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srovn. i r. lůno, bh. lóno a j . Pak i s dlouhou samohláskou jako slov. 
tel o, testy, blayo, uho a j . 

U mužských kmenů na -o utrpěl sklad koncové slabiky v nom._ 
akk. sg. jejím zredukováním tolik, že jeho další změna nemohla puso 
biti na kvalitu přízvuku v předcházející slabice. Kde pak rozhodovaly 
tyto pády, zůstal klesavý přízvuk nezměněn, srovn. slov. mož, moka.. 
Spolehlivého materiálu je zde málo, poněvadž takové jo-kmeny vykazují 
obyéejně přízvuk na koncovce, srovn. slov. Jcónj Jcónja, r. konj, konjá.. 
Máme sice štok. rbit, vbila a souhlasně slov. voj, v(>ja , vůdce', jako toč. 
tóra ,hod do kuželek' (Rad 132, str. 123), ale r. zase voMh, voždjá (pří
zvuk tedy zase na konci), 

Sloresa IV. t ř í d y . 

68. Jde nám zde především o nejstarší vrstvy těchto sloves, které 
byly přejaty z prajazyka do slovanštiny a právě výklad těchto sloves 
způsobuje velké potíže. Leskien vytkl celou řadu problémů naskytujících 
se zde (Afsl Phil. 24, str. 137). O jejich luštění se pokusil D i e l s (ib. 
31. 1910, 78 sl.), částečně L e h r - S p l a w i n s k i (O prasíov. metatonji, 
1918, str. 12ajinde), pak van W i j k v různých článcích (hlavně v R.S.).. 

69. Jak z dalších výkladů vysvitne, musíme zde předpokládati 
především dvě staré vrstvy: 1. deverbativa jako r. vodith, vošú, vódišh, 
schr. voditi, vbdtš a kausativa r. položíte, položú -lóžišb, schr. položití, 
pblosiš. V praesentnich tvarech měla tato slovesa klesavý přízvuk na i, 
což odpovídalo původně jazykovému -eje, sti. N a př. dharáyati, bddháyati; 
2. denominativa též s přízvukem n a i v praesentnich tvarech, ale přízvuk 
ten byl stoupavý odpovídající původně prajazykovému -ejé- a sti. deno-
minativům jako děvayáti. Tento předpoklad není nic zvláštního a vycházel 
od něho též i Diels. V infinitivu a v infinitivních tvarech vůbec mělo 
i jako původně dlouhá samohláska stoupavou intonaci, přízvuk vyskytující 
se velmi často na tomto i nebyl snad převzat z prajazyku, nýbrž dostal 
se sem podle známých pravidel o praslovanském přízvuku vůbec. Poněvadž 
se pak v obou vrstvách mohou vyskytovati slovesa buď s dlouhou neb 
krátkou samohláskou v kmenu, což mělo vliv na další utváření konju
gace, obdržíme takto vlastně čtvero typů těchto sloves v praslovanské 

1 V následujíc ím budeme označovat i typ a k lesavým přízvukem na i j edničkou 
a ee s t o u p a v ý m dvojkou, krátkou slabiku v kmenu připojeným n a dlouhou h. Třetí 
hlavni typ je ten, kde na kořenné samohlásce byl původní s toupavý přízvuk. Samo
hláska mohla býti v tom případě ovšem jen dlouhá. 
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IV. konjugacil. Podle těchto typů tvořila se i později ještě nová slovesa.' 
Vedle toho vznikaly nové typy hlavně u denominativ, kde rozhodoval 
pak přizvuk základního slova. 

70. Slovesa typu l a . Sem náležejí deverbativa, a sice jsou to 
hlavně slovanská iterativa jako cksl. nositi nošg a se stanoviska slovan
štiny též kausativa na př. cksl. pojiti pojg, ,napájeti'. V praesentnich 
tvarech mělo i, jak již podotčeno, klesavý přizvuk, který pak v praslovan-
štině po jisté vývojové době byl pošinut jako krátký neoakut na před
cházející slabiku. V 1. os. sg. zůstal přizvuk na -p, poněvadž zde měl 
stoupa vou intonaci a proto nemusil býti pošinut. Tento rozdíl mezi 
I. sg. a ostatními byl v pi -aslovanštině zachován a byl pak přejat i 
do jednotlivých slov. jazyků, tu však většinou vyrovnán až na ruštinu, 
kde se udržuje až do nynější doby. V imperative mělo i stoupavý 
přizvuk a proto zde nebyl měněn. 

Dle toho máme ještě nyní: 
71. V r u š t i n ě : praes. nošú nósišb, nosit, nósitm*, nósite, nósjat, 

