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PRlZNAKOVOST KONSONANTÚ
V E STAROINDICKÝCH TRSECH
A JEJICH R E F L E X E V E STŘEDOINDICKÝCH JAZYCÍCH

0
Fonologický systém staroindičtiny je tvořen jak vokály, tak i konsonanty. Jejich systémová role je jasná - zatímco vokály vytvářejí vrcholy slabik
(tedy slabiku vůbec), konsonanty tvoří, jak jim je vlastní, svahy slabik (slabiku
tedy samy o sobě netvoří). Jiným systémovým rozdílem je, že vokály mohou
nést přízvuk, zatímco konsonanty nikoliv. Proto je jasné, že r je vokálem, neboť
nese přízvuk i tvoří slabiku například ve slovech jako řksa- a je tedy snadno odlišitelné od r konsonantického v ráksati, které samo o sobě netvoří ani slabiku,
ani není přizvukováno, analogicky k i v índra-, které je zde zřetelně jiné povahy
než y v yántra-. Pokud foném tvoří slabiku v přízvučném postavení, uznáme jej
tedy za vokál. Tvoří-li slabiku i v nepřízvučném postavení, i v této pozici je tře
ba jej považovat ovšem za vokál.
Nejsou tedy slabičné sonanty v staroindičtině (i, u, r, l proti y, v, r, 0 jenom
jakousi nepřízvučnou variantou přizvukovaných sekvencí ar, al jako jsou sla
bičné sonanty v němčině pouhými nepřízvučnými variantami sekvencí er, em,
en, el (srov. Trubetzkoy 1939: 56), ale představují plnohodnotné vokály s plat
nou fonologickou hodnotou.
Existují ovšem případy, kdy slabičné sonanty (i, u, r, l) alternují v staroindič
tině s neslabičnými (y, v, r, I)\ sandhi, v ablautu apod., v prvém případě se však
jedná o záležitost poziční, v druhém pak musíme takovou ablautující sonantu
považovat za součást jistého komplexního vrcholu, tedy za diftong.
Pokud musíme rozčlenit fonologický systém staroindičtiny podle příznaku
vokaličnosti, pak musíme vyčlenit dvě skupiny:
vokály:
a, a, i, i, u, ú, r, ř, l (monoftongy), e, ai, o, au (diftongy)
konsonanty: k, kh, g, gh, c, ch, j, jh, t, th, d, dh, t, th, d, dh, p, ph, b, bh
(okluzívy), h
m, n (nažály), y, r, l, v (sonanty)
Í, s, s (sykavky)
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0.1
Konsonanty okluzívní tvoří vyvážený podsystém, založený na uplatnění
dvou opozic: znčlosti a aspirovanosti, další podsystémy (sonantní, sykavkový)
jsou neúplné, nezasahují do všech řad:
veláry
palatály
cerebrály
dentály
labiáty

k
c
1
t
P

kh
ch
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th
ph
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dh/lh (?)
dh
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s

Pozn.: Protiklad znčlosti a aspirovanosti okluzív je většinou popisován lineárně, tak jako je
zachycen výie a pro zjednodušení bude zaznamenáván i dále. Vztahy mezi jeho členy mohou být
vSak adekvátněji zachyceny pomocí prostorového grafu, v nčmž T znamená jakoukoliv neznělou
neaspirovanou okluzívu, D znělou neaspirovanou, Th neznělou aspirovanou, Dh znělou aspirova
nou (srov. Elizarenkova &. Toporov 1976: 51; Ivanov & Toporov 1960: 57), tenkou čarou jsou
označeny opozice jednorozměrné, tučnou dvourozměrné:

(A)
(-A)

(A)
Th

Dh

(-Á)

