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■ SUMMARY
The Loss of the Greek Infinitive and the Development 
of the Future Formations in the Late Medieval 
and Early Modern Periods

While the infinitive gradually gave way to other grammatical categories since 
the Hellenistic period, it stayed productive through the Middle Ages in the 
formation of the future tense. We have shown on the vernacular texts from the 
late Medieval and early Modem periods (14th to 17th centuries) that in this 
span of several centuries we can find examples of various periphrastical fu
ture forms, which in many cases were in use simultaneously, based on the 
subjunctive or infinitive combined with the verb OeZco. The future tense form 
GéÁcú 4- infinitive survived even into the 19th century when it was eventually 
completely replaced by the modern form 0á + subjunctive.

Laryngální teorie a vývoj 
laryngál v latině a řečtině*
LUCIE PULTROVÁ (Praha)

v posledním několika desetiletích došlo na poli indoevropské srovnávací 
jazykovědy k poměrně bouřlivému vývoji, který se nezbytně promítá i do vý
kladů historické gramatiky jednotlivých indoevropských jazyků. Vzhledem 
k tomu, že jedinou českou příručkou k historické gramatice latiny je gramati
ka Fr. Novotného z let 1946 a 1955,’ a co se řečtiny týče, je situace dokonce 
ještě horší,2 jsou dnes čeští studenti odkázáni při studiu historické gramatiky 
a vývoje latiny a řečtiny pouze na cizojazyčné příručky (z velké části již rov
něž zastaralé, nereflektující moderní indoevropeistické teorie), dílčí studie 
a výklad vyučujících.

Zřejmě nejvýznamnější zásah do tradičních výkladů indoevropského hlás
kosloví, slovotvorby i morfologie znamenala tzv. laryngální teorie. Ačkoli má 
své kořeny již v osmdesátých letech 19. století, přesto k jejímu plnému prosa
zení došlo až v druhé polovině století dvacátého a zmíněné české příručky s ní 
dosud nepracují. Tento článek tak chce pomoci zmírnit tento neradostný stav 
a alespoň dočasně - dokud nebudou sepsány nové, systematické latinské a řec
ké historické gramatiky - tuto mezeru zaplnit. Přináší základní informace 
o vzniku laryngální teorie, o povaze laryngál a o jejich vývoji v latině a v řeč
tině. Je však třeba mít na paměti, že celá teorie se dodnes dopracovává, badate
lé i nyní přicházejí stále s novými rekonstrukcemi a novými řešeními, a proto 
je nutné počítat s tím, že výsledky nejsou definitivní a že zejména údaje uspo
řádané v bodě III mohou i během poměrně krátké doby opět zastarat.

* Článek vznikl v rámci výzkumného záměru MSM 0021620825 „Jazyk jako lid
ská činnost, její produkt a faktor“.

‘ Fr. Novotný, Latinská mluvnice pro střední školy, díl třetí: Doplňky, svazek prv
ní: Hláskosloví a nauka o slově, Praha 1946; Fr. Novotný, Historická mluvnice latin
ského jazyka, svazek druhý: Skladba - nauka o slohu - přehled dějin latinského jazy
ka, Praha 1955.

2 Samostatná systematická historická gramatika řečtiny v češtině neexistuje a je
diné, na co lze studenty odkázat, jsou některé historicky orientované odstavce v rámci 
příručky J. Niederle - V. Niederle - L. Varcl, Mluvnice řeckého jazyka, Praha 1974.
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I. Vznik a vývoj laryngální teorie
Tzv. laryngální teorie znamenala v indoevropské srovnávací jazykovědě 

skutečný zvrat a výrazný posun od tradičních výkladů, neméně inspirativní 
a zaznamenáníhodný je ovšem již samotný její vznik. U něho stál totiž pouze 
jedenadvacetiletý budoucí významný jazykovědec Ferdinand de 
Saussure (1857-1913) a jeho čistě teoretická hypotéza? všiml si, že ab- 
lautové alternace, kdy se v kořeni v různých tvarech střídá dlouhý vokál 
a krátký vokál, zcela korespondují s ablautovými alternacemi typu ei - i, eu - 
w, er - / apod., např. skr. jéman- (e' < ei), „vítězný“ - jitá-, „přemožený“ ~ 
řec. oTČtptDV - ototó^- Z toho vyvodil, že to, čemu říkáme dlouhé vokály, 
jsou původně vlastně svého druhu diftongy, vytvořené z vokálu e + jakéhosi 
dalšího elementu nejasné fonetické hodnoty, tedy:

plný stupeň zánikový stupeň

eu u
r

eX X
Saussure nazval tento element „coefficient sonantique“ a pod vlivem toho, že 
rozlišujeme dva základní ablautové vokály (e/o), postuloval rovněž dva „koe
ficienty“, které označil Ä a Ö Jejich vývoj ve styku s oběma ablautovými vo
kály stanovil takto:

eA > ä 
oA> Ö 
^Q> Ö 
oO> Ö

Pokud jde o dlouhý vokál ě (TÍOripi - 0€tó^), Saussure předpokládal, že je 
téhož původu jako ä (< eA), ovšem nedokázal přesvědčivě určit, za jakých 
podmínek se daná kombinace vyvinula tím a za jakých oním způsobem.

V tomto posledně jmenovaném bodě dopracoval Saussurovu teorii dánský 
jazykovědec Hermann Möller (1850-1923), který je i původcem 
termínu „laryngály“ (k tomu více níže v bodu II). Möller odmítl, že by ie. 
a bylo téhož původu, a správně zdůraznil nutnost předpokládat třetí „koe

’ Viz Saussure 1887: 134nn. (vydání z roku 1887 je pouhou reprodukcí vydání 
z roku 1878).