imper. nosí nosíte, part. praes. act. nosjá, nosjášéij (zde tedy mělo g 
jako g v 1. sg. stoupavou intonaci), part. praes. pass. nosím, kde tedy 
byl přizvuk též stoupavý. V infinitive a infinitivních tvarech mělo i 
veskrz stoupavý přizvuk: inf. nosítb, part. praet. act. I. nosív, nosívšij, 
II. nosil, -ila, -ilo, pl. -íli, part. praet. pass. nošSn, -ená, -eno, nóéennyj-
Jako praefigovaný budiž uveden: prinošA, prinósišb... inf. prinosiib. 
Třeba zde však vytknouti, že v praslovanštině bylo v praesentnich 
tvarech podle zákonů o zkracování délek ve víceslabičaých slovech 
krátké i , kdežto k jedaoduchému slovesu příslušející tvary měly dlouhé i. 
Bylo tedy *donos\šb... *donosite proti *nosišb, * nosítb... ovšem pak 
by mělo býti zase *nosite (dle štok. družina, č. družina, r. družina a pod.), 
bylo zde však asi vyrovnáno l . Tento kvantitativní rozdíl mezi jedno
duchým a praefingovaným slovesem třeba zde zvláště vytknouti. Kvalita 
přízvuku se však prozatím neměnila. Sein náležejí ještě slovesa: broditb, 
snad i dojítb, dójišb vedle dojíšb (doěnnyj), gonitb, choditb, -ložitb, položú, 
-lóžišb atd., avšak k ložítbsja je ložúsb, ložišbsja atd., tento rozdíl nepo
chází ovšem z praslovanštiny, poněvadž tam ruského pravidla o reflexivu 
se, aby následovalo vždy po slovesu, ještě nebylo. Jeví se zde tedy 
pozdější vliv bud reflexivního tvaru 1. os. sg. neb reflexivního inf. 
a jeho tvarů (srovn. na př. choietb bole nasytitisja. Nest. Lavr. sfcr. 255, 13). 
Dále molítbsja, morítb, prosítb, prošú, prósišb, vzhledem k lat. precor ; 

1 Zde znamená " zase dlouhý klesavý př izvuk a * krátký (klesavý) . 
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točith (k tec, na př. točith slézy), voditb, vozitb; ot-vorítb, -vorjii, -vórišb, 
tak i za-t-vorítb, -jú, (t)vórišb, avšak pojítb, pojú, pojíšb1. 

72. V s r b s k o c h r v a t š t i n ě stal se krátký novoakut z praslovan-
štiny přejatý klesá vým vůbec a tak zde máme: k nositi: nosím, nosíš, 
nósi... nose, imper. ndsi, part. nósio, nošen, Praefigované tvary jako 
přinosíš, unosíš, ódnosíš nám zřejmě ukazují, že ve tvarech nosíš, nosí. . . 
byl původně stoupavý přizvak (nesuš, nosí...), neboť kdyby to byl zde 
původní, nějaký praslovanský přízvuk, byly by praefigované tvary 
*prínostš, *unosíš atd. Sem patři góniti (čak. goní), hodili, moliti, prošiti, 
vodili, vozili. Výjimku činí pojiti, pojím, napojili: napojím, bróditi, brodím; 
lozili, ložíš. Praslovanský bylo jistě *ložÍti, *ložíéb a nasvědčují tomu i 
štok. složeniny jako izlóžiti, izložiš, nalóžiti, naložíš atd. Mimo to má 
i čakavština 3. sg. loži, náloži jako nosí k inf. nosit, točí. Stok. lóžím 
a pod. vzniklo tedy později vlivem inf. a jeho tvarů. 

78. V s l o v i n š t i n ě je stoupavý neoakut zachován: nqsim, 
nosiš... nqsijo, imper. nósi, nosíte, nosil, nosila, nosilo, nýšen, inf. nositi, 
tak raznosíti, [-ngsim. Sem patří brodili, goníti, hodili, ložili (Rad 132 
str. 143), moliti, točití, prošiti, prósiš, voditi, voziti. I zde tvoří pojiti, 
pojím výjimku. 

74. V č e š t i n ě máme k nositi stě. nošu, ně. nosím, nosíš, nosí, 
imper. stč. nosi, nosite, nyní nos, noste, nosil, nošen. 

Tak i broditi, dojiti, honili, chodili, -ložili, modliti'2, mořiti, pojiti, 
prošiti, toáiti, voditi, voziti. 

Pojiti mělo tedy, jak r., schr. a slov. jazyk ukazuje, již v pra-
slovanštině přízvuk na koncovce. 

75. Slovesa typu 2 a. O těchto slovesech musíme pojednati dříve, 
než přejdeme k 1 b, neboť poskytují nám možnost k výkladu tohoto typu 
s dlouhou samohláskou v kmenu. Jsou to denominativa s krátkou samo
hláskou v kmenu. Stará denominativa přejala z prajazyku v praesentních 
tvarech stoupavý přízvuk na i, které se tedy co do intonace shodovalo 
zde s infinitivnim i. V infinitivu musilo býti *lom'íti, neboť bud byl zde 
přízvuk hned z prvopočátku na i, aneb byl na o, pak ale mohl býti jen 
klesavý a byl by musil být pošinut na i, a praesentni tvary byly *lomišb, 
*lomítb (s dlouhým i srovn. č. rukama, rukáchb, s polohláskou v třetí 

1 Sloveso to vyskytuje se hlavně s praefixy: vspojítí, výpojitb, dopojtth, za-, 
na-, o-, srovn. reka pojit berepa (Dalj). 

2 modliti je deverbativum, jak tomu lit. maldýti (k mélďzii melsti) zcela zřejmě 
nasvědčuje . 
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slabice, o čemž jinde pojednávám), v praefigovaných tvarech *zaloniiti; 
*zalom'išh, *zalom'Ui>, což se značně shodovalo se *zanosUi: *zanosíšb 
a vedlo tudíž k v y r o v n á n í a sice ve smyslu klesavého přizvuku, tedy 
*zalom'iti: *zálonůšb. Prosté sloveso podlehlo pak asi též vlivu svých 
složenin v jistých případech, kde bylo totiž mnoho složenin neb kde byly 
jednotlivé často se vyskytující složeniny. % 

