . qu is benefactis m eus p a te r  . . . architectus<t> om n ibu s?

Z á jm e n o  quis (qui) ve  s l o ž e n i n á c h .

302 Zdvojené qu isqu is obsahuje asi jedno qu is tázací a jedno neurčité. 
Zvláštní tvar pro fem. není dostatečně zaručen. Neutr, je jednak q u id 
qu id , jednak asimilací quicquid; římští gramatikové namnoze doporučují 
qu icqu id , ale na nápisech i v rukopisech se vyskytují oba tvary.

Skloňují se obě složky, ale některé pády se nevyskytují, na př. gen. 
cu iu s-cu iu s a dat. cu icu i. V gen. se užívalo cu icu im odi, vzniklé jako cu i- 
m odi, viz D 296, místo cu iu scu iu sm odi; Prisc. III7,18 K.: cu icu im od i pro 
cu iu s-cu íu sm odi; na př. Cic. R ose. A m . 95 cu icu im od i es, T . R osci; T usc. 
III 83 su perest en im  nobis hoc, cu icu im od i est, o tiu m  (a tak i jinde u Cice
rona vždy ve spojení s esse); opravou .dosazeno Plaut. B acch. 400 m a lu s  
bonus quoiquoim odi (m. rukop. qua cu iu s m od i).

303 V složeném ecquis není složka ec- spojka et ve významu ‘také’, jak
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se někdy vykládalo, nýbrž částice ec-, která je v ecce, srov. o. ekak  
(= hanc), ek ik  (= hoc).

V zájmeně a liq u is je nepřízvučné neurčité qu is přikloněno k a li- , 304 
což je podle běžného výkladu kmen obsažený i v a liu s . Jinak vyložil 
a li- Ferd. Sommer: a li- je adverbium, starý lok. sg. od kmene ol- s vý
znamem ‘tam’, tedy a liq u is =  „tam (ně)kdo“. Skloňuje se druhá složka,
viz I 86 b.

Zájmeno qu ldam  < *qu isdam  má za druhou složku částici -dam , 305 
příbuznou s dum  a -dem , v i z  idem  D 276. První složka se skloňuje pra
videlně, viz I 86 e.

V quisque má -que zevšeobecňovací význam, jejž je třeba nějak od- 306 
voditi z příbuznosti této částice s neurčitým zájmenem quis; není to 
prostě slučovací -que; zevšeobecňovací význam má -que i v uterque, 
ubique, undique, u tique, usque. Svým složením se tedy quisque podobá 
zdvojenému qu isqu is a také jeho starší význam je ‘kdokoli’, na př. 
Plaut. C ap t. 798 déntilegos om nés m orta les fác iam , quemque offendero.

Zájmeno qu icúm que vzniklo, jak ukazuje nom. pl. quescum que čito- 307 
váný z Catona, viz D 300, z *quisquom que. Je to tedy quisque rozšířené 
o quom  a má význam ‘kdokoli (ně)kdy’.

Někdy, zvláště u básníků, bývá -cum que odloučeno od qui, na př. 
Plaut. P ersa  210 quoi p o l quom que occasiost, Lucr. IV 870 n. um or item  
d isced it in  om nia  quae Ioca cumque | poscu n t um orem , Cic. D e oř. III 60 
quam  se cum que in partem  dedisset.

Zájmeno quisquam  má za druhou složku neurčité adv. quam ; pův. 308 
význam je tedy ‘kdo nějak’. O quem quam  v rodě ženském viz D 298.

Složení zájmena qu isp ia m  bylo starověkým gramatikům záhadou; 309 
Festus 304 L.: ,,q u isp ia m  quin significet a liq u is , et qu aepiam  aliquae, 
similiterque alia eiusdem generis, ut dubium non ést, ita unde sequens 
pars eius coeperit, inveniri non potest". V nové době se -p ia m  rozkládá 
na *-pe-iam ; -pe- je částice jako v nem pe, q u ip p e  a -ia m  tu je ve složení 
jako v etiam , n u n ciam . Srov. u sp ia m  ~ usquam .

V q u iv is je druhá složka 2. sg. v is  = ‘chceš’. Zevšeobecňovací význam 310 
slovesa v is vzniká ve vazbách jako Plaut. E p id . 410 ne tu habes servom  
graph icu m  et q u a n tiv is  p re ti, srov. Plat. L ach . 180 D Δ ά μ ω να , άνδρών 
χα ρ ιέσ τα τον  ού μόνον τη ν μουσ ικήν, ά λ λ ά  κ α ι τά λ λ α  όπ όσ ον β ο νλε ι αξιον  
συνδιατρίβειν τη λικοντοις νεανίσκοις. Odděleno je v is  u Catona A g r. 52, 2 
hoc m odo quod genus v is  propagab is. V gen. se vyskytuje i tvar qu o iv is-  
m odi, srov. qu o im odi D 296.

Dvojím složením vzniklo quiviscum que, doložené Lucr. III 388 nec  
repen tis  itu m  cu iusviscum que an im a n tis , Mart. XIV 2, 1 quoviscum que  
loco po tes hunc fin ire libellum .
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311 Také v zájmenu quílibet (quilubet) je druhá složka slovesná, libet 
(Iubet) ‘líbí se’, tedy ‘kdo libo’. Odděleně na př. Sali. Cat. V 4 cuius 
rei Iubet simulator ac dissimulator.

ZÁJMENNÁ ADJEKTIVA.

Zájmenná adjektiva (neboli adiectivalia) jsou vypočítána I 87.
312 Zájmenná adjektiva mají pravidelný gen. sg. na -Ius a dat. sg. na 

-í; ale porůznu se u nich vyskytují odchylné tvary podle jmenné deklinace, 
gen. mask. na -i, fem. na -ae, dat. mask. na -δ, fem. na -ae.

Adj. allUS <  ie. *alios, srov. Άλλος; v složeninách jako aliquis je 
ali- bez -o-, srov. medi-termneus. Vyskytuje se i nom. mask. alis a nom. 
neutr, alid, na př. Cat. 66, 28 coniugium, quo non fortius ausit alis; 29, 
15 quid est alid sinistra liberalitas; Lucr. I 263 quando alid ex alio reficit 
natura; protože to jsou tvary poměrně mladé, zdá se, že vznikly synkopou 
z alius, aliud, snad za vlivu zájmen is — id, quis — quid, a že je tedy 
možno je srovnávat s tvary jako Caecilis místo Caecilius, viz D 194.

Gen. sg. alius se vyskytuje velmi zřídka, patrně proto, že byl po 
zkrácení -i- totožný s nom. sg.; obyčejně se nahrazuje genitivem alterius. 
Porůznu se vyskytují tvary s jmennou koncovkou, mask. alii, na př. 
Varro De l. I. IX 67 alii generis, a fem. aliae, na př. Lucr. III 918 aut 
aliae cuius desiderium insideat rei.
' Podobně v dat. sg. je vedle pravidelného tvaru alii doložen tvar 
alió, na př. Ad Her. II 19 ut aliud alio iudici aut praetori aut consuli aut 
tribuno plebis placitum sit; Sen. De benef. IV 32, 3 at ego scio alio me 
istud dare, alio olim debitum solvere., fem. aliae na př. Plaut. MU. 802 
qui nisi adulterio studiosus rei nulli aliaest inprobus.

313 V adj. alter je kořen al- jako v alius; k němu je připojen suffix -tero- 
o němž viz D 149; srov. o. alttram (— alteram); tvar *aliteros bývá před
pokládán bez dostatečného důvodu.

Z jmenných tvarů se porůznu vyskytuje zvláště dat. sg. fem. alterae, 
na př. Plaut. Rud. 750 nam huic alterae quae patria sit profecto nescio; 
Ter. Heaut. 271 n. hoc ipsa in itinere alterae dum narrat forte audivi; 
Caes. B. G. V 27, 5 ne qua légio alterae legioni subsidio venire posset (var. 
alteri); Nep. Eum. 1, 6 praefuit etiam alterae equitum alae.

314 Adj. ullus je utvořeno z unus deminutivním suffixem -lo-, tedy pův. 
*oinolos; užívání deminutiva vzniklo snad dříve ve spojení s negaci: 
*ne oinolos (= ani jedinký) > nullus.

Porůznu se vyskytují jmenné tvary zvláště v gen. sg. mask. uZ/í 
a nulli, v dat. sg. mask. nullö a v dat. sg. fem. öZZae a nullae; na př. 
Plaut. Truc. 293 potestatem coloris ulli capiendi; Ter. Andr. 608 tam nulli 
consili sum; Caes. B. G. VI 13, 1 nullo adhibetur consilio (var. nulli);
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Tib. IV 6, 9 n. ullae non ille puellae servire; Prop. I 20, 35 n. n u lla e . . . 
debita  c u ra e . . . pom a; Šen. D e brev. v. 1, 3 u bi n u llae bonae re i in pen d itu r .

Adj. solus má snad týž kořen jako odlučovací adv. sé- v séparo a pod. 315
Odchylkou je jmenný tvar zejména v dat. sg. fem. sölae, na př. 

Plaut. M il . 356 m ih i solae quod superfit, 1019 cedo te m ih i solae solum ;
Ter. E u n . 1004 m ih i solae rid icu lo  fu it.

Adj. totus snad souvisí s o. touto (=  civitas) a u. tota (=  civitatem). 316
Odchylný jmenný tvar je zejména dat. sg. mask. toto a fem. totae; 

na př. Caes. B . G. VII 89, 5 toto exercitu i; Prop. IV 11, 57 toto quae p ra e 
s ide t orbi; Ον. A m . III 3, 41 toto facio convicia  caelo; Curt. VI 5, 27 vestis  
non toto A m a zo n u m  corpori obducitur; Nep. T im . 3, 2 o tiu m  totae insu lae  
con ciliav it.

V adj. uter vzniklo u- asi obdobou podle ubi a pod., viz D 294, 317 
neboť v jiných jazycích má obdobné tázací a neurčité adj. kmen ie. 

srov. πότερος, skr. katarah , csl. k o to n i .

Jeho složeniny jsou neuter, slovo zpravidla trojslabičná (ale C iris 68 
sive  est neu tra  paren s , atque hoc in carm ine toto dvojslab.); tvar necuter, 
doložený na nápisech z konce republiky a na př. Mart. V 20, 11 nunc  
v iv i t  necuter s ib i, pokládá se za novotvar; uterque, u terlibet, u tervis. Spo
jením s alter vznikla složenina alteru ter, s významem ‘některý z obou’, 
u níž se skloňovala jen druhá složka, na př. Cic. D e oř. II 30 cum  alteru tri 
necesse s i t  fa lsu m  dicere, Nep. A lt. 2, 2 neque s ib i d a r i facu lta tem  pro  
d ign ita te  v iven d i, qu in  alteru tram  p artem  offenderet.

Z jmenných tvarů se vyskytuje zvláště často gen. sg. mask. ve spo
jení n eu tr i generis jakožto gramatický termin, podle m a scu lin i a fe m in in i  
generis.

ČÍSLOVKY.
Rozdělení a výčet číslovek viz I 95—96. 318

ČÍSLOVKY ZÁKLADNÍ.
Starší tvar číslovky Hnus byl oinos; je doložen na nápise L. Scipiona, 

kons. r. 259 př. Kr.; srov. οϊνη (= jednička na kostce). V gen. sg. 
u básníků Uníus i uníus, viz D 259; dvojslabičné u n iu s se synkopou 
(asi Hnis) je Ter. H eaut. 205 u n íu s m ód i šu n t férm e, pau lo  qu i ést homo  
to lerdbilis.

V gen. a dat. se vyskytují, ač zřídka, tvary podle jmenné deklinace; 
tak gen. mask. Hni Cat. 17, 17 nec p i l i  fa c it u n i a dat. fem. unae Cato 
A gr. 19, 1 unae fibulae locum  facito .

Číslovka duo má krátké -6; teprve pozdější básníci měří někdy duö, 
asi podle řeckého vzoru, srov. egö, na př. Auson. E p . 19, 13.
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Toto krátké -o mohlo vzniknout zkrácením iambického slova *duó, 
srov. řec. hom. δύω, s duální koncovkou -ö; ale att. δύο nelze dobře 
vyvodit z δύω, a protože se duo i δύο užívá v rodě mužském i středním, 
kdežto duální tvary v jiných jazycích mají pro střední (a ženský) rod 
zvláštní tvar, jako zejména skr. mask. dvau  ~ fem. a neutr, dvě, csl. 
mask. dbva -- fem. a neutr, dvvě, zdá se spíše, že je pro duo a δύο před
pokládat ie. *duuó. Zvláštní neutrum dua, -tvořené podle plurálu jiných 
rieuter, se vyskytuje na nápisech císařské doby. Fem. duae je spíše dávno 
provedená obměna starého duo podle jiných feminin, zájmenných i jmen
ných, nežli zachovaný ie. duál fem. na -a i. Tvary pro mask. d u i a pro 
neutrum dua, vyskytující se ve vulgární latině, se obecně neujaly.

Deklinace je plurální. V gen. proti staršímu duom  a duum , na př. 
du om virum , zobecněly tvary du óru m  a duárum . V ak. mask. vznikl 
proti původnímu duo plurální tvar duós, vyskytující se již u Plauta; 
tvar duo se udržoval vedle du ós ještě za doby klasické, v poesii i próse, 
ale později tvar du ós převládl; Servius k V erg. E cl. V 68 craterasque  
duo sta tu am  tib i p in g u is  o liv i poznamenává: „duo  vetuste dixit, ut ambo 
[E cl. 6, 18] n am  saepe sen ex  spe  ca rm in is  ambo luserat; nam hodie hoc 
significantius duos et am bos dicimus". Ve fem. je vždy duas.

Ve vulgární mluvě se vyskytuje duo neskloňované, patrně podle 
jiných číslovek, které se neskloňují; na př. Novius A te ll. 3 duo verbis, 
náp. a n n is  duo.

V složeninách je jednak bi-, na př. bipěs, biceps, b ienn ium , jednak 
du-, na př. ducenti, du p lex ; b i- je ie. *du i-, srov. řec. δι- v όίπους, skr. 
d v i- v dvipad -; du- je jenom v jazycích italských, srov. u. tu p la k  (= duplex).

319 Kmen číslovky třes je tr i-; odtud nom. mask. (a fem.) trěs < *trei-ěs, 
viz D 81, srov. skr. tra jah , řec. τρεις, csl. trbje, čes. tř i (v staré češtině 
trie), a neutr. tr ia . Kmen tr i- je v složeninách jako tr i-p lex , tri-ceps; 
o tre- v tre-cen ti viz D 324.

V ak. pl. bylo pův. tr is  < * tr in s, srov. u. tr tf; na př. Plaut. A u l.  
416 ad  tr isv iros; Cic. V err. II 42 educit ex  urna iris; Verg. E cl. 3, 105 
tr is  pa tea t caeli sp a tiu m  non a m p liu s  u lnas; Tac. A n n . XIV 28 tr is  . . . 
legion i praeficiendo; Fronto D e d iffer, voc. 529, 21 předpisuje náhodou 
správně: „Ir is in accusativo casu, tres in nominativo et vocativo". 
Ale jako u jmen s kmenem na -i- tak i zde se ujal tvar na -es i v ak., 
viz D 223. Stylista se ve výběru vhodného tvaru řídil více libozvukem 
než historickou mluvnicí; tak Gellius XIII 21 cituje verše Verg. A en . 
X 350 n. a chválí básníka, že v jednom užil tvaru trěs, v druhém i r i s 1).

1) Gellius X III  21: „N os autem aliud quoque postea consimiliter a Vergilio 
duplici modo scriptum invenimus. Nam et tres et tris posuit eodem in loco ea iudicii 
subtilitate, ut si aliter dixeris mutarisque et aliquid tamen auris habeas, sentias suavi
tatem sonitus claudere. Versus ex decimo hi sunt [Aen. X  350 n.] tres quoque Threicios 
Boreae de gente suprema et tris, quos Idas pater et patria Ismara mittit. Tres illic, tris 
hic: pensicula utrumque modulareque, reperies suo quidque in loco sonare aptissime."



161

Zvláštní staré neutr, tr i je v tr ig in ta ; viz D 224.
Číslovka quattuor se liší od příbuzných slov v jiných ie. jazycích jako je 320 

skr. čatvarah, řec. τέτταρες, čes. č ty ř i z *čb iyr-, jednak svým -a - a slabič
ným - u -(< ie. *kn°tuor), jednak tím, že se neskloňuje. Ještěvpraitalštině se 
tato číslovka skloňovala; dosvědčeno je neutr. o. petora . Nesklonným se 
stalo to slovo v latině, když hláskoslovnými změnami ztratilo příponu, 
která je pojila s ohýbanými tvary; asi *quattuorěs > *quattuor(e)s > 
*quattuorr > quattuor a v neutr. *quattuora odpadnutí -a . Na pozdějších 
nápisech se vyskytuje tvar quattor, vzniklý tím, že se -u - změnilo v -y- 
a vymizelo.

V některých složeninách je u této číslovky -d r- místo -tr-, na př. 
quadrus, quadro, qu adrin i, quadragin ta; často qu adri-, na př. v qu adri
duum , a quadru-, na př. v  quadrupes, quadru p lex ; viz D 83.

Ve slově quinque je nepůvodní počáteční qu-, srov. skr. paň ča , řec. 321 
π έντε < ie. *penkae, csl. ρφ >; vzniklo asimilací podle druhého -qu-, viz 
D 122. Nepůvodní je také -ř-; bylo přeneseno od q u in tu s, o němž viz 
D 116. V pozdější vulg. latině se počáteční qu- rozlišilo v c- a vzniklo cin - 
que, doložené nápisy; odtud it. cinque a franc. cinq.

Ve slově novem  je -o- teprve v latině místo -e-, srov. iw é(F )a , srov. 
novus ~ νέος a viz D 29; -em  místo -en asi podle decem; ie. *neyy.

O decem  viz D 28.
Čísla od 11 do 19 se vyjadřují skládáním příslušné číslovky s decem, 322 

a to bez spojky; první číslice se při tom namnoze hláskově mění. Místo 
-decem  je v těchto složeninách -decim , což nelze vysvětlit účinkem pří
zvuku, neboť jím by vzniklo spíše *-dicem ; nejistý je i výklad, že je tu 
- i- podle číslovek řadových, kde vzniklo náležitě, na př. undecim  podle 
undecim us.

undecim  <  *oin(o)sdecem  synkopou -o -; ůn - z ϋ η - podle D 61,
trédecim  < *trésdecem  podle D 108,
quindecim  < *quinquedecem  synkopou v slabice -que-,
sédecim  < *sexdecem  (přes *sesdecim) podle D 108 a 117,
sep tendecim  < *septem decem  asimilací -m  k d-.

Tvary octodecim  a novendecim  byly zatlačeny odčítacími výrazy duo
d ev ig ín ti a u n dev ig ín ti, ale vyskytují se; tak Liv. XXXIX 5, 14 tetrachm a  
A ttic a  centum  octodecim  m ilia .

Porůznu se vyskytuje na nápisech i ten způsob, že decem  je napřed 
a nižší číslovka následuje, a to buď s et nebo bez et; tak zejména ve vo
jenských diplomech z doby od Klaudia po Diokletiana, na př. decem et 
una, decem et tr ibu s a pod.

V složených číslovkách pro čísla od 20 do 90 určuje první složka 323 
počet desítek, druhá je slovo „desítka" samo; tak stsl. dbva deseti (duál),
tr i d ě s iti (plur.), p^tb desqtb (gen. pl.), čes. dvacet, tř ice t (kde -cet ze staro-
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čes. -dcěli, z pračes. dva  desá tí, tr i d esá tí), padesá t. V latině je slovo „de
sítka “ vyjádřeno složkou -g in t-, souvisící s decem (ie. *dkm t- > *km t- > 
lat. ken t-), s -g- místo -c- (-k -), viz.D 83; odvozené číslovky řadové, 
podílné a násobné mají tu -c-, na př. vicésim u s, viceni, v ic iěs proti v i 
g in ti; tento rozdíl není vysvětlen. V -g in t- je - i -  místo -e-, vzniklé snad 
nejdříve ve v ig in ti působením sousedních i.

Ve v ig in ti číslovka 2 není jasná a s duo asi nesouvisí (či snad *yř < 
*dyi? tak F. Sommer); v i- je i v řec. (dor., boiot.) β ί κ α τ ι ,  skr. v im ša ti  
z  ie. * vikm ti, což je duál neutra, kdežto -g in tá , druhá složka ostatních 
číslovek jako tr ig ín ta  atd., ukazuje na starý plurál neutra, jako řecké 
- κ ο ν τ ά ,  a má zachováno -á, jež je u jiných neuter zkráceno, viz D 224. 
Složka tr i- v tr ig in ta  je starý nom. pl. neutr, od kmene tr i-, ie. *trid, 
viz D 224; srov. csl. tr i.

Vulgární latinské tvary, doložené nápisy, jsou v in ti, odkud ital. 
ven ti a franc. vingt (-g- se jen píše podle etymologického pravopisu, ale 
nevyslovuje), a tr ien ia , odkud ital. tren ta a franc. trente.

V quadraginta je quadrá- asi takové neutrum jako -gintá v triginta 
a j.; o -d- místo -t- viz D 83. Podle quadraginta i quinquáqintá, sexaginta,. 
Septuaginta, nönágintá; jen v octoginta je octö beze změny. V septuaginta 
je nejasný útvar složky septuá-; podle řec. έ β δ ο μ ή κ ο ν τ α  snad ze sepiumá-, 
řadová číslovka místo základní, při čemž vymizení -m - by se vysvětlilo 
obdobou podle *oduágintá, což by byl původní tvar číslovky pro 80, 
srov. ό γ δ ο ή κ ο ν τ α .

324 Slovo centum  je příbuzné s řec. ε κ α τ ό ν ,  skr. ša tam , csl. Sbto (čes. 
sto), got. hund  (něm. H u n dert); ie. *krptom. Je nesklonné jako ε κ α τ ό ν ,  
asi podle číslovek od 5 do 10.

Pro vyjádření násobků sta se užívá v latině odvozenin od centum , 
a to skloňovaných tvarů adj. pl. ducen ti, trecenti atd. Ale v starší latině 
se užívalo i sg. neutra ducentum , trecentum , nongentum , zejména u jmen 
hromadných, na př. Lucii, m a x im u s  s i  argen ti sescentum  ac m ille  re liqu it; 
týž qu id  vero est, centum  ac ducentum  p o ss id ea s s i  m ilia ; také Liv. XXX 
21, 4 mají rukopisy ducentum  et qu in qu ag in ta  au ri, D C C C  pondo argen ti 
in  vestibulo curiae posu eru n t (vydavatelé ducenta).

O du- v ducenti viz D 318; tře- v trecenti se pokládá ža výsledek 
asimilace tri- k /následujícímu přízvučnému -e- v -centi {-centum), ale 
sotva právem, neboť tri- zůstává v složeninách jako trigeminus, trimestris, 
triremis; spíše jest uznávat zvláštní kmen tře- vedle tri-, srov. csl. tretbjb 
a litev. trečias. O sescenti místo * sexcenti viz D 117. Číslovky quadringenti 
a pod. mají -genti místo -centi právě tak jako viginti a pod. Tvary qua
dringenti, octingenti s -in- vznikly obdobou podle septingenti < *septem- 
genti a quingenti < quinquegenti (haplologie, viz D 123).

325 Slovo m ille , nejistého původu, je v starší latině subst. středního 
rodu; z pádů je doložen v sg. jen abi. m ili i (srov. m a rt) u Plauta B acch.
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928 m ili i  cum  num ero n a v iu m  decumo dnno p o s t subégerunt (ve vyd. i m ille) 
a dosvědčen pro Lucilia; pl. m ilia  (o jednoduchém - l- viz D 95) se sklo
ňuje pravidelně jako m a ria .

ČÍSLOVKY ŘADOVÉ.
Řadové číslovky jsou tvarem adjektiva; první dvě mají zvláštní 326 

kmeny, ostatní jsou tvořeny od týchž kmenů jako číslovky základní.
O p r im u s  viz D 253; secundus je partie, k sequor, pův. *sequondos 

‘následující’ (o -c- m. -qu- viz D 82);
ter tiu s < * tr itio s , viz D 45;
quartus (dlouhé -a - vyznačeno náp.) je tvořeno podobně jako hom. 

τέτρατος, ion.-att. τέταρτος, skr. čaturthah, stsl. četvrbtz, čes. čtvrtý·, -a - není 
původní, spíše *quortos, srov. praenest. Q uorta; -o- > -a - podle quattuor; 
o -3 - před r t viz D 59, 5;

qu in tu s < *quinctos s -i- před -nc-, viz D 59, 3; -nct- se udrželo ve 
vlastních jmenech Q uinctus, Q u inctiu s, Q u in d iliu s , ač i tu se vyskytují 
tvary bez -c-; pro vědomí souvislosti s quinque psáno porůznu i později 
quinctus;

sex tu s se obecně nezměnilo v sěstus, srov. S ěstiu s a viz D 117, pro 
vědomí souvislosti se sex.

Číslovky sep tim u s až decim us jsou tvořeny od číslovek základních 
koncovkou -os s náležitými hláskoslovnými změnami. Tvar octavus je od
vozen od ie. *olítöu, varianty tvaru *oMó, srov. skr. aštau ; tedy octavus 
< *oktöi{os, při čemž je třeba uznávat ojedinělou změnu ÓU > au. 
Tvar n ön u s < *novenos je odvozen od *noven, viz D 321.

Řadové číslovky od 20.—1000. se v latině končí na -ěsim u s. Původ 
toho zakončení je sufix -tim o- (-tum o-), vyskytující se i u superi, op tim u s, 
in tim u s a j., viz D 253; když ten přistoupil ke kmeni označujícímu de
sítky, totiž cent- < ie. *dkm t-, viz D 323, dostaly se do sousedství dvě 
zubnice a změnily se v -ss-, viz D 107; tedy na př. *vi-cen t-tim os > v i-  
censsim os, psáno pak též vicésim us. Zakončení -ě(n )sim u s vzniklé takto 
u desítek, bylo přenášeno i ke stovkám, na př. cen tésim us, ducen tésim us  
atd., i k číslovce m ille , čímž vzniklo m illé s im u s. Na nápisech a v ruko
pisech se nezřídka vyskytuje psáno -en sim u s nebo -ensum us.

ČÍSLOVKY PODÍLNÉ.
Vyjma s in g u li jsou tvořeny suffixem -no-. 327
V s in g u li je ie. kořen *sem - jako ve slovech sem el, sem per, s im u l, 

s im p le x , s im ilis  a v řec. εις < *σεμς, ά π α ξ, ά π λο νς  < *sm -;

b in i < *dyis-noi, viz bis D 328;
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te rn i < *lris-n o i, viz ter D 328; druhý tvar tr in i vznikl obdobou podle 
b in i. Podobná dvojice je qu a tern i a qu adrin i. Podle číslovek na - in i jsou 
tvořeny číslovky na -ěn i jako sěn i, v icěn i, centěni a pod.; také děn i, asi 
podle sěni, s pouhým d- jako nositelem číselného významu. Také tvary 
ducěn i, trecěn i jsou tvořeny jen od části kmene; tvary plné ducentěni, 
trecentěni, qu adringen těn i uvádí Prisc. III 413, 35 K. a také se vyskytují 
v rukopisech; novější vydavatelé přijímají do textů u Cicerona a Livia 
kratší tvary, u pozdějších spisovatelů i delší.

ČÍSLOVKY n á so b n é .
Násobné příslovce sem el je z kořene *sem -, viz s in g u li D 327;

0 původu koncovky -el jsou jenom dohady;
b is < ie. *di}is, srov. δίς; o bi- viz D 318;
ter místo *tris , viz D 45;
quater < *quatrus od kmene quatru-, srov. quadru-pěs.

Číslovky qu inquiě(n)s atd. se tvoří tak, že se k základní číslovce 
nebo k té její nejkratší části, v které se cítí význam, přidává suffix -iě(n )s, 
jehož původ není jasný. O psaní s -n - a bez -n- učí gramatikové, zejména 
Prisc. III77,15 K. a 78,22 K., že se píše quinqu ies, sex ies, decies, v ic ies a pod., 
ale totiens, quotiens, m U ltotiens, a liquotiens, tedy u určitých čísel -ies, 
u neurčitých -iens; avšak na nápisech a v rukopisech se vyskytuje -iens
1 u čísel určitých. Jistě je -iěn s starší než -řás.

. Pro násobná adjektiva se vytvořily dva typy, du p lu s a du p lex ;  
vznikají tím, že se k číslovkovému kmeni přidává -p lu s nebo -p lex , což 
jsou útvary etymologický příbuzné. Složka -p lu s je od kořene *pel-, srov. 
διπλός, δ ιπλονς, kdežto -p le x  od rozšířeného kořene *plek-, který je 
v plecto , p licö , πλέκ ω , srov. u. tu p la k  (= duplex), řec. δ ίπ λα ξ .

SLOVESA.
329 Flexe sloves je mnohem složitější než flexe jmen a zájmen, neboť 

je výrazem velmi rozmanitých stránek děje. Také v latině je nesnadné 
tříditi slovesné tvary v jisté kategorie, zvláště také proto, že tu není přesné 
souvztažnosti mezi tvarem a významem; dělíme-li podle kategorií tva
rových, jsme nuceni rušiti hranice skupin významových a naopak. Tak 
na př. tvary sim , s is , s i t a feram , feras, fera t náleží tvarem do skupin 
různých, významem však náleží do jedné kategorie konj. praes.; po
dobně je tomu u tvarů d ix i , lěgi, p e p u li, lau dávi, m ón u i. Naopak loqu itu r  
je tvořeno stejně jako coquitur, ale u jednoho je význam činný, u druhého 
trpný.

Významové kategorie slovesa jsou slovesné osoby, čísla, způsoby,
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rody a časy. Soustava těchto kategorií a soustava slovesných tvarů, jak 
se jeví v latině, jest jenom zčásti dědictvím z ie. prajazyka. Má se za to, 
že zejména kategorie časů je namnoze novota, neboť v ie. prajazyce 
měla — praví se—- větší význam kategorie slovesných vidů, jež zase naopak 
je v latině rozrušena. Zbytkem původního stavu je v latině dvojice 
kmene nedokonavého a dokonavého, na př. v tvarech v in c it, vincebam , 
vincem us, vincere ~ v ic it, viceram , v icerim u s, v ic isse; termíny „kmen 
praesentní" a „kmen perfektní", kterých se obyčejně užívá o této dvojici, 
nejsou dost přesné, neboť se jimi označují — a to častěji — také rozdíly 
časové (praesens, perfektum), tedy něco původně docela jiného; ani ter
míny „infectum" — „perfectum" nevyhovují úplně. Je třeba mít na 
mysli původní význam těch kmenů, aby se nezdálo divným, že se užívá 
„praesentního" kmene nejen pro tvary času přítomného, nýbrž i minu
lého a budoucího, na př. v in cim u s, vincebam us, v incěm us, a kmene „per
fektního" také o čase budoucím, na př. vicerim u s. I když se v latině 
ona dvojice kmenů namnoze spojuje s ponětím a výrazem určitých časů, 
je přece tak výrazná, že je možno jí užít za základ morfologického 
třídění slovesných tvarů na systém praesentní a systém perfektní.

Kmen t. zv. supinový, který bývá uváděn vedle této dvojice, 
viz I 108, není s ní souřadný a bude o něm vyloženo jednak při výkladu 
o part. perf. pas., viz D 401, jednak při výkladu o supinu, viz D 405.

V kategorii slovesného způsobu je v latinském konjunktivu smíšen 
významově a částečně i tvarově původní konjunktiv s původním opta- 
tivem; tvoření konj. imperf. je latinská novota.

Slovesný duál v latině není.
Y latině není morfologický rozdíl mezi mediem a pasivem jako na 

př. v řec. aor. επαώευσάμην ~ επαώεύύην, nýbrž je tu jedno medio- 
pasivum. „Pasivní" přípony měly původně význam mediální. U per
fektního kmene není medio-pasivních tvarů jednoduchých, které by byly 
vyznačeny zvláštními příponami, nýbrž jsou tu veskrze tvary opisné 
(perifrastické).