0.1.1
Konsonantický systém je, zejména pokud jde o okluzívy, velmi stabilní
a v centrálních jazycích novoindických jej zastiňujeme dodnes - srov. výklad
souhláskového systému moderních indoárijských jazyků u Masica (1991: 93108). Stabilnost konsonantického systému centrálněindických jazyků za posled
ních více než tři tisíce let vyniká zejména ve .srovnání s bouřlivým vývojem
morfo(no)logickým a syntaktickým, kterým tyto jazyky prošly.
0.1.2
Ve staroindičtinč, zejména pak védského období, však otázkou zůstává
status cerebrál, které určitě ve védštině fonologické nejsou, jsouce vázány na
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palatoveláře *k (> stí. í), *g' (> sti. /), dflera pak palatalizovaný protějšek gh,
paralelní sti. c < *k + J a sti. j <*g + J.
21 ak. sg. dišam : lok. pl. diksun, ind. ps. 3.sg. akt diiati : aor. 3.sg. akt.
adiksat dokazuje toto střídání pro š~k, jehož řešením je palatovelára *Jř.
0.13
Proto fonologický systém, se kterým musíme počítat pro náš výklad
vzájemné příznakovosti konsonantů se nám jeví takto (nefonologické varianty
za lomítkem):
veláry
palatály
dentály
labiály

k
c
t/í
P

kh
ch
th/th
ph

8
i
d/d
b

h
dh/dh
bh

n/n
m

v
r/1
v

á
s/$

1
Dále nás bude zajímat konkrétní realizace konsonantů a jejich trsů ve
staroindickém slově. Konsonanty (i jejich trsy) se vyskytují na svazích slabik,
ve slově tedy na počátku (tedy antevokalicky), uvnitř slova (intervokalicky) i na
konci slova (postvokalicky).
Počet slabik v konkrétním sti. slově samozřejmě můžeme odvodit od počtu
vokálů v něm obsažených, s přihlédnutím k metrickým zásadám staroindičtiny.
Švy mezi jednotlivými slabikami se určují hůře, neboť u složitějších trsů je často
těžko soudit, kudy jde předpokládaná slabičná hranice. Ostatně slabičná hranice
není synchronně, ani diachronně (jak bude zřejmé z dalšího výkladu) nijak vý
znamná.
Základní pravidlo dělení staroindického slova na slabiky říká, že vnitřní
jednoduché konsonanty patří k následujícímu vokálu, v konsonantických trsech
pak poslední konsonant patří k následujícímu vokálu, ostatní konsonanty v trsu
k předchozímu. Pokud však je tímto posledním konsonantem sonanta či sykavka, pak k následujícímu vokálu patří poslední dva konsonanty, předchozí sou
hlásky náleží jako kóda k předchozí slabice (Wackemagel 1896: § 240). Na
hranicích slabik často navíc vzniká nefonologická geminace. Zejména se to týká
vnitřních trsů, v nichž po r, h následuje nesykavkový konsonant, který pak bývá
zdvojen (Wackemagel 1896: § 98 dle Pánini 8, 4, 46an.). To se však zdaleka
neomezuje jenom na tyto případy (podrobněji dle indických gramatiků viz
Varma 1961: 116-125). Tuto nefonologickou geminaci můžeme označit za jistý
výraz ambisylabičnosú" v staroindičtině.

1.1
Konsonanty, které uvádíme v tabulce výše, mimo th, se objevují i na
počátku slova. Např. v iniciálním postavení: karta-, khaja-, gacchati, ghrta-,
ciketati, cháyá, juhoti, hotař-, tapáti, dahati, dhúta-, namas, putra-, phala-,
bubodhati, bhikse, midha-, yajati, raksati, lohita-, vivakti, širas-, $as, sadath
(Grassmann 1873). Objevují se také (včetně th) i uvnitř slova.
1.2
Na počátku slova se mohou objevit tyto konsonantické trsy (clusters):
kr-, kl-, kv-, A?-, k$n-, ksm-, ksv-, khy-, gn-, gm-, gr-, gl-, ghn-, ghr-, cy-Jň-Jm-,
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jy-, jr-, jv-, tm-, ty-, tr-, try-, tv-, ts-, dy-, dr-, dv-, dvy-, dhm-, dhy-, dhr-, dhv-,
py-, pr-, pl-, ps-, bhy-, br-, bhr-, my-, mr-, ml-, vy-, vr-, v/-, sc-, sn-, srn-, šy-, šr-,
sv-, sk-, skh-, st-, sty-, str-, sth-, sn-, sp-, sph-, srn-, sy-, sr-, sv-, hn-, hr-, hl-, hv-.
Strukturu možných slabičných iniciál na počátku slova lze znázornit:
a/jednoduchá souhláska (C) okluzíva(T)
sonanta(R)
sykavka(S)
b/trs
okluzíva + sonanta (TR)
okluzíva + sykavka (TS)
sykavka + sonanta (SR, SN)
sykavka + okluzíva (ST)
sykavka + okluzíva + sonanta (STR)
okluzíva + sykavka + sonanta (TSR)
trsy o dvou sonantách (NR/RR)
1.2.1