76. Potom přišla v praslovanštině doba, kdy klesá vý přírvuk musil 
býti pošinut na předcházející slabiku a k *zalom'Ui bylo pak *zálomišb. 
a k HomUi: lomiš. V jednotlivých slov. jazycích zvítězila délka v kon
covkách. Tak máme v čakavštině přelomíš, 'přelomíme (Belié str. 250) 
a štok. přelomíš, prélomimo, slbmiš, slbmimo. V tvarech prostého slovesa 
se zde čakavština rozchází se štokavštinou, jako často i jinde, majíc 
k inf. lomit praesens: Ibmin, lomíš, lomimo, lomě, tedy jako odlomili, 
prelbmimo (a part. na l je jednak podle inf. lomil, jednak též vlivem 
praesentních tvarů lomil, lomila, Bělič 1. c). Naproti tomu má štok. 
simplex — arci s pošinutým přizvukem jeu jí náležejícím: lomili: lomím, 
lomiš, lómi, lomimo '\ lomíte%, lomě, imper. lómi, lómite, part. Vbměci, lomio, 
lomila, VómVen. Poněvadž čak. přizvuk souhlasí s ruským a slov., je 
praslov. a štok. je nový tak jako na př. štok. ložíš proli čak. loz tě (což 
bylo též přejato z praslov.). 

Jinde zde zachovala jak čak. tak i štok. praslovanaký přizvuk. 
Tak máme v čak. skočit : skbčin, přeskočit: přeskočil, ale někdy zase 
i přeskočil a praesens souhlasně s předešlým: preskbčin a štok. souhlasně 
skóčiti : skbčim, přeskočili: přeskočím. Dále čak. oženit : oženin, oženil, 
oženila a ženit: ženin, ženíš, ženimo, ženě, imper. žení, ženíte, part. ženěč, 
ženil {oženil), ženila, ženěn, ženěni. Štok. žéniti: žením. 

77. Jsou ovšem i odchylky, jako na př. čak. zvoríit: zvoní, imper. 
zvoní a dle toho i zazvoní, zvoneti (e za i), avšak vždy zvonil, zvonila, 
zvonilo, zazvonil (Bělič 249), kdežto štok. sice též zvonili: zvoním, ale 
vedle zazvoním též zazvoním. Čak. poyodim, poyodil, poyoďila, ale štok. 
vedle yódim, gódiš, yódio, yódila zase poydditi: poyodim... a tak i jiné 
obdobné případy, kteréž podrobně zde rozebírati není naší věci. Ostatně 
není čak. materiál, aspoň poněkud, úplný. Zde jen musíme na to upozorniti, 
že v štokavštině třeba rozeznávati dvojí druh sloves s přizvukem na koncovce, 

! Až na 1. os. sg., kde zůstalo všude <}- se s toupavým přizvukem, byl li tam 
vůbec přizvuk. 

1 Př izvuk na koncovkách -tiw a -te je pozdější a vycházel od koncovky -mo, 
jak se pravdě podobá. 
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a sice taková, která mají týž přízvuk i jinde jako částiti: částím (srovn. 
r. čestitb, čestišb, slov. ěastíti častím), móčiti: močím, a dále taková jako 
lómiti lomím (a ovšem i lóžiti: ložím), kde tedy původně byl přejat 
z praslovanštiny přízvuk na kořenné samohlásce. Než se pokusíme podati 
výklad toho, třeba zde ještě některá slovesa z obou druhů vytknouti. 

78. V srbskochrvatštině náležejí k prostým slovesům s přízvukem 
na koncovce (s praefixem však na kořenné slabice) tak na př. částiti, 
částím, drbbiti, drobím, dvojití, dvoriti, gnbjiti, góditi se, gójiti, góstiti 

(jrbziti, lebriti, krbjiti, kropití, lómiti, móčiti, mbriti, plóditi, póstiti se,pótiti se, 
rójiti, rótiti, sóliti, (ěak. osolimb, posolé, posóli, osolil i osolil), škópiti, tvbriti 
tvořím znójiti, zvbniti (s výjimkou viz § 77) a j . (Daňiěié 54—55.) 

S někdejším novoakutem praslov.: desíti děsím, kósiti, pozdější kréčiti 
.břlitr (vápnein), króčiti pf., róditi, rodím, ,roditi' (ale ěak. zde rodí, rodil 
rodilá, rodilo) seliti ,(u)sídliti', skóóiti, ženiti. Je jich méně (Dan. 52). 

79. V s l o v i n š t i n ě máme s někdejším neoakutem v praesentních 
tvarech kositi kósim kósiš, lómiti lánům, močiti, rodíti radim ,starati se' 
(proti rodíti -ím ,roditi') a zato má srbština róditi radím ,pracovati, 
snažiti se', uráditi, uradím a pod.; seliti, skoěiti (praes. skgčim, " pro č), 
tvoríti, zatvoriti tvórim, obyčejně však storíti storim vedle sťh-im (v Pří
moří, Breznik v Afsl. Phil. 32, str. 494); ženiti žénim. 

S přízvukem na koncovce daleko více: brojiti, brojím, částiti, častím, 
drobiti, dvoriti, gnojiti, goditi, goliti, gostiti, groziti, -koriťi, krojtti krojím, 
kropití, krotíti, moriti, obnovíti (i štok. obnóviti), noriti, ostřili, ploditi, 
postiti postim, avšak vedle toho i pástim, potiti se, rodíti, -ím ,roditi' 
(proti rodíti ródim ,starati se'), rojiti, rotíti, smoliti, sóliti, skopiti, znojíti, 
zvonili a jiná, jen yovoríti -ím budiž ještě uvedeno. 