Tvarové prostředky jsou také u sloves, jako u jmen, jednak útvary 330 
kmene, jednak přípony. Útvary kmene mají u sloves ještě i v době histo
rické větší úlohu než u jmen.

Prostředky, kterými se z kořene utváří určitý kmen, praesentní 
nebo perfektní, jsou:

1. Reduplikace, opakování kořene nebo jeho části; na př. si-s tö ; m o
m o rd i < m em ordi; te tig i < *tetagai.

2. Suffixy; na př. dic-s-i; m oneö < *m on -ei-ö  ke koř. m en-, srov. 
m em in i.

3. Infixy; na př. vin cö  ~  v id .

4. Také stupňování kořenné samohlásky je v latině kmenotvorným
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prostředkem, protože u sloves, kde takové stupňování je, se v latině 
rozšířil určitý stupeň ve všech osobách; na př. video  — v id i, v id im u s  
proti řec. οίδα ~ ϊδμεν, εϋη κ α  ~  εϋεμ εν .

PRAESENTNÍ SYSTÉM.

331 Hledíme-li k tomu, čím je zakončen slovesný kmen v praesentním 
systému, dělíme slovesa na dvě skupiny.

Do první skupiny náleží slovesné tvary, které mají kmenotvornou 
příponu o /e  (t. j. onu původní, základní samohlásku, objevující se ve dvou 
kvalitách neboli zabarveních, totiž jako o nebo jako e, viz D 36) nebo 
jiný suffix, mající na konci toto o /e  (na př. io / ie , n o /n e , do /de , sko /ske  
a pod.). Na př. ve φ ερ-ο-μεν, φ ερ -ε-τε je φερ-ο a φ ερ-ε kmen, složený 
z kořene φ ερ- a z kmenotvorné přípony čili suffixu ο /ε . Tato kmenotvorná 
přípona o/e, po případě koncová část suffixů io /ie , no-ne a pod. se nazývá 
thema (příznak) nebo thematický (příznakový) vokál a slovesa 
toho druhu jmenujeme thematická (příznaková).

Thematický vokál se v latině nejlépe projevuje v 1. a 2. os. pl., 
protože tam udržuje svou samostatnost vedle ohýbacích přípon -m us  
a - tis , na př. ag-i-m us, ag -i-tis; o přehlasování v -i- viz D 41.

Do druhé skupiny náleží slovesné tvary nemající tohoto „příznaku", 
ať již jsou to slovesa kořenná, viz D 133, na př. lat. es-tis , ať tvary s ji
nými suffixy nethematickými, jako je -α-, -i-, -s-, - is - a j., na př. lat. 
konj. leg-a-m us, řec. aor. ελεξα  z *-leg-s-. Slovesa, která v praesentním 
kmeni indikativním nemají „příznaku", jmenujeme athematická (bez- 
příznaková).

Zdá se, že v nejstarších dobách ie. prajazyka byla slovesa athema
tická daleko nejhojnější. Protože však měla jisté zjevy působící složitost 
v paradigmatech, na př. různé stupně kořenné samohlásky a s tím spo
jenou pohyblivost přízvuku, bývala v předhistorických dobách a zčásti 
i v historických namnoze „thematisována", t. j. převáděna do jedno
dušší skupiny thematické; na př. proti stind. ju n d k - ti je lat. iu n g -i-t 
(z *-e-ti) , proti v a m i-ti (z *vom d-ti) je vo m -i-t (z *-e-ii). O novějším 
výkladu zjevu, že se u některých sloves vyskytují v jednom a témž para
digmatu tvary athematické i thematické, viz D 362.

O athematických slovesech v latině a jejich tvarech jednáme ve 
zvláštní kapitole D 362—378.

SLOVESA THEMATICKÁ.

332 Staré a dosud běžné dělení latinských thematických sloves na čtyři 
konjugace, viz I 109, přihlíží jen k rozličným typům koncovek za histo-

„ rické doby. Avšak ty rozdíly v koncovkách vznikají z rozdílů kmenů;
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proto vědecká mluvnice třídí slovesa podle slovesných kmenů, a to prae- 
sentních; při tom je arci možno — podobně jako u jmenných deklinací — 
zachovati ono dělení staré a tázati se, které kmenové typy jsou zastou
peny v každé ze čtyř konjugací. Nejjasněji se projevují kmeny u III. kon
jugace; proto je vhodné položiti ji v přehledu na první místo.

III. konjugace.

Třetí konjugace se liší od ostatních tím, že v ní thematická samohláska 333 
podržuje svou samostatnost, a to buď v původní podobě e/o nebo je pře
hlasováním změněna v i /u , kdežto u ostatních konjugací, pokud tam je, 
splývá se samohláskou kmene; na př. ag-i-m u s, ag-e-re -» am á-m us  
(z *a m -á -io -m o s? viz D 334).

Podle praes, kmenů lze rozeznávat v III. konjugaci tyto typy sloves, 
srov. I 123:

1. Veliký počet sloves III. konjugace jsou slovesa, která přibírají 
thematickou samohlásku e/o přímo ke kořeni, na př. agö, colö, ducá, 
em ö, legö, pe tö , vehö, υϊυδ, d lcö , fluö, írahö, ruö.

2. Slovesa s vloženou (infigovanou) nosovkou v praes, kmeni, na př. 
findö, frango, fu n dö , linquö, tangö, v in cö  ~ fid i, fregi, fu d i, liqu i, te tig i, 
v ic i. U některých podobných sloves byla přenesena nosovka i do kmene 
perfektního, na př. fingö, f in x i  — fictus; p in g ó , p in x i  ~ p ic tu s; iungö, 
iu n x i, iu n ctu s ~  iugum ; prehendö, preh en d i, preh en su s z koř. *hed~, srov. 
praeda  < *pra i-h eda .

Od těchto kmenů s vloženou nosovkou jest lišiti kmeny, v kterých 
náleží nosovka ke kořeni, na př. angö, a n x i, anctus, srov. α γχω , stsl. qzbk*
(čes. ú zk ý); také cingö, scandö, pen dö , tendö  a j.

3. Některá slovesa tvoří praes, kmen reduplikací kořenné souhlásky 
s přidaným - i- , na př. gignö  ~  genui, s id ö  < * s isd ö  ~ sedeö.

4. Slovesa, jejichž praes, kmen je tvořen suffixem - ie /io - , -ne/no-, 
-de/do-, -sce/sco-, viz D 161—164; jejich zvláštní skupina jsou denomi- 
nativa od kmenů na -u -, na př. m etu ö  < m etu -iö , s ta tu o  < * sta tu -iö , 
árguo < * a rg u -iö  od *argus (= lesk, bělost), srov. argu tus.

O slovesech III. konjugace na - iö  viz D 337.

I. konjugace.

První konjugace má znak -a-; to je u nečetných sloves samo- 334 
hláska kořenná, u většiny však příponová, zejména u těch, která jsou 
odvozena od jmen na -a - suffixem - ie / io - . Na př. v kořeni je -a- ve slovese 
fá r i z ie. *bha-, srov. fám a, dor. φαμί (att. ψημί), φάμά (att. φήμη), stčes. 
bá ti < b a ja ti (= hájiti), čes. báseň; ve slovese stá ře  z ie. *st(h )á-, srov. 
dor. aor. εστά (att. εστη), čes. s tá ti (s tan u ), a snad i ve fláre a n á re;
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příponové -ά- je na př. v denominativu cňró < * cu ra -ió  od cdra  
< *cura. Ze sloves, která mají -5 - v kořeni, je možno předpokládat u ně
kterých konjugaci athematickou (kromě 1. sg. praes., viz D 340), kdežto 
jiná přibírají příznakovou příponu ie / io ; z latinských tvarů samých by 
nebylo možno ten rozdíl poznat, ale poučuje o něm srovnávání s příbuz
nými tvary v jiných jazycích; na př. fa tu r je tvar athematický jako řec. 
φ ησ ί, kdežto s té  vzniklo nepochybně ze * sta -ió , srov. u. stahu  (= sto), 
csl. sto jq .

Slovesa I. konjugace tvořená suffixem - ie / io -  odpovídají, jak se zdá, 
řeckým slovesům „staženým" typu τιμ ά ω  > τιμ ώ ; ale nestažené tvary 
nejsou v latině doloženy a není jisto, do jaké míry je správno je předpo
kládat, Je možno se domnívat, že na př. lau dam u s je z *lau d-a -io -m os, 
ale nelze to bezpečně dokázat. Není totiž vyloučena možnost, že lau dam u s  
je starobylý útvar, charakterisovaný jedině nethematickým suffixem -á-. 
To se týká i denominativ II. a IV. konjugace, vedle nichž jsou i slovesa 
původní, u kterých je konjugaění znak kmenovou (t. j. příponovou) nebo 
i (u I. a II. konjugace) kořennou samohláskou, na př. plěre, vidére, veníre; 
u těchto se přidávaly přípony v některých tvarech, jako v ind. praes., 
přímo ke kmeni a je podobno pravdě, že u nich a ne u denominativ 
vznikla paradigmata I., II. a IV. konjugace, na př. stas, s tam u s atd., 
viděs, v idém us, ven is, ven im us.

Denominativa I. konjugace jsou tvořena především od kmenů na 
-a -, na př. fugam us od *fuga > fuga z kořene *fug-, který je ve fu g ió ; 
srov. curam us od cura, m u ltam u s od m u lta . Podle vzoru těchto denomi- 
natív vznikala denominativa I. konjugace také od jmen s jinými kmeny 
než na -a-; na př. don am u s od dón u m  (kmen na -o-), laudam us od laus, 
iudicčim us od iiid ex  (kmeny souhl., bezpříponové), vu lneram us od vu ln u s  
(kmen na -s-), levam us od lev is (kmen na -Ϊ-), gu stam u s od gu stu s (kmen 
na -«-).

Zvláštní druh sloves I. konjugace jsou slovesa odvozená od jiných 
sloves (deverbativa) jakožto iterativa, frequentativa a intensiva; mnohá 
jsou utvořena od part. perf. pass., na př. cantö, d ictö , cessö, gestö, iactö, 
sa ltö , p u lsö , verso, o p tö  (od *op tu s k * o p iö  = volím, srov. Fest. 222 L. 
p raedo tion t (asi m. praedop ion t, p ra eo p ta n t), délectö (od *d éled u s k d é li-  
cio); srov. D 165.

Některá slovesa I. konjugace jsou druhotvary k slovesům III. konju
gace, od nichž se v některých případech liší zánikovým stupněm kořenné 
samohlásky a zpravidla trvacím videm; na př. -důcare (v édůcdre) ~ ducere, 
dicare ~ dícere, labare ~ labí, po př. oslabením jako v occupare ~ capere.

II. konjugace.

335 Druhá konjugace má znak -é-; to je podobně jako -δ- u I. konjugace 
u některých sloves samohláska kořenná, ale u většiny to je samohláska 
kmenotvorná (příponová).
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V kořeni má -ě- na př. p lěm u s (zpravidla se užívá složenin com plem us, 
im p lem u s a pod.) s kořenem p lě-, srov. p lěn u s a hom. aorist π λή το , a s athe- 
matickou konjugací jako řec. π ίμ π λη μ ι; podobně něm us s kořenem n ě  ze 
*sně~, srov. něm en a řec. vfjv, imperf. έννη, hom. έύννητος a pozdější νή&ω.

Praes, kmen na - i -  mají četná původní slovesa, neodvozená ani od 
jmen ani od sloves, jako vidére, srov. čes. v id ě ti, habére, tenére-, zejména 
také podmětná slovesa jako seděre, srov. čes. seděti, latěre, ruběre, srov. 
csl. r-bděti sg; některá z takových podmětných sloves jsou v souvztažném 
poměru s předmětnými slovesy III. konjugace, na př. iacére ~  iacere, 
penděre ~  penděre, canděre — ac-cenděre.

Od těchto původních sloves jest lišiti odvozená kausativa a itera
tiva nebo intensiva, tvořená od slovesného kořene suffixem -e io-; kořenná 
samohláska má u nich zabarvení -o-; na př. docěre ~ decet, m onére ~ m e
m in i, nocére ~ n ex  a necare, torrěre z koř. *ters- srov. hom. τέρσεται, 
sponděre srov. σπένδω , tonděre srov. τένδω, patrně také m ověre, torquěre, 
m ordéře. Srov. řec. φ έβομα ι ~  φοβέω , φέρω  ·» φορέω  < *φορειω , π έτομ α ι 
— ποτέομα ι, čes. nesu  ~  nosím , vezu ~  vozím .

Jiný druh sloves II. konjugace jsou denominativa tvořená především 
od kmenů na -o- (-e-) suffixem - ie /io -; na př. albeö < *a lbeió  k albus, srov. 
φ ιλώ  < φ ιλέω  < *φ ιλε-ιω  k φ ίλος a csl. blěděti k blědv; tak i salvěre, clarěre, 
arděre k ardor snad podle canděre : candor; pak, jako slovesa na -are, 
také od jiných kmenů, na př. lactěre od lac (kmen byl zakončen na 
fronděre od fron s (kmen byl snad zakončen na - i- ) . O poměru těchto 
denominativ k řeckým slovesům „staženým" viz D 334.

IV. konjugace a slovesa na - ίο  III. konjugace.

Čtvrtá konjugace má znak -i-. 336
Náleží k ní především původní slovesa s kmenotvorným -Ϊ-, na př. 

au d im u s, sen tim u s, ven im us proti βαίνομεν < *βανιομεν, sa lim u s proti 
ά λλό μ ε-da < * σ α λ ιο μ εϋ α , dorm im us, reperim u s.

Jiný druh jejích sloves jsou denominativa tvořená především od 
kmenů na -i- příponou - ie /io - , na př. f in iö  < * f in i- iö  k f in is , vestiö , 
m u n iö , p a r tio r , po tio r, m entior; pak také od jiných kmenů, na př. saevire  
od saevus, b lan d irě  od blandus, in ep tire  od in ep tu s (kmeny na -o-), custö- 
d ire od custos (kmen na -d -), s in gu ltire  od sin gu ltu s (kmen na -u -). O po
měru těchto denominativ k řeckým slovesům „staženým" viz D 334.

Slovesa IV. konjugace odvozená od jmen s kmenem na -o- a zname
nající jistý stav potřebují výkladu. Proč je se rv iö  a ne *serveó jako albeö  
a jako řec. φ ιλ έ ω ? Srov. su perb io , saevio , la sc iv io , in ep tiö , in san iö , p ro 
tervio , b landior. Snad je možno vyslovit domněnku, že tato dvojí deno
minativa od kmenů na -o- mají původ v tom, že se při jejich odvozování 
vycházelo buď od kmene na -e/ο - , odtud albeö, nebo od tvaru na -i,
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běžného ve funkci gen. sg., o jehož původu viz D 195, odtud serv iö
< * serv í-iö .

337 Na rozhraní mezi III. a IV. konjugací jsou slovesa podobající se 
typu au d im u s, ale s krátkým kmenotvorným - i , na př. cap im u s, ra p im u s, 
cu p im u s, facim us, iac im u s, p a r im u s , m orim u r; protože se mnohými tvary 
podobají slovesům III. konjugace, kde vzniká - i- před příponou přehla
sováním příznakové samohlásky, na př. cap i-m u s : ag i-m us < *ag-o-m os, 
počítá je mluvnice k III. konjugaci.

Slovesa typu a u d iö  a typu ca p ió  bývají pokládána jen za dvě různé 
odrůdy jednoho typu sloves s kmenem na -ř-a příčina rozdílu mezi nimi 
bý^á nalézána v jejich časoměrných útvarech. Tak podle „rytmického 
zákona" Niedermannova je suífix -i- u těch sloves, která mají v kořeni 
jednu slabiku dlouhou nebo dvě krátké, kdežto - i u těch, která mají sla
biku krátkou buď samotnu nebo po slabice dlouhé; na př. au d i-m u s, 
reperí-m u s, ale cap i-m u s, con sp ic i-m u s. Tomu by odporovaly případy jako 
ven i-m u s, feri-m u s a j.; společný znak těchto výjimek je, že mají sice 
v kořeni krátkou samohlásku, ale že po ní následuje některá ze sonantních 
(trvacích) souhlásek n, r, l, v; podle toho by se měla časovat podle IV. kon
jugace také slovesa p a r ió , m orior, orior, jež však náleží konjugaci III. 
a jen některými tvary souvisí více nebo méně s konjugací IV. Jde tu 
v podstatě o touž kvantitativní změnu jako- při t. zv. krácení iambic- 
kých slov, viz D 63: ke krátké slabice se přibírá zkrácená následující 
slabika dlouhá, aby spolu tvořily přízvukovou thesi nebo arsi v proudu 
řeči; odtud c& pi-m us, ca p i- tis , ca p i-íu r, cápe-ret, ale audi-m us, a u d i-tís , 
au d í-íu r, au d t-re t. Podle toho výkladu jest tedy uznávati jen - i -  za pů
vodní sufix, kdežto -i- vzniklo krácením.

Zdá se však, že a u d iö  a ca p ió  jsou dva typy od původu různé. Jak 
bylo vyloženo výše D 161, pokládáme slovesa typu a u d iö  za původní 
slovesa s kmenotvorným -i- a tím tedy za příbuzná některým slovan
ským slovesům na - i- typu v id i- (2. sg. v id iš i , 3. sg. vid ith  atd.), kdežto 
slovesa typu ca p ió  za slovesa primárně odvozená suffixem - ie /io - . Slovesa 
typu a u d iö  měla snad původně flexi athematiekou, tedy a u d ím u s < *au d í-  
m os, a jen 1. sg. a 3. pl. tvoří thematicky, na př. vén io < *ven iö  a ven iu n t
< *ven ion t(i), srov. βαίνω  < *βανιω , sa lió  < * sa liö  a sa liu n t < * sa lio n t(i) , 
srov. ά λλο  p a t < *σαλιομα ι, sbližujíce se tak s denominativy typu f ín io ,  
u nichž se zase vlivem sloves původních ujaly a ustálily koncovky -ís , 
-ít, -ím u s, - í tis  snad místo * -iie s( i) , * -iie t( i) , * -iiom os, * -iie tis . Při tomto 
výkladu je tedy flexe typu ca p ió  podle III. konjugace původní a náležitá, 
na př. cap im u s < *capiom os jako ag im u s < *agomos..

P ř ech á zen í  z konjugace  do konjugace.

338 Obdobou heteroklise u jmen, viz D 249—250, je u sloves přecházení 
z původní konjugace do konjugace jiné. Celkem lze pozorovat, že še
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častěji tvoří ke slovesům III. konjugace tvary podle jiné konjugace 
nežli naopak.

V některých případech, kde se vyskytují vedle sebe tvary jistého 
slovesa tvořené podle dvou různých konjugací, jsou to vlastně tvary 
dvou různě utvořených sloves. Tak je tomu na př. u tvarů la v is , tav it, 
lavere a pod. vedle lavas, lavat, laváre a pod.; z jednoho kořene vznikla 
v latině dvě slovesa, jedno s příponou -a-, jehož se původně užívalo 
reflexivně ve významu ‘mýti se’, ‘koupati se’, a druhé s příponou -e /o -  
(pouhou příznakovou samohláskou), jež bylo sloveso přechodné; časem 
sloveso laváre se rozšířilo ve všech významech a lavere zůstalo poesii, 
na př. Cat. 39, 14 qu i p u r ile r  la v it dentes, Verg. Georg. III 221 la v it.a te r  
corpora san gu is, Hor. C. III 12 du lc i m a la  v in o  lavere·, ale ve složeninách 
se v podobě -luere udrželo trvale, na př. abluö, d llu ö , éluö, p rö lu ö . Po
dobná dvojice je sonare a sonere, u níž však sonere vymizelo dříve než 
lavere a u básníků doby Augustovy se nevyskytuje; gramatikové citují 
doklady pro tvary III. konjugace z Ennia, Pacuvia, Accia a Lucretia, 
na př. Lucr. III 156 caligare oculos, sonere a u ris , succidere artus.

Přechod z III. konjugace do II. byl nasnadě pro stejnost některých 
tvarů s -ě-; i zde je namnoze při dvojicích sloves původnější sloveso na 
-ěre, jako na př. fervö  ~ ferveö, fu lgö  ■» fu lgeo, olö ~  oleö, s tr id o  -  strideo , 
tergö ~  tergeo, tuor ~  túeor.

U dvojice cire a ciere se zpravidla netvoří podle II. konjugace ty 
tvary, v kterých by po -ie - následovala ještě jedna samohláska, na př. 
cieö, cieam .

Ke slovesu a ió , náležícímu do IV. konjugace, tvořily se v pozdější 
době císařské tvary podle III. konjugace; tak Augustinus má inf. aiere  
a Arnobius konj. aieret.

Hojné změny v konjugacích nastávaly v latině vulgární; jejich stopy 
jsou v jazycích románských; jen výrazné konjugace typu -are a -ire  se 
udržovaly bez újmy a naopak ještě získávaly. O přecházení k I. konj. 
svědčí francouzská slovesa jako d iriger, corriger, négliger, répéter, exprim er. 
Přecházení týpu -ěre v -ěre je na př. v ital. drdere, dlgere, fúlgere, m uóvere  
a ve franc. m ordre, riťe (ale naopak ital. sapére předpokládá vulg. lat. 
*sapére a franc. recevoir vulg. lat. * reci pere); ve franštině svědčí slovesa 
jako ten ir a jo u i r  z lat. *tenire, *gaudire o přecházení typu -ěre v -ire; 
v -ire  přecházelo i -ěre podle svědectví ital. capíre , ra p íre  a franc. agir, 
ra v ir , offrir. V 3. pl. jen koncovka -a n t se uchovávala, kdežto koncovky 
-en t a -u n t se mísily mezi sebou; tak náp. lu gu n t m. lugen t a naopak 
solven t m. solvun t.

Přecházení do jiné konjugace bylo někdy připravováno obecnými 
hláskoslovnými změnami, na př. tím, že se -ea- ve vulgární výslovnosti 
sbližovalo s - ia -, viz D 44; starý doklad pro to by bylo náp. p a r ia t m. 
p area t na L e x  B a n tin a  (z 2. pol. II. stol. př. Kr.), jestliže to není písař- 
ská chyba.
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O sob n í  př ípony .

339 Osobní přípony byly v ie. prajazyce dvojí, jednak primární, prvot
ní, jednak sekundární, druhotné; tyto názvy jsou běžné, i když se 
uznává jejich nevhodnost. Rozdíl mezi obojími se zřetelně jéví na př. 
v řečtině, kde ind. praes, má přípony primární, ale optativ většinou sekun
dární; také ind. imperf. má přípony sekundární; na př. φέρομαι ~ φ ε- 
ροίμην, έφερόμην; φέρουσι < φ έροντι (zachováno v dorštině) ·~ έφερον < 
*έφεροντ; φερετα ι ~  έφέρετο. V latině toho rozdílu téměř není; jediný zjev 
toho druhu je rozdíl mezi -ó v agö  a -m  v agěbam .

Jisté zjevy ukazují, že vydatné využití rozdílu mezi příponami pri
márními a sekundárními v řečtině a v indoíránštině je věc poměrně 
pozdní a že jiné prajazykové dialekty toho rozdílu neznaly nebo nevy
užily, zvláště ne skupina západní. Proto je dobře možno odvozovat latin
ské osobní přípony tu z přípon ,,primárních“,· tu ze ,,sekundárních“. 
Viz D 340 o sum .

V přehledu I 110 jsou vyznačeny koncovky slovesných tvarů praes, 
kmene; oddělíme-li od nich konjugační znaky, thematické samohlásky a 
jiné kmenotvorné suffixy, zbývají ohýbací přípony.

340 Osobní přípony v aktivu jsou tyto: 1. sg. -ó a -m , 2. sg. -s , 
3. sg. -t, 1. pl. -m us, 2. pl. - iis , 3. pl. -n t.

V I. sg. je -ö primární zakončení thematických sloves; není to 
zvláštní ohýbací přípona, nýbrž zdloužená thematická samohláska; o krá
cení v -6 viz D 64. Koncovka -δ  se ujala i u athematických sloves, na př. 
volá, eó. Přípona -m  v tvarech jako agebam , agam , s im  je sekundární 
přípona, srov. εφερον < *εφερομ , skr. abharam .

Jediný praesentní doklad přípony útvarů athematických se výjimečně 
zachoval v lat. su m , jehož -m  je možno ztotožnit s -m i v ε ίμ ί < *εσ -μ ι, 
stsl. (j) e s -m b ; je však také možno vidět v -um  staré -om , totožné s -am  
ve védském aoristu abharšam  a s -s v  stsl. aoristu dachb. Bylo vysloveno 
mínění (Bonfante), že -om  v lat. su m  je vůbec nejstarší a nejpůvodnější 
osobní přípona 1. sg. ind. praes., zachovaná z doby, kdy ještě nebylo 
systémového rozdílu mezi příponami primárními a sekundárními; athe- 
matická flexe s příponami -m i, -s i, - t i je podle tohoto mínění výtvor 
pozdější než toto -om.

V 2. sg. -s může být buď zbytek primární přípony -s i, srov. hom. 
έσ σ ί, nebo spíše sekundární přípona -s , srov. έφερες.

V 3. sg. -t; tu splynuly dvě přípony původně různé, primární - ti,  
srov. έσ τ ί, skr. a sti, praslov. * (j)e s tb , a sekundární -t, srov. skr. abharat 
(v řečtině a praslov. - t odpadlo, odtud έφερε < *έφερετ, csl. aor. m ože  
< *m oget). Koncové -t se v latině i v jiných jazycích italských měnilo 
v -d , viz D 127, tak náp. sied , feced, srov. o. fu s íd  (= foret), deded (= de
dit), ale obecně se rozšířilo -t; -d  v literatuře není. Náp. se vyskytuje -d
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zase později, když se -d  zapalo směšovat s -t, a jako se psalo a liu t m. a liu d , 
it m. id , tak zase fecid , s id , rogad; toto -d  arci není ono -d  staré.

V I. pl. je -m u s ze staršího -m os, srov. dor. -μες, na př. ϊμ ες, νικώ  μες, 341 
έστάσ αμ ες, skr. bharam ah; to je ie. primární přípona * -m es/-m o s; po se
kundární příponě ie. *-m e/-m o, s kterou snad souvisí řec. -μεν není v la
tině stopy.

V 2. pl. je v latině - tis  < -tes, kdežto v jiných jazycích -te, na př. 
φ έρετε, čes. berete, srov. skr. primární -tha  v stha (‘jste’) a sekundární 
-ta  v asta  (imperf. ‘byli jste’); -te je v latině v imperativu, na př. este. 
Latinská přípona -tes > - tis  se nejvíce podobá skr. -thah , primární pří
poně 2. os. duálu z ie. *-tes; ale nejspíše vznikla v latině samé přetvo
řením -te podle 2. sg.

V 3. pl. je -n t zbytek ie. primární přípony *-n ti, srov. dor. φέροντι, 
skr. bharan ti, s apokopovaným -i; sekundární-ní, na př. έφεραν < *έφεροντ, 
by se bylo v latině změnilo, jako tomu je v oštině a umberštině, kde se 
rozeznává primární -n t, na př. o. sent, u. sen t (= šunt), a sekundární -ns, 
na př. u. s in s  (= sint) a o. fu fan s (= lat. * fu ban t =  erant). Přípona -n t, 
původně primární, v latině zobecněla; s předcházejícím thematickým 
vokálem -o- tvořila koncovku -ont, náp. doloženou, jež se později změ
nila v -u n t, viz D 46 a 125.

U athematických sloves byla v prajazyku v 3. pl. přípona -en tti), 
u reduplikovaných -n t(i) .

V starší latině se vyskytovaly některé tvary s koncovkou -n u n t 
místo jednoduché přípony -n t; tak zvláště d a n u n t u Cn. Naevia, několi
krát u Plauta, na př. P seu d . 768 nn. quoi serv itu tem  d i dan u n t lenoniam  
púero  atque eidem  s i addu n t tu rp itu d in em , ne i l l i  . . . m a lam  rem  . . . d a 
nu n t, u komika Caecilia ve verši p a tiére  quod dan t, quando op ta ta  nón  
dan u n t a náp. (z pol. II. stol. př. Kr.) donu d a n u n t H ercolei m axsu m e  
m ereto; podobně u Livia Andr. nequ inon t, u Ennia p ro d in u n l a j. Tato 
koncovka -n u n t není dosud uspokojivě vysvětlena. Není pochyby, že 
vznikla v latině samé, snad nejdříve u d a n u n t obdobou podle složenin 
addun t, abdunt, condunt, in dun t, reddu n t pro zesílení jednoslabičného dant; 
mohly tu působit i tvary jako sin u n t, pon u n t, cernunt, sternun t a pod.

Osobní přípony pasivní jsou tyto: 1. sg. -ör a -r , 2. sg. -re 342 
n. -r is , 3. sg. -tu r, 1. pl. -m ur, 2. pl. -m in i, 3. pl. -n tur.

Původ těchto přípon je velmi sporný problém. Kdežto aktivní pří
pony má latina společný s jinými ie. jazyky a je možno je odvozovat 
z ie. prajazyka, vyskytují se pasivní přípony s význačnou hláskou -r- 
kromě latiny a příbuzných jazyků italských, na př. o. sakara ter (= sacra
tur), u. em an tu r (= emantur, accipiantur), jenom v keltštině a v „okra
jových" jazycích arménském, tocharském a hetitském; jistě tu je zacho
vána formace velmi stará.

V I. sg. je v tvarech, které mají v aktivu primární -o, přidáno -r
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k tomuto -δ, čímž vzniká -ör, později -ór, kdežto v tvarech s aktivním 
sekundárním -m  je v pas. -r místo -m ; na př. agor ~ agar, agěbar; o krá
cení -ör > -oř viz D 64.

V 2. sg. jsou v užívání obě přípony, -re i -r is , viz I 122 b; Plautus 
má častěji -re než -r is , Terentius jen -re, Cicero dává přednost -r is  jen 
vind. praes, (avšak u sloves depon. -re), kdežto všude jinde užívá častěji -re.

-re, přípona jistě starší, je asi ie. sekundární mediální přípona *-so, 
srov. έφέρου < *έφερεσο, imper. επ ον  < *έπεσο; o změně -o > -e viz 
D 125; z doby před rhotacismem není pro tento tvar dokladů, ani z oštiny, 
kde rhotacismus nebyl. Toto -re bylo přetvořeno v -r is , asi podle poměru 
a g ö : agis, pro větší určitost, neboť -re bylo i v imper. a v inf.

Nápisové tvary na -ru s, na př. sp a tia ru s , u tarus a Catonovo A g r. 
157, 8 ex p eriru s vznikly snad přímo ještě obměnou přípony *-so v *-sos, 
odkud *-sus a -rus jako v nominálních gen. n om in u s a V enerus, o nichž 
viz D 214.

V 3. sg. starší než -tu r bylo -tor, doložené tvarem n an citor u Festa 
(= nanciscitur). Výklad, že -to r je složeno z -to, sekundární přípony 
med.-pas., srov. έφέρετο, a pasivního znaku -r, má jisté potíže při srov
návání se starou irštinou; proto se hledají výklady jiné, viz níže při 3. pl.

343 V I. pl. -m u r < *-m or vzniklo snad přetvořením aktivní přípony 
-m os podobně jako v 1. sg. sekundární -m  bylo přetvořeno v -r. Mohlo 
by se pomýšlet i na to, že -m or je složeno ze sekundární přípony aktivní 
ie. *-m o a znaku -r.

2. pl. na -m in i se tvoří zcela odchylně od ostatního paradigmatu. 
Nepochybně to, je tvar nominální, a to nom. pl. part. praes, na *-m enoi, 
tedy seq u im in i ~ επόμενοί', ovšem není jasno, proč se užívání toho parti
cipia omezilo právě jen na 2. pl. Při ztotožňování -m in i s řeckou inf. 
příponou -μεναι vznikají zase jiné a snad ještě větší obtíže, nehledě k to
mu, že původnost této přípony je sporná.