Je zřejmé, že jsou možné pouze iniciální trsy o maximální struktuře

STR (např. strif.), buď TSR (např. ksnuvánas part. med. ps.).
Zvláštní případy dvousonantního iniciálního trsu (RR/NR) ponecháváme za
tím stranou, abychom se k nim vrátili později.
Pozn.: Typologické srovnání nám ukazuje, že litevská slovní iniciála snese pouze model o ma
ximální struktuře STR- (Ambrazas 1997: 41-42). Staroindický i litevský stav je patrně jistým
funkčním pokračováním stavu obecně indoevropského.

13
Vedle skupin konsonantů uvedených výše, které se objevují i jako
vnitřní trsy, existují ve staroindičtině tyto další doložené skupiny konsonantů:
-kk-, -kn-, -kt-, -ktr-, -ktv-, -kth-, -kn-, -km-, -ky-, -ksn-, -ksny-, -khy-, -gg-, -g
-gdh-, -gdhr-, -gn-, -gny-, -gm-, -gry-, -ghn-, -ghm-, -ňk-, -ňkh-, -ňksy-, -ňg
-ňgh-, -cc-, -chy-, -chr-, -cň-, -jj-, -jjy-, -jjv-, -jm-, -jr-, -tt-, -tth-, -dd-, -ddh

PftlZNAKOVOST KONSONANTÚ VE STL TRSECH A JEJICH REFLEXE VE STŘEDOJNDICKÝCH JAZYCÍCH

23

-RT-, -TTS-, -RTR-, -RTSR-, -RST-, -ST-, -SR-, -STR- etc. Vyskytuje se i vzo
rec o struktuře -RNR-. Neexistují tedy trsy typů *-TRT-, *-SRT-.
Je zřejmé, že se vnitřní trsy podřizují pravidlu obdobnému pravidlu STR/TSR- iniciálních trsů. Jednotlivé interní trsy mohou být interpretovány jako
reflexy maximálního vzorce -RTSITSR-.
V konkrétních případech je jasné, že mezi dvěma okluzívami vedle sebe nachá
zíme jistou formu předělu, neboť spadají do dvou rozdílných sekvencí trsu, stejně
tak i dvě sonanty (dvě sykavky se vedle sebe ve sti. nevyskytují). Tyto sekvence
můžeme označit jako levou sekvenci (max. -RTS) a pravou sekvenci (max. TSR-).
Pozn.: Opět typologicky srovnejte se závaznou Iitevskou strukturou vnitřních trsů (Ambrazas
1997:44) o maximálním možném rozměru -RTS / -.
T