80. V ruštině s praslovanským přízvukem na kořenné samohlásce; 
oblomljů, zólomljú, -lómišb, věter ták i lomit (Dalj) kosítb, košů kósišb (ale 
Dalj má doždb kosíťb) l, močitb {doždb močit Dalj), uronítb, -selítb, skočítb, 
-slonítb, tvorítb tvorišb, ale zatvórišb (viz ot-voritb, a 1 a), ženítb žcnjú 
žénišb. 

S přízvukem na koncovce: čestitb češčú, čestišb, drobítb, dvojitb, 
dvoritb, gnojítb godítbsja gožů godíšb, goliti, gostítb, grozitb, korítb, krojitb, 
krotítb, óbnovitb, norítb, ostritb, plodítb, postítbsja potítb, rodítb, rojitbsja, 
rotitbsja, solítb, skopítb -trošitb, znojitb, zvonítb. Pak ještě govorítb govorjú 
-íšb jako veselitb -Ijú -išb. 

1 Jindy se rozeznává: kosHh košů kósiřh ,kositi' a kosíth košů -stih šilhati', 
s lovník akademie m á jen kosítb košů kósišh. 

4 
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8L. Srovnáme-li nyní typ la a typem 2a, shledáme přee jakýsi 
rozdíl. U typu 1 a mají slovesa nepochybně deverbativního původu 
ve všech slovanských jazycích stejný přízvuk, kde ještě vůbec zachoval 
svou pohyblivou povahu. A není divu, musilo tomu tak býti dle platných 
zákonů o praslovanském přízvuku, a právě tato slovesa dala podnět 
k obdobě zase jiným. Tímto vzorem byla slovesa: goniti, choditi, moliti, 
prošiti a zvláště nositi, voditi a vostti. Mimo to patří sem pravděpodobně 
i brodili a ložiti odchylující se jen v štokavštině. Přešla tedy všecka 
tato a ještě jiná slovesa z praslovanštiny do jednotlivých slov. jazyků 
již s krátkým neoakutem na samohlásce kořenné, jak jsme již dříve 
naznačili. Rozumí se samo sebou, že i všecky jejich praefigované tvary. 
Tomu však nebylo tak u sloves typu 2 a. Tato slovesa skládají se 
z různých vrstev, co do stáří, ač většinou mohou ještě pocházeti z praslovan
štiny. Zde nám může jiti jen o nejstarší vrstvu, která prodělala onen 
vývoj přízvukový a dospěla ke stupni námi právě projednávanému. Byla-li 
taková slovesa praefigována, přešla dle všeho již s novoakutem na krátké 
kořenné souhlásce do jednotlivých slovanských jazyků a příslušná prostá 
slovesa asi z velké části též. Aspoň pro některá z nich máme ještě 
doklady. Nemůže totiž býti nějakou snad pouhou náhodou, že slovesa 
liositi, seliti, skořiti, ženiti souhlasí co do přízvuku v ruštině, srbsko-
chrvatštině a slovinštině (r. na př. ženith, ženjií, ženiši,..., ač zde máme 
zená, ženu... a teprv v pl. ženy a na mnohoženstvi se při tom zajisté 
nepomýšlelo; ostatně nebylo asi ani r. ženy prvotní). Sloves těchto se 
užívalo a užívá ještě dosti často bez praefixů a proto zachovala spíše 
svůj z praslovanštiny přejatý přízvuk 1 . Opak toho vidíme v štokavštině. 
Máme jen štok. brdditi bródim a hlavně Užiti lóžim (zde má čakavština 
ještě starší z praslovanštiny přejatý přízvuk: 3. sg. loži, náloží) a ovšem 
také pojiti pójim, což se však vyskytuje i v ruštině i v slovinštině. 
Slovesa tato vyskytují se hlavně v praefigovaných tvarech, řidčeji jako 
prostá. 

Přízvuk infinitivu a jeho tvarů na př. Užiti u prostého slovesa 
měl oporu v složeninách (na př. izUžiti), této opory neměly však jeho 
praesentni tvary *VóžU a pod., když obdobný tvar zněl u praef. slovesa 
na př. isložtš a pod. Když se pak celkem řidčeji vyskytovaly tyto tvary, 
mohlo se snáze stati, že tam nabylo vrchu to, co mělo oporu i ve slože
ninách, tedy lóžim Užiš atd. dle Užiti atd. Výklad ten vychází z předpo-

1 Tedy jako schr. nosíš, vdz~š, vůďié, <iůn~š atd. (obdobně ve všech slov. jazy
cích dříve). 
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kladm, že tyto tvary pocházejí z pozdější doby, když bylo již provedeno 
stokavské pošinuti přízvuku, poněvadž v čakavštině máme očekávané 
loži v 3. sg. naloží atd. Výklad ten platí ovšem také o Ibmitij Umíš, 
močili, močíš. U praefigovaných tvarů toho nebylo a tak máme zde 
na př. Izložiš, přelomíš. 

82. Musíme předpokládati, že každé sloveso jako *ožen'íšb, tedy 
s krátkou koncovkou (proti *ženíšh) zmínilo v jisté době praslovanštiny 
z uvedené příčiny svůj stoupavý přízvuk v klesavý. O jiných to ovšem 
neplatilo. Mohla to býti jen slovesa IV. třídy, poněvadž jen taková se 
stýkala se slovesy jako nandsišb. Tak to neplatilo na př. o tvaru 
r. zakričišb k inf. zakričátb, štok. zakřičíš k zakričati a j . 