Přípona 3. pl. -n tu r < *-n/or je podle staršího výkladu složena 
z -n to, sekundární přípony med.-pas., srov. έφέροντο, a pasivního znaku -r. 
Novější výklady, vycházejíce od myšlenky Windischovy, sestrojují pro 
příbuzné tvary italo-keltské příponu *-n tro , kontaminovanou ze sekun
dární přípony -nto a *-ro, předpokládaného pro 3. pl. med. podle některých 
tvarů indo-íránských a dochovaného i v 3. pl. perf. na -re, na př. tetigere; 
z onoho *-ntro se pak vyvozují přípony vyskytující se v oštině a umberštině 
a také lat. -n tor. Ale ono -ro je velmi pochybné a je málo podobno pravdě, 
že by z něho jednak byla vznikla aktivní přípona perf., jednak že by bylo 
působilo na přetvoření užívané přípony med.-pas. S jakousi jistotou lze 
jen obecně míti za to, že to lat. -r v -n tu r a vůbec v pas. příponách sou
visí s -r, které je v keltštině příponou neosobního tvaru, na př. berir  
(= ‘nese se, nesou’), srov. u. ferar (= feratur =  ‘ať se nese, ať nesou’), 
o. loufir (= libet).
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Tvary od praesentního kmene.

Indicativus praes, act. a pass.
Ind. praes, nemá žádný zvláštní suffix, který by vyznačoval způsob 344 

nebo čas. Thematická samohláska byla v 1. sg. a v 1. a 3. pl. -o-, jinde -e-.

V tvarech III. konj. se přehlasuje thematická samohláska e/o  
v 2. sg. act. a v 3. sg. a v 2. pl. act. i pass. v - i- , viz D 125 a 41, na př. leg-i-t, 
leg-i-tur; podle těchto tvarů je -i- a nikoli i /u  i před -m  v leg -i-m u s; 
v 2. sg. pass. -e- před -r zůstalo, na př. leg-e-ris. V 3. pl. se zachovalo -o- 
po u a v po celou dobu republikánskou, na př. náp. com fluont, veivont, 
sequontur, jinde je koncovka -u n t, -u n tu r, viz D 125.

U I. konjugace je -ö v 1. sg. act. výsledek stažení z *-á-ió po vy- 345 
mizení -i-, o němž vizD 81. Stahováním mohlo vznikat také -a- u deno- 
minativ I. konjugace, na př. curam us < *curá-io-m os; protože pak je 
výsledek stejný jako u athematických sloves této konjugace, na př. 
fá -m u r, není jisto, do jaké míry máme předpokládat stahování a ne prostě 
přenášení koncovek -as, -a t atd. od sloves athematických, viz D 334.

V koncové slabice se -a- krátí před jinými souhláskami než před -s. 
viz D 64, proto lau da t m. laudat; také lau dan t, la u d á n tu r s -á - před -n t, 
viz D 61; u Plauta ještě někdy -á t, na př. A s in . 874 fu n du m  alienum  
arat, in cu ltu m  fa m ilia rem  deserit (troch, septenár).

Také u II. konjugace se vyrovnaly tvary všech skupin sloves na -ěre 346 
různého původu, na př. p leö  m. *p lě-m i podle m oneö  < *m on-eiö  a naopak 
m oněm us m. *m on-eio-m os podle p lě-m u s a vídě-m u s. Zvláště patrné je 
to vyrovnání v 3. pl. m onent, neboť z *m on -eio -n t by mělo vzniknout 
*m oneunt; v pozdější vulgární latině se takové tvary vskutku vyskytuji, 
na př. náp. doleunt, ale to je patrně obdoba podle - iu n t IV. konjugace; 
koncovka *-en t byla náležitá u athematických sloves, na př. *p len t < 
*p lé-n t{i); jestliže se i slovesa typu vidére původně časovala athematicky, 
bylo tu dost tvarů na -ent, od nichž se mohla tato koncovka rozšířit 
ke všem slovesům na-ére. Ale jistě tu působila také obdoba sloves I. kon
jugace curas, curat, cu ra tis  : curam us, curan t =  m ones, m onet, m one
tis  : m onem us, m onent.

V koncové slabice se -S- krátí před jinými souhláskami než před -s, 
proto m onet m. m onet; také m oněnt, m onéntur; srov. krácení -á - u I. kon
jugace; u Plauta bývá někdy ještě -ět, na př. M erc. 696 solet hortator  
rém iges h ortd rier (iamb. senár).

Ani u IV. konjugace není možno všude s jistotou rozeznat, které 347 
tvary jsou athematické nebo tvořené podle athematických a v kterých 
vzniklo -i- hláskoslovným vývojem. Jistě thematické tvary jsou 1. sg. 
f ín io  < * f in i- ió  a 3. pl. f in iu n t < * fin i-io -n t(i) ; naopak f in im u s  sotva 
vzniklo z * fin i-io -m o s, nýbrž tu jest asi uznávat obdobu podle původních 
sloves ven im u s, a u d im u s a j.
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V koncové slabice se krátí - i -  před -t, odtud f in i t; u Plauta ještě 
někdy -it, na př. P ersa  762 n am  im próbu s est homo qu i béneficium  sc it 
decipere et reddere n escit (anap. oktonár).

Imperativus I. act. a pass.
Imperativ je jedna ze základních funkcí slovesa; co se týče tvaru, 

užívalo se v této funkci namnoze pouhého kmene, jako v lat. imper. 
2. sg. act. III. konjugace, na př. age, srov. řec. ά γε , cape snad z *capie . 
U I., II. a IV. konjugace je imperativem 2. sg. act. kmen konjugačním 
znakem.

V starším básnictví bývá v imper. koncové -a, -ě a -i v iambických 
slovech zkracováno, na př. am d, p u ta , m oně, v idě, cavě, abl, redi; podle 
Quint. I 6, 21 se vyslovovalo v obecné mluvě havě a ne ,,učeně“ ave.
0 apokopovaných tvarech dic, duc, fac a j. viz D 126; -d ic  a -duc je také 
v složeninách, ale na př. Verg. A en . XI 463 edice; -fac bývá jen v těch 
složeninách, které podržují v kořeni -a-, na př. calěfac, ale confice. Viz
1 I 122 a); o fer viz D 378.

Pl. má příponu -te, o níž viz D 341.
Imp. pass. má přípony jako ind., ale v 2. sg. bez druhotné přípony -r is;  

viz D 342.
Imperativus II. act. a pass. (depon.).

349 Typ ag itó  je už ie. původu, srov. řec. ά γετω  (ale jen pro 3. sg.) a 
védské v itta t (= řec. ϊστω ) (pro 2. a 3. os. všech čísel). Původní útvar 
suffixu byl -tód; doložen je v latině náp., na př. viola tod, datod, estod, licetod, 
srov. o. lic itu d ; -tó d  snad byla původně částice připojovaná k jednodu
chému (I.) imperativu, srov. m an ě-du m ; že by to byl abl. zájmenného 
kmene to-, viz D 278, s významem ‘odtud’, ‘od této chvíle’, ‘pak’, sou
visícím s ,,futurním“ významem tohoto složeného imperativu, viz I I 191, 
je velmi nejisté.

Ie. *agetód se mohlo užívat o všech číslech; v latině byly pro plurál 
vytvořeny novotvary, a to pro 2. pl. typ ag itó te přidáním -te k a g itó  a pro 
3. pl. aguntó(d) obměnou tvaru ag itó (d ), v němž bylo slyšet 3. sg. ind. agit.

K tvarům typu a g itó  byly tvořeny i tvary pasivní přidáním znaku -r, 
na př. p a tito r  (Plaut.), loqu itor (Ter.); pro 2. a 3. sg. jsou doloženy tvary 
na -m in o , na př. an testam in ó  (zákony XII desk), p rogred im in ó  (Plaut.), 
p ra e fö m in ó  (Cato), o p p erim in ó  (Apul.), náp. is  eum  agrum  n ei habeto n ive  
fru im in o , náp. profltem ino; ty jistě nějak souvisí s imper. na -m in i, ale 
něco určitějšího se o nich přes četné pokusy nepodařilo zjistit. Římští 
gramatikové uvádějí pro 2. pl. ještě imper. na -m inor, na př. probam in or, 
docěm inor, scrib im in or, n u tr im in o r , ale ani v literatuře ani na nápisech 
se tyto tvary nevyskytují. Imperativy na -tor a na -m in o  jsou latinské
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novotvary; užívalo se jich mnohem řidčeji než tvarů aktivních a latina 
doby republikánské se obešla i bez nich, užívajíc také u deponentií, ano 
i v pasivu, tvarů bez -r, na př. Cato Agr. 96, 2 utitó, 21, 2 circumplectito, 
náp. utuntó, v pas. náp. cěnsenió; tak i Cicero v archaisující formulaci 
zákonů De leg. III 7 a 11 tuento, patiunto.

Conjunctivus praesentis.

V latině jsou dva typy konj. praes., jeden se znakem -ě- (u I. kon- 350 
jugace), druhý se znakem -a- (u ostatních konjugací). V 1. a 3. sg. a 
v 3. pl. je po provedeném zkrácení ě a a, srov. D 64; v starší latině se 
vyskytuje v 1. a 3. sg. také nekrácené ě a G, na př. Plaut. Poen. 489 
facidt ut semper sdcruficem nec umqudm litem, Aul. 232 ét te utar iniquiore 
et méus me<d> ordo irrideat.

V typu s -ě- byl nalézán ie. konjunktiv, který se u thematických 
sloves vyznačoval zdloužením thematické samohlásky, jak je patrno ze
jména v řec. άγωμεν ~ ind. αγομεν, αγητε ~ ind. άγετε. Podle toho by 
bylo vzniklo cGrětis z *cGrG-iě-tis jako řec. konj. τιμαύτε z *τιμα-ιη-τε, 
ovšem s různým výsledkem stažení; při tom je třeba předpokládat, že 
se -ě- rozšířilo do všech osob, tedy i cGrem < cGrěm, cGrěmus ~ τιμώμεν 
< τιμα-ιω-μεν a cGrent < *cGrěnt.

Také u III. a IV. konjugace se vytvořují tvary se znakem -ě-, to jest 
se zdloužením themati cké samohlásky, na př. agěs < *ag-ě-s(i) proti 
ind. agis < *ag-e-s(i), agětis proti agitis. Ale u těchto konjugací mají 
tyto tvary platnost futura.

Tu se zdá pravdě nepodobno, že by se jednoho a téhož morfolo- 
gického prostředku v latině užívalo k vyznačování dvou různých způ
sobů, i když se ind. fut. významem namnoze stýká s konj. praes. Proto 
je snad správnější soudit, že se ie. konjunktivu tvořeného zdloužením 
thematického vokálu užívá v latině jako futura, a pro konj. typu cGrem 
uznávat výklad jiný, totiž že se zakládá na ie. athematickém optativu 
se znakem -iě-. Podle toho by bylo lát. stem, stěs ze *stG-iě-m, *stG-ie-s 
shodné s řec. opt. σταίην, σταίης; při tom by bylo třeba soudit, že -ié- 
vniklo i do 1. a 2. pl. místo zeslabeného stupně -i-, srov. řec. σταϊμεν 
< *στa-l-μεν. Tim by se konj. typu cGrem přiblížil konjunktivu athe- 
matických sloves jakoýiim, velim, o němž viz D 364.

f í /Typ konj. se znakem -a- není jen v latině, nýbrž i v oštině a umber- 
štině, na př. o. pútiad, pútians (= lat. *poteat, *poteant), deicans (= dicant), 
u. emantur (= emantur); je to tedy útvar již praitalský a vyskytuje se 
i v keltštině. Z některých latinských tvarů je patrno, že se tvary se 
znakem -G- netvořily jen od praes, kmene, nýbrž i od jiného kmene a někdy 
i přímo od slovesného kořene. Nejpádnější to je na tvarech fuam, fuGs, fuat, 
odvozených od kořene fG- < *ie. bhG, viz D 353, a vyskytujících se ze
jména u Plauta ve významu sim, sis, sit; na př. Amph. 985 nec quisquam

351
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tam  a u d a x  fu a t homo qu i obviam  obsista t m ih i, A u l. 233 neu trubi habeam  
stab ile  stabu lum , s iq u id  d ivo r ti fu a t, 405 fu q iam  in tro, n equ id  turbae h ic  
itid em  fuat; spojení fors fu a t, vyskytující se u Plauta a Terentia, je tu 
a tam i v pozdější próse. Jiný takový konj. je duam , duas, duat, tvořený 
od kmene *dil-, vzniklého rozšířením kořene dö- slovesa dare v *döu-, 
viz D 375, na př. Plaut. A u l. 238 a t .n i l  est d o lis  quod dem . =  ne duas, 
M ere . 402 ne duas neu[e] te a d vex isse  d ix e r is ; odtud i créduam , na př. 
Plaut. B acch. 476 ip su s neque a m a t nec tu  creduas. V archaickém 
básnictví se vyskytují také tvary tu la t, a ttu las , a ttu la t, ěvenat, advenat, 
perven a t, ěvenant, perven an t, tagam , a ttigas , a ttig a tis , nenáležící ani 
k praesentnímu ani k perfektnímu systému, jež se liší od konj. praes, 
dokonavým videm. Od tvarů typu tagam , tvořených přímo od sloves
ného kořene, jest vycházeti při výkladu konj. znaku -a-. Nebyl to 
původně suffix konjunktivu, nýbrž rozšíření kořene, obdobné k ,,athe- 
matickým“ příponám ě a δ v tvarech jako έμάνην, έάλω ν, to jest v tako
vých, které měly ě a δ od původu dlouhé, nikoli vzniklé zdloužením nor
mální samohlásky e/o; viz D 39 o původním stupňování hlásek ě ó a. 
Tyto tvary měly osobní přípony sekundární, takové, jako jsou v prae
teritu na př. εφερον, agěbam . Takovéto tvary se sekundárními příponami, 
ale bez augmentu, nazýval Brugmann ,,injunktivy“. Jejich význam 
byl v ie. prajazyku asi dosti neurčitý, jednak časový, jednak modální, 
ale ustaloval se na význam modální; měl-li být vyznačen, význam prae- 
teritní, kladlo se do sousedství slovo *e (,,augment“); to pak časem s tím
to „injunktivem“ srůstalo, čímž vznikl ,,ind. imperfecti"; z tvarů na -d- 
má v latině prateritní platnost eram  a původně snad také in qu am . Ve 
vývoji latiny byly staré tvary jako tagam , a ttigas, ěvenat přiřaděny 
k praes, systému a přetvořeny v tangam , a ttin gas, ěveniat; tak vznikl 
paradigmatický konj. praes.

U sloves I. konjugace se tento typ neujal, protože pak by se byl ne
lišil konj. od indikativu.

Futurum (I.).

352 Slovesa III. a zpravidla i IV. konjugace tvoří futurum se znakem -ě-, 
slovesa I., II. a někdy i IV. konjugace mají futurum se znakem -be/bo-.

Futurum se znakem -ě- je vlastně ie. konjunktiv, viz D 350. Znak -ě-, 
vzniklý náležitě na př. v 2. pl. ag-ě-tis , se rozšířil do všech osob kromě 
1. sg., tedy i agěm us proti řec. α γω μ εν  a agent proti řec. α γω σ ι. V 1. sg. 
je agam  místo *agó, srov. řec. konj. α γω ; zde bylo pro rozlišení od 1. sg. 
ind. paradigma doplněno tvarem konjunktivu s -a-, významem příbuz
ného. Nelze objasnit, proč se v 1. sg. neujal tvar s -ě- *agem, který se 
ojediněle vyskytuje zejména v některých rukopisech Plauta, na př. M il.  
676 accip iem , P seu d . 214 faciem , T ruc. 963 sinem , B acch. 405 experier; 
snad i tvary dice a fácie, kterých podle Quint. I 7, 23 užíval Cato místo 
d icam  a faciam , nejsou nic jiného, než dicem  a faciem  s nevyznačeným -m ,
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viz D 128; srov. Fest. p. 364 L.: „ rec ip ie  apud, Catonem pro rec ip ia m  
ut alia eiusmodi complura“. Tvary na -em  sotva lze pokládat za vynález 
gramatiků.

Futurum typu curabo, moněbó, je zvláštnost latiny (a dialektu falis- 353 
kého, fal. carefo = carebo). Soudilo se, že vzniklo přetvořením imper
fekta na -bam  podle obdoby eram  : egö a že tedy je mladší než imperf.
Ale protože je podobné futurum s -b- také v staré irštině, která nemá 
imperf. s je tento výklad málo jistý a spíše jest souditi naopak, že 
imperf. na -bam  vzniklo přetvořením futura na -bö. Toto futurum se 
namnoze pokládá za tvar opsaný, složený z významové složky a ze slož
ky -bö, prait. -fó, jež je slovesný tvar od kořene *bhu, srov. fu am  D 351.
O tvaru významové složky na př. am á- v am ábó jsou různá mínění.
Paul Kretschmer, obnovuje starší výklad Stowasserův a Skutschův, 
soudil, že am abó vzniklo z *am ans fö, monébö z *m oněns fó místo staršího 
jednoduchého futura se znakem -s-, srov. futurum řecké, typů *parásó , 
dělěsó, au d isó , a že současně nebo později vzniklo i opsané imperf., a to 
u všech čtyř konjugací, am abam  z * am an s fam  atd.; lat. -bam , prait. 
*-fam , je i v jiných výkladech pokládáno za praeteritum z kořene *bhů-, 
v němž by byl kořen rozšířen o -a-, jako na př. kořen *tel- v řec. ε-τλά -ν a -u - 
před samohláskou zkráceno jako v perf. fu i. Podle jiného mínění je ona 
složka pád slovesného substantiva, jenž bývá různě pojímán a sestrojo
ván buď jako lokál nebo jako instrumentál nebo jako „casus indefi
nitus" a bývá srovnáván s předpokládaným slovesným substantivem ve 
složeninách typu calě-fació. Každý z těchto výkladů má obtíže a problém 
futura na -bó i imperf. na -bam  zůstává nerozřešen. Není nemožné, že 
útvar typu am a, který známe jako imperativ, mohl býti v předhistorické 
době i infinitivem.

Bylo nasnadě tvořit tvary s výrazným -bó, -b is atd. i u sloves III. 
a IV. konjugace; vskutku se tak dělo, ale více jen u IV. konjugace, asi 
proto, že se svým dlouhým -i- více podobala I. a II. konjugaci než kon
jugace III. U Plauta se vyskytují tvary na př. aperibó , a u d ib is , custodi- 
b itur, dorm ibó, scibó; v I. stol. př. Kr. užíval takových tvarů skladatel 
atellan Pomponius; Prop. III 21, 32 len ib u n t; ani v pozdější literatuře 
nejsou takové tvary neznámy. U sloves III. konjugace je fut. na -bó  
v staré latině velmi řídké; Plaut. E p id . 187 exsiigěbó; Novius dicěbó; 
tvar redd ibó , jenž se vyskytuje několikrát u Plauta vedle reddam , je 
pravidelný výsledek z *reddabö. V pozdější latině jsou podobné případy 
častější, zejména v Itale, na př. fluěbunt, d iligěb it, m e tu ěb itis , obliviscebor 
surgěbit; naopak tu je zase fut. augeam , děleam , doceam , respondeam ; vše
chno to jsou zjevy přecházení do jiné konjugace, o němž viz D 338.

/
Indicativus imperfecti. V

V latině se netvoří imperf. způsobem, který by odpovídal řeckému 354 
’έλεγον , patrně proto, že by ψ  takové imperf. namnoze ztotožnilo s praes.,
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když v latině není augment; na př. v 2. sg. *leges, srov. ελεγες , by se 
změnilo v *legis, v 3. sg. * leget v *legit atd.

Imperf. na -bam  se většinou pokládá za tvar opisný, souvisící nějak 
s fut. na -bó; o různých výkladech toho poměru viz D 353. Jinak vyložil 
imperf. na -bam  Herm. Gůntert; pokládá je za obměnu staršího tvaru 
praeteritního, jenž se v latině stal nezřetelným a byl proto ještě opatřen 
tvary aoristu kořene bhu-, totiž *-fam  > -bam  atd.; ono praeteritum 
srovnává se silným aoristem řeckým, na př. legě-bat ·» έ -λ έγη , p lě -ba t ~ 
π λή -το; koncovka -ěbam  se ujala u všech sloves mimo I. konjugaci.

U sloves IV. konjugace byly vedle sebe dva tvary, na -iěbam  a na 
- ib a m ; Plautus má -ibam  častěji než -iěbam , na př. scibam , exaudibam , 
p ra esa g ib a t; tvary na -ibam  byly v užívání i za Ciceronovy doby — Cicero 
sám jich neužívá — a také později, u básníků i v prose, na př. Verg. 
A en . VIII 436 po liban t, Ov. F a st. IV 795 feriban t, Liv. XXXII 13, 6 
exciba t, Tac. H is t. V 19 čoncibant, Apul. M et. X 13 m olliba t. Tvary s -ibam  
místo s -iěbam  vznikly působením ostatních tvarů s - i- a připodobněním 
k imperf. I. a II. konjugace; u typu cap ió , kde dlouhého - i -  nebylo, se 
nevyvinuly.

Coniunctivus imperfecti.

3 5 5  Konj. imperf. se tvoří od praes, kmene znakem -rě-, jehož -ě- se 
zkracuje za týchž podmínek jako jiné samohlásky v koncových slabi
kách, tedy -rem , -ret, -rent, -rer, -ren tur.

-rě- vzniklo rhotacismem ze -sě-; toto -sě- je přímo dosvědčeno tva
rem es-se-m  a nepřímo tvarem vellem , kde - ll- < -Is-; srov. o. fu s ld  
(= foret). Tedy agerem  < *age-sě-m ; sekundární přípona -m  tu je jako 
u všech konjunktivů v jazycích italských.

Tvar i původní význam latinského konj. imperf. je dosud velmi 
sporným problémem, zejména také proto, že pro tento útvar není v mimo- 
italských jazycích obdoby. Jisto je, že se jím v starší době vyjadřuje 
minulá ireálnost, viz II 179 a 181, ale jinak nemá s ind. imperf. nic spo
lečného. Jeho tvar by bylo možno vykládat jako konj. sigmatického 
aoristu se znakem -ě-, tedy srovnávat na př. *age-sě-tis s řec. γράψ ητε  
< *γρα φ -σ η -τε, ale pak je těžko vysvětlit, čím to, že se jeho tvoření při
pojilo ke kmeni praesentnímu; zejména tvar essem  se vzpírá takovému 
výkladu; také význam minulosti se z tohoto tvoření nevyvodí. Jisté 
zbytky sigmatického aoristu jsou v latině tvary jako d ix i , capsó , fa x ó , 
viz D 385 a 397, a právě od těch se tvary dicerem , caperem , facerem  liší 
svým přikloněním k infinitivu.

K. Brugmann pokládal lat. konj. imperf. za tvar opsaný; rozkládal 
jej na inf. a na předpokládaný ind. imperf. slovesa ire, tedy am arem  < 
* a m as(i) ěm =  ‘šel jsem milovat’, při čemž *ěm  < *ei-m ; ale i proti to
muto výkladu jsou velmi vážné námitky.
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Infinitivus praesentis activi.
Inf. praes, act. se tvoří od praes, kmene suffixem -re < -se; -se je 356 

zachováno v es-se a nepřímo se projevuje ve velle < *vel-se.

Infinitivy byly původně slovesná substantiva v určitých pádech, 
zejména v dat. nebo lok. Tak lze vyložit i lat. inf. na -se jako lok. no
minálního kmene na -s - s příponou -i, viz D 218; tedy inf. ágere by 
byl morfologicky totéž co abi. sg. genere. V jiných italských jazycích inf. 
na -se není.

Koncové -e se někdy apokopovalo, ale zřídka; Gharisius I 124 cituje 
z annalisty Fannia iubet biber dari; nápisy doloženo tanger, haber.

Infinitivus praesentis med.-pass.

Kromě typů a g l (čap í) a cu ra ri (m on ěri, f in ir i )  má archaická a 357 
archaisující latina také inf. na -ier, na př. v zákonech XII desk testarier, 
náp. až do II. stol. př. Kr. avocarier, abducier (vedle tvarů na -i); scéničtí 
básníci užívají tvarů na -ie r obyčejně na konci verše nebo před caesurou 
a diairesí, na př. Plaut. As. 343 vérum  in  ton strin a  út sedebam , m e ín fit 
percon tdrier, P oen . 742 fords egredier video lenoném  L gcu m ; u básníků 
doby Augustovy jsou tyto tvary řidší, na př. Verg. Georg. I 454 inm iscerier,
A en . IV 493 accingier, VII 70 dom in arier, VIII 493 defendier, IX 231 
a d m ittier , XI 242 farier; Hor. C. IV 11, 8 sparg ier, S a t. I 2, 35 laudarier,
78 sectarier, 104 avellier, II 8, 67 torquerier, E p is t . II 1, 94 labier,
II 2, 148 fa lerier , 151 curarier; Prop. IV 5, 39 to rqu erier; Ov. M el.
II 741 sc itarier.

Při výkladu těchto tvarů jest vycházeti od typu agi. Tu je tatáž 
přípona - l  jako v dat. sg. III. deklinace na př. p e d i, tedy přes -e i z ie. -a i; 
tím se sbližuje inf. a g i s řec. infinitivy jako δ εΐξα ι, φ έρ εσ ϋα ι, είδέναι a pod. 
a musí se ovšem uznávat, což je dosti podobno pravdě, že lat. inf. na -i 
(-ei) neměl původně výhradně med.-pas. funkci. Typ cu ra ri je asi ob
měna infinitivu akt. curare podle typu agi, vzniklá tehdy, když už měl 
typ a g i med.-pas. význam, a to proto, že by připojení pouhého - i  u samo
hláskových kmenů bylo způsobovalo četné hláskoslovné změny, jimiž by 
se útvar koncovky byl stal nezřetelným; méně se podobá pravdě, že by 
to byl tvar souřadný s inf. akt. na -re < -se < -si, totiž lok. sg. nomi
nálního kmene na -s-. Slovo p a ca ri na nápisu Duenově, napsaném v době, 
kdy -e i- ještě nepřešlo v - i- a mezivokální -s- v -r-, bývá uváděno jako 
překážka proti vyvozování ag i z *agei a cu ra r i z *-sei; ale výklad tohoto 
celého nápisu je velmi sporný a naprosto není jisto, že jeho p a ca ri je 
jako v pozdější latině med.-pas. inf. k pacare.

Tvary na -ie r vznikly asi obměnou tvarů na -f (-ri) snad přidáním 
apokopované koncovky inf. akt. -er(e); vzorem tu mohl být starší inf. 
fiere , zkrácený ve *fler.
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Participium praesentis activi.
358 Part. praes, act. se tvoří přidáním suffixu -n t- k praes, kmeni. Tim 

vzniká u I. konjugace typ cura-n t-, u II. m oně-n t-, což se podle D 61 zkracuje 
v čuraní-, m onent-. U III. konj. je agen t- proti řec. ά γοντ- a csl. vedot- < 
*vedont-. Protože je v 3. pl. při podobném suffixu -n t( i) *agont(i) > agunt, 
nestačí vysvětlení, že part. se tvoří v latině od thematu age-, kdežto v řeč
tině a j. od *ago-. Spíše se podobá pravdě, že agent- vzniklo pravidelně z ie. 
*agnt-, t. j. z kmene se zánikovým stupněm thematického vokálu; žesevie. 
prajazyce střídal plný stupeň (v nom. a ak. sg.) se stupněm zánikovým 
(v ostatních nepřímých pádech), lze souditi z deklinace skr. participia, 
kde je proti nom. bharan a ak. bharantam  s kmenem bharant- < ie. *bheront- 
gen. bharatah s kmenem bharat- < ie. *bhernt-. Podle toho by bylo vniklo 
v latině agent- z nepřímých pádů i do nom., kdežto v řečtině, v praslo- 
vanštině a j. naopak zobecněl ve všech pádech kmen náležící původně jen 
nominativu a akusativu. Takto vznikl u III. konjugace participiální 
suffix -ent-, jenž byl celý přenesen k praes, kmenům typu ca p i- a au d i-; 
au d l-en t- se ovšem zkrátilo v a u d ien t- podle D 62. Zbytky -ont- jsou v sóns, 
viz D 369, a v eunt-, viz D 373.

Nom. sg. je tvořen příponou -s , na př. agěns < *ag-ent-s proti řec. 
ά γω ν  < *άγω ντ. Tento znak nominativu se snad ujal nejdříve u sloves
III. konj., když po přenesení suffixu -en t- do nominativu pozbyl nominativ 
svého původního znaku.

Participium praesentis med.-passivi.

359 Participium typu řec. αγόμενος, srov. skr. part. praes, med. n a -m a n a - ,  
v latině není živou kategorií; jeho suffix -m ěno- je snad jen v příponě 
-m in i, viz D 343, a se zánikovým stupněm kořene v suffixu -m no- v subst. 
a lu m n u s ke slovesu alö , srov. β έλε-μνο-ν . Deponentia zpravidla mají 
part. praes, tvaru aktivního a funkci pasivního part. praes, má namnoze 
gerundivum.

Gerundivum.
360 Tvary se suffixem -ndo- jest pokládati za praitalské, srov. o. sakran n as  

(= sacrandae, o. -nn- < -nd-), ú psan n am  (= faciendam), u. p ih a n er  
(= piandi), anferener (= circumferendi). Tento suffix asi nějak souvisí 
se suffixem -n t- v part. praes, act., ale žádný z dosavadních pokusů o jeho 
výklad není uspokojivý.

U I. konjugace vzniká typ curá-ndo-, u II. m oně-ndo-, což se podle 
D 61 zkracuje v curando-, m onendo-. U III. a IV. konj. se vyskytují dva 
typy, agundo- (< *agondo-) a agendo-, oriu n do- (< *oriondo~) a oriendo-, 
na př. na nápisech z r. 123/2 př. Kr. tr ibu en dei, fruendeis vedle legundis, 
quaeru n da i a j.; po u a μ je už od nejstarších dob jen -endo kromě *se- 
quondos > secundus. Útvar -en du s zvítězil, ale -u n du s se vyskytuje v lite-
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ratuře i nápisech jako archaismus ještě i za císařské doby a v některých 
starobylých formulích se užívalo jen jeho, na př. II  (nebo IV) v i ň  iu r i  
d icu n dö, X v i ň  lěgibus scribu n d is , II (nebo X) v i ň  sa cr ls  fa c iu n d is , lěx  
dé p ecu n iis  repetu n d is.

Některé tvary na -ndo- mají význam part. praes, med., na př. o riu n 
dus, secundus pův. =  ‘následující’, volvendus =  ‘valící se’ u Ennia 
A n n . zl 531 clam or ad  caelum  volvendus p e r  aethera vagit.

Gerundiva na -n du s jsou tvarem i významem příbuzná s adjektivy 
na -bundus, na př. m oribu n du s, fu ribu n du s, errabundus, p u d ib u n d u s, a na 
-eundus, na př. facu n du s, iracundus, fecundus, in eu n du s, verecundus, od
vozenými od slovesných kořenů asi podle secundus.

Gerundium.

Tvaroslovně je gerundium totéž co gerundivum; je to zvláštní syn- 361 
taktické užívání neutra gerundiva; v jiných jazycích italských kromě 
latiny toto užívání není doloženo.

SLOVESA S TVARY ATHEMATICKÝMI.

U několika sloves nelze zařadit jejich tvary, odvozené od praesent- 362 
ního kmene, do soustavy čtyř konjugací; v školských mluvnicích se proto 
označují názvem „slovesa nepravidelná"; jejich výčet a tvary viz I 167 
až 180 a srov. česká slovesa js e m , dám , m ám , j ím ,  v lm . Jejich „nepravi
delnost” záleží v tom, že to jsou slovesa, u kterých se zachovaly buď 
větší nebo menší měrou tvary athematické, viz D 331.