Saussure ve skutečnosti dnešní e označoval jako a^, o jako a^-, pro lepší přehled
nost se zde držím současného úzu.
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ficient“, *£■ (ě < eE).^ Díky Mollerovi došlo i k dalšímu precizování této teo
rie: podle Saussurovy hypotézy může vlastně krátké a vycházet pouze z *A, 
tj. zánikového stupně skupiny eA‘, Möller však na základě analýzy slovesa 
agó, kde rekonstruoval v kořenné slabice plný stupeň, navrhl následující ře
šení: stojí-li Saussurovy „koeficienty“ naopak před vokálem, mají jiný účinek 
- následující vokál příslušným způsobem „barví“, ale nedlouží, neboli Ee > e, 
Ae> a,0e> o (tj. agó < *Aeg'-).^

Kromě Saussura a Mollera je třeba zmínit ještě jednoho badatele, který se 
významnou měrou zasloužil o zpřesnění a systematičtější zpracování laryn
gální teorie v jejích počátcích, o generaci mladšího Francouze Alberta 
C u n y h o (1870-1947). Ten se zabýval především fonetickou povahou 
Saussurových „koeficientů“ (k tomu více níže v bodu II), ale položil též - 
opíraje se o laryngální teorii - základy teorie indoevropského kořene, jíž se 
později proslavil Émile Benveniste (1902-1976).

Triumfálním rokem pro laryngální teorii, a ostatně pro celou metodu vnitf- 
ní rekonstrukce, na níž - a pouze na níž - byla laryngální teorie dosud založe
na, byl rok 1927. Polský jazykovědec Jerzy Kurylowicz (1895- 
1978) publikoval studii, v níž ukázal, že chetitština zachovala na místech re
konstruovaného *4”^ hlásku h (např. chet. pahs-, „chránit“, odpovídá lat. 
páscó', chet. hantezzi-, „první“, odpovídá lat. ante ad,).^ Z hypotézy se tak díky 
tomuto objevu stal vědecký fakt.^

Laryngální teorie, jak již bylo naznačeno, se prosazovala postupně^^ a ani

5 Möller 1879: 151.
Möller 1906: 256n. Ještě jeden významný účinek byl laryngálám připsán již 

„první generací laryngalisiů“ - o jeho definování se zasloužil sám Saussure: v roce 
1891 v přednášce navrhl (bohužel ale nezpracoval písemně), že skr. th je v některých 
případech původně *z ve spojení s laryngálou. Tento možný efekt laryngály se vymy
kal z nej původnějších představ o laryngálách, podle nichž měla laryngála ve skupině 
CHV pouze ovlivnit („zabarvit“) následující vokál a sama vypadnout, účinek na kon
sonant se nepředpokládal.

Kurylowicz (1927: 95) navrhl užívat namísto *£, *A, *0 znaků *^2,
8 Na druhou stranu Kurylowicz přiznává, že existují i slova, kde je a- na počátku

slova ve všech jazycích, a pro tyto případy navrhl „novou“ laiyngálu která měla 
mít rovněž na svědomí skr, th {y '\7. výše pozn. 6). Naopak případy jako chet. hastai - 
lat. os nepovažoval Kurylowicz za důkaz dochování laryngály v chetitštině (rekon
struoval totiž *^2^-). To bylo později dezinterpretováno a v některých příručkách 
a studiích se můžeme setkat s mylnou informací, že Kurylowicz v chetitštině objevil 
doklady laryngál *3^ a *3^ (tento foném bývá označován hh).

Kurylowicz se věnoval laryngální teorii soustavně, publikoval několik studií 
a v roce 1935 ji souborně vyložil v kapitole „Sur les elements consonantiques disparus 
en indo-européen“ (s. 27-76) v knize Études indoeuropéennes, I, Krakow.

Např. ještě v nejobsáhlejší latinské Leumannově gramatice vydané v roce 1977
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dnes zdaleka není jednomyslně přijímána. V průběhu času bylo navíc navrže
no mnoho různých inovací tradiční laryngální teorie, uvažovalo se o různém 
počtu laryngál (od 1 do 10) a připisovaly se jim různé efekty, dnes se ale vět
šina badatelů drží spíše původní představy o třech laryngálách a jejich vývoji. 
Kdybychom měli tedy v jednom odstavci shrnout, co laryngální teorie v té 
podobě, jak byla navržena Saussurem, dále zpracovávána zejména Mollerem, 
Cunym a později Kurylowiczem a Benvenistem, vlastně přinesla, pak je na
místě říci především následující: laryngální teorie zásadním způsobem zjed
nodušila praindoevropský vokalický systém, který redukovala vlastně jen na 
dva ablautové vokály e/o. Všechny ostatní indoevropské vokály (dlouhé vo
kály, krátké či,*’ /, u) jsou jen kombinace e/o s laryngálou nebo zánikové stup
ně těchto hláskových skupin, resp. diftongů ei, eu. Toto zjednodušení umož
nilo zároveň výrazně systematičtější výklad indoevropského ablautu a morfe- 
matické struktury indoevropských slov.

II. Fonetická povaha laryngál
Jako teoretická konstrukce je laryngální teorie nesmírně přesvědčivá a má 

povahu velmi dobré vědecké teorie: výrazně totiž zjednodušuje dosud užíva
ný systém. Co však bylo od počátku sporným momentem této teorie, je sku
tečná fonetická povaha těchto konstruktů. Původní Saussurova představa byla, 
že hlásky, které se ve spojení s ablautovými vokály vyvinuly v dlouhé voká
ly, musely mít charakter polovokálů. Möller oproti tomu považoval Saussu- 
rovy „koeficienty“ za konsonanty; podle jeho předpokladu se mělo jednat 
o guturály (úplně zpočátku je nazýval glotály) podobné těm, které se vysky
tují v semitských jazycích (tímto chtěl podpořit svou teorii o blízké příbuz
nosti indoevropských a semitských jazyků). Ve svém slovníku z roku 1911 
pak poprvé užil názvu „laryngály“.Další argumenty pro konsonantickou po
vahu „laryngál“ připojil vzápětí Cuny (1912).

se na s. 40 dočteme: „Für eine Darstellung der lateinischen Grammatik sind diese Theo
rien um das vokalische und die konsonantischen Schwä (die Laryngale) an sich ent
behrlich; doch mußten sie erwähnt werden, da manche Forscher [...] auch bei Etymo- 
logisierung von lat. Wörtern sich dieser Symbole zu bedienen für angemessen halten.“

” Otázka, zda skutečně neexistovalo původní indoevropské *0, patří dodnes 
k nejspomějším otázkám indoevropské srovnávací jazykovědy.