Neplatilo to pak dále ve3krz o slovesech prostých. Upozornil 
jsme na to, že to musila býti především nestarší vrstva danominitiv 
podle IV. tř. Vyznačuje se tím, že tvoří iterativa prvního neb drahého 
stupně zrovna tak, jako vzory, podle kterých se pak co do přízvuku 
řídila, tedy jako -našati, -prašati, -lagati, -gaňati, -chadiati, -vadjati, 
-važati. S tím se shodují naše slovesa jako -lámali, k slov. pf. namočili 
máme namakati, -kam, k r. vysélitb též vyséljatb, podseljatb a pod. 

Sem náleží bezpochyby též goditi (zvi. goditi se), a přece má pří
zvuk ve všech B I O V . jazycích, kde je vůbec ještě pohyblivý na kon
covkách. Jest tedy pravděpodobné, že tento přízvuk pochází již z pra
slovanštiny, ač máme i v cirk. slov. na př. ugaždati a pod. Ze slo
ženin nemůže pocházeti z příčin dříve uvedených a tak můžeme před
pokládati, že se v praesentních tvarech prostého slovesa zachoval starý 
přízvuk na i koncovek po uvolnění souvislosti mezi prostým slovesem 
a jeho odvozeninami. Praefigované tvary nabyly totiž většinou takového 
zbarvení původního významu, že se od prostého slovesa značná odchýlil 
a tyto odchylky zasahovaly zajisté do praslovanštiny. Nebylo takové 
vnitřní souvislosti, aby se na př. simplex mohlo jeviti jako tvar vzniklý 
dekomposicí ze své složeniny. Je na př. zcela jiný poměr mezi lomiti 
a u-lomiti nežli mezi goditi a u-goditi nebo goditi se a u-goditi se. To 
mělo také za následek, že bylo užívání prostého tohoto slovesa dosti 
obmezeno (v staré církevní slovanštině máme na př. jen jeden doklad 
— a sice gode v Supr. —, kdežto na př. ugoditi má dosti dokladu). 
Prosté sloveso *godUi, *godíšb nezměnilo tedy svého přízvuku stoupa-
vého na koncovkách praes. tvaru v praslovanštině. U jiných sloves zůstal 
zase starý přízvuk, poněvadž neměla vůbec složenin, neb byly to jen 
zřídka se vyskytující jako rotiti, postiti se, ploditi a j . Ale celkem 
můžeme říci, že je mnoho sloves, u nichž bychom očekávali týž pří-

4* 
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zvuk jako u ženitij seliti, skočiti . . . a není ho tain. Vliv složenin na 
základní prostá slovesa nemohl zde snadno proniknouti, poněvadž zde 
šlo o vliv přízvuku krátkých slabik na dlouhé slabiky a to nejde jen 
tak snaclno. 

83. O praefigovaných tvarech třeba ještě podotknouti, že v štok. 
pravidelně zachovaly svůj přízvuk z praslovanštiny přejatý, jak již po-
dotčeno, nezachovaly se však některé zbytky i v jiných slov. jazycích, 
neboť na př. o r. zatvóríšb proti tvorišb a i slov. sice tvoriti, tvořím, 
ale zatvortti, zatvářím viz § 71, str. 47. Bylo tedy jinde vyrovnáno mezi 
prostým slovesem a jeho odvozeninami. Ano, uvádějí se i z čak. pod
řečí případy, jako 1. sg; brojin a zbrojin, (z)brojimo, (z)brojíťr, zadofin 
(Afsl. Phil. 32, str. 434). 

84. Slovesa typu lb. Co jsme pozorovali u sloves typu 2 a, to se 
opakuje poněkud i zde. Po dlouhé slabice musil se totiž zde změniti 
klesavý přízvuk v stoupavý a jako takový mohl pak ovšem zůstati na 
svém místě. Tak dostaneme: *budio, *budlšb. • . *budite (původně vlastně 
zde *budite1 a inf. *búdUil, v složeninách *probud'išb... inf. *probiidUi, 
tedy jako u typu 2 a. Vlivem praefigovaných tvarů jako donosUb, 
donositb... atd. byl též v našich praefigovaných tvarech probudUb... 
krátký stoupavý přizvuk proměněn v klesavý, poněvadž se jinak tvary 
ty docela shodovaly. Tak vzniklo *probudíš, *probudítb. Tu a tam pod
lehlo pak simplex v praslov.: *budíšb. To se ovšem musilo stati v pra-
slovanštině ještě v době, než byl klesavý přízvuk pošinut na před
cházející slabiku. Po tomto pošinutí bylo *budin, *bňdíšb, *búdítb.. ., 
a vedle toho: *probilďíšb, *probňdttb. Při úzkých vztazích těchto tvarů, 
musilo pak v jednotlivých slov. jazycích, kde se uvolnily zákony, pů
sobící v praslovanštině zkrácení neb zachování délky v jistých posicích, 
dojiti k vyrovnání kontaminací či na základě kompromisu co do kvantity 
a místa přízvuku. Délka byla jen v prostém slovese a nabylo-li toto 
vrchu, vznikly tvary *probiidíšb, *probúditb a inf. *probuďiii a *bihlíib. . . 
*budUi, kde znamená přízvuk, který měl povahu dlouhého neoakutu a 

1 Srovn. schr. dúbrava z *dubráva, *dobráva. Byla-li délka kořenné samo
hlásky ještě před poš inut ím klesavého přízvuku na předcházející slabiku nebo až po 
něm, nebo konečně až v jednot l ivých slov. jazycích ve všech praesentních tvarech 
vyrovnána, jest zde pro nás bez významu. Jisto jest, že je tam ve všech praesent
ních tvarech, kde se vůbec objevuje, a proniká i do infinitivu, což ovšem nemohlo 
být i v praslovanštině, kde se uplatnily jisté zákony o zkracování délek v j is tých 
posicích. Na těchto zákonech zakládá se částečně též vývoj našich typů s lovesných, 
o kterých právě pojednáváme. 
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přešel v štokavštině (před délkou) v nový cirkumflex. A tak máme 
čak. zbiídin (1. sg.), zbudil (u Běliče na str. 230) a štok. probudíš, 
rázbudiš, inf. probúditi, razbúditi a simplex budíš, inf. búditi. 