To, že se u těchto sloves v jednom a témž paradigmatu vyskytují 
dílem tvary athematické, dílem thematické, vykládá se obyčejně tak, 
že starobylá flexe veskrze athematická byla u nich porušena vznikáním 
tvarů podle sloves thematických. Ale v nejnovější době bylo proneseno 
závažné mínění (Bonfante), že tu vůbec nejde o smíšení tvarů athe- 
matických s thematickými, nýbrž že to je původní a velmi starobylá 
flexe, ovšem částečně s jinými ohýbacími příponami, než jaké se dosud 
uznávaly, a že je třeba dělit na př. ie. *bher-5, *bher-s, *bher-t, *bher-ome{s), 
*bher-te, *bher-ont. Takováto flexe se stala základem jednak typu veskrze 
athematického, jednak typu veskrze thematického, tohoto tak, že se o 
vzalo za „příznak" a proniklo — ve své střídné podobě e — i do 2. a 3. sg. 
a do 2. pl. Podle toho tedy latina zachovala ve své domněle smíšené flexi 
něco velmi starobylého a poučného.

Tato „athematická" flexe se udržela v latině, podobně jako v někte
rých jiných jazycích, u sloves, která se v hovoru vyskytují poměrně 
nejčastěji.
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Sum.

363 V tvarech ind. praes, se projevují dva stupně kořene, plný es- 
a zánikový s-.

Od plného stupně je tvořeno es < *es-si, est < *es-ti, srov. έσ τ ί, 
skt. a sti, praslov. je s ib , a es-tis (v plurálu byl původně zánikový stupeň, 
srov. skr. stha). Lat. *essi se projevuje jakožto ess tím, že u Plauta 
mívá tento tvar hodnotu dlouhé slabiky, na př. A m p h . 836 m ú lie r  es, 
audácter iu ras. || quaé non de liqu it, decet (troch, sept.), A s in . 57 tuně  
és ad iu to r núnc am a n ti f ilio  (iamb. senár); srov. hom. εσσί; pro řec. 
e l < *έσι a skr. a s i jest předpokládat, že se již v ie. prajazyku nebo 
až v jednotlivých jazycích *essi mohlo zjednodušovat (zvláště v rychlé 
řeči) v *esi.

Od zánikového stupně je su m , su m u s, sun t, starší *som , *som os, son t 
(toto náp. doloženo). Y 1. sg. latina nemá ie. *es-m i, srov. ειμί < *εσ-μι, 
skr. a sm i, csl. je sm b . O *som , jež bylo již v praitalštině, srov. o. súm , 
se zpravidla vykládá, že bylo utvořeno k 1. pl. *som os asi podle obdoby 
imperf. -bam us : -bam  < *-bám . Tvar *som os je tvořen s thematickým 
vokálem -o-, jenž zůstal v přízvučné slabice nepřehlasován, srov. ag-i-m u s. 
V 3. pl. je *sont, jak se soudívá, podle thematických sloves podobně 
jako csl. sqtb (čes. js o u ) , kdežto v o. a u. sen t se zachoval tvar athema- 
tický ie. *sen ti s původní příponou athematických sloves -en ti, srov. dor. 
έντί, att. εΐσί < έντί; snad byly již v ie. pra jazyce oba typy * sen ti i *son li, 
jak soudí A. Meillet. Toto *son t dalo asi vznik tvarům *som os a *som  a 
jeho změna v šun t, viz D 46, 4, způsobila i jejich změnu v su m u s a sum . 
Avšak podle nového výkladu (Bonfante, viz D 340 a 362) latinský typ 
sum  es est =  *s-om  *es-s *es-t je původnější a starší než védský typ 
a sm i a s i a sti; protiklad lat. sum  : eró (= řec. εώ) a řec. λίπον : λίπω 
podle něho ukazuje, že -ö bylo původně koncovkou konjunktivu, -om  
indikativu.

Plný stupeň es- je také v 2. sg. a pl. imper. I. i II. Proti 2. sg. ind. es 
má 2. sg. imp. es, t. j. pouhý kmen es-, i u starých scéniků vždy hodnotu 
krátké slabiky.

364 Pro konj. praes, jsou v starší latině vedle tvarů s im  atd. i tvary 
siem , siěs, sie t, sien t; také složené p o ss iem  atd.; tak u scéniků obyčejně 
na konci verše nebo před caesurou a diairesí (srov. užívání inf. praes, 
pass. na -ie f) , na př. Plaut. C urc. 372 quan tum  aéris m ih i s i t  quántum que  
a licu i sie t, M o st. 465 m etuó, te atque istos éx p ia re  u t póssies; Ter. E u n . 555 
q u id  géstiam  au t qu id  laétus s im , quo pérgam , unde em ergam , ůbi siem  
(iamb. oktonár); z prosaiků užíval tvarů s -ie - zejména Cato; vyskytují 
se i náp., zvláště v textu zákonů; Cic. Oř. 157 „ sien t plenum est, s in t  
imminutum; licet utare utroque'1, ale za Ciceronovy doby byly tvary s -ie- 
jistě už archaismus. Tvary s -ie - jsou původnější; tento konjunktiv je 
vlastně původní optativ, jenž měl v sg. znak -iě-, v pl. zeslabený v -ř-,
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tedy *siěm > siern ~ simus, srov. εϊην < *έσιην ~ είμεν < *έσϊμεν; latina 
v tomto optativu zachovala zánikový stupeň kořene s-, kdežto v řečtině 
do něho pronikl plný stupeň έσ- z indikativu. Y 3. pl. sient < *s-i-ent, 
srov. εϊεν > *εσ-ί-εντ (-i- místo -i- před samohláskou přípony).

Tvary s -ie- byly záhy přetvořeny v tvary s -i- působením těch tvarů, 
kde bylo -i- od původu; že se udržely dosti dlouho právě u tohoto slovesa, 
kdežto vedle velim, edim není tvarů obdobných, jest vysvětliti odporem 
řeči proti závažným monosyllabům.

V témž významu jako sim vyskytuje se v archaické latině také 
konj. fuam, fuas atd., tvořený od kmene fii- < ie. *bhu- znakem -a-; 
o něm viz D 351.

Ve futuru eró atd. vzniklo -r- rhotacismem z -s-, takže erö < *esd 365 
je totožné s řec. konj, hom. εω < έσω. U athematických sloves byl tvořen 
konj. praes, vložením krátké thematické samohlásky, na př. konj. hom. 
ϊ-ο-μεν ~ ind. ϊ-μεν, skr. ind. as-ti ~ véd. konj. as-a-t(í); tak také lat. fut.
(= konj.) erit < *es-e-t -- ind. praes, es-t. Význam futura vznikl u pův. 
konj. erö právě tak jako v řečtině u pův. konj. έδ-ο-μαι ~ έδ-μεναι, 
πίομαι ~ πϊ-ύι. Tvar erö je v latině jediný jistý doklad 1. sg. konj. na -ö.

Význam futura má v archaické latině také tvar es-cit (= erit), 
na př. v zák. XII desk si morbus aevitasve vitium escit; Festus p. 394 L. 
cituje z Ennia dum quidem unus homo Romanus toga superescit (= su
pererit); Lucr. I 619 ergo rerum inter summam minimamque quid escit.
Ale tvarem není escit futurum, nýbrž t. zv. incohativum, viz D 164, 
tedy escit < *es-sc-i-t.

V ind. imperf. eram atd. vzniklo -r- rhotacismem; původně tedy 366 
*es-am, útvar tvořený stejně jako fuam; kdežto fuam je v latině kon
junktiv (pův. injunktiv, viz D 351), má eram platnost praeteritní; o -a-
viz D 353.

O tvaru konj. imperf. essem atd. viz D 355. 367
V stejné platnosti jako essem se užívá také tvarů forem, forěs atd., 

viz I 167; u Cicerona jsou tyto tvary řídké. Jsou tvořeny od thematu fu- 
znakem -sě- jako jiné konjunktivy imperf.; fu- s krátkým -u- podle tvarů 
jako fuam a fui, viz D 351. Srov. o. fustd =  lat. foret < *fu-sě-t.

O tvaru inf. praes, esse viz D 356. 368
V pozdější vulgární latině byl podle thematických sloves inf. *essere; 

odtud ital. esserě, franc. Ure.
Od thematu fu-, o němž viz D 367, je inf. fóre < *fu-se, jehož se 

užívá ve významu futurum esse, ačkoli tvarem s futurem nesouvisí.
Participium praes, se paradigmaticky vyskytuje jen v složeni- 369 

nách, na př. ab-sěns, prae-sěns; tvar *sěns gen. *sentis, odchylný od řec. 
ων gen. δντος a stsl. mask. a neutr, sg, fem. SQŠti z ie. *sonl-, by bylo
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třeba vysvětlit jako agěns gen. agen tis podle D 358. Že bylo -sen t- již 
v praitalštině, svědčí o. p ra esen tid  =  lat. praesen te. Ale v latině je také 
slovo söns gen. son tis , u něhož je sice doložen jen význam ‘vinník’, 
které však se právem pokládá za part. k esse ve smyslu ‘ten, který (to) 
je’; je-li možno tvar sön s pokládat za původní, byl by to spolu s ak. 
sontem  náležitý tvar proti sen t- pádů ostatních; vyrovnáním se rozšířilo 
pak u jednoduchého slova všude -o-, v složeninách -e-.

Partie, ěns vytvořil podle Prisc. III 239 K. Caesar ke slovesu su m , es 
podle analogie possum , potes : potěns·, vyskytuje se pro překlad řeckého 
ro ov (pl. en tia  ~ τ ά ο ν τ α )  u Quint. VIII 3, 33 a II 14, 2; běžným se stalo 
teprve u středověkých scholastiků.

Possum.

370 V paradigmatu tohoto slovesa splynuly tvary denominativa *poteö, 
odvozeného od subst. a pak adj. p o tis  (‘pán’, ‘mocný’, srov. po tior, p o tis 
s im u s) , a složeniny tohoto p o tis  se slovesem sum . Původně se užívalo 
p o tis jako jmenného přísudku bez slovesa; na př. Plaut. M il. ecquam tu  
p o tis  reperire  form a lep ida  m ulierem , 1270 verbum  edepol facere non po tis , 
s i  accesserit prope ad  te (kde non p o tis  =  ‘nebude moci’), M o st. 396 p o tin  
( =  p o tisn e? ‘jest možno?’) ut an im o s is  quieto et fac ias quod iubeo?  
Enn. zl. 174 V. qu is  p o tis  in gen tis  oras evolvere b e lli; tak ještě na př. 
i Verg. A en . III 671 nec p o tis  Io n io s fluctus aequare sequendo. Tak se 
užívalo ještě častěji neutra pote ve myslu ‘jest možno’, na př. Ter. P h orm . 
337 non pote sa tis  p ro  m erito  ab illo tib i referri g ra tia , Cat. 76, 16 hoc fa c ia s, 
sive  id  non po te  sive  pote. Se slovesem esse se vyskytuje častěji p o tis  nežli 
pote; na př. Plaut. A m p h . 626 qui, m alu m , intellegere qu isquam  p o tis  est?; 
ještě i Verg. A en . ΧΓ148 at non E u an dru m  p o tis  est v is  u lla  tenere. Toto 
p o tis v doplňkové funkci ustrnulo a užívá se také při vztahu k ak. a k pl.; 
na př. Plaut. P oen . 226 n. sed vero duae (sc. mulieres) . . . m axu m o u n i 
popu lo  quoilubet p lu s  sa tis  dare p o tis  sunt; P seu d . 1302 nn. credo equidem  
p o tis  esse te, scelus, M a ss ic i m on tis  uberrum os quattuor fructus ebibere in  
hora una.

Složené potest je nasnadě vykládat z pote  est a souditi, že po t-, cítěné 
jako praeverbium, se rozšířilo po způsobu jiných komposit slovesa esse 
i do jiných tvarů, při čemž -t před e- zůstávalo, před s- se asimilovalo v -s; 
tak *potsum  > possum , pot-es, po t-eram , p o t-erö  atd.; ostatně i z *pote-sum  
by po synkopě vzniklo possu m . Ale hledíme-li k tomu, že se v doplňku 
častěji užívá tvaru p o tis , musíme uznat, že po test vznikalo zvláště z p o tis  
est, possu m  z p o tis  sum  atd. jako s im ile s t ze s im ilis  est, viz D 129; po test 
převládlo proti * p o tis t podle est.

Vkonj. imperf. bychom čekali po tissem  nebo potessem  a v inf. potesse; 
ty tvary se v starším básnictví vskutku vyskytují, na př. Plaut. C ist. 30 
nostra  cop ia  n il volun t nos potesse, B acch. 559 video non potesse qu in  tib i



187

eius nomen eloquar; Enn. Ann. 222 V. qualis consiliis quantumque po- 
tessei in armis; Plaut. Mil. 884 tibi dixi, miles quem ad modum potisset 
deasciarei. Ale pravidlem se staly tvary possem a posse, vzniklé asi z oněch 
delších tvarů synkopou.

Ve spojení s inf. pass. tvoří se v starší latině k possum i pas. tvary 
na př. Ennius nec retrahi potestur imperiis, Pacuv. si qua potestur investi
gari via, Cato Agr. 154 uti transferri possitur, Lucr. III 1010 quod tamen 
expleri nulla ratione potestur. U Plauta a Terentia se takové tvary ne
vyskytují. Srov. pas. tvary sloves coepi a děsinó, o jejichž užívání viz I I198.

Fiö.

Původem souvisí se slovesem fui, fuam z kořene ie. *6Λΰ-. Pro fiö 371 
jest asi předpokládati, hledíc k jeho charakteristickému -Ϊ-, rozšíření toho 
kořene na *bhifi-, jež je i v řec. φΐτυ, φίτυμα, φϊτνω; z tohoto kořene 
vznikly athematickou flexí tvary fis, fit > fit, fimus, fitis, fi, fite; ob
dobou podle sloves IV. konjugace byly přitvořeny tvary fiö, fiunt, fiébam; 
vznik tvarů fiere (klas. fieri) a fierem podle III. konjugace místo *fire 
a * firem není jasný. V tvarech slovesa fiö je třeba vysvětlit dlouhé -i- 
před samohláskou, odporující pravidlu „vocalis ante vocalem corripitur 
buďto je to -i- obnoveno podle tvarů fis, fimus nebo, což se více podobá 
pravdě, vznikla mezi -ř- a následující samohláskou polosouhláska i, za
chraňující délku přízvučného -i- podobně jako fui se udržovalo (ale trvale 
neudrželo) výslovností /uyř.

Podle jiného výkladu je fiö tvořeno od kořene *bhvi- thematickým 
znakem -io-. Při tomto výkladu by se latinské tvary snáze sblížily s ně
kterými tvary oskými a umberskými, ale latinské -Γ- by se stěží dalo vy
světlit.

V inf. fíeri a v konj. fierem je proti jiným tvarům krátké -i-. Pů
vodně i v nich bylo -Ϊ-, doložené v starší poesii u scénických básníků, 
a to zejména na konci veršů a před caesurou; na př. Plaut. Amph. 487 
pater curavit úno ut fetu f teret, 851 facta, quae tu fdcta dicis, quid tibi 
aequomst fíeri; ale srov. na př. Men. 682 ét illud spinter, úťad aurificem 
ferres, ut fíerét novom. Je otázka, proč se -ϊ- zkrátilo právě jen v těchto 
tvarech a ne v jiných; nesporná odpověď na ni není podána.

Inf. fíeri se odchyluje svou pas. příponou od ostatního paradigmatu.
Je to novotvar vzniklý pro pas. význam tohoto slovesa; za starší tvar 
jest pokládati fiere, dosvědčené u gramatiků pro Ennia a Laevia; Plaut.
Mil. 1218 jedny rukopisy mají fiere, jiné fieri. Z téhož důvodu byly tvo
řeny i jiné pas. tvary, na př. Prise. II 377, 12 uvádí z Catona fitur a 
fiébanlur.

Volo a složeniny.
Kořen je vel-; zachován je v tvarech velim, velle, vellem; jinde el > ol, 372 

viz D 44, později > ul, viz D 46, 2. Jasné jsou athematické tvary voli
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< *vel-t(i), voltis < *vel-tis; 1. sg. má příponu sloves thematických: 
υοΐδ < *velö. Pro 2. sg. vis je třeba uznávat zvláštní kořen υϊ-, který je 
také v slově ίη-νϊ-tus ‘nechtící’, ‘nechtěný’; vis se dostalo do para
digmatu místo *vel-si, jež někteří vidi v slově vel, viz II 327; ale vel 
je možno pokládat také za imper., neboť námitka, že při významu ‘chtíti’ 
je imper. sotva myslitelný, je lichá, srov. čes. chtěj nechtěj·, ostatně původní 
význam tohoto slovesa je ‘voliti’, z něhož lze vyvodit rozlučovací vý
znam spojky vel ve větách jako Ter. Eun. 319 n. hanc tu mihi vel vi vel 
clam vel precario fac tradas. Thematické tvary volumus a volunt vznikly 
podobně jako sumus a šunt.

Konj. praes, velim je pův. optativ jako sim, viz D 364.
Tvary volébam atd. a volam, volěs atd. byly utvořeny podle III. kon

jugace asi tehdy, když se už ustálily tvary ind. praes. Podle III. konju
gace je i part. volěns; variantu s -o- je třeba předpokládat pro subst. 
volúntas < *volont-; *volont- vedle * volent- jako *sont- vedle *sent-, 
viz D 369.

Assimilací Is > ll vznikly tvary vellem < *vel-sěm, srov. essem, a velle
< *velse, srov. esse.

Záporné ηδΐδ je z ne-νοΐδ přes *no\iold, srov. ne-sciö; u Plauta ještě 
na př. Most. 762 nunc hinc exemplum capere volt, nisi tu nevis, 110 do
minus indiligens reddere alias nevolt. Užívání tvarů složených a neslože
ných, jak je uvedeno I 180, je ustáleno vývojem; před tím se vyskytují 
i tvary jako non velis, non vellem a naopak noltis. Imper. tvary ηδΐϊ atd. 
vznikly pravděpodobně z častého užívání konj. nölim, nölis atd. podle 
obdoby audis, auditis : audi, audite.

Složené malö vzniklo z plnějšího mavolö, viz D 82, a toto z magis 
νοίδ nebo z máge νοίδ synkopou, kterou vymizela samohláska i (e) a 
skupina souhlásek se zjednodušila s náhradným dloužením slabiky ma-. 
Tvary mavolö a pod. se vyskytují u Plauta vedle malö a pod.; na př. 
Curc. 320 nolo hercle aliquid : certum quam aliquid mavolo; As. 877 nil 
ecastor est quod facere mavelim; Amph. 512 experiri istuc mavellem me 
quam mi memorarier; As. 121 moriri sese misere mavolet.

Paradigma uvedené I 180 vzniklo vyrovnáním s paradigmatem ηδΐδ; 
tak je mSlim podle nölim, ne samostatně z mavelim.

Ε δ .

373 Kořen s plným stupněm je *ei-, se zánikovým *i-; střídání stupňů je 
zachováno v řec. ειμι, εϊ, εΐσι ~ ϊμεν, ϊτε, ’ίασι; v latině se rozšířilo 
*ei- do všech tvarů praes, systému, kdežto v part. perf. pass. *itus je i-; 
ale před souhláskou se ei- změnilo v Ϊ-, před samohláskou vymizelo 
z něho -i-. Tak vzniklo eö < *ei-ö (s thematickou koncovkou), is < *ei-s(i), 
it < it < *ei-l(i); 3. pl. eunt < *ei-ont(i) (s thematickou koncovkou);
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o zvláštním tvaru p ro d -in u n t viz D 341. Starší ei- doloženo na př. Plaut.
A u l. 694 imp. ei, náp. eitu r. Podobně vznikly ostatní tvary uvedené I 177. 
Sporný je výklad part. praes., kde je proti nom. sg. iěns v ostatních pá
dech kmen eun t- < *ei-ont-. Podle toho, co bylo vyloženo D 369 o parti
cipiu k su m , zdá se, že se kmen *ei-ont-, náležící původně nominativu 
a akusativu, rozšířil i do ostatních pádů, ale nominativ byl nově utvořen 
podle sloves IV. konjugace, s nimiž mělo toto sloveso mnoho tvarů 
shodných.

Složeniny slovesa Ire byly náchylný připodobňovat své tvary tva- 374 
rům sloves IV. konjugace; zcela ke IV. konjugaci přešlo sloveso am biö  
(i part. am bitu s, viz Ov. M et. I 37 iu s s it  et am bitae circum dare litora  
terrae) a sdílí s ní — jako i jiné složeniny slovesa ire — nerozhodnost 
mezi -ibam  a -iěbam  v imperf., mezi -ibö  a -ia m  ve fut., zejména u spiso
vatelů pozdější doby císařské; před tím jsou tvary jako Tib. I 4, 27 
tran sie t řídké.

Spojení věnům  eö (= ‘jdu na prodej’) se zkrátilo v složeninu věneó, 
viz I 57 b) β) a 178; s *věnus < *vesnos srov. řec. ώνος (= ‘kupní cena’)
< *foavog. Pasivní význam této složeniny ‘býti prodáván’ způsobil, že 
její tvary byly opatřovány pas. příponami, na př. Plaut. P ers . 577 ven ir i, 
častěji v latině doby císařské.

Složeninou slovesa eö je pravděpodobně také queö a nequeo; tvary 
viz I 179. Nejdříve vzniklo asi sloveso záporné nequeó, a to z neosobného 
rčení neque itu r ‘nejde se’ význ. =  ‘nejde to’, ‘nemůže se’ (neque zde zá- 
porka =  nec, o níž viz II 39), k němuž bylo přitvořeno osobné nequeo  
a po rozložení tohoto na ne-queö i non queö a posléze kladné queö.

Ό δ .

Kořen s plným stupněm je *dö-; redukovaný stupeň ie. *do- (viz D 27), 375 
odkud lat. dá-. Plný stupeň je v latině v subst. dös a dönum , v řečtině 
kromě subst. δώρον také v slovesných tvarech εδωκα a δίόωμι, srov. skr. 
d adám i. Proti řec. δίδωμι je v latině praes, kmen jednoduchý, bez re- 
duplikace; že však v praitalštině reduplikace byla, svědčí tvary jako 
vestinské d id e t (= dat), o. d id es t (= dabit), u. d ir s tu  (=dato); za zbytek 
reduplikace v latině se namnoze pokládá sloveso reddö  < *re-d ídö , ale 
ten je pochybný a je pravděpodobnější uznávat zde praeverbium red-, 
viz D 121 o re-, red-.

Flexe slovesa d ö  se zakládá na redukovaném stupni dá-, jenž se roz
šířil i do sg., a je athematická; odtud tvary na př. dát, dám us, 
d á tis , důbam , dábö, dare. V 1. sg. je dö  podle sloves thematických jako 
volö a eö. V 2. sg. je dás místo * d á -s(i) podle sta s a jiných sloves I. kon
jugace. Podle imper. s tá  a ] ,  je také dá  místo původního *dó  (pouhý kmen), 
jenž je pravděpodobně zachován ve vyzvání cedö < *ce-dó ‘dej sem’
(pl. celte < *ce-date). O zvláštním tvaru 3. pl. d a n u n t viz D 341.
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Vedle konj. dem, shodného s konj. I. konjugace, vyskytují se v starší 
a archaisující latině také tvary duím a duam; na př. Plaut. Aul. 672 
nam quod edit tam duím quam perduim; Cic. Cat. I 22 Utinam tibi istam 
mentem di immortales duint; Plaut. A ul. 238 at nil est dotis quod dem. || 
Ne duas; Mere. 401 ne duas neu te advexisse dixeris. S těmito tvary lze 
srovnati faliské doviad (= det), u. pur-douitu (= porricito), řec. kyper. 
δό/εναι (att. δούναι) i stsl. dávati a předpokládati pro ně rozšířený kořen 
*dóu-; z něho je duim, pův. optativ jako sim a velim, a duam konj. jako 
fuam.

376 Složeniny s dare přešly do III. konjugace, když se v mnohých jejich 
tvarech -a- v kořenné slabice -da- přehlasovalo v -i- nebo (před -r) v -e- 
a když se tím tyto tvary staly podobnými tvarům sloves III. konjugace. 
Tak *pródat > pródit, *prödamus > prodimus, *prödatis > proditis, 
*prödare > prodere, *pródarem > proderem; podle toho pak i fut. prodám 
místo *prödibö < *prödabö a pod.; u Plauta se ještě vyskytuje tvar 
reddibó na př. Men. 1038 a Cas. 129.

Se složeninami slovesa dare takto změněnými splynuly v tvarech 
a namnoze i ve významech složeniny slovesa odvozeného od kořene ie. 
dhě- ‘klásti’, z něhož je řec. τίϋημι, εϋηκα, skr. dadhami; ten kořen je 
i v stsl. dělo (= čes. dílo) a v něm. Tat. V latině se užívá prvotního slovesa 
od tohoto kořene jen ve složení s praeverbii, na př. abdö, condó, indö, 
perdö, subdö a ve složeném crědó, kdežto v nesloženém slovese fěcl je 
týž kořen rozšířen o souhlásku -k, srov. řec. ε-ϋη-κ-α, a z tohoto základu 
*dhě-k- je pak vytvořeno v latině i praes, faciö (-a- z *-a-, vzniklého ze
slabením -ě-); tedy facimus < ie. *dho-k-io-mos, ale abdimus < *ab-da-mos 
< ie. *-dhd-mos. Protože také z ie. *-dd-mos od kořene *dó- je v latině 
-dimus přes -damus, nelze u některých takových složenin podle tvaru 
samého rozeznat, z kterého jednoduchého slovesa vznikly a zdali jsou 
kořenem a významem příbuzný s řec. -δίδωμι či -τίϋημι, na př. zdali je 
addö řecké προσδίδωμι či προστίϋημι.

Splynutí těchto obojích sloves jde tak daleko, že na př. od crědó 
se vyskytují tvary crěduim a crěduam, náležÍQÍ původně jen slovesu dare; 
na př. Plaut. Amph. 672 numquam edepol tu mihi divini creduis post 
hunc diem; Bacch. 476 ipsus neque amat nec tu creduas.

Edö.

377 Kořen je ie. *ed- s athematickou flexi v praes., srov. εδμεναι, εδομαι 
(původně konj., srov. D 365), skr. admi (ale stsl. jamb =  čes. jím, inf. 
jasti < *(J)ědti je z kořene se zdlouženým stupněm ěd-). V latině ob
sahovalo paradigma již od původu některé tvary thematické, 1. sg. edó,
1. pl. edimus a 3. pl. edunt; jiné se přitvořovaly později, až vzniklo celé 
„pravidelné" časování podle III. konjugace, čímž vznikla dvojitost uve
dená I 174.
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Kořen ed- se nejpatrněji jeví v konj. edim , o jehož tvoření viz výklad 
k s im  D 364.

Některé athematické tvary se po provedení asimilace d-s > s-s při
podobnily tvarům slovesa sum , esse; tak 2. sg. *ed-s(i) > es, inf. *ed-se  
> esse, konj. imperf. *ed-sem  > essem; k těmto tvarům bylo asi obdobou 
přitvořeno v 3. sg. est (neboť *ed-ti by se bylo změnilo podle D 107 v *ess), 
v 2. pl. estís, v imper. es.

V athematických tvarech se slabikou es- je kvantita e- sporná. 
Metrum o ní nepoučuje, protože to e- je všude v slabikách dlouhých 
posicí. Svědectví gramatiků o S- nejsou nepochybná; k Ter. A n d r . 81 
f i liu m ] perdů xere  illuc, sécum  u t una essét, m eum  poznamenává Dona
tus: ,,et producte legitur esset, ut cibum capiat, et correpte, ut alibi [E u n .
574] rogds? viderem , audirem , essem  una quácum  cupiebam , A n tip h o “, 
ale tu je na obou místech esset nepochybně od su m  a tedy s krátkým e-; 
ojediněle psal inf. comese (tedy coměse) Nisus, viz Vel. Long. VII 79, 20; 
v řecké transkripci se vyskytuje η σ σ ε . Proti tomu lze uvésti, že -ss- v tva
rech od edö  nebylo zjednodušeno, jako se stalo na počátku císařské doby 
s každým -ss- po dlouhých samohláskách a po dvojhláskách, viz D 95; 
z toho je třeba soudit, že e- nebylo dlouhé, a kdo je přesto pokládají za 
dlouhé, domnívají se, že se -ss- zachovalo vlivem podobných tvarů slo
vesa su m . Tvrzení, že athematické tvary mají ě- proti'tvarům thematic- 
kým s e- (Meillet), se nesrovnává s tím, že edim , tvar athematický, má e-. 
Celkem tedy lze říci, že ě- není dostatečně doloženo ani odůvodněno.

Vyskytlo se a dosud bývá vyslovováno mínění, že od kořene ed-, 
a to od jeho zánikového stupně, je subst. děns (= ‘zub’), tvarem part. 
praes, právě tak jako řec. οδών gen. όδόντος, aiol. pl. εδοντες; srov- 
-sěns a sön s od koř. s-, zánikového stupně kořene es- v esse. Proti tomuto 
mínění bývají uváděny námitky i po stránce významové (,,zub nejí, je
nom hryže“) a děns se odvozuje od koř. *dQk-, který je v řec. δάκνω.
Ona sémantická námitka není však rozhodující.

Ferö..
Kořen je ie. *bher-. Tvary praes, systému odchylné od tvarů III. kon- 378 

jugace, jako fers, fert, fer, ferre, ferrem , fertu r a j., viz I 172, jsou pravdě
podobně tvary athematické; tedy fers < *fer-s, ferre < *fer-se atd. V pří
buzných ie. jazycích má toto sloveso ílexi thematickou; srov. φέρω , skr. 
bharam i, stsl. bero; mimo to není u něho optat.-konj. *ferim  jako je sim , 
velim , d u im , ed im . Z těchto důvodů se namnoze pokládá i lat. ferre za 
sloveso thematické a odchylky od paradigmatu III. konjugace se vysvět
lují synkopou; tedy fers < * feris , ferre < *ferere a pod. Při tomto výkladu 
však není odpovědi na otázku, proč právě u tohoto slovesa vznikly syn
kopované tvary a tak se rozšířily, že. po původních plných tvarech není 
až do pozdní doby císařské ani stopy; neboť tvary jako feris , fe r itis ,
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p rö ferite  a pod. se porůznu vyskytují teprve od IV. stol. po Kr. Kromě 
toho jsou i v jazycích, které časují toto sloveso thematicky, projevy flexe 
athematické; tak ojedinělý imper. φ έρτε Hom. II. IX 171 a véd. 3. sg. 
bharti. Zdá se tedy, že právě u tohoto slovesa se v latině zachoval velmi 
starobylý typ flexe starší, než je důsledné rozlišení flexe thematické a 
athematické; viz D 362.

PERFEKTNÍ SYSTÉM.

379 V soustavě latinského perfekta splynuly dvě zcela různé kategorie 
prajazykové, jež se naopak odděleny zachovaly na př. v řečtině, aorist a 
perfektum. Tak na př. d ix i  a έδειξα  jsou od původu aoristy, kdežto 
m e m in i homer. μέμονα , v id i  ~ οϊδα (Folda) jsou od původu perfekta. 
Splynutí obou těchto kategorií v latině se projevuje i zvláštními osobními 
příponami, které má vzniklé z nich perfektum.

Rozdíly čtyř konjugací, jež stačí k vnějšímu třídění sloves podle 
praés. kmene, nemají pro perfektní systém významu. Slovesa tétéž kon
jugace tvoří perfektum namnoze různými způsoby, a to i u konjugací 
zdánlivě tak jednotných jako je I., II. a IV., a naopak stejně tvořená 
perfekta náleží podle praes, kmene slovesům různých konjugací; na př. 
delévi, v id i, m om ordi, a u x i, h á b u i jsou vesměs slovesa II. konjugace, ale 
perfektum je tu tvořeno pěti různými způsoby, a naopak dom ui, hábui, 
a lu i, a p eru i jsou stejně tvořená perfekta sloves čtyř různých konjugací. 
Je tedy patrno, že perfektní systém byl proti praesentnímu zcela samo
statný.

Kmenové znaky perfekta.