R

Zajímavou výjimkou z tohoto pravidla jsou celkem řídké případy s trojsonantním vnitřním trsem {-my-, -rmy-). V těchto případech musíme prostřední
člen takového vnitřního trsu interpretovat jako funkčně „nesonantní". V případě
vnitřního trsu je takovým členem vždy některá z nosovek, které, nemajíce syn
chronně vokalického protějšku, vymykají se i tak ostatním sonantám. Snadno
tedy zaujmou v nepřítomnosti jiného, z hlediska strukturního vhodnějšího konsonantu, místa okluzívy či sykavky. Podobně v trsech typu -ksny-, -rtsny- měli
bychom nazálu, kterou v jiných případech nemůžeme než považovat funkčně za
obdobnou sonantě, hodnotit jinak než jako jakousi „nesonantu" z nouze.
Obdobně iniciální struktury ze dvou sonant jsou možné pouze o vzorci NR(např. mruč-) nebo RR- (např. vyath-), nikdy však o vzorci *RN-. Je vidět, že
nosovky jsou opět méně sonantního a více konsonantního charakteru, proto ve
vzorci nabývají opět nosovky roli „nesonanty", která nemůže být na počátku
slova po sonantě (typu *RN-). Pozoruhodné je, že zatímco dvousonantní slovní
iniciála musí začínat na vždy na labiální sonantu, ať už nosovou (m) či nenoso
vou (v), toto pravidlo neplatí pro interní trsy, kde jsou přirozeně sekvence typu
-RN- možné.
1.4
Koncové morfologicky předpokládané trsy se vždy redukují na jeden
člen. Z konsonantů se na konci mohou objevit pouze:
okluzívy: k, t, t, p, sonanty: m, n, ň, sykavka: h (které považujeme za sykavku
pro alternace vyčtené dále).
Všechny tyto fonémy mají své poziční sandhiové alofony, uvedené v závor
kách:
okluzívy: k (g, ň), t (d, n), t (d, c,j, t, d, n, l), p (b, m)
sonanty: m (m, ň, ň, n, n), n (mé, ms, ms, ň, nt, ml, nn), ň
sykavka: h (s, r, 0, změna předchozího vokálu).
Všechny očekávané konsonantické trsy jsou redukovány na první člen očeká
vaného morfologického trsu. Výjimkou jsou některé kořenové tvary sloves
a substantiv, obsahující sekvenci r + C, kdy by došlo k značnému zneprůhlednění takových tvarů: ao. vark, avart, impf. amárt, nom. sg. úrk, suhárt (Erhart
1980: § 114, Masica 1991: 162).
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Je zřejmé, že z okluziv se mohou v interní pozici před pauzou objevit jenom
ty nejméně příznakové, tj. neaspitované a neznělé, sonanty pouze jako součást
diftongu. Nosovky se naproti tomu vyskytují běžně a bez syntagmatickč změny,
sykavky jenom jako -h, které je v komplementární distribuci s h.
k
i
t
P

s

kh
h
th
ph
s

8
á
d
b
• r

c
í
dh
bh

i
d

b
dh

á

->
->
->
->
->

k

\
t
P

h

Sykavky tvoří tedy jedinou svou vlastní řadu, sonanty y, v tvoří součást kom
plexních vrcholů (diftongu), nazály zůstávají zachovány jako nazály (a to v sandhiově nezměněné, nebo změněné formě).
Oproti tomu okluzívy tvoří čtyři řady, spíše vSak 3 + 1 řada, tj. řada velámí,
dentální a labiální na straně jedné a řada sekundárně vzniklých a synchronně
alternujících konsonantů na straně druhé, přičemž její členy se realizují jako
cerebrály před pauzou. Srovnejme to s naší zjednodušenou fonologickou tabul
kou v § 0.1.3 o čtyřech okluzívních řadách.
2
Jako materiál pro určení vzájemných vztahů mezi konsonantickými
subsystémy a členy těchto subsystémů vůbec jsme si vybrali pro názornost ini
ciálu kořene, na jejíž realizaci v reduplikaci se pokusíme určit příznakové vzta
hy mezi konsonantickými subsystémy. Je jasné, že náš vzorec slovní iniciály se
bude krýt se vzorcem kořenové iniciály, neboť kořen, není-li reduplikován a je-li
bez augmentu, nachází se vždy na počátku slova.
2.1
Iniciála kořene tvoří přirozeně totožné prostředky jako slovní iniciálu
(nulové, tj. bezkonsonantické iniciály (např. as-), zůstávají mimo náš zájem).
Doložené jsou tedy kořenné iniciály, které tvoří:

PWZNAKOVOST KONSONANTÚ VE STL TRSECH A JEJICH REFLEXE VE STREDOrNDJCKYCH JAZYCÍCH

25

Platí následující pravidla pro reduplikaci konsonantů, přičemž ze všech mož
ných kmenů uvádíme pouze příklady na reduplikované kmeny, nereduplikované
pomíjíme:
22.1 Reduplikace jednokonsonantícké iniciály:
Konsonant reduplikační slabiky (C ) je shodný s prvním konsonantem koře
ne (C,).
okluzívy:
dá-: ps. dádáti, ao. adidadat, pf. dadau, int. dada- (též dediya-, dádad-), des.
dítsati
budh- : ps. nedoložena, ao. abúbudhat, pf. bubudhé, int. bobudhíti, des.
bubutsati, bubodhisaJe třeba upřesnit, že:
1/ aspirace mizí (historicky důsledek Grassmannova zákona)
bhí- : ps. bibhéti, ao. bTbhayat, pf. bibháya, int. bebhl-, des. bibhlsaII veláry a h jsou reduplikovány příslušnou palatálou (důsledek historické
palatalizace velár)
kr-: ps. nedoložena, ao. ačíkarat, pf. cakšra, int. carikr-, des. cí1ár$ati
hu-: ps.juhoti, ao. ajúhavat, pi.juháva, ml. johavíti, des. juhúsati
sonanty a nazály:
vic-: ps. viveksi RV., ao. avivicat, pf. viveca ?, int. vevektí, des. nedoložena
yay- : ps. yayastu RV., ao. ayiyasat, pf. yayása, int. yayas-, des. yiyasisaman- : ps. ámaman RV., ao. amímamat, pf. mamnšthe, int. manman-, des.
mímámsate
sykavka:
íflJ-: ps. í/ífari f< *si-sd-a-tí), ao. asisadat, pf. sasída, int. sásad-, des. sisatsašubh- : ps. nedoložena, ao. ásúsubhan RV., pf. susobha, int. šosubhyate, des.
susubhi$ate
Pozn.: Zde á považujeme za sykavku, neboť v iniciálním postavení nikdy
s velárou nealtemuje.
IR

Pro jednoduchou iniciálu platí tedy tato tabulka (výsledný reduplikační
konsonant je zvýrazněn tučně, kvalitativní přesuny šipkami):
0

i
(->

->
->

k
c
í
t
p

<kh
ch
th
th
ph

duzívy
4

->
->
->
->

frikativy
4

«-

g
j
d
d
b

h
dh)
dh
bh

->

->

á
?)
s

nazály

sonanty

4

4

->
->

->
->

n
m

—•

—>•

y
r
1
v

Pozn.: Iniciální $ se nevyskytuje s výjimkou číslovky sat a jejích odvozenin. Obecné však platí,
že se cerebrály reduplikují cerebrálami, což je časté v klasickém sanškrtu u nčkolika kořenů jako
je dl- pf. dldye, ao. adldayat, ovSem na cerebralu nezačíná ani jeden védský kořen a ani v klasic-
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kém sanskitu se nevyskytuje iniciálni kořenoví s. Protože iniciálni jh neexistuje, nelze hovořit
o jeho zvláštním vzoru reduplikace.

Rozlišíme tedy snadno v pravidlech pro reduplikaci osamoceného konsonantu
dvě skupiny: sykavky a sonanty se reduplikují samy sebou bez změny kvality,
okluzívy mohou podléhat kvalitativní změně. Jediná možná realizace okluzívy
v reduplikační slabice musí být z následujících fonémů: c, j , t, d, p, b. Je zřej
mé, že okluzíva aspirovaná je vnímána jako příznakovější oproti nepříznakové
neaspirované, proto se aspirace nezdvojuje. Jedná se tu o synchronní aplikaci
Grassmannova zákona, vlastně o pravidlo o pouze jediné možné aspirátě
v kmeni.
2.2
Reduplikace dvoumístného trsu
I. V případě, že iniciála kořene je typu ST, je výsledný reduplikační konsonant
trsu je pouhé T.
sthá-: ps. tísthati, ao. nedoložena, pf. tasthau, int. tásthá-, testhíya-, des. tisthásati
skaná- : ps. nedoložena, ao. acaskandat, pf. caskánda, int kániskan, caniskadat
RV., des. ciskantsan. V případě struktury iniciály SR se reduplikuje pouze S.
sru-: ps. nedoložena, ao. ásusrot, pf. susráva, int. sostu-, des. susrusasyad- : ps. nedoložena, ao. ásisyadat, pf. sisyanda, sasyande, int. sánisyadat,
des. sisyandisa-, sisynatsasvap- : ps. nedoložena, ao. sisvapas, asusupat, pf. susvápa, int. sásvap-, sosup-,
des. susupsqIII. V případě struktury iniciály TS je reduplikováno jenom T dle obecných
pravidel.
ksip-: ps. nedoložena, ao. ciksipat, pf. ciksepa, int. ceksip, des. ciksipsaIV. V případě struktury iniciály TR se reduplikuje jenom T dle obecných
pravidel.
kram- : ps. nedoložena, ao. acikramaí, pf. cákramanta RV., int. caňkram, des.
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Je zřejmé, že v konsonantických trsech je jako bezpříznakový konsonant
vnímáno jak ve skupinách TR, tak ve skupinách ST, též TS, dokonce i STR,
TSR jedině T, tj. okluzíva.
Ve skupinách neobsahujících žádnou okluzívu, ale obsahujících sonantu a sykavku je jako bezpříznakový konsonant vnímána sykavka (S).
Z konsonantů v iniciále se sonanta reduplikuje jen tehdy, nebrání-li tomu sy
kavka. Je-li sykavka přítomna, reduplikuje se ona, nebrání-li tomu okluzíva. Je-li v trsu obsažena i okluzíva, reduplikuje se ta, ostatní konsonanty se nereduplikují. Ve skupině dvou sonant se reduplikuje první, tedy ztrácí pozičně svou
sonantní příznakovosL
Sykavky a sonanty (včetně nazál), jsou tedy v bezokluzívním postavení v trsu
i samostatně jakýmisi konsonanty z nouze. Vlastnosti, které je vedou k tomu,
chovat se stejně jako okluzívy, ztrácejí v okamžiku, kdy je trs tvořen právě
okluzívou. Sonanty pak i v trsu se sykavkou ztrácejí schopnosti nepříznakové
konsonantnosti.
Tento přechod můžeme vyjádřit: R/N-»S->T.
Foneticky tento rys můžeme označit jako přechod k méně kontinuálnímu
konsonantů od kontinuálnějšího, neboť v sonantách, nazálách i sykavkách rys
kontinuálnosti obsažen je, zatímco okluzívy jsou typicky nekontinuální.
3
Tento příznakový vztah se projevila později i diachronně, neboť srovnáme-li konsonantické trsy staroindičtiny a některého ze středoindických jazy
ků, zde pálijštiny, jazyka spisů jižního směru buddhismu (hínajány), vidíme, že
toto pravidlo se projevilo v asimilaci konsonantických trsů, přičemž i pro pálijštinu je spíše významnější konkrétní realizace trsu, než jakékoliv slabičné dělení.
3.1