Tak i v ruštině: búžú, búdišb, budit.. . búdjat k inf. buditb a sou
hlasně razbužú, razbiídišh, razbňdit k inf. razbudith. 

85. Totéž se opakuje u yubiti až na štokavštinu. V čakavštině 
máme gúbin, yúbiš k inf. yFibtt, zyiibíl, zyúbljeno (tedy jako dříve uve
dené tvary zbúdiš atd.). Avšak v štokavštině je zde gúbim, gúbiš, 
t/úbl... inf. yiibiti, kdežto praefigované tvary zůstaly nezměněny: po-
yubiti (z poyubtti či vlastně z dříve z toho vzniklého pogubxtí), póyubiš 
(z *poynbtš), dále zyúbiti: zglibiš (novější je sagúbiti, sayubiš). 

Jest ovšem pravděpodobnější, že Čak. tvar je starší, z praslo-
vanštiny přejatý a že štok. vznikl teprv na štok. půdě, a sice obdobně, 
jako jsme zde měli ložíš, kdežto podle ostatních slov. jazyků musíme 
čak. ložíš, loži pokládati za starší. A tak máme i zde v ruštině gubljii, 
yúbišb, inf. gubitb a vedle toho poyubljů, poyúbišb... inf. pogubitb. 

Zato má slovinština yubíš, yubi... inf. yubiti a dále zayubíš, za-
yubi.. . zayubíti a to souhlasí s češtinou hubíš, hubí... hubiti a zahubíš, 
zahubí... zahubiti. 

Taktéž souhlasí slov. sadili: sadiš, r. také sice saditb: sažú, sadíši,, 
ale vedle toho též sádišb a vždy sadišbsja (P. Boyer, De raccentuu-
tion du verbe russe 1895, str. 39 neb 449). Mohlo by se předpokládati, 
že se právě starý přízvuk zachoval v ustrnulých reflexivních tvarech, 
a poněvadž se tyto teprv v ruštině ustálily, byla by tato změna pří-
zvuková teprv v ruštině pro vedena. Ruský tvar sažú, sádišb je tedy 
do ruštiny z praslovanštiny přejatý tvar a vedle toho pronikal zde 
nový sažú, sádišb, který vznikl .tak, jak jsme vyložili o č. a slov. 
budíš atd. 

Sloveso to bývá také považováno za denominativum. Č. sadím 
(sté. sazu), sadiš. . . k inf. saditi. Zato je v štok.. sáditi, sadiš, což by 
dalo v češtině * sáditi: * sadím, * sadíš. 

I při délce souhlasi slov.: politi1, pálíš s č. páliti:pálím, pálíš, 
ovšem dále s štok. páliti: palim a čak. paVit: pálin, páliš, pálímo, pá lě, 
avšak naproti tomu je r. páljú, pálišb, polít atd. Tak je r. i varítb : varjú, 
varišb, ale vedle toho i várišb, slov. varíti, vaříš, č. variti: vaříš, - ale 
štok. zase váriti: varim, variš. 

1 D Pleteršnika zase nesprávně páliti (viz Rad 132, str. 142). 
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Slovesa sadili, páliti, rařiti jsou kausaliva k sédtti, politi, Vhrěti 
(thrjp) a přešla z praslovanštiny do jednotlivých slov. jazyků s délkou 

v praes. tvarech. 
66. Při převaze složenin nemohla se všude udržeti déJka prostého 

slovesa, nýbrž pcdlehla často složeninám s krátkou samohláskou. Vý
sledek byl pak týž, jako by bylo nové prcsté sloveso vzniklo dekom-
posicí, tedy na př. *budUi: *MdUi> vedle *^robnd!lti:*2rcbMišh. Od 
fypu 2b sem patří na př. stok. pustili:pustíš vedle dcpiutiii: dopustím. 
Obyčejně však mťme při zkrocené kcřennó samohlásce přizvuk na 
korcovkťeh, v čemž je patrný vliv infinitivu a jeho tvarů. Byla-li 
dříve kořenná samohláska zkrácena, mohl se tento vliv spiše upIatDiti. 
Obyčejně bylo pak vyrovnáno mezi prostým slovesem a jeho složeninami; 
v štok. to bylo porušeno novjm pošinutím přízvuku. Tak máme v češtině: 
stě. luzu1, nč. budím, budíš... inf. budili, laktéž i probudím, - í š a inf. 
probudili. Tak i v slovinštině: budím, budíš... inf. budili a probudím, 
-íš... inf. próbuditi. 