380 Perfektní systém potřebuje tedy jiného třídění než podle konjugací. 
Nelze tu dělit ani podle toho, zdali byl latinský perfektní tvar původně 
perfektum či aorist, poněvadž by to bylo dělidlo historické latině cizí 
a kromě toho by nedostačovalo pro všechnu tvarovou rozmanitost latin
ského perfekta. Hledíme-li k znakům, které mají perfektní tvary v latině 
samé a kterými se perfektní kmeny liší od kmenů praesentních, můžeme 
rozdělit latinská perfekta na tyto typy:

1. Perfekta vyznačená proměnou kmenové samohlásky.
2. Perfekta vyznačená reduplikací.
3. Perfekta se znakem -s- (sigmatická).
4. Perfekta na -v i, -u i a - i i .
5. Perfekta vyznačená jen perfektními příponami.
Při tomto rozdělení není vyloučeno, že perfektum některého slovesa má 

současně znaky dvou různých typů; na př. r ě x i má znak typu 1. i 3. 
Jiná slovesa zase mají několik perfekt různých typů, na př. k p a n g ó  je 
perf. p e p ig i, p e g i i p a n x i.
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Jest ještě jeden druh perfekt, ta, která mají proti praes, zcela různý 
kmen, no př. sum ~ fui, ferö ~ tuli, feriö ~ percussi nebo lei; ale to je 
problém spíše sémantický než tvaroslovný, neboť se tu skládají tvary 
různých kmenů v jedno paradigma pro podobnost významu; srov. ,,ne- 
pravidelné“ stupňování bonus — melior — optimus, o němž viz D 256.

P e r f e k t a  v y z n a č e n á  p r o m ě n o u  k m e n o v é  s a m o h lá s k y .

1. Perfektum má touž samohlásku jako kmen praes., ale zdlouže- 381
nou; na př. emö ~ ěml, legö ~ lěgl, veniö ~ věnl, scabö ~ scabi, fodiö ~ 
fódl. V některých případech není jisto, zdali je dlouhá samohláska zdlou- 
žený stupeň samohlásky kořenné či výsledek stažení; tak na př. sedl 
může být buď z kořene sed- praes, sed-) nebo z reduplikovaného
*se-sd-ai, srov. steti < *ste-st-ai.

Zdálo by se, že zdloužený stupeň kořenné samohlásky je i v per
fektech, která mají -f- proti praes, -i- a -Q- proti praes, -u-, na př. video ~ 
vidi, linquö ~ liqui, vincö ~ vici, fugiö ~ fugi, fundö ~ fudi, rumpö ~ 
rupi. Ale střídového poměru iji a u/Q nebylo, a kdekoli se v těch přípa
dech střídá is i, us ii, jsou ty dlouhé samohlásky střídnicemi dvojhlásek, 
viz D 37; kmen s f a u je tedy normální, kdežto i a u je jeho zeslabený 
stupeň. Tak na př. vidi srov. stsl. vědě (= čes. ‘vím’), οΐδα < foída; liqui 
srov. λέλοιπα, fugi srov. πέφενγα; druhdy ovšem nelze tak snadno doložit 
dvojhlásku z příbuzného historického jazyka, na př. u vincö je kořen ie. 
*yeik- pouhý a ne dost jistý předpoklad.

2. Perfektum má samohlásku zdlouženou a kvalitativně různou; 382 
na pr. agö ~ ěgi, capió ~ cepi, faciö ~ féci, iació ~ iěci, frangó ~ frěgi, 
*apió *ěpi v coepi. I toto sestavení není než vnější. Tak ve fěci srov. 
έϋηκα je původní kořen ie. *dhě-, viz D 376, kdežto -a- ve faciö je stříd- 
nice za redukované ie. a; podobně iěci srov. ήκα ~ iació a cěpi ~ capió.
Ale ě- v ěgi ~ agö srov. αγω nemá nikde obdoby a je třeba je vykládat
z latiny samé, buď jako výsledek stažení provedeného v reduplikovaném 
perf. *e-ag-ai nebo spíše jako obdobu podle typu faciö ~ fěci.

P o z n. Tvar inquit, významem perfektum, viz I 165, je vlastně aerist; 
má proti praes, kmeni *seka-, jenž je v imper. inseque nebo insece (Liv. 
Andr.), zánikový stupeň kořene, pův. *en-ska-e-t, jako řec. imper. aor. 
εσπετε < *έν-σπ-ε-τε proti imper. praes, εννεπε < *έν-σεπ-ε.Ύνοτ inquam < 
en-ska-a-m je vlastně konj.k inquit jako fuamkfuií; modální význam vněm . 
zanikl. K inquit byly přitvořeny podle konjugace typu capiö praes, tvary 
inquis, inquimus, inquitis, inquiunt, ano později i 1 sg. inquió a part. in- 
quiěns; imper. inqúe, inquitö (Plaut.) imperf. inquiěbat, fut. inquiěs, inquiet.

P e r f e k t a  v y z n a č e n á  r e d u p l i k a c í .

Reduplikovaná perfekta latinská jsou jednak původní perfekta, jed- 383 
nak původní aoristy; v latině samé se ovšem tento rozdíl neprojevuje a
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nemá významu. Původní rozdíly stupňování kmene, zachované ve zbytcích 
v řečtině, na př. εστηκα  ~ εσ τα μ εν , πέποι& α ~ έπ έπ ιύ μ εν , εοικα  ~ Οίκτον, 
γέγο να  γ έγα μ εν  < * γεγγμ εν , πέπον& α ~ π έ π α σ ϋ ε  < * π επ νϋ τε, v latině ne
jsou; buď je ve všech osobách zeslabený stupeň, jako na př. v d ed i < 
*de-d-a i, s te ti < *ste-st-a i, nebo, což bývá nejčastěji, je kmen perf. 
vyrovnán s praes., na př. pen deo  ~  p ep en d i, tendö ~  tetendi. Často tu 
však vznikají jiné rozdíly v samohláskách, způsobené přehlasováním po
dle D 40, na př. canö cecini, p a rcö  ~ p eperci. Ze srovnání na př. 
lat. liq u i s řec. λελο ιπ α  je patrno, že původně v latině perf. nemělo re- 
duplikaci, jestliže bylo vyznačeno proměnou kmenové samohlásky.

Reduplikační slabika perfektová měla v ie. pra jazyce samohlásku -e-, 
na př. m em in í srov. μέμονα. Tak tomu bylo původně v latině i u těch 
sloves, která mají v historické době jinou samohlásku. Geli. VI 9 uvádí 
k tvarům poposci, m om ordi, p u p u g i, cucurri, sp o p o n d i ze starší litera
tury odchylné tvary m em orderit, p ep o sc it, pepugeró , occecurrit, speponde- 
ra n t a tvrdí, že i Cicero a Caesar říkali m em ordi, p ep u g i, spepon d i; ale 
v rukopisech jsou jen skrovné stopy těchto tvarů. Zpravidla nastalo 
u sloves typu m om ord i vyrovnání reduplikační samohlásky se samohlás
kou kmene, zvláště tam, kde perfektní kmen měl touž samohlásku jako 
kmen praesentní. Starý původ má pravděpodobně takové vyrovnání 
u některých sloves, u nichž je v kořeni samohláska - i -  a -u-, na př. sc ic id i  
(Naevius) — scindo , tu tu d i ~  tu ndö, neboť je lze předpokládat pro pra- 
italštinu i pro indo-íránštinu.

Začíná-li se kmen jednoduchou souhláskou, skládá se reduplikační 
slabika z této souhlásky a reduplikační samohlásky. Je-li na začátku kme
ne skupina souhlásek, nastává při opakování její disimilační zjednodu
šení, viz D 122, a to buď ve slabice reduplikační nebo ve slabice kořenné; 
v latině se tímto druhým způsobem zjednodušují zejména skupiny sc-, 
sp -, st-, na př. sc ic id i (Naevius) < *sc i-sc id a i, sp o p o n d i < *spespon da í, 
s te ti < *ste-sta i, kdežto v řečtině je prvním způsobem zjednodušeno 
εστηκα  < * σε-ατάκα  m. *στε-στά κα.

Jestliže se začíná kořen samohláskou, stává se reduplikace nezřetel
nou, protože se reduplikační samohláska stahuje se samohláskou kořen- 
nou; tak by bylo možno vyložit é- v perf. ěd i < *e-e-, v ěgi < *e-a- jako 
v řec. ή χα  < *ε-α-. Ale v latině není toto stahování jisté; viz i D 382.

Zánik reduplikace.
384 Reduplikace zaniká především u sloves složených. Kdežto složeniny 

některých sloves jako dare, stare, discere, poscere a j. zpravidla zacho
vávají reduplikaci, i když jsou složena s praeverbii, u jiných sloves re
duplikace při složení mizí; na př. red d id i, con stiti, a d d id ic i, expoposci, 
ale in c id i místo * in cecid i. Vymizení reduplikace nastává tím, že synko
pou mizí reduplikační samohláska a zbylá skupina souhlásek se zjed
nodušuje; tedy inc{e)cid i > in c id i. Lze pozorovat (Meillet-Vendryes), že



se u složených sloves nezachovává reduplikace tam, kde by tvar (v 1. sg.) 
měl více než tři slabiky; tedy condid i, re s titi, ale ex p u li, abscid i, occurri, 
a tton d i, despon d i, p ra ec id i, contudi; avšak perfekta d id ic i a p o p o sc i za
chovávají reduplikaci i ve složení. Ostatně usus v této věci se měnil; 
na složeninách slovesa currere to ukazuje Prisc. II 533, 2 K., uváděje mezi 
příklady té různosti Verg. A en . IV 153 décurrěre, Liv. XXII 4, 6 decu
currerunt, XXV 11, 3 procucurrissen t, Ter. H ec. 371 praecu cu rrit, Plaut. 
Stich . 395 praecu cu rri. Celkem se ukazuje, že v starší době měly tvary 
se zachovanou reduplikaci převahu, kdežto v klasické době tvary bez 
reduplikačni slabiky.

Výklad tvarů jako rep p u li, rep p eri, re ttu li, re ttu d i, reccid i je různý; 
ti, kteří uznávají, že původně bylo jen praeverbium re- a nikoli řeď-, 
viz D 121, vidí v nich zbytek původní reduplikace, tedy re p p u li < *re- 
p e p u li atd.; ale pokládá-li se red- za původní tvar tohoto praeverbia 
(Meillet), může se soudit, že tu je asimilace souhlásek bez reduplikace, 
tedy re p p u li < *red -pu li. Spíše se podobá pravdě, že tu je re- a zbytek 
reduplikace; tento výklad se nevylučuje s míněním, že oba tvary, re- 
i red-, jsou původní.

Ztráta reduplikace, jež vznikala v slovesech složených, působila, že 
se užívalo perfektních tvarů takto zjednodušených i bez praeverbii; stá
valo se to zvláště u těch sloves, kterých se užívalo hojně ve složení.
Tak zejména k slovesu ferö  bylo v starší latině perfektum zpravidla te tu li, 
jako je často u Plauta a jiných archaických básníků; ale složeniny měly 
jednoduché - tu lí , na př. in tu li, de tu li, contu li, su s tu li, a z nich se odloučilo 
a osamostatnilo jednoduché tu lí, jež se vyskytuje také již u Plauta.

Zánik reduplikace u složených sloves byl někdy nahrazován tím, že 
se perfektum začalo vyznačovat jiným výrazným způsobem, odchylným 
od perfektního tvaru slovesa jednoduchého. Tak na př. canö — cecini, 
ale occinö — occ in u i a podobně accinu i, su cc in u i, p ra ec in u i, con cin u i 
přes *occin i atd. (u tohoto slovesa snad působilo i smyslem příbuzné 
sonu i); p a rcó  — p eperci, ale com percö {com parco) — com persi (com parsi).

P e r f e k t a  s ig m a t i c k á .

Latinská perfekta se znakem -s - jsou původně sigmatické aoristy, 385 
na př. d ic-s- v d ix i  je totožné s řec. δεικ-σ- v εδειξα , Ovšem rozšiřo
vání tohoto typu v paradigma má v každé řeči své zvláštnosti.

Toto -s- však nebylo, aspoň u některých sloves, jediným a samo
statným znakem aoristu, nýbrž aorist byl zároveň vyznačen stupňováním 
v kmeni; zejména je patrno, že proti praes, kořeni s -e- byl v ind. sg. akt. 
zdloužený stupeň S; tak na př. od koř. ie. vegh- je skr. aor. avak$am  
(kde -a - < ie. -é-) a lat. perf. věx i; podobně rěx i, těx i; srov. stsl. aor. 
vésii < *věd-s-om  k inf. vésti (vedq) a n é s t < *něs-som  k inf. n ésti. Po 
rozdílných stupních samohlásky v sg. a pl. není v latině stopy.

195



196

Perf. jako d ix i a d u x i mají své -ϊ- a -ö- z dvojhlásek -eí- a -eu-; 
zdali také zdloužených či krátkých, nelze poznat. Doložena je dvojhláska 
v náp. iou sit, iou sisen t (Sen. cons. B acch .); odtud vyrovnáním i praes. 
ioubeatis (tamtéž); proti praes, iubeo bylo tedy perf. io u ss i; klas. iů s s i  
asi podle iů ssu s jako ů ss i podle ů stu s k iiro < *eusó.

386 Při spojení slovesného kmene s perf. znakem -s- nastávají ve 
styku souhlásek leckteré změny, jež jsou celkem shodné se změnami v sku
pinách, kde -s - je jiného původu; jejich příklady viz I 124, 3; o perf. 
d ilé x i, cox i, v ě x i viz D 111; o perf. n in x i t viz D 76. Zvláštního výkladu 
potřebuje -x - v perf. v ix i; kmen tohoto slovesa se totiž nekončí na 
hrdelní nebo labiovelární hlásku, nýbrž na -y, srov. slov. ž iv - , skr. g iv a ti  
(= ‘žije’); protože latinské -y- mezi samohláskami může být z ie. -Lí
ného z ie. -g« - a -gah-, je -x - ve v ix i obdobou podle sloves, která měla 
v kmeni -ga - nebo -gnh-, jako na př. f iv ö  (místo toho později figo ) a 
snad i struó .

O rozdílu typu qu ass i s -ss- a lu s i, c la u s i s -s- viz D 95. Perf. gessi 
ukazuje na slovesný kořen ges-, srov. gestus, tedy gerö < *ges5; podobně 
je r < sv  haereö, proto h aesi < *haessi. Perf. iu ss i vedle praes, iubeö  
ukazuje na slovesný kořen *ieudh-, se zánikovým stupněm * iu dh-; o la
tinské změně *-dh- v -b- a -d - viz D 74.

Některé skupiny souhlásek se při styku s -s- zjednodušují, na př. 
* torcsi > torsi, *m u lcsi > m u lsi; skupina -rs- a -Is- takto vzniklá zů
stávala, viz D 109..

•

Perfektum se znakem -s- bylo velmi výrazné a proto se značně roz
šířilo zejména v latině vulgární, zvláště u sloves, která měla part. perf. 
pass. na -sus; v literatuře se vyskytuje na př. p a r s i místo p ep erc i již 
u Plauta a Terentia. Podobně vznikly tvary na př. prén si, m orsi, respön si, 
tu n s i, cursi, fra n x i, p u n x i, quaesi, p ö s í, ru p s i, lěx i; některé z nich jsou 
dosvědčeny u gramatiků, některé se vyskytují na nápisech, ale především 
je třeba je předpokládat pro tvary v jazycích románských; srov. ital. pres i, 
m orsi, r isp o si, corsi; podle toho i va ls i, m o ssi a pod.

P e r f e k t a  na  -vi,  -u i  a -i i .

387 Perfekta na -vi a perfekta na -ui jsou dvě hláskově odlišné podoby 
téhož perfektního typu, vyznačeného hláskou y; jejich rozrůznění má 
původ v různé kvantitě samohlásky, na kterou se končí slovesný kmen. 
Jestliže se kmen končí na dlouhou samohlásku, y (= v) zůstává beze 
změny, na př. n ö-vi, cúra-vi, délě-vi, f in i-v i;  pakli se končí na krátkou 
samohlásku, vzniká změnou, o které viz D 41, 5, zakončení -u i, na př. 
m ó n u i < *m one-uai, gen u i < *gena-y.ai, d o m u i < * d om a-ya i (v obou 
těchto případech -a < ie. -a). U sloves s kmenem na -Q- bylo původně . 
perf. na -u -v i, doloženo je náp. fu u eit; -y- po -u - vymizelo ve výslov
nosti i v písmě a zbylo -u i, na př. fiii, -n u i, plu.it; tak Enn. A n n . 377
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nos sumus Romani, qui fuimus ante Rudini; ib. 133 adnuit sese mecum 
decernere ferro; Plaut. Men. 63 nam rús ut ibat fórte, ut multum pluerat. 
Podle pravidla „vocalis ante vocalem corripitur11 se -u- před samohlás
kou zkrátilo v -ů- a tak vzniklo i u těchto sloves pravidelné -ůi: fůi,
-nůi, plůii; oba tvary, starší i pozdější, se vyskytují ve verši Plaut. 
Capt. 555 quibus insputarí saluti fůit atque is prófuit.

O původu perfektního znaku -u- jsou velmi různá mínění. Není shoda 388 
ani v tom, zdali je to formace jen latinská, či možno-li ji uvést v souvislost 
s některým tvaroslovným jevem v jiném jazyce, jako ji spojuje zejména 
A. Meillet s některými tvary „okrajových·* jazyků ie„ totiž indo-irán., 
tocharského, hethitského a arménského; podle jeho výkladu bylo -u- 
původně jen v 1. a 3. sg., tedy na př. növi, növit, ale nösti, nöstis. Na po
hled jednoduchý je výklad Sommerův, že lat. perf. na -vi je přetvoření 
starého athematického aoristu. Při tom výkladu je třeba vyjíti od těch 
sloves s perf. na -uf, která mají -u ve kmeni nebo v kořeni, zejména od 
fui; řec. aoristu εφυν by v latině odpovídalo *bhň-m > *fum; to se 
změnilo po vniknutí perf. přípon ve *fů-ai a z toho vzniklo s pře
chodním souhláskovým -u- *fňuai > fuvi. Rozložením na *fú-uaí na
bylo -yai platnosti perfektního suffixu a bylo připojováno i k jiným athe- 
matickým aoristům; tak bylo *gnöm přetvořeno v *gnö-uai > növi, 
*plěm > -plě-uai > -plěvi. Potom se to -vi rozšířilo i k jiným slovesům 
s kmenem zakončeným samohláskou, jako amavi, audivi a pod., při čemž 
namnoze pomáhalo part. perf.: amavi utvořeno k amatus, audivi k auditus 
jako bylo növi k nötus, explevi k expletus. Tak také vzniklo perf. sevi 
z koř. s S-, sivi z koř. sei-, levi z koř. lei-, sprevi z koř. sprě- (base * spere-), 
stravi z koř. stře- (base *stere) s -a- m. -ě- podle stratus.

Sloveso fuvi > fui se všemi svými tvary a složeninami bylo v řeči 
velmi časté, takže by se již samo bylo mohlo stát východištěm nového 
typu perfekta; jen není v tomto Sommerově výkladu dostatečně jistý 
onen předpoklad, že -u- vzniklo jako přechodní hláska, hledíme-li k to
mu, že při změně fuvi (fui) ve fůi je třeba naopak uznávat vymizení 
přechodní hlásky -u-; leda že snad, myslím, -y- vznikalo před jinými 
samohláskami než -i-, na př. *fuuai, fůuěre, a udržovalo se, kdežto před -i 
vznikalo přechodní -i-, které nebránilo působení pravidla „vocalis ante 
vocalem corripitur11; tedy */uyai, ale fuii > fůi..

Jako kmen *bhu- lat. /u- měly perfekta na *-miai i některé jiné 
kmeny na -Ω-, u nichž -u- bylo z původní dvojhlásky; na př. nu- (srov. 
νεύω skr. nauti, navate) perf. *nuuai > -nůi > -nůi; plu- (arch. praes. 
plouo dosvědčuje Festus p. 298 L.) perf. *p/öyai > plili > plůi; -u- v slo
ženinách exii-, indu- (srov. u. an-ouihimo =  induimino) perf. exili, in
dui > exůi, indůi. V praes, se tato slovesa končila na -uö; podle nich 
pak tvořila perf. na -uf > -ůi především jiná slovesa na -uö, na př. de- 
nominativa metuö, statuo, minuö, acuö, árguo.

V perfektech solvi, volvi místo solůi, volůi pozbylo -u- slabičnou plat
nost právě tak jako v praes, solvö, volvö místo solůó, volúö.
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V perfektu typu π ιόν ι < *m o u i-u a i < *m oue-uai, srov. vóv l, fó v i, 
s praes, na -veó jest uznávati výsledek hláskoslovné změny -oyi- > -o-, 
viz D 82; podle toho i fa v i, cavi.

389 Typ perfekta na -ů i vznikl, jak bylo ukázáno, jednak u sloves jako 
fů i <  fiii, p lů i t < p liii t , jednak u sloves s kmenem zakončeným na krát
kou samohlásku, na př. m ó n u i < *m one-y.ai. Toto -u i se pak rozšířilo 
i jinam, i ke kmenům zakončeným na souhlásku, na př. volu i.

Nejrozšířenější je perfektum na - ů i  u sloves II. konjugace.
Perfektum na -u i se ujalo leckdy jako druhotvar u sloves majících 

již jiné perfektum, na př. n e x u i u nectó vedle n ex i, p e x u i u p e d ó  vedle 
p e x i, tén u i u teneó vedle te t in i doloženého u Pacuvia a Accia; o occinu i 
a pod. vedle cecin i viz D 384.

Ve vulgární latině byl rozšířen typ na -u i velmi hojně, jak svědčí 
nápisy a románské jazyky; na př. náp. regu it, convertu it, ven u erit; ital. 
ste tti < lat. *stelu i, caddi < *cadu i, ven n i < *venui.

390 Typ perfekta na - i i , na př. p e t i i vedle p e tiv i, je nasnadě vykládat 
jako odvozený z typu na - lv i. Ovšem při tomto výkladu vznikají jisté 
pochybnosti; po vymizení -y- mezi dvěma stejnými samohláskami se 
stahují ty dvě samohlásky v jednu, viz D 82, a tak bychom čekali na př. 
vedle a u d iv im u s kratší *a u d im u s, kdežto tvar a u d iim u s zůstává nevy
světlen; nevysvětleny jsou i tvary jako au d ieram , au diero  vedle au d ive
ram , audivero , kde -y- není mezi stejnými samohláskami a kde z chrono
logických důvodů nelze pomýšlet na to, že -y- vymizelo, když tu ještě 
nebylo -er-, nýbrž -is-, viz D 394. Proto se hledají pro typ - i i  jiné výklady. 
F. Sommer pokládá typ - i i  za nezávislý na typu - iv i; jeho východištěm 
je podle něho perf. i i  od slovesa Ire; i i  < *e i-a i přes *eei podobnou asi
milací jako m ih i < *mehei; byla by tu tedy obdoba na př. p e r it : p e r i i t  
=  a u d it : a u d iit. Ale tu je zase pochybný onen předpoklad perfekta 
* e i-a i a také usus Plautův, o který Sommer opírá svou domněnku, není 
v rukopisném podání docela jistý.

Snad můžeme odklidit pochybnosti výkladu - i i  z - iv i domněnkou, 
které jsme užili již při vyvozování -u i  z  -ϋ ν ϊ, že se v typu - v i drželo -y- 
před jinými samohláskami než - i , kdežto před - i bylo přechodní hláskou -i-, 
jež mohlo zachovávat samostatnost obou - i- , ale nebránilo, aby se první -í- 
zkrátilo; tedy audiveram  podle fuueram , ale a u d ii i > a u d ii podle fú i i  
>  fů i; obdobou pak vznikly souběžné dvojice a u d ii ~  a u d iv i, au d iveram  
~ audieram .

391 Zkrácené perfektní tvary, uvedené I 124, 4, vznikají především 
tam, kde je -y- mezi stejnými samohláskami, na př. deleverunt > dělérunt, 
dělěveró > dělěró, dělěveram  > dělěram ; a u d iv is t i (nebo a u d ii is ti , viz 
D 390) > a u d is ti, a u d iv isse  (nebo a u d iiis se) > audisse. Toto krácení 
vznikalo i tam, kde pro ně nebylo takových hláskoslovných podmínek, 
na př. delev is tis > dělěstis, a m a v is ti > a m a sti, am avisse > am asse; ze-
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jména také u slovesa n ov i: n östi, n ö stis , nöru n t, nösse, ano i nöm u s  
(Ennius); ve většině těchto tvarů je možno uznávat synkopu nepřízvučné 
samohlásky, ostatní, na př. am asti, dělěsti, vznikly obdobou.

Praxe spisovatelů v užívání tvarů plných a zkrácených je různá; 
u básníků se řídí metrickou potřebou a delší tvary se vyskytují obyčejně 
na konci‘verše; na nápisech převládají tvary plné. V hovorové mluvě se 
užívalo asi hojně tvarů zkrácených, jak lze souditi z Cicerona Oř. 157: 
,,Quid quod sic loqui nosse, iud icasse vetant, n ovisse iubent et iu d icavisse?  
quasi vero nesciamus in hoc genere et plenum verbum recte dici et immi
nutum usitate"; Quintilianus In s t. I 6, 17 uvádí nezkrácené tvary a u d i
visse a sc iv isse  mezi příklady přepjaté správnosti řeči, o níž praví ib. 20: 
,,sed abolita atque abrogata retinere insolentiae cuiusdam est et frivolae 
in parvis iactantiae". Ze zkrácených tvarů vzešla i paradigmatická flexe 
v jazycích románských; na př. z tvarů can tasti, can tastis , can tarun t je 
franc. ( tu )  chantas, (v o u s )  chantátes, ( i l s )  chantěrent a ital. can tasti, 
cantaste, cantarono.

V 3. sg. se vyskytuje ve vulgární latině místo plné koncovky -a v it 
synkopou zkrácená -au t, na př. náp. donaut, educaut, pu gn au t; tak je 
franc. (ÍZ) chanta (s analog, -a) a ital. canto z vulg. lat. cantaut.

P e r f e k t a  v y z n a č e n á  jen  p e r f e k t n í m i  p ř í p o n a m i .

Perfektní tvary typu verti neliší se od praes, tvarů ničím než per- 392 
fektními příponami; srov. p a n d ö  ~ p a n d i, icó ~ ic i, défendö ~  defendi, 
prehendo ~ preh en d i. Bylo vysloveno mínění (Meillet-Vendryes), že tento 
typ perfekta bez reduplikace a bez stupňování vznikl podle perfekt, 
u kterých zanikla — nejprve v složeninách — reduplikace, jako je tu li, . 
p en d i, tendi, viz D 384, a to především u těch sloves, jejichž začátek byl 
nepohodlný pro reduplikaci, jako je na př. verto , p ran deö , s trideo  a j., 
a pak i u sloves jiných, na př. pan dö , lam bö, m an dö , p sa llo , scandö.

Malá perfektní výraznost tohoto typu byla příčinou, že u sloves k ně
mu náležících namnoze vznikaly v perfektu druhotvary buď s redupli- 
kací nebo se znakem -s; viz D 393.

N a d b y t n é  t v a r y  p e r f e k t n í .

Protože souvislost mezi slovesným kmenem a způsobem tvoření 393 
perfekta je u většiny sloves volná, stávalo se, že se k témuž kmeni tvořilo 
perfektum několika různými způsoby. Pokud se užívalo těch různých 
perfektních tvarů současně vedle sebe, je možno mluvit o perfektech 
nadbytných. Dobu, kdy ten nebo onen druhotvar vznikl, nelze ovšem 
přesněji určiti; lze říci jen tolik, že některá tvarová dvojice je prastará, 
kdežto jinde vznikl druhotvar později, obdobou podle typu výrazného 
a hojně rozšířeného. Při tom jsou možné všechny kombinace všech per-
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fektních typů. Tak na př. stará je patrně dvojice p e p ig i a p ěg i u slovesa 
p a n g ö; obdobná dvojice u fa c ió  byla již v praitalštině, jak lze soudit 
z praenestinského fhefhaked, srov. o. fefacid , vedle lat. fěcit; podobně 
o. flfikus, faliské fifiked vedle lat. f in x it. Ale tvar p a n x i je jistě pozdější.

Poměrně hojně vznikaly druhotvary s -s - u sloves, jejichž perfektum 
se vyznačovalo stupňováním v kmeni nebo jen perfektními příponami; 
tak tomu je u některých složenin slovesa legö, které významem nezůstá
valy v živém spojení se slovesem základním, viz I 137, 90, a u slovesa 
em ö, kde je proti adem i, exem i, d ir e m i u složenin méně znatelných s: 
su m p si, dem psi, p ro m p si.

Dvojici perfekt na - s i a -u i mají zejména složeniny slovesa la c ió , 
viz I 142, 154.

Perfektum na -u i se ujalo také u slovesa ρδη δ , složeniny slovesa 
siná; jako má s in ö  perf. s iv i, tak i ρ δ η δ  mělo p o s iv i, tvar doložený nápisy 
a v literatuře zejména u starých sceniků, na př. Plaut. Curc. 536 quds  
ego a p u d  te déposiv i, v itam  p ropera  pónere, T r in . 145 m ih i quód cred ideris , 
súm es ubi posiveris ; M ost. 434 je zkrácený tvar -p o s is s e: scies ín posisse  
in  úndam , hau causast, ilico; náp. i p o s il. Part. p o situ s spojovalo toto 
sloveso se slovesy jako m on itu s, gen itu s, dom itu s a pod. a obdobou podle 
nich se vytvořilo perf. posu i.

U sloves na -dö  s perfektem vyznačeným jen příponami vznikaly 
druhotvary s reduplikací podle sloves typu condd;' tak jsou dosvědčeny 
a namnoze i kárány u gramatiků tvary děscendidi, respon d id i, m a n d id i,  
p a n d id i, p ra n d id i;  V ulgata (Jan 21, 10) má p re n d id is tis  a (ib. 21, 3) 
pren d iděru n t.

Z některých druhotvarů, zvláště na - s i a -u i, vzešly paradigmatické 
tvary v jazycích románských, viz D 386 a 389.

Ind. perf. act. a jeho osobní přípony.

394 Ind. perf. act. má zvláštní osobní přípony.
V 1. sg. je přípona -i, příbuzná se skr. med. příponou -ě a se, stsl. -ě 

v tvaru vědě (= ‘vím’), z ie. *-a i, přípony mediální, kdežto akt. *-a  
je v řec. typu μέμονα . Náp. -ě i, na př. p e tie i, fecei, poseive i, není pře
chodní stupeň mezi ai a i, nýbrž zvláštní způsob vyznačování dlouhého i, 
neboť se vyskytuje na nápisech, kde se i a ei směšuje, viz D 49.

V 2. sg. - is t i obsahuje formans - is - a vlastní příponu -ti. Toto - is -  
je také v koncovce 2. a 3. pl., avšak v 3. pl. je rhotacismem změněno
v -er-; vyskytuje se — v podobě - is - nebo -er-----také v jiných časech
a způsobech tvořených od perfektního kmene, na př. m em ineram , m em i-  
nerö, m em in erim , m em in issem , m em in isse . Obyčejně se soudí, že - is - není 
složka osobní přípony, nýbrž že náleží k perf. kmeni a že to původně byl 
kmenový znak sigmatického aoristu dvojslabičných kořenů; proti tomu
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ukazuje A. Meillet, že toto - is - nijak nemění význam kmene, že slouží jen 
flexi a že je možno k němu nalézt obdobu ve východních „okrajových** 
jazycích ie. Vlastní přípona -ti, vzniklá asi z * -ta i, odpovídá řec. -&a 
v οϊσ&α; její dvojhláska je asi nepůvodní a vznikla podle * -a i > -i 1. sg.

V 3. sg. byla již v praitalštině nahrazena ie. přípona -e, srov. οΐδε, 
sekundární příponou -ed  < ie. -e t podle aoristů-perfekt, na př. feced, 
jimž tato přípona náležela; srov. praenest. fhefhaked , o. deded (= lat. 
ded it). V latině je proti nejstaršímu feced, doloženému na nápise ze IV. std. 
př. Kr., později fec id  se změnou e > i, o níž viz D 125. Ale jako v prae
sentním systému tak i v perfektním se ujala primární přípona -t < ie. *-ti; 
již na nejstarších nápisech je dedet, fuet a 'dedit, fecit.