Tato část stati (bod II) nás staví před následující terminologický problém: 1 a - 
r y n g á 1 a je fonetický termín, který se užívá k označení hlásky hrtanové (řec. 
Xdptiyf = hrtan); zároveň se však pojem „laryngály“ ustálil jako nástupce původního 
Saussurova termínu „coefficients sonantiques“, ačkoli, jak bude zřejmé z dalšího vý
kladu, se dnes tyto hlásky za skutečné fonetické laryngály již nepovažují. Proto budu 
dále v tomto bodu užívat termínu „laryngála“ v uvozovkách jako pouhého pojmeno-
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O konsonantické povaze „laryngál“ se dnes víceméně nepochybuje, ovšem 
diskuse o tom, jakého druhu tyto konsonanty ve skutečnosti byly, probíhá 
dosud. V roce 1993 byla uspořádána právě k této otázce debata na konferenci 
v Kodani,‘^jejímiž hlavními protagonisty byli R. S. P. Beekes, J. E. Rasmus
sen a J. Gippert. Na obecné charakteristice těchto hlásek se všichni shodují: 
jednalo se o okluzivy nebo frikativy tvořené v zadní části ústní dutiny nebo 
hltanu,’'* mírně odlišné názory však mají, pokud jde o jemnější charakteristi
ku jednotlivých „laryngál“. Výsledky debaty lze stručně shrnout následovně: 
*hj‘. První „laryngála“ je již tradičně považována za „laryngálu“ s nejmenším 

účinkem na okolní hlásky. Proto se všichni tři badatelé shodují na tom, 
že se jedná o neznělou glotálu, podle Beekese a Gipperta okluzivu, podle 
Rasmussena frikativu: představuje si tedy tuto hlásku jako /h/ a její půso
bení na okolní hlásky jako slabou aspiraci.

*/1^: Druhá „laryngála“ měla bezpochyby na okolní hlásky větší vliv než
„barvila“ vokál e na a a podle některých badatelů měla zároveň schop
nost měnit předcházející i následující okluzivu na aspirátu.’^ O frikativní 
povaze „laryngály“ nepochybuje ani jeden z diskutujících; Beekes 
a Gippert ji označují jako faryngální’^ či laryngální frikativu (Beekes na 
rozdíl od Gipperta jako znělou), Rasmussen ovšem předpokládá, že se 
jedná o neznělou velámí frikativu /x/.
Vzhledem k tomu, že „laryngála“ barví vokál e do zaokrouhleného 
o a jinak její účinky víceméně odpovídají účinkům „laryngály“ po
važuje se obecně za labializovanou variantu „laryngály“ Pro Beeke
se a Gipperta je to tedy znělá labializovaná faryngální či laryngální spi- 
ranta, pro Rasmussena znělá labiovelární spiranta.

vání sledovaných hlásek, aniž by tím bylo míněno, že jsou skutečně laryngální pova
hy. K ostatním Mohérovým názvům: g 1 o t á 1 a = hlasivková souhláska, gutu- 
r á 1 a = hrdelná souhláska.

Debata je zachycena ve sborníku z této konference: In honorem Holger Peder
sen, Kolloquium der Indogermanischen Gesellschaft vom 26. bis 28. März 1993 in 
Kopenhagen, hrsg. von J. E. Rasmussen - B. Nielsen, Wiesbaden 1994.

Ok 1 u zi va (= závěrová hláska) je hláska, která vzniká následujícím způso
bem: artikulační orgány (jazyk, rty ad.) uzavřou cestu proudu vzduchu, vytvoří pře
kážku (okluzi) a pří uvolnění léto překážky vznikne zvuk. Naproti tomu f r i k a l i - 
v y neboli s p i r a n t y (= třené hlásky) jsou zvuky, které vznikají těsným přiblí
žením dvou orgánů artikulačního ústrojí, čímž vzniká úžina; ta stojí v cestě proudu 
vzduchu a je příčinou vzniku výrazného šumu, který tvoří podstatu hlásky.

Aspiráta = okluziva vyslovovaná s přídechem, např. p'’, ?, atd. (při 
uvolnění překážky navíc vzniká krátký šum).

Faryngála = hltanová souhláska (v moderních indoevropských jazycích 
se faryngály nevyskytují, známé jsou ale např. ze semitských, berberských a dalších 
jazyků Blízkého východu a severní Afriky).
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Lze říci, že současné názory na fonetickou povahu „laryngál“ se pohybují 
víceméně v mezích této diskuse.

III. Vývoj laryngál v řečtině a v latině
S výjimkou jazyků anatolských, kde jsou zachovány přímé doklady původní 
laryngály (viz výše bod I), laryngály ve všech indoevropských jazycích 
vymizely. Stalo se tak ale jistě až po rozpadu jednotného praindoevropského 
areálu, protože v jednotlivých větvích indoevropských jazyků se skupiny hlá
sek s laryngálami vyvíjely různým způsobem.