87. Zde jsme vycházeli z jředpokladu, že by] stoupavý přizvuk 
na koncovkách prostého slovesa vlivem slczeoin premřněn v některých 
případech již v praslovanštirě v klesavý a pak pošinut na předcházející 
slabiku. Avšak je zde též možnost, že u prostého slovesa zůstal dlouhý 
stoupavý přizvuk — právě pro svou délku — nedotčen a teprv když 
v jeho složeninách byl klesavý přizvuk \ ošinut na předcházející slabiku, 
mohlo býti vyrovnáno mezi prostým slovesem a jeho složeninami, při 
čemž si<-prosté sloveso zachovalo svou délku kořerné samohlásky a převzalo 
přizvuk složenin, kdežto složeniny zachránily svůj přizvuk a převzaly 
délku prostého slovesa. Výkted ten by se lépe zamlouval a snad by zde 
ani štok. nový cirkumfltx, ke kterému tento kempremisní piízvuk vedl, 
nedělal potíží. ObyčeJLě je to ovřeni skuteči.ě pošinutý přizvuk na před
cházející dlouhou slabiku. TJ složenin je zde skutečně pošinutý přizvuk. 
Toto vyrovnání mohlo nastati v nčkterjch případech již v praslov., ale 
v poslední době, kdy se začala trhat v znatelné jednotlivé skupiny. 
V jinjch případech (při převaze složenin) mohlo zase simplex pievzíti 
kvantitu složenin a pcr.cchati si svůj přizvuk ra koncovkích, kdežto 
složeniny mohly uchovali svou králkou samohlásku, avšak přijmouti 
při tom přizvuk prostého slovesa. To se mohlo stati jak ke konci proslov, 
doby tak i později v jednotlivých slov. jazycích. 

! Pio s t í . IvóHi má Gitar.er jediný doklad v,e ti(m ti(. slovnll.u z Ol. Cant. 
2. 7. Jiný jo v Ev. sv. ;Mut. 113a a najde Ee jich jistě více, ale n n c f c í m v í t š í je 
ve skutečnosti počet dck ladů složenin jako prolnditi, vzluditi atd. 
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Pro obé měli bychom doklady jak u typu 1 b, tak i u typu 2 b 
a zde zvláště. Tak máme vedle uvedeného slovesa buditi dále hubiti, 
které se vyskytuje zas řidčeji, než vyhubiti, zahubit i, pohubiti atd. A zcela 
zřejmě vidíme to u saditi. Slovesa toho se na př. v češtině u porovnání 
s jeho složeninami jako posaditi, vy-, na-, pře-, v-, ob-, od- téměř ani 
neužívá. 

Nápadné je vařiti, vařím, slov. též variti, vařím, neboť se 
vyskytuje jako simplex poměrně dosti často; snad zde tedy přece roz
hodoval velký počet praefigovaných tvarů. 

Co se týče slovesa politi, vyskytuje se jako subjektivní sloveso 
velmi často a proto zachovalo délku jak v češt. tak i v slov. Mimo to 
ještě i ve funkci transitiva.. V ruštině bylo částečně nahrazeno slovesem 
žečh, žigatb, soéigath, požigath atd. a tak je zde již paljú, palíšb proti 
češtině a slovinštině. 

88. Pak máme tři slovesa, která zachovala svou délku ve všech 
slov. jazycích neb aspoň její sledy a skutečně užívá se jich dosud všude 
velmi často v nepraefigovaných tvarech, ovšem také i v praefigovaných. 
Jsou to slovesa právě v naší otázce velmi průkazná. 

Přízvuk na koncovce vyskytuje se zde jen u jednoho z nich, 
a sice u tvaru pocházejícího z církevní slovanštiny a užívaného ještě 
v ruštině: vratítb: vrašéú, vratíšb (Boyer ib. 38), pravý ruský tvar je 
vorotith : voroéú, vorótišb, voróčen, štok. vrátiti : vrátím, vrátíš, navrátiti, 
navrátím a čak. s tím souhlasí: vrátit: vrátin, vrátíš, imper. vrátí, vrátíte, 
part. vráceno; č. vrátiti: vrátíš (slov. zato je tvar vřniti, vřnem); 
p. wroció: wróce, wrócisz; sem patři též r. voločítb: voločú, volóéišb, 
voloéen, -ená, -enó, wolóčen, -lóéennyj, schr. vláčiti: vláčíš, slov. podle 
V a l j a v c e vlačiti: vláčim (Ead 132, str. 142 a 160 a tak i podle 
B r e z n i k a v Afsl. Phil. 32, str. 440), kdežto P l e t e r š n i k m á vláčiti, 
vláčim, č. vláčiti: vláčíš; r. toropitb: toropljú, toropišb, imper. toropi 
a s tím souhlasí č. trápili: trápím, avšak dle typu 3: slov. trápiti, 
trápím (Plet., Valjavec, Rad 132, str. 148 a. 155), potrápili:potrápím, 
iztrápiti, -trápím a schr. trápiti: trapim, pótrapiti, potrápím. 

Kdežto máme dále r. toločíth: toločú, toldčiš, imper. tóločí, tólóčen, 
slov. tlačiti (tak Breznik 1. c, u Plet. je zase tláčiti): tláčim (dle Brezn. 
1. c, Plet. má tláčim, má tedy tláčiti, tláčim), je v češtině proti očeká
vání tlačiti: tlačím, kde tedy praefigované tvary rozhodovaly se svou 
krátkou samohláskou. A stalo se to snad tím, že sloveso to pozměnilo 
svůj význam. V češtině bylo totiž částečně nahrazováno slovesem 
šlapati. 
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89. V a n W i j k čítá sem ještě mezi jinými štok. účiti, učiš jakožto 
kauBativum k vykngti (Afsl. Pb.il. 37, 1920, str. 23j, což můžeme jen 
schvalovati, čak. učit: učín, učimb, učí, naučit, naučin, naučimb, naučil, 
-íl, -lli, štok. účiti: účim, učiš, avšak poiičiti, poučíš, slov. učiti, -iš, 
r. učitb, úéiš, č. učiti, učiš, takže není snadné zde určití z praslov. 
přejatý přízvuk. Patero deverbativ, která sem náležejí, odchyluje se 
docela svým přizvukem (v. Wijk, 1. c. str. 25): r. láeitb : lázišb, 
št. láziti: lazíš, slov. láziti: laziš, r. grábith : yrábiš, št. grábiti: grábtš, 
slov. grábiti: grábiš, r. bávitb : bávišb, št. báviti: bavíš, slov. báviti: baviš, 
r. věsitb : vesišb, št. -vjesiti : -vfěsiš, slov. vešiti: vPsiš, r. téšith : tešišb, 
št. tféšiti: tješiš, slov. Ušiti: tSšiš1. 