Vedle - i t je doložena také přípona - it, jednak nápisným -e it, na př. 
fu veit, red íe it, jednak metrem veršů u Plauta a Terentia, na př. Plaut. 
C apt. 9 eum que h in c  p ro fu g ien s vén d id it in  Á lid e , P oen . 1059 em it et is  
m e s ib i a d o p ta v it f iliu m ; u básníků doby Augustovy mívají - i t zejména 
složeniny slovesa ire, na př. Ov. M et. IX 611 n. non  a d ii t  ap te  nec legit 
idonea, credo, tem pora, nec p e ti i t  horam que an im u m qu e vacantem . Toto - i t  
je sotva obměněná přípona 3. sg. med. ie. -a i; spíše se tu uplatnil vliv 
jednak - i  1. sg. perf., jednak - i t 3. sg. praes, sloves IV. konjugace.

V koncovce 1. pl. - im u s je vlastní příponou -m u s < -m os jako v praes. 395 
systému; -i- náleželo u některých sloves ke kořeni a vzniklo přehlasováním
z -a-, střídnice za ie. -s; tak na př. ded im u s < *deda-m os < ie. *de-dd-, 
kde *-do- je redukce kořene *dö-; odtud pak byla přenášena celá koncovka 
-im u s, na př. fěc-im us.

V 2. pl. je v koncovce - is tis  složka - is - jako v 2. sg. a přípona - tis  
jako v praes, systému.

V 3. pl. je vedle obvyklé koncovky -ěru n t také -ěrun t a -ěre; starší 
než -u n i je v nich -ont, viz D 46, 4, na př. náp. dederont, psáno i dedrol, 
dedron a dedro, viz D 130; Qjiint. In st. I 4, 16 uvádí mezi příklady starších 
hláskových podob slov také tvary dederont a probaveron t.

Koncovky -ěre užívají zejména básníci a dějepisci; u Plauta je v jed
nom kuse více -ěre, v jiném více -ěrunt, ale -ěru n t je tu celkem častější; 
Cicero Oř. 157: „nec vero reprehenderim scripsere  a li i  rem , scripseru n t 
esse verius censeo**. Živá řeč lidová -ěre neužívala a do románských jazyků 
tato koncovka nepřešla. Na nápisech je -ěre častější jen v starší době;
Sen . cons. B acch. má consoluerunt, ale vedle toho několikrát censuere.
V umělé prose císařské doby se užívalo -ěre vedle -ěru n t namnoze podle 
potřeby rytmu prosy.

Koncovka -ěrun t je dosvědčena metrem u básníků scénických i u dalt- 
tyliků; na př. Plaut. M o st. 281 quibus an u s d o m i sú n t uxores, quaé vos 
dote m eruerunt, Ter. E u n . 20 M en d n d ri E unuchum , postqu am  aediles em e
run t, Verg. A en . II 774 o bstipu i stetéruntque comae et vo x  fau cibu s haesit,
Hor. E p is t . I 4, 7 d i tib i d iv itia s  dederunt artem que fru en d i. Gramatik
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Diomedes I 350, 9 K.: „observandum fuit, quod fere in tertio ordine ple
rumque veteres tertia persona finitiva temporis perfecti numeri pluralis e 
mediam vocalem corripiunt, quasi legerunt em erunt dicentes"; co pokládá 
Diomedes za způsob „starých", vytýkají jiní gramatikové jako „barba
rismus". Ale v lidové řeči byla tato koncovka běžná, jak je třeba soudit 
z románských jazyků, na př. z ital. videro , fécero, scríssero; typ can tarunt, 
východiště tvarů románských, viz D 391, vznikl z cantaverunt.

Určiti vzájemný poměr koncovek -ěrunt, -ěre a -ěrun t není snadné; 
s jistotou lze říci, že -ěrun t nevzniklo zkrácením z -ěrun t a že -ěre není 
„otřené" -ěrunt. Podobá se pravdě, že -ěru n t < -ěront vzniklo z *-is-on t, 
že to je původně tvar aoristový, viz o - is - D 394. V koncovce -ěre je -r -  
původní, ie. -ro, viz D 343; ale odkud je v ní -ě-, není jasné; příbuzné 
jsou praeteritní koncovky v jazyce tocharském -a r - a -are- a v jazyce 
hethitském -ir-. Koncovka -ěrun t vznikla asi obměnou koncovky -ěre 
podle ostatních tvarů 3. pl. a zejména také podle -ěrunt. Je možno se 
domnívat, že koncovka *-is-on t > -eron t a -ěre náležely původně různým 
formacím, které zahrnujeme v pojem latinského perfekta.

Bylo vysloveno mínění, že koncovka -ěru n t není starobylá, protože 
je základem tvarů románských a že ji lze snadno vysvětlit jako novotvar 
vzniklý podle d lxerö , d ix er im ; jediná stará koncovka že je -ěre. Proti 
tomu lze uvésti, že 3. pl. fut. II. má koncovku -ěru n t a ne -er in t asi právě 
proto, aby se ten tvar neztotožnil s koncovkou 3. pl. perf. -ěrunt. Kromě 
toho rozšířenost tvaru v pozdější vulgární latině se nemůže pokládat za 
důkaz, že ten tvar není starobylý.

Ostatní tvary od perfektního kmene.

Imp. perf.
396 ■V latinském perfektu se netvoří imperativ; i to ukazuje, jak v něm 

převládl význam minulého času; jediné m em in i, „perfectum praesens", 
viz I I 163, má imp. m em ento, m em entote, tvořený podle typu agitó , ag ito te , 
viz D 349.

Coniunctivus perfecti a futurum II.
397 Konj. perf. souvisí významem i tvořením s optativem sigmatického 

aoristu, futurum II. s konjunktivem toho aoristu; mezi fěcerim  a fěceró je 
tedy obdobný poměr jako mezi s im  a erö. Významovou blízkostí obou 
těchto kategorií se stalo, že-se — kromě 1. sg. — i tvarově vyrovnávaly.

Po stránce morfologické je třeba tu rozeznávat dva typy, jednak 
fěcerim , fěceró, jednak fa x im , fa x ö , k němuž se řadí am assim , am assó.

Typ fěcerim , fěceró se vyznačuje složkou -er- před osobními přípo
nami; toto -er- je původní -is -, znak aoristu, viz D 394.

Koncovky byly v konj. perf. původně tytéž jako v původním optá-
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tivu typu sim, velim, tedy 2. sg. -Is, 1. pl. -Imus, 2. pl. -itis. Fut. II. 
mělo flexi jako původní konj. typu eró, tedy 2. sg. -is, 1. pl. -imus,
2. pl. -itis; v 3. pl. je -int místo čekaného -unt vyrovnáním s 3. pl. konj. 
perf., jímž se zabránilo, aby se tento tvar neztotožnil s 3. pl. ind. perf. 
na -ěrunt.

Vyrovnání mezi konj. perf. a fut. II. šlo i dále. Dlouhé -i-, které by 
mělo náležet jen konjunktivu perf., vyskytuje se i ve fut. II. a zejména 
básníci využívají této možnosti; na př. Cat. 5, 10 dein, cum milia multa 
fecerimus, Ον. Fast. I 17 da mihi te placidum: dederis in carmina vires,
Met. VI 357 accepisse simul; vitam dederitis in unda. Naopak zase v konj. 
perf. bývá krátké -i-; na př. Plaut. Stich. 42 moneo út tuom memineris 
officium (dimetr. anap.), Verg. Aen. VI 513 n. namque ut supremam falsa 
inter gaudia noctem | egerimus, nosti; et nimium meminisse necesse est. 
Studiem rytmu Ciceronovy prósy se zjistilo, že Cicero vyslovoval kon
covky -imus, -itis s dlouhým -i-, a to nejen v konj. perf., nýbrž i ve 
fut. II. Gramatik Probus IV 241, 2 K. předpisuje pro konj. perf. i pro 
fut. II. koncovky -is, -it, -imus, -itis, -int.

Tvary typu faxim, faxö jsou doloženy jen u několika sloves a nejsou 393 
to tedy tvary paradigmatické. Vedle faxim a faxö bylo v obecném užívání 
zejména ausim; několikrát se vyskytují u starých scéniků tvary capsim, 
capsö a jejich složeniny, na př. occepsim, occepsó; porůznu axim, adaxint, 
obiexim, dixim, duxim a j.; tak Plaut. Capt. 149 numquam istuc dixis 
neque animum induxis tuom; některé takové tvary se vyskytují jen v staro
bylých formulích zákonů a modliteb; na př. Festus p. 190 L. cituje zákon 
krále Numy: si hominem fulminibus occisit, ne supra génua tollito; Liv. 
XXIX 27, 3 v modlitbě Scipionově: (ut) ea vos omnia bene iuvetis, bonis 
auctibus auxitis.

Významem se tvary faxim, faxö shodují s paradigmatickými tvary 
fěcerim, fěceró. Morfologicky jsou nezávislé na perfektním i na praesentním 
kmeni; výrazné a do jisté míry samostatné koncovky -sim a -sö se v nich 
připojují přímo ke kořeni, jak je patrno na př. u capsim, auxim, a jejich 
-im a -ö je totéž jako u typu fecerim, fécerö. Suffixové -s- je -s- aoristové 
právě tak jako v perfektu typu dixi ~ εόειξα; vedle ind. díxi je typ dixim 
původně optativ a dixö původně konjunktiv. Futurní význam u dixö 
vznikl z konjunktivního právě tak jako v řec. fut. δείξω nepochybně 
za vlivu t. ř. desiderativ, slovesných odvozenin znamenajících touhu 
něco dělat, a intensiv, znamenajících úsilné dělání, jako je visö < *vissö 
< *veid-sö k videö a quaeso < *quaessö < *quais-sö ke quaero < *quaisö; 
lat. *auxö, srov. auxim, je futurum, kdežto řecké sloveso ανξω, hláskovým 
útvarem totožné, bylo původně desiderativum.

U sloves, jejichž kmen se končí samohláskou, je znakem tohoto typu 399 
zakončení -ssim, -ssö; na př. curassis, amassint (Plaut.), adclarassis 
(Liv. I 18 v podání modlitby), prohiběssis (Enn.). Tyto tvary nepochybně 
souvisí s jiným typem desiderativ na -ssö, jako je fació ~ facessö, laciö
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~ lacesso, ca p iö  ~  capessö (ale in c ip io  ~ in c ip is sö  Plaut.), tvořených ne 
přímo od kořene, nýbrž od praes, kmene. Ale kde je původ těchto útvarů, 
není přes všechny pokusy vysvětleno.

K íut. na -sö  a -ssó  byly jednotlivě tvořeny i tvary pasivní, na 
př. iu ss itu r (Cato), fa x ilu r  (Liv. v starobylé formuli, s významem „factum 
erit“), tu rbassilu r (Cic. ve formuli zákona); takéinf., na př. averruncassere  
(Pacuv.), im petrassere (Plaut. s významem „impetraturum esse“).

Ind. a coniunct. plusquamperf. a inf. perf.
400 Obdobou podle poměru erö : eram  je utvořen typ m em ineram  k m e

m in ero . Inf. perf. m em in isse  je tvořen jako es-se; podle poměru esse : essem  
byl utvořen typ m em in issem  k inf. m em in isse .

SLOVESNÉ TVARY MIMO SYSTÉM PRAES. A PERF. 

Participium perfecti passivi.

401 Latinské part. perf. pass. je vlastně ie. slovesné adjektivum tvořené 
suffixem -to-, -ta -, viz II 228. Participiem je toto adjektivum také v jazy
cích slovanských, na př. ěés. k ry t, bit, zu t, kdežto v řečtině zůstává mimo 
slovesnou flexi jakožto adjektivum, na př. δοτός, φατός, ϋνητός, πιστός 
(k πείύω).

Toto slovesné adj. nenáleželo původně ani do systému praes, ani do 
systému perf. Proto nemá ani znaků praes., srov. fingó ~ fictus, s in ó  ~ 
s itu s , ca p iö  ~ captus, ani znaků perf., srov. ěgl ~ actus, te tig i ~ tactus, 
d ix i  ~ dictus, sev i ~ satus; ovšem druhdy tu nastává vyrovnání, na př. 
iu n gö  ~  iůnctus. Suffix -to-, -ta - přistupoval přímo ke kořeni, měl přízvuk 
a proto v kořeni nastávala redukce samohlásek. Stopy toho jsou i v la- 
tině;ma př. koř. *dö- ~ datus < ie. *dd-; koř. *sě- ~ sa tu s < ie. *sa-; koř. 
*dhě- ~  ab-d itu s < ie. *dho-; koř. *gnó- ~ co-gnitus < ie. * g m - (kdežto 
n ótu s vyrovnáním s n ó v i); pro dom itu s jest předpokládat útvar kořene 
ie. *domo- proti dom a- v dom are. Ale namnoze se tu jeví vyrovnání s praes, 
nebo perf. kmenem, na př. fa tu s, -p lě tu s; sp rě iu s podle sprěvi, kdežto 
k stejně tvořenému sterno je původnější stra tu s < ie. *str-tós. Slovesa I.,
IV. a zčásti i II. konj. většinou zachovávají svůj konjugační znak -a-, 
- i- a -í- i v part. perf. pass., na př. curatus, f in itu s , de lé tu s; u sloves 
II. konj. s perf. na -izi se rozšířilo part. perf. pass. na - itu s typu m onitus; 
podobně i u jiných sloves s perf. na -u i, na př. ě l i c u i: elicitus, a l u i : a litu s  
místo pův. altus, im p l i c u i: im p lic itu s  vedle im p l i c a v i: im p lica tu s.

Hláskoslovné jevy při tvoření part. perf. pass.

402 Co se týče samohlásek, vzniká v některých případech v part. perf. 
pass. u samohlásky slovesného kořene odchylka od kmene praes, nebo 
perf., a,to tím, že po připojení suffixu -to-je samohláska kořene před skupi-
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nou souhlásek jinak přehlasována než před jednoduchou souhláskou; 
proto je na př. afficio ~ affectus, conspicio ~ conspectus, viz D 41. Před -li
se mění o v u, viz D 46; proto je colö ~ cultus, adolesco ~ adultus. Před -nct- 
se samohláska dlopží; na př. iungó ~ iundus. O dloužení samohlásky v kme
nech končících se na znělou explosivu, na př. actus k agö, tactus k tango, 
visus k videö, viz D 60. U některých sloves je v part. perf. pass. kmenová 
samohláska zdloužena podle perf. tvarů, na př. ěmptus podle imi.

Participia jako doctus a sectus je možno vykládat synkopou z *docitos 
a secitos. Pravidelně je synkopa u sloves na -vö a -veó; na př. iiitus 
< *iuvitos, lautus < *lavitos, cautus < cavitus (náp. doloženo cavitum), 
mötus < *movitos, vötus < *vovitos.

V souhláskách nastávají změny při styku kmenové souhlásky 403 
s -to-. Tak zejména znělé hrdelnice a retnice se mění v neznělé, na př. 
ago ~ actus, scribo ~ scriptus. Labioveláry ztrácejí labiální živel, na př. 
coquó ~ coctus, relínquo ~ relictus. Zubnice s následujícím -t- se mění 
v -SS-, jež se od počátku císařské doby po dlouhé samohlásce a po dvoj
hlásce zjednodušuje, viz D 95, na př. sedeó■ ~ sessus, mittö ~ missus, 
patior ~ passus, utor ~ usus, rídeo ~ risus, caedö ~ caesus, laedo ~ laesus. 
Tedy i tato participia na -sus obsahují suffix -io-. Slovesa na -ctö mají 
participium na -xus < -essus, na př. plecto ~ plexus, flectö ~ flexus. 
Zjednodušením skupiny souhlásek vznikly tvary jako tortus < *torclos, 
sartus < *sardos. U některých sloves s kmenem na -s- je toto -s- v part. 
perf. pass. podobně jako v perf. tvarech zachováno, kdežto v praes, systé
mu je změněno v -r-; na př. gestus jako gessi ~ gero < *gesö, ustus jako 
ussi ~ Hro < *usó < *eusö, questus ~ queror < *quesor.

Koncovka part. perf. pass. -sus, vzniklá pravidelně u sloves s kme
nem na zubnici, ujala se obdobou také u některých sloves jiných, zvláště 
u těch, která mají perfektum na -si; na př. podle sloves jako sudsi: suasus 
je také sparsi : sparsus, mansi: mansus, zatím co se zbytky pravidelných 
tvarů na -tus zachovaly v ojedinělých dokladech; tak je doloženo fictus 
k figö (Varro, Lucretius), tertus k tergeo (Nonius z Varrona), fluctus 
k fluö (Priscianus); stopy původních tvarů na -tus se jeví také v někte
rých iterativech na -tare, na př. mertó : *merius ~ mersus, pultö : *pultus — 
pulsus, manto : *mantus ~ mansus.

Jinde se i při perf. na -si zachovalo part. perf. pass. na -tus, 
na př. torsi: tortus, fulsi: fultus, farsi: fartus, sarsi: sartus. Naopak zase 
u mnohých sloves je part. perf. pass. na -sus, u kterých není perf. 
na -si a kde tedy záleží obdoba v něčem jiném. Tak zejména některá 
slovesa na -lló mají part. perf. pass. na -Isus podle těch sloves na -llö,- 
kde -ll- < -Id-; tak podle percello (< *-celdö, viz D 105): perculsus je 
také pellö : pulsus, fallö : falsus, vellö : vulsus.

Podle perfektních tvarů je tvořeno part. perf. pass. porůznu také 
u jiných typů; na př. petivi: petitus, arcessivi : arcessitus, lacessivi: la
cessitus, quaesivi: quaesitus. Vulgární latina zacházela v tom ještě dále;
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tak na př. sepe litu s (Cato a náp.), fefe llitu s (Petronius), im p u litu s (Ps.- 
Cyprianus), pepercilu s.

Part. (vlastně adj.) m ortuus, starší m ortuos, je přetvořeno z part. 
*m ortos asi podle svého opposita vivos, podobně jako stsl. m rbtvb je 
přetvořeno podle ž im .

Užívání part. perf. pass.

.... Part. perf. pass. byl v latině tvar velmi plodný, syntakticky i morfo- 
logicky. Spojováním s tvary slovesa esse bylo vytvořeno paradigmatické 
perfektum pasivní, jež později ve vulgární latině zatlačilo i jednoduché 
pasivum praesentní, jak je patrno z jazyků románských, na př. franc. 
j e  su is  loué, ital. sono lodato ~ lat. laudor. Morfologicky s ním souvisí tvoření 
participia fut. act. na -örus a odvozených sloves iterativních; mimo slo
vesnou konjugaci s ním souvisí nomina agentis na -tor, abstrakta na - tiö , 
-iu s a -ta s a četné odvozeniny všech těchto tvarů.

Supinum.

405 Oba typy latinského supina, na rtům (sup. I.) i na -tu  (sup. II.), 
jsou tvary slovesného substantiva na -tu s s kmenem na -u-, a to supinum 
na -tu m  je ak. sg., supinum na -u  dat. nebo abi.; srov. II 223. Onen ak. na 
-tu m  je i praslov. supinum na -fe, na př. čes. sp á t, kdežto v skr. to je 
inf., na př. datum  (= ‘dáti’), srov. latinské supinum datum . Slovesné subst. 
s kmenem na -tu - bylo tvořeno od plného stupně kmene a tím se lišilo od 
slovesného adjektiva na -to-, -ta -, latinského part. perf. pass. Ale v latině 
tu nastalo vyrovnání, takže tu zdánlivě má sup. a part. perf. pass. základ 
týž; na př. subst. a d itu s (= ‘příchod’) má -f- právě tak jako part. perf. 
pass. a d itu s ve větě ad itu m  est ad  libros S ib y llin o s , ač by mělo mít -ř- 
< koř. ei-; náležité - i- se zachovalo jen v ustrnulém slově s im itu  =  vl. 
‘jednou cestou’, pak ‘zároveň’, ‘současně’, na př. Plaut. A m p h . 631 non  
ego cum  vino s im itu  ebibi im periu m  tuom . Za doklady takového vyrovnání 
je možno užívat i tvarů part. fut. act. na -tu ru s, jež pravděpodobně 
svým původem souvisí se supinem.

Hláskoslovné jevy při tvoření supina jsou tytéž jako při tvoření 
part. perf. pass., na př. conspectum , cu ltum , actum , caesum , v isu m ; srov. 
D 402—403.

V pozdější latině je supinum nahrazováno infinitivem; do románských 
jazyků nepřešlo.

Ze syntaktického spojení supina na -tu m  s ir i, pas. infinitivem 
od eö, vznikl opisný inf. fut. pass. typu lau da tu m  iri; viz II 224. Ye spo
jení se druhdy -m  v písmě vynechává, na př. d a tu ir i, su b la tu iri.

Participium fut. act.

406 Participium typu facturus je svou složkou factii- nejblíže příbuzno 
supinu. Svým suffixovým -t- a namnoze i kmenem souvisí také s part.
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perf. pass.; ale jsou také případy, kdy se od part. perf. pass. kmenem liší, 
jako oritů ru s ~ ortus, p a r itu ru s  ~  p a rtu s , m oritu ru s ~  m ortu u s, sta tu ru s ~  
sta tu s; ojediněle se vyskytuje i ign öscitu ru s (Piso Frugi), iu vö iu ru s (Sal
lustius), sonatiirus (Horatius), h ausurus (Vergilius) ~ hau stu ru s (Cicero) 
— h a u ritu ru s (Iuvencus, Dracontius). Je patrno, že při tvoření tohoto 
participia, jež má jen latina, nebylo jednotného základu; někdy se jeho 
znak -tu ru s připojoval i k praesentnímu kmeni, na př. iu vá tu ru s, a někdy 
zase se přenášela celá koncovka - itu ru s od tvarů typu m on itu ru s k té složce 
slovesa, v které byl cítěn nositel významu, na př. oritu rus. Jistě je tu také 
rozdíl mezi tvary staršími a mladšími.

Z četných pokusů o výklad tohoto útvaru bývá namnoze přijímán 
výklad Postgatův. Postgate vychází od neskloňovaného -tu ru m , jež je 
doloženo, arci zřídka, v starší latině ve funkci inf. fut. act.; příslušná 
místa sebral Gellius I 7, jenž dokazuje, že i u Cicerona Verr. V 167 je 
správné čtení hanc s ib i rem  pra es id io  speran t fu tu ru m  a že se nemá opra
vovat ve fu tu ram . Toto -tu ru m  pokládá Postgate za složeninu z *-ίΰ erom, 
kde -tu  je II. supinum a *erom  < *esom  infinitiv od kořene es- (= esse), 
jako o. ezum  a u. erom; tedy * factu  esom  =  ‘býti při dělání’; shoda s jmé
nem podmětu v rodě a čísle že je pozdější a vyvinula se podle inf. perf. 
pass.; odtud pak teprve že vzniklo part. fut. act. Tento výklad je velmi 
pochybný proto, že je třeba při něm předpokládat i pro latinu, a to jen 
pro tento útvar, inf. *esom  > erom, vyskytující se jen v jazyce oském 
a umberském, kde zase naopak není tvaru, který by odpovídal latinské
mu facturum . Ani význam budoucnosti není při tomto výkladu vyložen.

Pokládám za pravděpodobnější vycházet od part. -tu ru s a vidět 
v tomto útvaru adjektivní odvozeninu od pádu slovesného jména ustrnu
lého v latině v II. supinu, příbuznou řeckému slovesnému adjektivu na 
-τέος < *-τε/ος < ie. *-íeyo- nebo spíše *-teu -io-, srov. stind. suffix - tav ja -, 
rozšířený z -ta va-; v latině by se bylo ono adjektivování provedlo ne 
suťfixem -io -, nýbrž -ro~, plodným pro tvoření adjektiv; podle toho factu 
ru s  =  ‘jsoucí k dělání’, ‘mající dělati’.

Při tomto výkladu je třeba pokládat neskloňované - tu m m  v inf. 
fůt. act. za pozdější ustrnutí, jehož východištěm byl snad inf. fu turum  
(esse) = fóre a vzorem neskloňovaný inf. fut. pass. typu factum  ir i.
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NAUKA O VÝZNAMU SLOV.
ÚVOD.

407 Nejobyčejnější prostředek, kterým se lidé dorozumívají, je řeč. Mlu
vící vyjadřuje jistý myšlenkový obsah, který chce sděliti, jistými slovy 
jako znaky, a poslouchající ze slyšených slov ten sdělovaný a označený 
obsah poznává. Dorozumívání tedy vzniká spojováním akustické složky 
řeči se složkou obsahovou, s představovanou věcí; je tehdy dokonalé, 
jestliže je to spojování u mluvícího i poslouchajícího úplně stejné, t. j. 
jestliže poslouchající spojuje se slyšenými slovy tentýž myšlenkový ob
sah, který chce vyjádřit mluvící, když je volí a vyslovuje. Souvislost 
mezi slovem a jistým myšlenkovým obsahem, pokud slouží k dorozumí
vání, je význam slova.

Nositelem významu je především kořen slova; k jeho určení přispí
vají i kmenotvorná formantia. Na př. u slova vicior je myšlenkový obsah 
vítězení vyznačen kořenem vic-, jenž je i v slovech vincö, vlci, vidus; 
spojením se suffixem -tor vzniká tu význam ‘původce vítězení’, ‘vítěz’. 
Naopak koncovka -ěs v tvaru vidorěs význam slova věcně neurčuje; rozdíl 
mezi plurálem a singulárem je problémem tvarosloví a skladby, ne na
uky o významu slov.

408 Význam slova — jako i slovo samo — není něco, co by existovalo 
samostatným životem, není to podstata, nýbrž děj, tvůrčí duševní akt, 
jejž provádí při každém individuálním mluvení ten, kdo mluví, a ten, 
kdo poslouchá. Nadindividuálním se stává slovo svým opakováním ve 
společnosti, svou společenskou funkcí; jím se pak usnadňuje a udržuje 
existence nadindividuálních představ, pojmů, ideí. Jednotlivec se učí řeči 
od společnosti, t. j. jednak napodobuje řeč jiných a podle toho dává 
svým představám, citům a snahám určitá jména, jednak se učí spojovat 
se slyšenými slovy určité myšlenkové obsahy. Takto poznává význam 
slov a učí se ho záměrně užívat.

Jednotlivec se musí učit významu slov již proto, že slova většinou 
nejsou v nějaké nutné, přirozené souvislosti s jistým myšlenkovým ob
sahem ani jistý myšlenkový obsah s jistým sovem. Otázka o této sou
vislosti zaměstnávala řecké myslitele již od V. stol. př. Kr. a je právě 
i v nejnovější době živým problémem jazykozpytného bádání. Novodobá 
zkoumání výraznosti, expresivnosti hlásek jsou namnoze pokračováním 
těch zkoumání, která konala, ale nemethodicky, romantická jazykověda 
v polovici XIX. stol. a která byla přerušena positivismem školy t. zv. 
mladogramatické. Kromě výraznosti jednotlivých hlásek se pozoruje i vý
raznost slovotvorných prostředků, jako je na př. zdvojování hlásek a re- 
duplikace slabik nebo celých slov; viz D 169 a 170.

I I I .
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Zvláštní skupina slov, u kterých je souvislost mezi jejich zvukovou 
a obsahovou stránkou nepochybná, jsou slova onomatopoická, jako je 
na př. cuculus, srov. κόκκνξ a čes. kukačka, turtur, upupa, murmur, su
surrus, tintinniö, gurgulio, balbus.

U většiny slov však přirozené souvislosti mezi jejich zvukovou a ob- 409 
sáhovou stránkou není. Následek toho je, že tatáž věc bývá vyjadřována 
různými slovy a naopak že totéž slovo může mít a zpravidla má několik 
různých významů; jednoznačné jsou toliko číslovky a některé termíny 
v odborných vědách; jen zde znamená slovo určitý logický pojem, kdežto 
jinak jsou slova jen znaky obrysů. Přibližně stejně jmenují určitou věc 
a rozumějí určitému slovu lidé spojení těsnějšími svazky soužití, jako je 
rodina, blízkost bydliště (osada, kraj, země), společenství stavu (rolníci, 
dělníci jednotlivých oborů, vojáci, studenti, herci, lékaři, technici a pod.), 
společenství kulturní (vzdělanci, církve, sportovci). Slovem εργον ozna
čovali a rozuměli řečtí rolníci práci polní, vojáci činnost bojovou, výtvarní 
umělci umělecké dílo; slovem campus se v Římě rozuměl campus Mar
tius, na válečné výpravě rovina. Čím větší vliv má jisté společenství 
v národě, tím více se šíří jeho řeč i mimo jeho vlastní okruh a význam, 
kterého nabylo určité slovo v něm, může se stát významem obecným.
Na př. římští plavci užívali slova secundus, vlastně =  ‘provázející’, o plavbě 
po proudu a o větru vanoucím v žádoucím směru plavby, srov. Caes.
B. G. YII 58 secundo flumine ad Luteciam iter facere coepit, ib. IV 23 
et ventum et aestum uno tempore nactus secundum; opak označovali slovem 
adversus, srov. ib. VII 60 quinque (cohortes) adverso flumine proficisci im
perat, B. c. I I I107 ipse enim etesiis tenebatur, qui navigantibus Alexandria 
flant adversissimi venti; v jejich „stavovské" řeči nabylo slovo secundus 
významu „příznivý", slovo adversus významu „nepříznivý" a tyto vý
znamy v latině zobecněly, srov. res secundae — rěs adversae.

Takto přispívá každá společenská skupina větší nebo menší měrou 
k obohacování slov o nové významy. Ve skupině samé vzniká toto obo
hacování osobní vynalézavostí jejích jednotlivých členů, kteří v ní něčím 
vynikají a jejichž způsob mluvy ostatní napodobují. Za zvláštních podmí
nek může jednotlivec takto působit v širším okruhu než je skupina, na př. 
vynikající řečník, spisovatel. Stykem mezi skupinami nastává směšo
vání, rozšiřování a vyrovnávání nových významů v celé oblasti jazyka. 
Jednotlivec v skupině, skupina v národu je činitelem aktivním, skupina 
vůči jednotlivci a národ proti skupině činitelem uchovávajícím obecnost 
a tradici jazyka.

Mnohovýznamnost, polysemii, slov si uvědomujeme spíše při theore- 
tickém pozorování jazyka nežli při mluvení. Při mluvení nefunguje mno- 
hovýznamné slovo se všemi svými významy, jako bývají uváděny v slov
nících, nýbrž jeho aktuální význam bývá obyčejně dostatečně určen okol
nostmi, v kterých je proneseno, zejména také souvislostí s ostatními 
slovy a na druhé straně společenskou skupinou, která je poslouchá; ně-
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kdy je určen význam slova i způsobem, jak je slovo vysloveno. Tak u Ří
manů je apelativum urbs dostatečným zástupcem vlastního jména Röma; 
ve větě Caesarově B. G. II 32 si prius, quam murum aries attigisset, se 
dedissent, není pochyby, že aries znamená bořicí přístroj, kdežto ve větě 
Cic. Tuse. V 115 Polyphemum Homerus cum ariete etiam conloquentem 
facit znamená totéž slovo živého berana.

Něco jiného než polysemie je t. zv. homonymnost slov. Homonyma 
jsou slova od původu různá, která však mají, namnoze po provedení 
hláskových změn, totožné znění; na př. vis ‘síla’ a vis ‘chceš’; -cello 
‘čníti’ a -cellö ‘klátí’; infectus ‘nevykonaný’ a infectus ‘napuštěný’.

410 Souznačná slova, synonyma, se zpravidla stýkají jen v určitém vý
znamu, kdežto ostatek jejich možných významů je rozdílný; různý je 
také jejich citový účinek (citový přízvuk). K tomu společnému významu 
docházejí z různých východišť. Na př. u sloves parere, oboedire, obsequi 
je společný význam ‘poslouchati’ =  ‘býti poslušen’; sloveso párere 
k němu došlo od svého původního významu ‘objevovati se’, ‘dostavo- 
vati se’, a to nejprve asi ve spojeních jako na př. servus paret dieto domini 
‘objevuje se slovu’ =  ‘objevuje se na slovo’; oboedire, složenina slovesa 
audiö, znamená původně ‘nastavovati sluch něčemu’, ‘popřávati slu
chu’, na př. rex oboedit adulatori; obsequi je původně ‘následovati’, 
‘neprotiviti se’, na př. obsequor voluntati tuae.