Jak již bylo uvedeno, Saussure považoval své „coefficients sonantiques“ 
za hlásky spíše vokalické povahy (nebo polovokály), a dlouhé vokály tak pod
le něj vznikly vlastně kontrakcí e/oa těchto (polo)vokálů. Od dob 
Mollera a zejména Cunyho (který svou argumentaci zakládal na tom, že ve 
skupinách laryngál s resonanty^'^ se vokalizují resonanty, a nikoli laryngály, 
z čehož vyplývá, že resonanty musely být sonornější než laryngály) se prosa
dila představa o konsonantické povaze laryngál, a na vývoj > ě ad. se tak 
vlastně nahlíží jako na zánik konsonantu a s ním spojené náhradní 
dloužení předcházejícího vokálu. V zánikových stupních (např. CHC)’^ 
došlo podle většinového názoru nikoli k „vokalizaci“ laryngály, nýbrž 
k a n a p t y X i (tj. vsunutí „neetymologického“ vokálu pro usnadnění vý
slovnosti) a případně následnému zabarvení anaptyktického vokálu podle typu 
laryngály. Jak je však zřejmé i z níže uvedeného přehledu, v některých hlás
kových skupinách jakoby Cunyho teze o větší sonoritě resonantů než laryn
gál neplatila a naopak by se zdálo jednodušší připustit, že se dříve než reso
nant vokalizuje přímo laryngála; stejně tak teze o anaptyxi v zánikových stup
ních ne vždy vyhovuje. Chtě nechtě se tak stále vrací na mysl Saussurova 
původní představa o polovokalickém charakteru těchto elementů.

V následujícím seznamu jsou uvedeny hlavní typy hláskových skupin 
s laryngálou v řečtině a latině. Seznam je rozdělen do tří hlavních oddílů, 
v prvním z nich zařazeny jsou hláskové skupiny, v nichž se stýká laryngála 
s vokálem, v druhém ty, v nichž se laryngála stýká pouze s konsonanty, a ve 
třetím - nejkomplikovanějším - jsou vyčteny skupiny, kde se laryngála stýká 
s resonantem. Vývoj zdaleka není ve všech případech jasný, neboť samotné 
rekonstrukce struktury slov jsou pouze hypotetické a mnohdy sporné. Do se-

Resonanty jsou slabičné varianty konsonantů r, /, m, n, tedy r, /, m, n 
(např. v čes. krk, vlk, osm apod.); mezi resonanty se řadí i polovokály, resp. polokon- 
sonanty i, u (které mají rovněž své konsonantické protějšky - i a u).

V textu užívám následující obecné značky pro jednotlivé typy fonémů: C = kon
sonant, V = vokál, R = resonant, H = laryngála.

známu nejsou zařazeny ty hláskové skupiny, pro něž neexistují v latině ani 
v řečtině žádné dostatečně průkazné doklady.

1) LARYNGÁLA VE STYKU S VOKÁLEM

la) Laryngála v pozici před vokálem
laa) Na úplném počátku slova, tj. HV- > řeč. V-, lat. V- +
v obou jazycích se „barví“ následující vokál e podle typu laryngály, tj. 
*/2^^- > e-, > O-. Laryngála jakékoli kvality v pozici před ab-
lautovým o se vyvíjí v obou jazycích v 0-; ve většině případů je tak velmi slo
žité s jistotou určit, zda řec. a lat. o~ vychází z původního *h^e-, nebo *Hč?-.

> e-: "^h^es- > řec. eLp.í (< *eopí), lat. esse
"^h^e- > a-\ *h^enti > řec. olvtí, lat. ante (chet. hant- - viz výše bod I)

> Ö-: *h^ek'í~ > řec. oktío, lat. octd
> o< "^hjOpi > řec. OTrt-oOev, lat. ob (zde se laryngála na po

čátku slova rekonstruuje na základě příbuzného řec. eirí)
> O-: "^h^onk- > řec. oyKog, lat. uncus = „hák“ (laryngála */2^je do

svědčena příbuznými slovy: řec. áyKÚXos = „zkřivený“, lat. 
ancus = „se zkřivenou rukou“)

*hfi- > O-: "^h^orb^- > řec. 0p<t>o(.vó^, lat. orbus = „osiřelý“ (rekonstruk
ce laryngály */2^ na počátku slov zde není jistá, ale napoví
dají ji příbuzné výrazy v jiných jazycích, např. v chetitštině)

lab) Pro vývoj antevokalické laryngály, jíž před
chází konsonant (CHV), neexistují v žádném z obou jazyků pře
svědčivé příklady. Teoreticky lze předpokládat dvojí možný vývoj: buď laryn
gála vypadne, aniž by měla jakýkoli další vliv na okolní hlásky, anebo vypad
ne a zároveň zabarví následující vokál. Rozdíl mezi oběma možnými varian
tami by se však mohl projevit pouze u skupin Ch^e a Ch^e, v ostatních přípa
dech by byl výsledek ve skutečnosti týž. Jako poměrně jisté lze pro vývoj hlás
kové skupiny CHV uvést pouze příklady, které tuto otázku nerozřeší, např.:

*g'e'nhj-os > řec. yévo^, lat. genus (< -oä)
"^-th^e > řec. -tc, lat. -tis (*-te-s) (primární koncovka 2. pl.)

lac) Vývoj antevokalické laryngály, jíž předchází 
resonant (RHV) bude vyložen dále v bodě 3.

Ib) Laryngála v pozici za vokálem
Postvokalická laryngála má vždy týž efekt, ať se jedná o pozici na úplném 

konci slova, nebo před konsonantem (sekvence VHR je vyložena dále v oddílu 
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o resonantech), a to v latině i v řečtině identický: předcházející vokál se dlou
ží a zároveň barví podle typu laryngály.