Systém pálijštiny je blízký staroindickému i novoindickému a vypadá takto:
veláry
palatály
cerebrály
dentály
labiály

k
c
í
t
P

kh
ch

£

th
ph

h
j

d/1
d
b

dh/lh
dh
bh

ň
n
n
m

y
r
1
v

s

Pozn.: Patrné je omezení frikativních sykavek, plná fonologizace cerebrál, omezení vztahu
mezi gh a h podobného staroindickému jak zvýšením frekvence jh, tak i častým vznikem h z j i 
ných aspirát, fonologizace dvou dalších nosovek.

3.2
Asimilace konsonantických trsů proběhla v pálijštině jak v iniciálních
trsech, tak v trsech uvnitř slova (finální trsy podlehly asimilaci už ve staroindič
tině), v pálijštině pak i prosté konsonanty nemohou být na konci slova s výjim
kou dl, tedy nazalizovanosti finálního vokálu).
Pozn.: Asimilace konsonantických trsů je typickým jevem středoindických jazyků, která probíhá
ve všech pozicích. V jistých případech pak, aby byla uchována morfologická jasnost (stí. antara :
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pa. antara), výjimečné neprobíhá, či jsou původní trsy rozdíleny vkladným vokálem (stí. smaiana: pa. sušina-), či dochází k metatezím (stí. grisma-: pa. gimha-). Ovšem tyto případy nejsou než
příznačnými výjimkami ze standardního procesu, často vedle sebe stojí tentýž tvar asimilovaný a
neasimilovaný (stí. smarate: pa. sarati, sumaratí).

Pravidla, dále uvedená mají obecnou, ne však bezvýjimečnou platnost
3.2.1
Asimilace inicíálních konsonantických trsů proběhla dle těchto
vzorců:
T + R = T (sti. dvípa- : pa. dipa-)
S + R = S (sti. šrůta-: pa. suta-)
T + S = Th (sti. ksetra-: pa. khetta-)
S + T = Th (sti. skandha- : pa. khanda-; sti. stanayati: pa. thaneti)
S + T + R = Th (sti. stri: pa. thl)
R, + R = R] (sti. vyaya- : pa. vaya-, sti. vrájati: pa: vajati)
2