411 Význam slov je možno zkoumat s dvojího hlediska. Za prvé je možno 
pozorovat, kterých a jakých slov užívá mluvící pro to, co chce vyjádřit; 
je tu tedy postup od věcí k slovům. Pokud tu jde o jména dávaná jednotli
vým věcem, zabývá se tímto zkoumáním nauka o jménech, ono- 
maštika (onomasiologie); podle toho můžeme nazvat toto hledisko vůbec 
onomastickým. Za druhé je možno pozorovat činnost poslouchajícího a 
zkoumat, jakým způsobem on spojuje se slyšenými slovy představy a city; 
tu je postup od slov k věcem; protože je při tomto hledisku předmětem vý
znam slov, můžeme je nazvat sémantickým {σημαίνω =  ‘znamenám’). 
Na př. proč nazvali římští vojáci bořicí přístroj aries, je problém onomastic- 
ký; že slovo aries znamená také bořicí přístroj, je poznatek sémantický. 
Onomastickou methodou je zpracován na př. „Orbis pictus“ Komenského; 
sémantické hledisko se uplatňuje na př. v každém latinsko-českém 
slovníku.

Nauka o významu slov, sémantika (starším názvem semasiologie), 
užívá hlediska sémantického i onomastického, dbajíc jejieh těsné sou
vztažnosti. Při tom pozoruje slova, pokud možno, ne jednotlivá a sama
0 sobě, nýbrž v jejich užších i širších souvislostech, a při jejich významu 
nehledí jen na jednotlivé představy, nýbrž na všechen jejich představový
1 citový doprovod.

Sémantika jako věda byla založena v XIX. století. Nesoustavně a bez 
určité methody byly zkoumány významy slov již ve starověku; nejstarší
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zachovaná kniha o sémantických problémech je Platonův dialog K ra ty lo s ,  
v němž se řeší filosofická otázka, zdali jména souvisí s věcmi přirozeností, 
φ ύσ ει, či stanovením (dohodou), ύ έ σ ε ι. Později nutila k tomu zkoumání 
praktická potřeba slovníků, v nichž byl ukládán materiál sebraný z lite
rárních památek. Významy slov bývaly uváděny v slovnících více nebo 
méně nahodile, namnoze bez ohledu na historický vývoj slova a na psy
chologickou pravděpodobnost.

ROZDÍLY VÝZNAMŮ SLOV.

ROZDÍLY VNÉJŠÍ.

Podle rozšířenosti jistého významu v dané době se rozeznává vý- 412 
znám obecný, rozšířený v celé oblasti jazyka, a význam zvláštní, 
speciální, v němž se slova užívá jen v části té oblasti, v některé společen
ské skupině. U slova secundus, jež bylo uvedeno za příklad již výše, 
je ‘následující’, ‘druhý’, význam obecný, ‘příznivý’ význam zvláštní, 
vzniklý mezi plavci. Ale již na tomto příkladě je vidět, že ve vývoji 
jazyka nezůstává zvláštní význam napořád zvláštním, nýbrž může se 
stát a stává se i významem obecným. Je možno si představit i význam 
docela individuální, ale ten se jen výjimečně může uplatnit v doroz
umívacím úkolu řeči.

Podle časové hustoty jistého významu v užívání řeči se rozeznává 413 
význam trvalý, projevující se po dlouhou dobu trvání jazyka, a význam 
příležitostný, v kterém se slova užívá jen porůznu nebo jen v menším 
časovém úseku; krajní případ příležitostného významu by byl, kdyby se 
jistý význam vyskytl jen jednou, jako to bývá někdy při básnických 
metaforách: význam jedinečný. Metafory, které se opakují, ale nepře
stávají být cítěny jako metafory, viz D 419, jsou příklady významů pří
ležitostných; na př. Plaut. C apt. 661 sa tor sartorque scelerum  et m essor  
m axum e, srov. Liv. XXI 6, 2 l i t is  sator. Význam zprvu příležitostný může 
se časem státi trvalým, jako se stal na př. v klasické době význam fa 
cin u s =  ‘zločin’, dříve jen příležitostný. V některých trvalých význa
mech již jenom etymologický rozbor objevuje původní metaforu, na př. 
detrim en tu m  =  ‘škoda’, em olum entum  =  ‘zisk’.

Význam, který je obecný a zároveň trvalý, se označuje jménem 
obvyklý (usuální).

Podle doby, v které se ten a onen význam vyskytuje, se rozeznává 414 
význam starší od mladšího.. Zjišťovati stáří významu je věc pro sé
mantiku velmi důležitá, ale zároveň velmi nesnadná; pro latinu jsme tu 
odkázáni skoro výhradně na literaturu a nápisy, ale není nikdy jisto, že 
význam, který je dosvědčen starším dokladem, byl skutečně starší a na
opak. Vodítkem v této nejistotě je etymologický rozbor slova, jímž se
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snažíme nalézt význam původní, základní, starší, než jsou pozdější vý
znamy odvozené. Ale tyto „původní" významy takto nalezené jsou 
theoretické konstrukce, upotřebitelné spíše pro kořeny slov než pro slova 
skutečná, protože zpravidla nevíme, zdali dané slovo bylo utvořeno již 
tehdy, když byl „původní" význam ještě cítěn. Proto je lépe nazývat 
význam takto nalezený etymologický a o původním významu mluvit 
jen tehdy, když je ten etymologický význam skutečně doložen. Na př. 
slovo periculum má v latině obyčejný význam ‘nebezpečí’; ale kromě 
toho se vyskytuje s příležitostným významem ‘zkouška’, zejména ve 
spojení periculum facere, a to nejen u Plauta a Terentia, nýbrž i v klasické 
prose, na př. Cic. Verr. pr. 34 eos velle meae fídei diligentiaeque periculum 
facere; abychom zjistili, který z těchto dvou významů je starší, sestro
jíme význam etymologický: periculum je příbuzné se slovy peritus, ex
perior, jež předpokládají sloveso *perio(r), souvisící s řec. πείρα, a dále 
kořen *per-, značící pronikání; význam ‘zkouška’, bližší etymologické- 
mu významu ‘pronikání’, je tedy nepochybně starší než význam ‘ne
bezpečí’; význam ‘pronikání’ u periculum není doložen a tedy jej ne
můžeme prohlásit za význam původní. Jinak tomu je na př. u slova 
detrimentum, kde význam ‘otření’ je netoliko starší než význam ‘ško
da’, nýbrž i původní, neboť jsou pro něj doklady, jako Cato Mor. fragm. 3 
(ferrum) si exerceas, conteritur; si non exerceas, tamen rubigo interficit, 
item homines exercendo videmus conteri; si nihil exerceas, inertia atque 
torpedo plus detrimenti facit quam exercitatio, Apul. Met. 6, 6 (currum) 
limae tenuantis detrimento conspicuum (= ‘lesklý otíráním ztenčujícího 
pilníku’; Stiebitz: ‘vůz ... zářil, jsa uhlazen hlodavým pilníkem’), August. 
Gen. ad líti. 9, 3 p. 272, 21 ut (vestes) per annos quadraginta nulla vetustatis 
detrimenta paterentur. U lat. subst. nidus < *ni-sdo-s k sedeo je význam 
„místo k usazení" jen etymologický, právě tak jako u stsl. gnězdo (čes. 
hnizdo) a něm. Nést, ale v skr. nldah je tento význam doložen a tedy tam 
je původní. Podobně není doložen u slovesa dícere etymologický význam 
‘ukazovati’, srov. index, indicii, řec. δείκννμι, skr. diéati, něm. zeigen, 
a u subst. praetor etymologický význam ‘jdoucí vpředu’.

Etymologický výklad slov musí vyhovovat jejich výkladu sémantic
kému. Druhdy se stává, že slovo je etymologický na pohled docela jasné, 
ale jeho význam nelze uvést v souvislost s jeho domnělou etymologií; 
v tom případě nelze pokládat etymologii za jistou; tak na př. je stále 
záhadou slovo pontifex — ačkoli lze sotva pochybovat, že je složeno 
z pons a fació ■— protože se nepodařilo uspokojivě vyložit přechod 
od etymologického významu ‘stavitel mostu’ k obvyklému významu 
‘kněz’. Naopak zase zjištěný význam slova ukazuje cestu etymologii; 
na př. u slova bös význam ukazuje souvislost s řec. βονς a skr. gauh, 
i když počáteční lat. b- nelze vyvodit z ie. *</“-, viz D 76. U slovesa 
ödl je snadno možno Sestrojit významovou souvislost se subst. odor, 
ale obtíže slovotvorného výkladu brání pokládat příbuznost těchto slov 
za jistou.
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ROZDÍLY VNITŘNÍ.

Význam širší a užší.

Rozeznávání širšího a užšího významu vychází od logického roze- 415 
znávání širšího a užšího rozsahu pojmu. Na př. u slova tormentum je pů
vodní význam ‘točidlo’ širší než zvláštní významy ‘samostříl’ (ve vo
jenství) a ‘mučidlo’ (v soudnictví); v řeči vojáků se význam slova tor
mentum zúžil, když se tohoto slova užívalo o zvláštním přístroji, a ob
dobně, ale v jiném směru, se zúžil v řeči soudní; tyto zúžené významy, 
jež vznikly jako významy zvláštní, viz D 412, staly se pak významy 
obecnými, to jest užívalo se jich i mimo vojenství a soudnictví; z nich 
se pak vyvíjely významy další. V slovnících bývají takové významy ozna
čovány názvem speciální. Naopak u slova valětudó se původní význam 
‘(dobré) zdraví’ rozšířil ve význam ‘zdravotní stav’, ‘zdraví’ a tím se 
stalo možným i spojení mala valetudo; u detrimentum je obvyklý vý
znam ‘ujma’, ‘škoda’ širší než původní význam ‘otření’, neboť ob
sahuje jakoukoli ujmu, netoliko tu, která vznikla otřením; i tu se pů
vodní význam rozšířil. Prostředkem rozšiřování významu je sémantická 
metafora, viz D 421.

Zvláštní případ zúžení významu se vyskytuje u t. zv. neutrálních 416 
slov (voces mediae). To jsou slova, která sama o sobě neznamenají ně
jaké hodnocení, ať již mravní, estetické nebo prospěchové; takové hod
nocení bývá vyjádřeno slovním určením, na př. přívlastkem nebo adver- 
biem. Význam takových slov se druhdy zužuje ve směru hodnocení 
příznivého nebo nepříznivého; význam s nepříznivým, horším hodnoce
ním se nazývá peiorativní, význam s příznivým, lepším hodnocením 
meliorativní.1)

Na př. neutrální slovo fáma = ‘pověst’ má někdy již samo určitý, 
užší význam, a to buď ‘dobrá pověst’, ‘čest’, na př. Cic. Rabír. 1 in hac 
defensione capitis, famae fortunarumque omnium C. Rabirii, ‘sláva’, na př.
Cic. De n. d. II 62 ut beneficiis excellentes viros in caelum fama ac voluntate 
tollerent, nebo (řidčeji) ‘zlá pověst’, na př. Ter. Ad. 263 maledicta, 
famam, meum laborem et peccatum in se transtulit. Podobně adj. 
famösus se vyskytuje dosti často se zúženým významem, a to ‘zlopověst- 
ný’, na př. Sáli. Iug. 15, 5 regis largitionem famosam impudentemque,
Tac. A. I 72 famosi libelli (= akt. ‘hanlivé’), nebo ‘slavný’, na př.

x) Neutrální slova a jejích zvláštnosti si uvědomili již starověcí pozorovatelé 
řeči. Tak píše Gellius N. Att. X II  9: „E st plurifariam videre atque animadvertere 
in veteribus scriptis pleraque vocabula, quae nunc in sermonibus vulgi unam certam- 
que rem demonstrent, ita fuisse media et incommunia, ut significare et capere pos
sent duas inter se res contrarias. Ex quibus quaedam satis nota sunt, ut tempestas, 
valitudo, facinus, dolus, gratia, industria. Haec enim fere iam vulgatum est ancipitia 
esse et utroqueversus dici posse. Periculum etiam et venenum et contagium non, 
uti nunc dicuntur, pro malis tantum dicta esse, multum exemplorum huiusmodi 
reperias."
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Tac. Η. V 2 sed quoniam famosae urbis (t. j. Jerusalema) supremum diem 
tradituri sumus.

Subst. tempestas, odvozené od tempus, znamenalo původně ‘čas’, 
‘doba’, jak dosvědčuje i Festus 498, 32 L.: „tempestatem pro tempore 
frequenter antiqui dicébant**; tento význam byl obvyklý zejména ve spo
jení ea tempestate, qua tempestate a pod., srov. i Liv. I 5, 2 multis ante 
tempestatibus. Kromě toho je již u Ennia doložen význam ‘počasí’, Cic. 
De div. II 82 z něho cituje verš tum tonuit laevum bene tempestate serena, 
srov. Cic. AU. IX 13, 2 fuit enim pridie Quinquatrus egregia tempestas, 
Verr. IV 86 erat tempestas perfrigida, Caes. B. G. IV 23 nactus idoneam 
ad navigandum tempestatem. Ale často znamená již samo tempestas špatné 
počasí, bouři, to, co my označujeme slovem ‘nečas’; na př. Plaut. Most. 
108 n. atque illud saepe fit: tempestas venit, confringit tegulas imbricesque; 
Caes. B. G. IV 28 tanta tempestas subito coorta est, ut nulla earum (sc. na
vium)i cursum tenere posset.

Podobně vznikl peiorativní význam u slova facinus ‘čin’ ~ ‘zločin’. 
O rozdílných významech slova hostis ‘cizinec’, ‘host’ — ‘nepřítel’ píše 
Cicero De off. I 37: „Equidem etiam illud animadverto, quod, qui proprio 
nomine perduellis esset, is hostis vocaretur, lenitate verbi rei tristitiam 
mitigatam. Hostis enim apud maiores nostros is dicebatur, quem nunc 
peregrinum dicimus. Indicant duodecim tabulae: aut status dies cum hoste, 
itemque: adversus hostem aeterna auctoritas. Quid ad hanc mansuetudi
nem addi potest, eum, quicum bellum geras, tam molli nomine appellare? 
Quamquam id nomen durius effecit iam vetustas; a peregrino enim recessit 
et proprie in eo, qui arma contra ferret, remansit. “

U slova odor vznikl vedle neutrálního významu ‘zápach’ význam 
meliorativní ‘vůně’ i peiorativní ‘smraď; meliorativní má zejména plurál 
odórěs =  ‘vonné látky’ (kadidlo, koření, oleje, masti a pod.), zejména 
ve spojení incendere odórěs; peiorativní, který je řidší, je na př. Sall. 
Cat. 55,4 incultu, tenebris, odore foeda atque terribilis eius (sc. loci) facies 
est; také Iug. 44, 4 nisi cum odos aut pabuli egestas locum mutare subegerat.

417 V některých případech se význam slova úží tím, že se zdůrazňuje 
některý jeho znak; tak vzniká význam plný, pregnantní. Ono zdůraz
nění se způsobuje vysloveným nebo myšleným protikladem,, srovnáním 
a pod.; značnou úlohu tu má vůbec souvislost řeči a zejména také větný 
přízvuk. Na př. Cic. Tuse. II 53 (Marius) tulit dolorem ut vir et ut homo 
maiorem ferre sine causa necessaria noluit; zde má slovo vír vedle slova 
homó plnější význam nežli na př. ve spojení vir clarissimus, které bývá 
přístavkem u vlastních jmen, a znamená, jako české ‘muž’, .tolik co 
‘pravý muž’; tento význam je ostatně na uvedeném místě připraven 
slovy C. Marius, rusticanus vir, sed plane vir, kde je první vir nedůrazné, 
druhé důrazné.

Podobně vzniká u subst. verbum význam ‘jen slovo’, ‘prázdné slovo’,
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‘plané slovo’ z myšleného protikladu proti rěs, factum  a pod.; tak zejména 
ve rčení verba dare a licu i ‘dávati jen slova’, ‘dávati prázdné sliby’, 
‘klamati’.

Zdánlivé zúžení významu je v případech typu dex tra  =  ‘pravá ruka’, 418 
‘pravice’. Zde totiž nabylo slovo dextra  ‘pravá’ užšího významu ‘pravá 
ruka’ tím, že z plného syntaktického spojení dex tra  m an u s zůstává ne
vysloveno slovo m an u s, které si lze domyslit, viz II 2, á slovo dextra , 
které zbývá, vyjadřuje význam plného spojení; je to tedy sémantická 
elipsa. Srov. i jiné příklady uvedené II 2.

Podobnou elipsou nabylo slovo defunctus významu ‘zemřelý’ ze spo
jení defunctus v ita ; sloveso in tendere významu ‘umiňovati si’, ‘snažiti se’ 
ze spojení an im u m  intendere in (ad) a liq u id  nebo a lic u i rei; sloveso a p 
pellere významu ‘přistati (s lodí)’ ze spojení navem  appellere , srov. jiné 
podobné příklady II 60; rčení im pönere a lic u i významu ‘klamati’ ze spo
jení sarcin am  (onus) im pönere a licu i ‘vložiti někomu na záda ranec 
(břímě)’, jež nabylo přeneseného významu ‘oklamati’, ‘napáliti’; v plném 
znění je toto spojení Plaut. M ost. 429 n. concedam  a foribus h u c: h inc  
speculabor procu l, unde adven ien ti sa rc in am  in pon am  sen i, samo im ponere  
na př. Cic. Q. f. II 6, 5 (C aton is legi) egregie im p o su it M ilo  noster, Nep. 
E u m . 5, 7 sim u la ta  ded itione . . . praefectis  A n tig o n i im posu it, Plin. E p .
III 15, 3 s i m odo m ih i non  im p o su it rec ita tio  tua. Tento význam žije i ve 
franc. (erí) im poser, im posteur, im posture a jeho meliorativní obměna je 
v dzomluvu im pon ova li někom u = ‘vzbuzovati v někom silný dojem, 
úctu’.

Význam vlastní a přenesený.

IJžívá-li se slova aries k označení zvířete berana nebo slova lingua  419 
k označení pohyblivého ústroje v ústní dutině, užívá se těchto slov ve 
významu vlastním; avšak označuje-li se slovem aries bořicí přístroj 
a slovem lin gu a  mluva, řeč, jsou to významy přenesené. Přenesené 
významy vznikají zvláštní činností onomastickou, tehdy, když buď není 
vlastního jména pro věc, kterou chce mluvící pojmenovat, nebo ho mlu
vící nezná, nebo když mluvícímu to vlastní jméno pro jeho účel nevyho
vuje; tu přenáší na ni jméno jiné, které má obvyklý význam jiný, které 
však se mu zdá pro ni v daném případě vhodné. Aby ono slovo vyhovo
valo i v této své nové funkci dorozumívacímu účelu řeči, je potřebí, aby 
jeho starší význam s novým významem nějak souvisel.

Souvislost významu vlastního s významem přeneseným může být 
dvojí, buď objektivní, věcná, nebo subjektivní, myšlená. U slova 
lin gu a  je souvislost mezi významem ‘jazyk’ (ústroj) a ‘mluva’ věcná, 
protože se jazykem mluví; takové přenášení významu, které se zakládá 
na objektivní souvislosti, se nazývá metonymie. U slova aries se ne
zakládá jeho užití o bořicím přístroji na objektivní souvislosti, neboť 
mezi zvířetem beranem a tím přístrojem takové souvislosti není,, nýbrž
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na subjektivní představě vojáků o podobnosti funkce mezi přístrojem 
vrážejícím do hradební zdi a trkajícím živým beranem; tuto podobnost 
cítili již řečtí vojáci, když nazvali bořicí přístroj κριός; dávati jeho ná- 
raznému zakončení podobu beraní hlavy je vnější výraz té myšlené sou
vislosti a toho jména. Přenášení významu, které se zakládá na subjektivní 
souvislosti, je metafora v užším smyslu. Metonymie a metafora je 
tehdy předmětem sémantického pozorování, jestliže se nový význam jí 
vzniklý stane významem trvalým; tím se liší sémantická metonymie 
a metafora od přenášení básnického, jež sice vzniká podobně, ale při 
kterém zůstává nový význam příležitostným.

Nebylo by správné soudit, že při přenášení je význam konkrétní 
vždycky starší než abstraktní; na př. légio znamenalo, napřed ‘sbírání’ 
(význam abstraktní) a potom metonymií sebrané vojsko, oddíl vojska, 
legii (význam konkrétní).

M e to n y m ie .

420 Objektivní souvislost významů, na které se zakládá metonymie, 
může být různých druhů. Zejména to bývá:

1. Poměr látky a výrobku, na př. aes ‘bronz’ ~ (bronzová) ‘mince’, 
‘peníz’.

2. Poměr výrobce a výrobku, na př. C icerö (spisovatel) Cicero ~ 
Ciceronovy spisy, jako ve spojení legere C iceronem .

3. Poměr příčiny a účinku, na př. horreö ‘ježím se’, ‘vstávají mi vlasy’ 
(účinek) ~ ‘hrozím se’ (příčina); p la n g ö  ‘tluku’ ~ ‘naříkám’.

4. Poměr místa a jeho výplně, na př. fórum  ‘náměstí’ ~ ‘trh’, ‘soud’, 
‘veřejná činnost’; p ěs ‘noha’ ~ ‘stopa’ (míra).

5. Poměr času a jeho výplně, na př. an n u s ‘rok’ ~ ‘roční úroda’; 
negótium  vlastně ‘neprázdeň’ ~ ‘činnost’, ‘obchod’, ‘hospodářství’; srov. 
σ χολή  vlastně ‘zadržení’ (v práci), ‘volný čas’ ~ ‘studium’.

6. Poměr děje a subjektu nebo objektu děje, na př. légio ‘sbírání’ 
~ ‘sebrané vojsko’, ‘oddíl vojska’.

K metonymií je možno přiřadit i t. zv. synekdochu, to jest pře
nášení zakládající se na poměru části a celku, na př. těctum  ‘střecha’ ~ 
‘příbytek’, srov. áliquem  tic tö  recipere ‘přijmouti pod střechu’; ale Cic. 
C at. 3, 29 vos . . .  in  vestra tecta d isced ite ‘do svých příbytků’.

M e ta f o ra .

421 Subjektivní představa podobnosti, na které se zakládá metafora, 
může vznikat různým způsobem. Zejména to bývá:

1. Vnější podobnost, na př. věna ‘žíla’ (v těle) ~ ‘žíla’ =  pruh nerostu.
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2. Podobnost polohy nebo významu části vzhledem k celku, na př. 
capu t h om in is — ca p ita  papaveru m  ‘makovice’, cap ita  tignorum  ‘konce 
trámů’, capu t aquae ‘počátek vody’, ‘pramen’; capu t co n iá rá tiö n is ‘hlava 
(= náčelník) spiknutí’; capu t urb is (my: ‘srdce města’).

3. Podobnost funkce, na př. aries ‘beran’ (zvíře) — ‘beran’ (bořicí 
přístroj); sá l ‘sůl’ — ‘bystrost’, ‘vtip’, srov. Plín. Ň a t. h. XXXI 88: „ergo, 
Hercules, vita humanior sine sale non quit degere, adeoque necessarium 
elementum est, uti transierit intellectus ad voluptates animi quoque 
eximias, sales appellantur, omnisque vitae lepos et summa hilaritas labo
rumque requies non alio magis vocabulo constat. “

4. Přenášení slov značících představy prostorové na představy ča
sové, na př. sp a tiu m  ‘prostor’ ~ ‘doba’, (časová) ‘délka’, ‘lhůta’.

5. Přenášení slov označujících čití jednoho smyslu na počitky jiného 
smyslu (t. zv. synaesthesie, spojování počitků) a na jevy duševní; na př. 
aciitus ‘ostrý’ ~ o zvuku ‘ostrý’, ‘vysoký’ ~ o rozumu ‘bystrý’; du lcis  
‘sladký’ ~ Cic. V err. V 163 nom en dulce liberta tis , B ru t. 121 qu is Theo
phrasto  du lcior?

6. Přenášení slov značících představy konkrétní na představy ab
straktní; na př. déllro  ‘vybočuji z brázdy’ ~ ‘jsem pomatený’.

Některé z metafor má latina společné s jinými ie. jazyky a je možno 422 
je předpokládat již pro ie. prajazyk; jiné vznikly teprve v praitalštině 
nebo v latině samé. Morfologické změny leckde odcizily slovo od jeho 
původu a teprve mluvnickým rozborem nalézáme, jak veliké bohatství 
metafor a vůbec přenesených významů je v slovní zásobě jazyka.

Stará ie. metafora je u slova dom in u s odvozeného od dom us s význa
mem ‘pán domu’ — ‘pán’ (vůbec), srov. δεσπότης, skr. p a tir  dan nebo 
dam pa tih .

Praitalská metafora je na př, ve významu lat. dícere ‘říkati’ proti 
původnímu významu ‘ukazovati’, ‘ukazováním označovati’, zachovanému 
v složeném subst. index; srov. o. deicum  (= dicere), u. deitu  (= dicito); 
u řec. δείκ ννμ ι a skr. d iša ti se tato metafora nevyvinula. Latinská meta
fora je také an im u s, an im a  ‘dech’ ~ ‘duše’, ‘duch’, srov. řec. άνεμος, 
skr. a n iti (= ‘fouká’); podobně sp ir itu s  ‘dech’ ~ ‘duch’; naopak u slova 
fum us se zachoval význam původní právě tak jako u skr. dhum ah  a stsl. 
dym b , kdežto řec. ύ νμ ό ς  je přeneseno na jev duševní.

Při přenášení slova se časem uplatňuje jen ta složka jeho vlastního 423 
významu, pro kterou se to přenášení děje, kdežto ostatní zůstávají ne
uplatněny. Proto se pak může stát, že slovo v přeneseném významu vchází 
i v taková spojení, která se nesrovnávají s jeho celým vlastním význa
mem a jsou k němu v poměru logického protikladu nebo sporu. Tim 
vznikají metafory logicky vlastně nesprávné, zvané katachrése (= zne
užívání, nesprávná užívání). Ve skutečnosti jsou nesprávné jen ty kata-
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chrése, při kterých si poslouchající uvědomuje nesrovnalost metafory 
s vlastním významem slova; kde ten vlastní význam již zanikl nebo ne
přichází na mysl, je možno nalézat jen „etymologické" katachrése.

Skutečné katachrése se asi dopustil básník Albinovanus Pedo, když 
napsal bracchia purpurea candidiora nive, neboť u slova purpureus ne
mohl tak docela vymizet význam nachové barvy, zejména v tak blízkém 
spojeni s adj. candidus; smělá je již metafora Verg. Ecl. 9, 40 ver purpu
reum a Hor. C. IV 1, 10 purpureis oloribus, kde purpureus =  ‘třpytný’, 
‘lesklý’.

Etymologická katachrése je ve spojení aedificare navem, aedificare 
hortos (Cic. Ait. IX 13, 8), aedificare rem publicam (Cic. Fam. IX 2, 5), 
neboť se u slovesa aedificö již necítilo složení z aedes a faciö a jeho vý
znam byl prostě ‘stavěti’; měla-li se vyjádřiti představa ‘stavěti dům’, 
bylo třeba říci domum aedificare; srov. Paul. z F. 12 L. „itaque aedificare 
cum sit proprie aedem facere, ponitur tamen καταχρηστικώς in omni ge
nere constructionis".

Antičtí spisovatelé připouštěli skutečné katachrése poměrně zřídka; 
vnímavý rozbor metafor objevuje ve slohu nejlepších z nich více krás 
než kazů.

424 Přenesený význam se někdy tak ujme, že se stane významem ob
vyklým, usuálním; metafora přestává být metaforou; „metafory umírají 
na svůj úspěch" (Bréal). Kdykoli pak se užije takového slova ve významu 
vlastním, vzniká zdánlivá metafora. Tak je tomu na př. u adj. laetus; 
obvyklý význam je ‘veselý’, ale Verg. Georg. I 1 quid faciat laetas segetes, 
II 520 glancle sues laeti redeunt, III 310 laeta magis pressis manabunt 
flumina mammis nejsou metafory, nýbrž zde je užito laetus ve zvláštním 
a patrně starším významu ‘tučný’, ‘žírný’, který toto slovo mělo v řeči 
venkovských zemědělců; tak i Cato Agr. 61, 2 staví proti sobě ager laetus 
a ager siccus. Podobně adj. fělix má obvyklý, ale přenesený význam 
‘šťastný’; vlastní význam ‘úrodný’, ‘plodný’ je zachován zejména ve spo
jení fělix arbor, srov. Verg. Georg. II 81 ingens exit ad caelum ramis feli
cibus arbos, Ον. Pont. II 10, 51 quoniam régio felicior ista est; srov. D 425 
vlastní význam slov gemma a luxus. Cicero De oř. III 155 nesoudí správně 
o výrazech gemmare vites, luxuriem esse in herbis, laetas segetes, když 
myslí, že byly do zemědělského života přeneseny a že tedy jejich obvyklé 
významy jsou vlastní.

425 Metafora je působivá jen tehdy, jestliže je vlastní význam slova, 
které se přenáší, dostatečně znám a jestliže má náležitou výraznost. Může 
nám tedy naopak pozorování metafor ukazovat, které představy byly 
známé a blízké tvůrci nebo tvůrcům metafor, a takto podávat cenné pří
spěvky k poznání charakteristických složek národní vzdělanosti. Závěry 
takto činěné o jednom národě mají průkaznou platnost tehdy, jestliže 
ono pozorování hledí i k metaforám jiných národů, aby se vylučovaly 
zjevy obecné. Takovým způsobem se zjišťují na př. u Řeků příznačné
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metafory ze života námořnického a sportovního, jako jsou četné metafory 
vycházející od pojmu α γώ ν a jeho terminologie. U Římanů vynikají meta
fory odvozené ze zemědělství a vojenství.

Se zemědělstvím souvisí uvedené již metafory em olum entum  ‘vý- 
melek’ ~ ‘zisk’, laetus ‘tučný’ ~ ‘veselý’, fě lix  ‘úrodný’ ~ ‘šťastný’, delirare  
‘vybočiti z brázdy’ ~ ‘býti pomatený’; dále p ra eva r ica r i (od varicus ‘roz- 
kročitý’) ‘dělati křivé brázdy’ ~ ‘býti tajně dorozuměn s protivnou stra
nou (na soudě)’, srov. Plin. N . h. XVIII 179 arator n is i  in curvus p ra e 
va rica tu r; inde tra la tu m  hoc crim en in  forum ; tr ibu lare ‘vydrolovati obilí’ ~ 
‘trápiti’, ‘soužiti’, na př. Tert. Gnost. 13 qu i in  om n ibu s tribu lem ur, sed  
non coangustem ur podle Pavla II Kor. 4, 8 έν παντί ύλιβόμενοι, άλλ' ον 
στενόχωρουμενοι = Vulg. in  om nibus tr ibu la tión em  p a tim u r , sed  non an
gu stiam u r; r iva les ‘spoluuživatelé (zavodňovací) struhy’ ~ ‘sokové’(ovlast
ním významu Digesta 43, 20, 1 s i in ter riva les, i. e. qu i p e r  eundem  rivu m  
aquam  ducunt, s i t  contentio de usu); cohors (srov. hortus) ‘ohrada pro do
bytek’, ‘dvůr’ (tento význam je zachován v románských jazycích, srov. 
franc. cour, ital. corte) ~ ‘oddíl tábora’, (meton.) ‘oddělení (tábořícího) 
vojska’, ‘kohorta’; m a n ip u lu s ‘hrst (obilí nebo sena)’ ~ ‘odznak vojen
ského oddílu’ (srov. Ov. F . III 115 nn. o době Romulově: . . . sed erat 
reveren tia  faeno, quantam  nunc aqu ilas cern is habere tu as, p ertica  suspensos  
portaba t longa m a n ip lo s , unde m a n ip la r is  n om in a  m iles  habet); pecu n ia  
‘zámožnost záležící v dobytku’ ~ ‘zámožnost’, ‘peníze’; gem m a ‘očko’, 
‘pupenec’ (zvláště na révě) ~ ‘drahokam’; lu x u s ‘volné vyrážení výhonků’
— ‘bujnost’, ‘přepych’ (vlastní význam se udržel zejména v odvozeném 
subst. lu x u r ia ); adj. m atu ru s, souvisící s adv. m ane, vlastně ‘raný’, na
bylo v sadařství významu ‘zralý’, jehož se pak užívá metaforicky, na př.
Ov. M et. VIII 67 anim o m a tu ru s et aevo, Verg. A en . VII 53 fília  m atura  
viro , Liv. II 63 m atu ra  sed itio . V četných přirovnáních, obrazech a meta
forách se vyskytují slova ager, cam pus, su lcus, segěs, fructus, flös, serere, 
arare, su lcare, pascere.