> ě’. > řec. TÍ0r|pL, lat./ecz"
"^seh^-mn > lat. semen 

> á'. "^b^ug-éh^ > řec. (Jíuyd
"^steh^- > T^c. LcrTäp.L, lat. stáře 

"^eh^ > ó\ "^deh^- > řec. btopov, lat. dónum 
*öH: "^pro-hj > lat. pro {h^ je zde koncovka instrumentálu)

*-öH > řec. -0, lat. -d (slovesná koncovka 1. sg. ind. préz. akt.)

Ic) Laryngála mezi vokály
Obvykle se předpokládá, že laryngála stojící mezi dvěma vokály (VHV) 

zabarvuje předcházející vokál (nebo oba okolní vokály), poté vypadává a vo
kály se kontrahují (> V). Takovýto vývoj je zřejmý v některých ie. jazycích 
(např. řec. stind. bhás, „světlo“ < "^b^'eh^-os), pro latinu však
existuje jen minimum přesvědčivých příkladů (obvykle se uvádějí tvary 
J-kmenů, kde se v deklinaci stýká sufix "^-eh^- s koncovkami začínajícími na 
vokál, např. dat. sg. "^-eh^-ei > -ái [> klas. lat. -ae}\ takováto rekonstrukce však 
zdaleka není jistá).

Existují ale i jiné teorie, které předpokládají zcela opačný vývoj skupiny 
VHV. Podle nich laryngála v intervokalické pozici nevypadla, ale naopak po 
zabarvení předcházejícího vokálu „ztvrdla“ a zachovala se jako konsonant, 
a to podle své předpokládané fonetické povahy. Labializovaná laryngála se 
tak podle teorie francouzského badatele Martineta’^ vyvíjela v latině v inter
vokalické pozici ve v, tj. *eň^V > áv\\ "^Hokteh^-o- > octávus (takto vysvět
luje Martinet i vznik latinských v-perfekt). Intervokalická laryngála v la
tině zase možná „tvrdne“ ve veláru;^^ pokud by tato hypotéza platila, umožni
la by vysvětlení jinak velmi nejasného velárního elementu v latinských femi- 
ninech na -z"x, -icis (< ie. *-ih^-es) a dějových adjektivech na -dx, -ácis 
(< "^-eh^-es). U laryngály *Zz^ se zase podle jedné teorie^’ předpokládá vývoj 
v intervokalické pozici v Z. Výše uvedené teorie zdaleka nejsou obecné přijí
mány, ovšem v každém případě stojí za zmínku a především za další zkoumá
ní: slov, v nichž stojí zejména v latině na místě rekonstruované laryngály kon
sonant různé kvality, který je pak vykládán nesystémově, bez dalšího vysvět
lení jako „rozšíření“ kořene / kmene, je mnoho (např. vivere < *g-ih^-,facere 
< ^d^ehj- apod.).

Srv. ScHRiJVER 1991: 154nn. 
Pultrová 2006b: 280nn.

2’ Srv. Schrjjver 1991: 158n. (původce této teorie je W. Diver).

2) LARYNGÁLA VE STYKU S KONSONANTEM
2a) Vývoj antekonsonantických laryngál na úplném počátku slova (HC-) 
je v obou sledovaných jazycích různý: *h/h/h^C- > řeč. e/a/oC-, lat. C-. 
V řečtině tedy stojí na místě původní laryngály krátký vokál, a to zabarvený 
podle příslušné laryngály, v latině počáteční laryngála beze zbytku mizí.

"^h^rudf'ros > řec. ěpuOpó^, lar. ruber
*h^melg'- > řec. dpéXyo, lat. mulgeö = „dojit“
"^h^dnt- > řec. óSoů^, oSovt-, lat. déns, dentis

2b) Postkonsonantická laryngála na úplném konci slova (-CH) se v obou 
jazycích vokalizuje, a to pravděpodobně (analogicky k typu vokalizace ve 
skupině CHC, viz další bod) v latině vždy na a, v řečtině pak podle typu la
ryngály na e/a/o. Pravda však je, že příkladů je nesmírně málo a pro latinu ví
ceméně pouze ty s koncovou laryngálou Nejčastěji uváděným příkladem 
tohoto vývoje je koncovka nom. a akuz. pl. neuter ^-/z^ > v obou jazycích 
~a (verb-a, T-á tekv-q apod.). Pro řečtinu pak lze uvést ještě koncovku nom. 
du. m. *-h^ > -e.

2c) Také interkonsonantická laryngála (CHC) se v obou sledovaných jazy
cích vyvíjí různě: Ch/h/hp > řeč. Qe/a/oC, lat. QaC.

"^d^hj-tós > řec. 0€TÓ9, lat./hcřw^
*sth^-tós > řec. OTaTÓ^, lat. status
"^dhftós > řec. 8otó^, lat. datus
Schrijver však ve své syntetické práci o latinských laryngálách (1991: 