3.2.2

Asimilace interních trsů proběhla dle vzorců:
T, + T = T T (sti. bhakta-: pa. bhatta-)
T! + T + R = T T (sti. utkramati: pa. ukkamati)
T, + T + S = (TJT h (sti. udksarati: pa. uggharati)
T + R = TT (sti. mitra-: pa. mitta-)
T + S = cch/SS (sti. apsaras-: pa. acchará; sti. utsincati: pa. ussiňcati)
T + S + R = TTh/cc(h) (st matsya-: pa. maccha-)
R + T = TT (sti. bhartar-: pa. bhattar-)
R, + T + R = TT (sti. vartman-: pa. vatta-)
R, + R = R R (sti. karma-: pa. kamma-)
N + R = N N (sti. kanyá : pa. kalina)
R + S = SS (sti. darsayati: pa. dasseti)
Rj + S + R = SS (sti. páršva-: pa. passa-)
S + T = TT(h) (sti. a§tá: pa. stfba)
S + R = SS (sti. dráya-: pa. dassa-)
S + T + R= TTÍh) (sti. drstvá: oa. dittha. sti. niskramati: oa. nildcamatil
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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první, ačkoliv běžný vzorec pro asimilaci dvou okluzív či sonant umožňuje
pouze asimilaci prvního konsonantu druhým (sti. C,C > pa. C C ).
2

2

2

3.4
Princip příklonu k maximální konsonantnosti R/N -> S -> T je zřejmý,
občas pak po asimilovaném konsonantu zůstává vedlejší artikulace (palatalizace
okluzívy) či „spirantisace" ve styku okluzívy a sykavky, kdy vznikají aspiráty
(neboť vyvážený středoindický systém založený na opozicích znělosti a aspirovanosti vznik opozice založené na spirantnosti typu / , 8, % neumožňuje, na roz
díl od avestštiny, v níž je situace opačná).
Proto v některých trsech dochází k progresivní (sti. sparša : pa. phassa) a v ji
ných k regresivní asimilaci (sti. ucyate : pa. vaccatí), přičemž první je typická
v případě kontaktu konsonantu stejného typu (tj. TT, RR).
4
Pro středoindický systém však uplatnění pravidla o asimilaci konso
nantu dle -RTSITSR- vzorce znamená jak logické dovedení tohoto morfonologického konceptu do důsledků, tak i jeho definitivní zánik jako pravidla, neboť
po provedení všech středoindických konsonantických asimilací nezůstal již dů
vod toto pravidlo zachovávat
Většina trsů zůstala tvořena homorganickými geminátami ve vnitřním posta
vení (typu -tt-, -ss-, -mm-) a monokonsonanticky na začátku slov. Další vývoj
tedy pokračoval mimo R/N->S->T pravidlo.
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MARKEDNESS OF CONSONANTS IN OLDINDO-ARYAN CLUSTERS
AND THEIR REFLECTIONS IN MIDDLE INDO-ARYAN
Phonological structures of OlA consonantal clustere are based on the principle of Anlaut
(word-initial) cluster on the maximal model sibilant-occlusive-semivowels (i.e. STR-/TSR-), in
the case of intemal clustere (Inlaut) on maximal symmetrícal model (-RTSlTSR-). Some cases of
Anlaut stmcture RR-/NR- and cases of Inlaut -RNR- type are mentioned.
The question is how phonological relations are constructed between consonantal phonemes in
clustere, i.e. markedness relations in such clustere.
We used the paradigm of verbal reduplicatíon as a scalpel for our search.
A simple consonant is reduplicated by itself, i.e. semivowels by semivowels, sibilants by sibilants, occlusive by occlusive.
ST sequences are reduplicated by T only, TS also by T. So combinations type TR are reflected
by T only, SR sequences are reduplicated by S only, STR combination by T, TSR also by T.
The solution is that occlusives are unmarked consonants; sibilants and semivowels (with
nasals) are consonants with some marked feature. This feature is continuity, but the role of semi
vowels and sibilants are of course different Semivowels have a strong relation with vowels, except nasals without their vowel counterparts (*n, *m). So the least marked are occlusives, the most
marked are semivowels and nasals.
Assimilation into Middle Indo-Aryan has come in schemes of consonantal markedness. Every
single cluster is now realized only by the least marked consonant, i.e. by the way: R/N-> S-*T.
So every OIA cluster is now in MIA realized as homorganic because of an absolutisation of the