Z vojenského života jsou odvozeny sémantické metafory, na př. tiró  
‘(vojenský) nováček’ — ‘začátečník’; p ra em iu m  (< * pra i-em iom  od emo) 
‘vybraná část kořisti’ ~ ‘odměna’; p rin cep s (< *prim o-caps) ‘beroucí 
první část’, ‘mající první místo’ -*■ ‘předák’; prae to r ‘náčelník (jdoucí 
vpředu)’ ~ ‘(úředník) praetor’; in terva llu m  ‘prostor mezi dvěma koly na 
opevnění’ — ‘mezera’, ‘interval’.

ZMĚNA VÝZNAMU.
Rozdílné významy u jednoho a téhož slova, hledíme-li na jejich sled, 426 

jsou projevem toho, že význam slova není stálý, nýbrž se mění. Mluvíme-li 
o změnách významu slova, pokládáme slovo nepřesně za substanci a vý
znamy za složky jakési jeho výbavy, což se neshoduje s pojetím významu 
vyloženým D 408; ale názornost tohoto způsobu řeči má jisté výhody.
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Změny významu jsou dvojího druhu, kvantitativní a kvalitativní. 
Kvantitativní změna vzniká tím, že k dosavadním významům přibývá 
význam nový nebo že z dosavadních významů některý zaniká. Kvali
tativní změna nastává, jestliže nový význam nastupuje na místo starého, 
který se z užívání ztrácí; jen to je „změna významu“ v plném smyslu 
toho slova. Na př. u slova p ericu lu m  nastala kvantitativní změna vý
znamu, když k staršímu významu ‘zkouška’ přibyl mladší význam ‘ne
bezpečí’; u slova p o n tifex  nastala změna významu kvalitativní, protože 
se ho užívá ve významu ‘kněz’ a ne v etymologickém významu ‘stavitel 
mostu’.

Změny významu — právě tak jako změny hlásek — můžeme po
zorovat a vykládat, ale ne předvídat.

Změny významu zpravidla nenastávají náhle, nýbrž se dějí postupně 
a jsou výsledkem četných jednotlivých úkonů mluvení. Vznikají tak, že 
poslouchající rozumí slovu poněkud odchylně než mluvící, užívá toho 
slova s tou odchylkou sám a ten, kdo ho poslouchá, způsobuje zase od
chylku další. Jen při individuálních metaforách se děje změna významu 
bez takových přechodů.

427 Při zkoumání změn významu jest přihlížeti pokud možná vždy k ce
lému komplexu představ, s kterými pozorované slovo souvisí, a hledati, 
kterým směrem šly změny významu všech příslušných slov. Každá změna 
významu má být vřaděna do souvislosti, do které náleží jakožto složka 
sémantického komplexu; na př. je třeba zkoumat změnu významu slovesa 
děllrare v souvislosti s celým komplexem představ a slov zemědělského 
života, viz D 425.

Veškeré zkoumání změn významu slova musí vycházet od zjiště
ného základu, jímž jsou dějiny slova, a postupovat induktivně. Dějiny 
latinských slov, při nichž jsme odkázáni na nahodilé doklady zachované 
v psaných památkách, mají velké obtíže chronologické. Materiál k těm 
dějinám je třeba vybírat z textů a nikoli ze slovníků, protože plnou funkci 
slova poznáváme jen z větné i další souvislosti. Dějiny slov ukazují, jak 
veliké je množství sémantických možností.

Pro stanovení změn významu je velmi důležité, srovnávat změny 
významu v různých jazycích. Teprve kdyby se při tomto srovnávání 
našly obdobné a pravidelné zjevy, mohla by srovnávací sémantika 
dojít principů a zákonitosti všeho sémantického dění.

428 Hledíme-li na poměr změny významu ke znění slova, pozorujeme, 
že ke změně významu nejčastěji dochází, aniž se znění slova mění. Jen 
v některých případech, kdy hláskoslovnou změnou vznikne u slova tva
rová dvojice, stává se, že k jednomu tvaru přilne jeden význam a k dru
hému jiný. Na př. vedle part. gn a tu s vznikl hláskoslovně tvar n atu s jako 
vůbec gnascor > nascor; slovo n a tu s zůstalo v souvislosti se slovesem 
nascor a jen jeho se užívá jako participia, kdežto starší gnatus se udrželo
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v substantivovaném významu ‘rozenec’, ‘syn’. Vedle subst. bellum se 
udržel jako archaismus jeho starší tvar duellum a obou se užívalo po celou 
dobu starověké latiny s významem ‘válka’; avšak na prahu středověku 
nabyl tvar duellum významu ‘souboj’, patrně proto, že se v něm slyšela 
číslovka duo; odtud franc. duel, ital. duello. Srov. české dívka ~ děvka, 
kůstka ~ kostka.

Římští gramatikové vnášeli někdy do takových dvojic tvarů vý
znamové rozdíly uměle; na př. Caper Vil 99, 11 K „vortex fluminis est, 
vertex capitis".

PŘÍČINY ZMĚNY VÝZNAMU.
Význam slova je souvislost mezi slovem a věcí; význam slova se 429 

mění, jestliže se mění poměr mluvících a poslouchajících bud’ k označo
vaným věcem nebo k jejich jménům, ke slovům samým. Původ toho 
měnění může být buď u věcí nebo u slov, to jest buď se mění věci a jména 
zůstávají nebo věci zůstávají a mění se jména. V případech prvního 
druhu projevuje řeč setrvačnost, konservativnost, v druhém případě 
novotářství; setrvačností se vyznačuje kolektivum, novotářstvím jed
notlivci; kolektivum uchovává jména, i když se věci mění, a naopak jed
notlivci zavádějí nová jména, i když věci zůstávají tytéž. Celkem se mění 
věci rychleji a více nežli jména.

Příčiny změn významu, záležící v poměru mluvících a poslouchajících 
k věcem a ke slovům je označujícím, můžeme nazvat příčinami věcnými. 
Vedle toho však nastává někdy změna významu tím, že na slovo účinkuje 
jiné slovo nebo celá větní souvislost; příčiny toho druhu jsou mluvnické 
(jazykové).

MÉNĚNl VÉCÍ.

Měněním věcí je pro sémantiku to, že jedny věci mizejí z užívání, 430 
jiné do něho přicházejí, nebo že se užívané věci mění kvalitativně.
Ve všech těchto případech dochází ke změnám významu slov.

Jestliže některá věc vymizí z užívání, nemusí nutně vymizet i slovo, 
které ji označovalo, nýbrž stává se, že se slova takto uvolněného užívá 
pro věc jinou a tím se změní jeho význam. Tak na př. u subst. censor byl 
za republikánské doby význam ‘censor’ (úředník); když za doby císařské 
přestala být censura samostatným úřadem, žilo slovo censor dále, ale 
v přeneseném významu ‘(přísný) posuzovatel’, s nímž se vyskytuje již 
u Cicerona Cael. 25 fuit in hac causa pertristis quidam patruus, censor, 
magister, srov. Hor.· Epist. II 2, 110 cum tabulis animum censoris sumet 
honesti, Ad Pís. 174 castigator censorque minorum, Ov. Ex P. IV, 12, 25 
saepe ego correxi sub.te censore libellos, Seneca Contr. exc. III 9, 3 servus 
erilis imperii non censor est, sed minister, Macrobius Sat. I I I13,9 Sallustius,
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g ra v iss im u s alienae lu x u ria e  obiurgator et censor; s tímto významem žije 
toto slovo i v jazycích románských, franc. censeur, ital. censore.

431 Přijde-li do užívání nová věc, která potřebuje svého jména, buď se 
pro ni zavede nové zvláštní jméno, nebo se o ní užívá některého ze slov 
dosavadních v přeneseném a tedy změněném významu. Jestliže se ne
cítí potřeba, aby byla nová věc označena jedním slovem, označuje se 
syntaktickým spojováním slov dosavadních; na př. decem v ir i > decem 
v ir i, tr ib u n i m ilitu m  con su lari potesta te.

Nová jména se tvoří odvozováním od slov vlastního jazyka nebo 
skládáním slov starších, viz D 134; na př. pro republikánský úřad se 
utvořil název consu la tus od slova consu l podle jiných slov na -a tus, viz 
D 153; na označení hostin uspořádaných bohům, jaké se připomínají 
v ňímě od IV. stol. př. Kr., byl utvořen název lectistern ium  ze slov lectus 
a sternere.

Přenesením na novou věc se změnil význam na př. u slova stip en d iu m  
(< * stip i-p en d iu m ), když se ho začalo užívat o mzdě, vyplácené vojákům 
ze státní pokladny, kdežto jinak znamenalo daň placenou penězi.

Setrvačností podržely měsíce Q u in tilis , S e x tilis , Septem ber, Octóber, 
N ovem ber, D ecem ber svá jména, odvozená od číslovek, i pak, když po 
provedeném přesunutí Začátku roku s 1. března na 1. leden etymologický 
význam těchto jmen se přestal shodovat s jejich pořadím v občanském roce.

Na jmenování věci přejaté z ciziny působí velmi často i cizí její jmé
no, jež se někdy prostě přejímá v původním znění nebo s upravenou 
koncovkou, na př. ph ilo soph ia , theatrum , essedum , viz D 132, jindy se 
i v kmeni přizpůsobuje některému slovu domácímu t. zv. lidovou etymo
logií; na př. řecké slovo ορείχαλκος, jehož první složkou je slovo όρος 
(= ‘hora’), se změnilo v latině v aurichalchum  přizpůsobením ke slovu 
a u ru m  (složka au ri- byla přejata z komposit jako au rifex , auricolor a pro 
přechýlení do neutra byla vzorem jména kovů aes, aurum , argentum , 
p lu m bu m  a pod.).

Někdy se podle vzoru cizího slova utvoří nové slovo domácí anebo 
význam staršího domácího slova se podle něho obmění; tím vzniká t. zv. 
kalk. Mezi kalky náleží skoro všechna musická, rétorská a gramatická 
těrminologie latinská, vzniklá pod vlivem řecké theorie; na př. num erus  
=  ‘rytmus’ podle άριΰμός, (sonus) acu tus — g ra v is podle οξύς — βαρύς, 
accentus ~ προσω δία, c ircu itu s ~ περίοδος, m em brum  ~  κώ λον, incisum  ~ 
κ όμ μ α , prön óm en  ~ αντω νυμία , casus ~ π τώ σ ις .

MĚNĚNÍ JMEN.
432 Ke změnám významu slov dochází i tehdy, jestliže se pro věci, které 

zůstávají tytéž, volí ze zásoby slov jiná jména místo jmen dosavadních; 
tato nová jména při tom nabývají nových významů. Takto nabylo nového 
významu slovo testa, původně ‘nádoba’, když se přeneslo na lebku (calva);
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v jazycích románských žije již jenom tento přenesený význam ‘lebka’, 
‘hlava’, srov. franc. téte, ital; testa. Je otázka, proč se jazyk nespokojil 
označováním lebky slovem calva.

Při užívání slov nezáleží toliko na obsahové stránce jejich významu, 
nýbrž také na stránce citové. Jako se k představám věcí přidružují city, 
příjemnost nebo nepříjemnost, láska nebo nenávist, obdiv nebo pohrdání, 
hněv nebo strach, chlouba nebo stud, tak mají i slova silnější nebo slabší 
citový přízvuk. Různá slova pro touž představu mívají různé citové 
přízvuky.

Podle citového poměru k věci vzniká při řeči dvojí snaha; bud’ chce
me věc slovním vyjádřením zdůraznit, posunout do popředí, udělat ná
padnou, nebo ji chceme co možná potlačit a zakrýt. Slovní vyjádření, 
kterým se věc zdůrazňuje, je výrazné, expresivní; jeho opak je slovní 
vyjádření tlumí v é.

Výraznost.

Výraznost v řeči je tím větší, čím silněji se v ní uplatňuje citová 433 
stránka vedle stránky obsahové; zvláště výrazná bývá řeč lidová, řeč bá
snická a za jistých okolností každá hovorová řeč v stavu rozčilení. Vý
raznost je znakem osobité mluvy, a to od mluvy básnické až po úmyslně 
výraznou mluvu společenských skupin, t. zv. slang, jako je na př. 
zvláštní mluva studentská.

Výraznost se může projevovat ve všech stránkách jazyka, v útvaru 
slov, syntaxi a ovšem zejména ve volbě slov; viz na př. D 170 o expresiv- 
ním zdvojování souhlásky; k tomu přistupují hlasové prostředky a posuň
ky. Všechny jednotlivé prostředky těchto druhů pozbývají při častějším 
užívání na své působivosti a bývají vystřídávány prostředky novými; 
toto znehodnocování výrazných prostředků má původ v tom, že se poslu
chač nedostatečně vciťuje do té nálady, v které mluvící užívá toho a 
onoho prostředku výraznosti, a sám pak užívá výrazu původně expresiv- 
ního s menší citovostí nebo i docela věcně; viz D 426. Tak i jednotlivá 
slova se častým užíváním „otírají", jejich původně zvláštní významy se 
stávají obecnými a citovost v nich úplně ustupuje věcnosti; tu kdo se 
chce vyjádřit výrazně, volí pro touž věc slovo nové, a má-li novotářský 
uživatel toho nového slova dostatečnou autoritu, dochází u toho slova 
k sémantické změně.

Na př. obecné slovo pro ‘jísti’ bylo esse (edere); v řeči lidové byla však 
ta činnost výrazně vyjadřována slovesem manducare, odvozeným od adj. 
manducus (k mandó ‘žvýkám’) ‘žvýkavý’, ‘žravý’, jímž se označoval ko
mický typ představovaný o hrách panákem s velikými čelistmi, široce 
otevřenými ústy a hlučně cvakajícími zuby (Paulus z F. 115, 20), srov. 
Plaut. Rud. 535 n. Charmides: Quid, si aliquo ad ludos me pro manduco 
locem? Labrax: Quapropter? Charmides: Quia pol clare crepito dentibus; 
slovesa manducare (manducari), jež znamená původně ‘žvýkati’, užil ve 
významu ‘jísti’ císař Augustus, z jehož dopisu cituje Suetonius Aug. 76
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větu qui in balineo demum post horam primam noctis duas buccas (var. 
bucceas, ‘sousta’) manducavi priusquam ungui inciperem; ve vulgární la
tině se stalo manducare obecným výrazem pro ‘jísti’, jak je vidět i z ro
mánských jazyků, srov. franc. manger, ital. mangiare. Podobně se stalo 
v řečtině τρώγω ‘hryžu’ vlastním slovem pro ‘jím’; v tomto smyslu již 
Demosth. XIX 197 ταύτην (την γυναίκα) πίνειν και τρώγειν ήνάγκαζον, 
zejména však v hellenistická řečtině, na př. v Novém Zákoně Jan 6, 56 
d τρώγων μου την σάρκα καί πίνων μου τό αίμα εν έμοί μένει, κάγώ εν αύτω.

Expresivním výrazem bylo původně slovo nihil < *ne hílom, ob
sahujíc podobně jako čes. ani zblo (< stéblo) popření nepatrné věci (co 
vlastně znamenalo hilum, nevíme), kdežto v řeckém ούδέν je popřeno εν 
a v čes. nic stčes. genitiv čso (= novočes. čeho). Ale ačkoli samo hilům 
bylo v užívání, na př. Lucr. IV 515 et libella aliqua si ex parti claudicat 
hilum, III 220 nec defit ponderis hilum, výraz nihil ztratil svou Podstat
nost a k tomu se ,,otřel“ i po stránce hláskové; kde šlo o výraznost, 
bylo třeba volit slova jiná, jako na př. Plaut. Most. 408 vyjadřuje před
stavu ‘nic na tom nezáleží’ slovy pluma haud interest místo nihil inte
rest; srov. franc. ne . . . pas vl. ‘ani krok’, ne . . . point vl. ‘ani bod’. 
Expresivními synonymy s adverbii valde, admodum se stávají adverbia 
vehementer, insanum (Plaut. Most. 761 [aedes] exaedificatas insanum bene) 
a pod., srov. čes. ‘hrozně’, ‘úžasně’, ‘náramně’, ‘báječně’, ‘šíleně’ a pod.

Románské jazyky poskytují mnoho příkladů svědčících, že se ve vul
gární latině namnoze užívalo výraznějších slov a tvarů nežli v spisovné 
mluvě doby klasické. Kromě uvedeného slovesa manducare ~ esse (edere) 
náleží sem bucca ~ os, srov. franc. bouche, ital. bocca (ós do románských 
jazyků nepřešlo). Sloveso ducere bylo ve vulgární latině zatlačeno slove
sem minare, venkovskou a lidovou variantou slovesa minari, která měla 
význam ‘hroziti poháněnému dobytku křikem a ranami a tak jej říditi’; 
do jazyků románských přešlo toto minari s obecným významem ‘vésti’ 
místo ducere, srov. franc. mener, ital. menare.

Prostředkem výraznosti mluvy bylo také užívání deminutiv místo 
slov základních. Také tu svědčí románské jazyky, jak byla deminutiva 
rozšířena ve vulgární latině a jak vedle nich slova základní namnoze 
mizela z živé řeči. Název pro ‘ucho’ v románských jazycích je pokračová
ním lat. auricula > oricla a nikoli auris, srov. franc. Voreílle, ital. orecchio; 
podobně ‘koleno’ franc. genou (stfr. genouil), ital. ginocchio z lat. genucu- 
lum (~ genu), ‘beránek’ franc. agneau z lat. agnellus (~ agnus), ‘nůž’ 
franc. couteau, ital. coltello z lat. cultellus (~ culter); ‘sít” franc. réseau 
(stfr. résel) z lat. reticellum (■» rete).

Výraznosti se dosahovalo také užíváním plurálu místo singuláru, 
kde nešlo o vyznačení mnohosti. Následkem toho je, že se některá slova 
románských jazyků zakládají na latinském tvaru plurálním a ne singu
lárním, a to u neuter, kde byl přechod od plurálu na -a k singuláru fem. 
na -a usnadněn stejností koncovky a namnoze byl proveden již v pozdní 
vulgární latině samé; srov. D 206 a 224. Tak vzniklo franc. la feuille
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‘lupen’, ‘list’ z pozdně lat. fem. folia, ae a toto z kolekt. pův. pl. folia, 
franc. la joie, ital. gioja z lat. pl. gaudia, franc. la lěvre z lat. pl. labra 
(ale ital. labbro z lat. sg. labrum); srov. franc. la force, ital. forza z lat. 
pl. fortia (vl. ‘statečné činy’, ‘projevy síly’, odtud ‘síla’, na př. Commod. 
Apol. 40 [deus] demonstravit fortia Pharaone decepto).

U čísel se projevuje výraznost užíváním určité číslovky o počtu ne- 436 
určitém, a to číslovky nižší o malém počtu, vyšší o velikém počtu. Na př. 
Plaut. Trin. 963 Charmides: heus, Pax, te tribus verbis volo (‘na slovíčko! ). 
Sycophanta: Vel trecentis (srov. Mil. 375 sed paucis verbis te volo, Palae- 
strio); o velikém počtu zvláště sescenti a mille, též centum; na př. Plaut.
Trin. 791 sescentae ad eam rem causae possunt conligi; Cic. Verr. 1, 125 
possum sescenta decreta proferre, Att. VII 2, 3 venio ad epistulas luas, 
quas ego sescentas uno tempore accépi; Ter. Andr. 946 ex ipsa audivi mi
ttens; Cat. 35, 8 n. quamvis candida mittes puella euntem, revocet; Cic.
Att. XIV 9, 2 mori mittens praestitit quam haec pati; Sest. 123 mittens 
revocatum est; Verg. Aen. IV 701 (Iris) mille trahens varios adverso sole 
colores; Hor. C. III 7, 12 (nuntius) temptat mille vafer modis; Liv. II 28, 4 
nunc in mille curias contionesque . . . dispersam et dissipatam esse rem 
publicam; Ter. Heaut. 881 ut nil credas intellegere nisi idem didumst cen- 
tiens; Cic. Verr. 2, 27 cohors tota illa, quae plus mali Siciliae dedit, quam 
si centum cohortes fugitivorum fuissent; Hor. C. II 14, 26 Caecuba . . . 
servata centum clavibus.

U sloves se projevovala výraznost zejména užíváním iterativ a in- 437 
tensiv, viz D 165, místo sloves základních. O rozšířenosti tohoto druhu 
sloves ve vulgární latině svědčí, že namnoze přešla do jazyků román
ských, kdežto slovesa základní vyšla z užívání. Tak ‘zpívati’ franc. chan- 
ter, ital. cantare z lat. cantáre (~ canere), ‘pomáhati’ franc. aider, ital. 
ajutare z lat. adiutáre (~ adiuváre), ‘zapomínati’ franc. oublier z lat. 
*oblitáre (~ oblivisci), ‘odvažovati se’ franc. oser z lat. *ausáre (~auděré).

Tlumí vost.

Opakem snahy po vyjádření výrazném je snaha po vyjádření ne- 438 
výrazném, tlumivém; také ta bývá příčinou, že se význam slov mění.

Na některém stupni společenské vzdělanosti vzbuzují jisté věci sil
nou nelibost, stud nebo bázeň, a tyto city se pak přidružují i ke slovům 
ony věci vyjadřujícím. Tak se stávají některá slova nelibými nebo hrozi
vými, a kdykoli je potřebí o oněch věcech mluvit, volí se pro ně jiná slova 
podle podobnosti představ nebo podle jejich objektivní a pojmové sou
vislosti, a to taková/u kterých je citový přízvuk co nejmenší; toto tlu- 
mivé vyjadřování je eufemismus. Ovšem když se takového tlumivého 
slova užívá častěji, stává se vlastním názvem pro onu představu, nastává 
změna jeho významu a slovo nabude nelibé citové výraznosti, které dříve 
nemělo; pak je třeba je nahrazovat zase slovem jiným.



226

Potřeba tohoto tlumivého vyjadřování se cítí různě v různých do
bách, v různých společenských vrstvách a v různých slozích slovesných 
projevů.

439 Cit studu je důvodem tlumivosti zejména při představách souvisících 
s fysiologickými úkony vyprazdňování a s životem pohlavním; na primi
tivním stupni vzdělanosti se však i v životě pohlavním silně uplatňuje 
cit bázně.

O eufemismech tohoto druhu vykládá Cicero Fam. IX 22, vycházeje 
od myšlenky „placet Stoicis suo quamque rem nomine appellare"; z jeho 
příkladů uvádíme, že za jeho doby slovo penis bylo „in obscenis" (i když 
jmenuje věc „tectius" než jiné slovo, patrně mentula), ač to bylo dříve 
synonymum s cauda, že violat je snesitelný výraz o zprznění panny, že 
ánus je „alienum nomen" zastupující „suum nomen" (podex), že výraz 
liberis dare operam „honeste dicitur"; „in verbis honestis obscena po
nimus". „Et quidem iam etiam non obscena verba pro obscenis sunt; 
batuit, inquit, impudenter, depsit multo impudentius; atqui neutrum est 
obscenum."

Slovo meretrix se stalo vlastním názvem nevěstky, ač má etymolo
gický význam širší ‘ta, která si vydělává’; proti scortum to byl eufe- 
mismus. Místo penis se užívá eufemismu ,,virilis pars" nebo substanti- 
vovaného adjektiva pl. virilia. Eufemismus bylo původně i sloveso coire 
a subst. coitus. Původní význam slova latrina < lavatrina byl ‘umy
várna’; označovala se jím malá, tmavá místnost určená k mytí, jíž se 
používalo také jako záchodu; když se pro lépe vybavenou koupelnu ujalo 
slovo balineum > balneum přejaté z řec. βαλανεΐον, stalo se subst. latrina 
vlastním názvem pro ‘záchod’. Eufemistický název pro ‘záchod’ je pak 
sěcessus, na př. Vulg. Mat. 15, 17 omne quod in os intrat, in ventrem vadit, 
et in secessum emittitur (překlad řeckého εις άφεδρώνα, srov. Mar. 7, 19).

Mnoho eufemismů se tvoří v t. zv. jemném nebo společensky zdvoři
lém slohu, kde cit brání nazvat věc jejím pravým jménem; užije-li se 
přece takového pravého jména, omlouvá se to užití rčeními ve smyslu 
čes. ‘s odpuštěním’, lat. veniam (honórem) praefor.

440 Víra v kouzelnou sílu jména působí na primitivním stupni vzděla
nosti, že se cit bázně přidružuje i k vlastním jménům představ, na 
které se myslí s obavou. Ve vědě o náboženství se označují takové před
stavy názvem „tabu". Tabu je věc, zvíře nebo rostlina, která se v pri
mitivním náboženství pokládá za spojenu s jistými silami; posvátná bá
zeň před tou věcí se přenáší i na její jméno, a kdykoli je třeba o té věci 
mluvit, volí se pro ni slovo jiné. Tak se stává, že jistá slova jsou z užívání 
vyloučena, a to buď u jednotlivců nebo u skupin, buď navždy nebo pro 
určité doby a určité příležitosti. Tak na př. v jazycích slovanských, balt
ských a germánských vymizelo ie. jméno pro medvěda, jež je v lat. 
ursus, řec. άρκτος skr. rkšah; slovanské jméno, čes. medvěd, znamená 
vlastně ‘zvíře, které jí med’, litevské lokys = ‘lízal’, německé Bar = ‘der
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Braune’; v ruských pohádkách se užívá o medvědu vlastních jmen osob
ních, na př. Míša, Miska, Michajlo Toptggin, Michajlo Ivanovič a j. 
Takovým způsobem nastala u slov medvěd, lokys, Bár změna významu. 
Také pro představu hada se nezachovalo jedno původní ie. slovo, jež 
je v lat. anguis a v čes. užovka (z QŽb); ale i v latině se toto vlastní slovo 
nejčastěji nahrazuje buď slovem serpens =  ‘plazící se’, ‘plaz’ nebo vipera 
snad < *vivipera =  ‘rodící živá mláďata’; čes. had souvisí se slovy ‘ohyzd
ný’, ‘ohavný’, rus. gadkij, a znamená ‘ohavné zvíře’. Eufemismus je i slovo 
sinister pro pojem ‘levý’ vedle starých slov laevus, srov. λαι(Γ)ός, a 
scaevus, srov. σκαι(Τ)ός; pro zlověstnou levou stranu mají ie. jazyky 
mnoho rozmanitých „krycích" názvů, kdežto blahověstná pravá strana 
se skoro ve všech označuje slovem s kořenem *deks-, srov. dexter, δεξιός, 
skr. dakšiyah, stsl. desbm (csl. desnica =  ‘pravice’); srov. řecké eufe- 
mismy pro pojem ‘levý’ άριστερος, ευώννμος (toto zvláště ve vojenství: 
ενώννμον κεράς). Často se eufemismem vyjadřují pojmy mori, mors; na př. 
dě vitá decedere, odkud i samo děcědere znamená ‘zemříti’, cědere (discedere) 
ě vitá, (ě) vitá excedere, animam effláre, diem supremum obire, odkud 
v témž významu i samo obire; obitus, excessus vitae (ě vita), discessus 
ě vitá, finis vitae, exitus vitae, fátum. V křesťanské latině se užívá substan- 
tivovaných adjektiv máius nebo malignus místo subst. diabolus.

MLUVNICKÉ PŘÍČINY ZMÉNY VÝZNAMU.
Význam slova se mění někdy proto, že je slovo vystaveno účinku 441 

jiného slova, s kterým se sdruží buď pro podobnost znění nebo z jiné 
příčiny. Na př. slovo duellum, jež po celý starověk má význam ‘válka’ 
a jehož se v tomto tvaru básnicky a archaicky užívalo vedle jeho běž
ného tvaru bellum, nabylo v středověké latině významu ‘souboj’ tím, že 
připomínalo číslovku duo; tato „lidová etymologie" vznikla již v staro
věku: Paul. z Festa 58, 20 L. ,,duellum bellum, videlicet quod duabus 
partibus de victoria contendentibus dimicatur".

Jindy nastává přesunování a posléze i změna významu působením 
větní souvislosti, v které se slovo vyskytuje. Bývá to zejména u slov, 
která pro svou malou věcnou obsažnost snáze tomu působení podléhají, 
jako jsou některá příslovce a spojky. Takto nabylo adv. magis ‘více’ 
významu ‘spíše’, pak i odporovacího ‘nýbrž’ a konečně ‘ale’, jejž mají 
slova z něho vzniklá v jazycích románských, srov. franc. mais, ital. ma; 
na př. Cat. 68, 30 id, Mani, non est turpe, magis miserumst; Sall. Iug.
96, 2 (o Sullovi) ipse ab nullo repetere (sc. heneficia), magis id laborare, 
ut illi quam plurumi deberent. Opravné magis se leckdy přidružovalo k od- 
porovacím nebo jiným spojkám; na př. Cat. 66, 86 nn. namque ego ab 
indignis praemia nulla peto; sed magis, o nuptae, semper concordia vostras 
semper amor sedes incolat adsiduos (kde nuptae je v protikladu proti in
dignis); Sali. Iug. 107, 3 nihil dolo factum, ac magis calliditate Iugurthae;
Ov. Met. XV 771 nn. quae videam natum . . . bella cum Turno gerere, aut, 
si vera fatemur, cum Iunone magis?



DOSLOV.
Tyto „Doplňky" chtějí doplniti Latinskou mluvnici pro střední školy, 

jejíž první díl, obsahující hláskosloví a tvarosloví, napsali Otakar Jiráni 
a Bohumil Ryba, druhý díl, skladbu, autor těchto doplňků. Chtějí doplnit 
ji tak, aby celek podával kromě základní nauky o latinském jazyce také 
širší a hlubší poučení o jeho jevech podle poznatků vědecké mluvnice 
historické. Rejstřík je společný k oběma svazkům a bude připojen k svaz
ku druhému.

Jsou to v podstatě mě akademické přednášky o latinské mluvnici. 
Počal jsem psát tuto knihu v listopadu r. 1939 jako náhradu těch předná
šek se vzpomínkami na své posluchače; doufám, že ji s porozuměním při
jmou oni i jiní studující klasické filologie a že v ní budou hledat poučení 
i středoškolští učitelé latiny.

K zdokonalení tohoto díla mi přispěli svými odbornými radami kole
gové Václav Machek, Bohuslav Havránek a Vladimír Buben; prof. Machek 
kromě toho provedl pečlivou revisi sazby. Srdečně jim děkuji za tuto po
moc. Děkuji také Jednotě českých fdologů v Praze, že byla ochotna tuto 
mou práci vydat, a Průmyslové tiskárně v Praze za vzornou práci typo
grafickou, jež byla namnoze velmi nesnadná.

Y Brně 20. prosince 1944. F. Novotný.

Postscriptum. Tato kniha, napsaná za nejhoršího útisku všeho českého 
života, vychází v době osvobozeni, kdy se české vědě vrátila volnost slova 
mluveného i psaného. Nyní by ji bylo možno vydat jako vysokoškolskou 
učebnici latinského jazyka á tak ji označit i v titulu. Přesto ji ponechá
vám krycí jméno „Doplňky". Činím tak hlavně proto, že podle mého 
mínění jsou v upomínkách na minulé ponížení účinné podněty k uvědo
mělé práci pro přítomnost i budoucnost. Svoboda se nezískává jednou 
pro vždy; trvá jen tehdy, když je stále a stále dobývána.

V Brně 8. června 1945. F. N.
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