94nn.) uvádí několik slov, která tomuto tradičnímu pojetí neodpovídají (např. 
genitor < "^g'enhj-tör, prosper < "^-sph-ro-, geminus < *g'emhj-no-, animus 
< "^h^enh^mo- ad.) a v nichž je za velice pravděpodobnou interkonsonantickou 
laryngálu střídnice i nebo e. Tento poznatek se ve skutečnosti týká v rámci 
Schrijverovy práce všech slov s interkonsonantickou laryngálou ve vnitř
ní slabice; jinak řečeno, žádné sledované slovo s rekonstruovanou inter
konsonantickou laryngálou ve vnitřní slabice nemá podle Schrij- 
verovy práce v latině střídnici a. Naopak ve všech sledovaných slovech 
s interkonsonantickou laryngálou v počáteční slabice vokál 
a je. Doposud platné znění hláskoslovného zákona CHC > lat. CaC tak zřej
mě bude nutné omezit pouze na počáteční slabiky a ve vnitřních slabikách 
předpokládat vokalizaci jiného druhu (jako je tomu ostatně i např. v ger
mánských jazycích či albánštině): CHCV > CiC (CeC před r), CHCC > CeCC 
(srv. Pultrová 2006a: 103).
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3) LARYNGÁLA VE STYKU S RESONANTEM
S určitostí stanovit, jak se vyvíjely hláskové skupiny, v nichž se stýká laryn- 
gála s resonantem, je obecně nej složitější. Předně vyvstává na první pohled 
jednoduchá, ve skutečnosti však značně problematická otázka: kdy je možné 
považovat zejména hlásky r, /, w, n za resonanty a kdy je nutné pracovat 
s nimi jako s běžnými konsonanty? Obecně platí, že resonantní platnost (tj. 
schopnost tvořit slabičný vrchol, tak jako např. v českých slovech krk, osm 
ad.) mají tyto hlásky v pozici mezi dvěma konsonanty a na úplném konci slo
va za konsonantem. V ostatních případech, tj. ve styku s jakýmkoli vokálem, 
vystupují jako běžné konsonanty. Vzhledem k tomu, že laryngály jsou podle 
většinového stanoviska považovány za konsonanty, měly by i hlásky r. Z, m, n 
ve styku s laryngálami vystupovat jako resonanty. Jak bude zjevné z následu
jícího přehledu, ne vždy je tato teorie udržitelná.

Mezi resonanty se kromě r. Z, m, n počítají i polovokály (resp. polokonso- 
nanty) Z, m. Vzhledem k tomu, že vývoj obou těchto podskupin resonantů je 
odlišný, jsou v následujícím přehledu odděleny.

3a) Laryngála ve styku sf a w
3aa) Všechny laryngály na úplném počátku slova před i 
a u (HZC-, HmC-) podle obvyklého výkladu v obou jazycích jednoduše od
padá vají:

"^h^itós > řec. ltÓs, lat. "^itus (itum esí)
Pro takto definovaný předpokládaný vývoj skupiny *HwC- (> wC-) však ve 
skutečnosti nemáme žádné doklady a tímto způsobem se rekonstruuje spíše 
analogicky ke skupině HZC-. Někteří badatelé ovšem navrhují jiný vývoj po
čáteční skupiny *HmC- (nebo konkrétně *h^uC-), a to auC-: *h^us- > lat. 
(h)aurió, řec. otvco = „čerpat“ (v řeč. přeneseně „zapálit“).

3ab) Pro vývoj laryngály na úplném konci slova po i 
a u (-CfH, -Cí/H) opět nemáme dostatečně jasné doklady. Pokud jde o lati
nu, kloní se Schrijver (1991: 84) k názoru, že *-CZH > -Cř, *-CmH > -Cú:

"^k-i-h^ > lat. qui
"^tuH > lat. tü

Uvádí však rovněž příklady, kde se jako střídnice za koncové -h^ ve sledova
né pozici objevuje -a. To by pak spíše odpovídalo předpokládanému vývoji 
v řečtině: -Qi/uh/h/h^ > -Qi/ue/a/o\

*h^ekr-ih^ > *ok^je > oooe (nom. du. n.)
"^doru-h^ > *dorua > óoupa (nom. pl. n.)

3ac) Antevokalická laryngála v pozici za i a u 
(C/HV, CwHV) v obou jazycích odpadává: Cí/wHV > řeč. Cz7mV, lat. CZ/mV; 
je možné předpokládat zabarvení následujícího vokálů, ale jisté příklady ne
máme. Teoreticky je možné uvažovat i o dloužení vokálů i/u (srv. níže 3af), 
ale v pozici před dalším vokálem by se dlouhé vokály tak jako tak krátily.

^h^b^ruH-os > ó(t)pt’O2 (gen. sg. od 0<4>piJS* = „obočí“)
"^suH-es > "^sues > lat. ^vwZ^ (gen. sg. od süs - „svině“)

3ad)Pro postvokalickou laryngálu v pozici před Z 
a M (VHZC, VHmC) si můžeme teoreticky představit dvě varianty vývoje: 
buď Z a u vystupují jako vokály a laryngála mezi V a i/u se bude chovat stejně 
jako ve skupině VHV (viz bod Ic), tedy zřejmě vypadne a okolní vokály se 
kontrahují (v bodě Ic jsme však vyjádřili nejistotu, zdaje tento hláskoslovný 
zákon skutečně platný, a zmínili i jiné teorie uvažující o „tvrdnutí“ laryngál 
v konsonanty různé povahy); nebo budou i a u ve skupině vystupovat spíše 
jako konsonanty, pak by zřejmě laryngála reagovala s předcházejícím voká
lem (dloužila jej, popř. barvila) a vznikl by dlouhý diftong.

Příkladů je opět málo; pro řečtinu se uvádí jméno iroLpev- < *'rTa)Lp.6v- 
< *poh^i-mén-, který svědčí pro druhou variantu (a tedy vlastně pro jinou než 
čistě konsonantickou povahu laryngály). Rovněž příklady (celkově nečeiné), 
které uvádí Schrijver pro latinu (1991: 271), jsou tohoto druhu, např. caulis 
(= „kapusta“) < *keh^uli-.

3ae) Postkonsonantická laryngála v pozici před i 
a u (CHZC, CHmC) se vyvíjí v obou jazycích podobně: *CHZC > CzC nebo 
CZC, CHmC > CüC nebo CwC, přičemž krátké i/u se vyvinulo z nepřízvučného 
HZ/m, kdežto přízvučné HZ/w splynulo se skupinou Z/wH a vyvinulo se v dlouhé 
í/ú (takto Schrijver 1991: 536).

"^pHur > řec. irup x "^IHu-tós > řec. Xutós
*grh^u-s > lat. grús x "^kHutí- > lat. cutis

3af) Antekonsonantická laryngála v pozici za i 
a u (CZHC, CmHC) se opět vyvíjí v obou jazycích stejně: *CZHC > CZC, 
*CmHC > CúC.

"^sriHg^ós > řec. piyog, lat. frigus
*d^uh^-mo- > řec. GtJpó^, lat./wznw^

3b) Laryngála ve styku s r. Z, m, «
3ba) Laryngála na úplném počátku slova před 
resonantem (H?-) : Pokud se budeme držet představy o konsonantické
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povaze laryngál, pak je jediný možný vývoj této hláskové skupiny následující: 
nejprve se vokalizuje resonant a nový vokál pak reaguje s předcházející laryn- 
gálou způsobem popsaným výše v bodě laa. Teoreticky tedy pro latinu, kde 
m > em, n > en, r > or, l > ol, můžeme očekávat vývoj > e/a/om-,

> e/a/oU', "^h/h^^r- > or-, > ol-. \ řečtině je celá věc
složitější v tom, že dochované střídnice za resonanty jsou následující: m> a, 
n> a, r> l > a jejich případný vývoj ve styku s laryngálou
i teoreticky zcela nejasný.

Z dochovaných příkladů obsahujících skupinu HR- na počátku slova však 
vyplývá, že vývoj byl ve skutečnosti zcela jiný a nelze než připustit, že zde 
došlo jednoduše k „vokalizaci laryngály“ - i to je dalším podpůrným argu
mentem pro to, že laryngály nelze zřejmě považovat za čisté konsonanty (kon- 
sonanty se nevokalizují).

"^h^ndo- > řec. evSov, lat. indi/u- (< endo-)
> lec. á|LL<(>í, lat. amb-
> řec. óp(()aXÓ9» lat. umbilicus (< "^omb-) = „pupek“

*hjr-ske- > rcc. ěpxopciL
> řec. ápyó^ = „třpytivý“, lat. argentum = „stříbro“

> řec. ópvup.L = „vyvolat“, lat. orior, ortus^^

3bb) Vývoj antevokalické laryngály, jíž předchá
zí resonant (RHV): Opět je třeba zopakovat, že v hláskové skupině 
tohoto typu je velmi sporné, zda můžeme R považovat za resonant, či za kon
sonant. Podle většinového mínění, které považuje laryngálu za konsonant, 
bychom zde měli očekávat resonant. Schrijver (1991: 203) se však na základě 
několika rekonstrukcí kloní k tomu, že na počátku slova se ve skupině RHV- 
chová R jako obyčejný konsonant (tj. jako výše v lab), např. "^Ih^ei-uos > řec. 
XoLÓ?, lat. laevus.

Pokud jde o skupinu CRHV, úvaha se musí brát stejným směrem jako výše 
v bodě 3ba a teoreticky nejpravděpodobnější vývoj by vypadal následovně: 1) 
vokalizace resonantů, 2) zabarvení vokálu na konci této skupiny podle typu 
laryngály; tedy např. v latině *Cn/z^e > Ceno. Příklady, které uvádí odborná 
literatura, takovému vývoji do jisté míry odpovídají:

"^plh^-em- > řec. TTaÁap.r|, lat. palma (< "^palama)
'^tlh.^-ent- > řec. TaXaPTOv

Vývoj skupiny HZ- a Hr- v latině ovšem není zcela jednoznačný, existuje více 
případů, kde je v latině ar-, al- nejen na místě skupiny s laryngálou ale i a 
např. ^h^rd^-uós > arduus. Rekonstrukce jsou však vesměs sporné a jednoznačné sta
novisko nelze vyslovit.

Tedy, Cr/ZHV > řeč. i lat. Car/lV, Cm/ziHV > řeč. i lat. Cem/nV. V latině jsme 
svědky vývoje, který odpovídá tomu, co je zmíněno v pozn. 22: resonanty r 
a Z se vokalizují nikoli běžným způsobem na or, ol, nýbrž ar, al (srv. Schrij- 
ver 1991: 217).

3bc) Antekonsonantická laryngála, jíž předchá
zí resonant (RHC): Podobně jako v předcházejícím bodu je i zde tře
ba vyčlenit případy, kdy se skupina RHC vyskytuje na úplném počátku slova, 
oproti případům, kdy skupině předchází konsonant (CRHC). V prvním přípa
dě se resonant na počátku slova ve skutečnosti nechová jako resonant, nýbrž 
jako obyčejný konsonant a celá skupina RHC- se chová totožně jako skupina 
CHC (viz výše 2c).

"^Ihjd-tós > lat. lassus = „unavený“
"^mh^k'-ro- > řec. p.aKpó^, lat. macer

Skupina CRHC má však vývoj odlišný: v řečtině CRHC > CRé/ó/dC, v latině 
CRflC:

> řec. kXtitós = „pozvaný, zavolaný“, lat. clämö = „nazývat, volat“ 
"^tlh^-tós > řec. tXoítÓs, lat. *tldtus > lätus 
*g'nh^- > řec. yvojTog, lat. gnärus

Můžeme zde tedy vidět jistou analogii s vývojem hláskové skupiny CHC; spí
še než resonant se vokalizuje přímo laryngála, ale zároveň dochází k dloužení 
nově vzniklého vokálu.

3bd) Postvokalická laryngála před resonantem 
(VHR): Platí zde stejná pochybnost, která byla zmíněna již výše v bodech 3ba 
a 3bb, tedy zda lze hlásky r. Z, m, n v takovéto pozici považovat skutečně za 
resonanty. Teoreticky jsou představitelné dvě varianty: buď se 1) vokalizuje 
resonant (VHVR) a 2) následně dojde pravděpodobně ke stažení obou vokálů 
na dlouhý vokál (jako v bodě Ic); nebo se resonant chová jako konsonant 
a dojde pouze k reakci V a H, tj. k dloužení vokálu a jeho barvení podle pra
videl popsaných výše v bodě Ib. V mnoha případech by ve skutečnosti jedna 
i druhá varianta vedla k týmž výsledkům, a vzhledem k naprostému minimu 
jistých dokladů nelze říci nic přesnějšího.

3be) Postkonsonantická laryngála před resonan- 
t e m (CHR): znovu lze předpokládat dvojí možný vývoj: 1) buď se nejprve 
vokalizuje resonant a nově vzniklý vokál se následně barví předcházející la
ryngálou, 2) nebo se R chová jako konsonant a laryngála se vokalizuje podob
ně jako skupina CHC. Z příkladů opět vyplývá, že pravděpodobnější je varian
ta druhá:
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'^di-dh^-nt- > řec. SíSovT- 
*ph^-n-g > lat. pangó

3bf) Laryngála mezi dvěma resonanty (RHR): Podob
ně jako výše v 3bb a 3bc se počáteční R před laryngálou chová jako konso
nant, tj. vývoj je zde týž jako vývoj skupiny CHR- (tj. vlastně CHC, viz výše 
3be), např. ^Ih^ng-u- > lat. langueo, I v případě, že skupina RHR nestojí na 
úplném počátku slova, tj. CRHR, zdá se na základě Schrijverem uvedených 
příkladů pro latinu (1991: 223f.), že se resonanty ve skutečnosti chovají jako 
obyčejné konsonanty (> CRaR), např. "^klh^-n-g' > řec. KÁayy-, lat. clango.

IV. Závěr
Z přehledu uvedeného v bodě III vyplývá, že řecké responze velice dobře 

odpovídají tradičním výkladům vývoje indoevropských laryngál. Podle nich 
jsou tzv. laryngály konsonanty, které mají tu zvláštní vlastnost, že „barví“ 
okolní vokály (v případě složitějších konsonantických skupin pak anaptyktic- 
ký vokál) a posléze vypadávají. V latině to ale zdaleka tak jednoznačné není: 
k „barvení“ vokálů dochází jen v některých případech a mnoho příkladů na
značuje dokonce to, že laryngály byly sonornější než resonanty (tedy že se 
jistě nejednalo o běžné konsonanty).

Tato situace je dána bezpochyby i tím, že tradiční teorie - jak je ostatně 
v indoevropeistice obvyklé - byla vystavěna především s pomocí indoíránské- 
ho a řeckého jazykového materiálu. Nelze tedy než doufat, že laryngální teo
rie bude postupně dále v konkrétních bodech zpřesňována zejména na zákla
dě výzkumů materiálu i z dalších větví indoevropských jazyků.
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Přínos Karla Janáčka 
k poznávání spisů 
Sexta Empirika

JAN JANDA (Praha)

■ SUMMARY
The Laryngeal Theory and the Laryngeal Development 
in Latin and Greek

The article relates to the absence of modem Czech handbooks for the study of 
historical grammar of Latin and Greek, attempting, at least to some extent, to 
fill this gap. It briefly sums up our present knowledge concerning the laryn
geal theory, which made probably the most important impact on the traditional 
explanations of Indo-European phonology, word-formation and morphology, 
and, consequently, on the historical grammars of individual Indo-European 
languages. The article brings the basic information on the origin of laryngeal 
theory, the nature of laryngeals and their development in Latin and Greek.

I.
Tento článek byl po dohodě s redakcí Aurigy napsán u příležitosti 100. vý

ročí narození vynikajícího a mezinárodně proslulého českého klasického filo
loga Karla Janáčka, jehož životní cesta začala 22. září 1906 a skončila 14. úno
ra 1996J Zkoumání spisů Sexta Empirika a dalších textů souvisejících s dě
jinami pyrrhónské skepse tvoří bezesporu nej významnější součást dlouholeté 
Janáčkovy badatelské činnosti. Právě touto složkou své vědecké práce si Ja
náček vydobyl zasloužené uznání a proslulost na mezinárodním fóru. Známý 
anglický badatel J. Bames, jeden z předních specialistů na dějiny pyrrhónské 
skepse, označil K. Janáčka za nejvýznamnějšího badatele 20. století v oblasti 
sextovských studií.^ A tak snad není nevhodné připomenout Janáčkův přínos 
k sextovskému bádání také na stránkách časopisu vydávaného Jednotou kla
sických filologů, v jejímž čele Janáček jako předseda dlouhá léta stál (1961 - 
1984) a na jejíž půdě mnohokrát o Sextu Empirikovi poutavě přednášel.

K. Janáček se zabýval zkoumáním spisů Sexta Empirika v časovém obdo
bí přesahujícím 60 let, i když pod vlivem více či méně příhodných okolností 
s rozdílnou intenzitou. Úctyhodné výsledky jeho badatelské činnosti na tom
to úseku jsou zachyceny v bibliografickém přehledu připojeném k tomuto 
článku. Omezený rozsah mého výkladu pochopitelně nedovoluje, abych za
cházel do podrobností. Pozornost budu věnovat především novým poznatkům 
a podnětům, kterými Janáček výrazně přispěl k sextovskému bádání. Pokusím

' Jubileum K. Janáčka připomněla v minulém ročníku Aurigy (XLVIII, 2006, 
s. 57-58) D. Muchnová. Graecolatina Pragensia XXI, 2006, připravovaná k jubilej
nímu roku K. Janáčka, obsahují mj. také můj článek Karel Janáček, Sextus Empiricus 
und der neupyrrhonische Skeptizismus (29-49). V něm pojednávám o sextovských 
studiích našeho proslulého badatele poněkud podrobněji.

2 J. Barj^tes, Diogenes Laertius IX 61-116: The Philosophy of Pyrrhonism {ANRW 
II.36.6, Berlin - New York 1992, s. 4268): „[...] the most eminent Sextan scholar of 
the century, KAREL JANÁČEK.“
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