V a n W i j k si s těmito slovesy nevěděl rady. Myslím, že je možno 
vyšvětliti jejich přízvuk následovně. Jako prostých sloves užívá se 
těchto deverbativ, až snad na těšiti celkem zřídka a vyskytují se nej
častěji v složeninách. V těchto se dostala do styku s příslušnými 
nominálními složeninami kmenů na -o a -a, které měly stoupavý přízvuk 
na kořenné samohlásce při dlouhém praefixu. Tento přízvuk pronikl 
pak i do slovesných tvarů či lépe modifikoval tam jen onen, který tam 
snad již byl na téže slabice (ovšem až na inf. a jeho tvary). Tak 
vzniklo r. potešitb dle potěcha, utušith dle utecha a pod.; ovšem dělo se 
to již v praslovanštině. Podobně r. perevěsitb dle perevés (srovn. štok. 
pňjěvjes a prěvjesiti); r. zavčsitb dle zavěs (srovn. štok. závjesiti a závjes); 
r. zabáviti a zabáva (štok. zábava a zabavili, slov. sice zábava, ale 
v praslov. byl nora. zábava a k tomu slov. zabáviti); r. razgrábih, a 
razgráb (v razgráb rout a pod. Dalj) a slov. též obdobně zagrábiii 
a zagráb, -grába; r. ulázitb a uláz, zalaziti a zaláz, r. perelázitb a 
pereláz, štok. prělaziti a prijélaz, prélaz, slov. prdáziti a u toho ještě 
prčlaz gen. prdáza. 

Dekomposicí vznikly pak shora uvedené tvary. Přízvuk tento 
nemůže pocházeti z infinitivu a jeho tvarů prostých sloves, neboť pak 
by musil býti na koncovkách, ale také ne z jejich praesentních tvarů 
vůbec, neboť pak by zde musila zase býti dlouhá kořenná samohláska 
v češtině a tak můžeme přízvuk ten pravděpodobně vyšvětliti jen 
z praefigovaných tvarů. 

K těmto slovesům druží se ještě slov. trápiti, trápím a schr. 
trapiti: trápím shora uvedené, avšak přízvuk ten nepochází z pra-

1 V češtině také jako muéiti •• mučím (s t ím se docela shodují naše slovesa) 
s krátkou samohláskou: bavím, věsím, těším. 

http://Pb.il
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slovanštiny, jak nám jiné slov. jazyky ukazují, nýbrž jest to čistě slo
vinský (a schr.) útvar. Mámet i v schr. trap, trápa, potrap: potrapiti. 

90. Na základě slovesného materiálu typu lb nemůžeme sice 
podati přesného důkazu, že i zde byla přeměna klesavého pří zvuku 
v stoupavý po délce dle naší poučky provedena, avšak přece jest to 
i zde pravdě podobné. Kdyby se totiž nebylo tak stalo a byl by naopak 
zůstal na praesentnlch koncovkách původní klesavý přízvuk, byl by 
musil býti pošinut ještě v praslovanštině na předcházející slabiku, takže 
by mělo praesens prostých sloves stejně přízvuk na kořenné samo
hlásce jako praefigovaná slovesa, čímž by se tato posice přízvuku stala 
pevnější a mohli bychom pak očekávati aspoň přibližný poměr, jaký 
byl u typu la. Tam byl přízvuk pošinutý na předcházející slabiku 
skoro výlučně. Tomu tak není u typu lb. Pouze tři slovesa zachovala zde 
svou délku v praesentních tvarech skoro ve všech slov. jazycích: vlaéiťi, 
vratiti, trapiti. Obdobně jako u typu 2 a budeme zde předpokládati, že 
praesentní tvary prostých Bloves přinesly si z praslovanštiny do jednotli
vých slov. jazyků přece v některých případech stoupavý přízvuk na 
koncovkách a tvary praefigovaných 3loves zase krátký novoakut na 
kořenné samohlásce. Kde se užívalo pak často prostých sloves, pronikla 
délka z jejich praesentních tvarů i do praefigovaných, v opačném pří
padě zase krátká samohláska praefigovaných sloves do prostých. 

Celkem jeví se zde týž výsledek jako u sloves typu 2 b, kde jest 
sice mnoho sloves s délkou, ale máme zde vedle toho přece zase slušný 
počet sloves s krátkou samohláskou. 

91. Slovesa typu 2b. Jsou to denominatiya s dlouhou samo-
hláskou základního slova a s původním přízvukem stoupavým praesent
ních tvarů na i. Byl zde tedy již původně stav, ke kterému se dospělo 
po jistém vývoji u typu lb, o němž jsme právě pojednávali. Co tam 
bylo řečeno, platí též zde a netřeba tudíž toho opakovati. I zde máme 
tedy na př. 3. sg. čak. pláti a v štokavštině plátiti: platím, platíš 
{" vzniklo zde z dlouhého neoakutu jako i jinde), r. placů, plátišh (též 
Qlótiéb)... inf. platitb a zaplatitb: zapláču, zaplátišb {zaplátišb). 

Vedle toho však též štok. činiti, činíš, činí mi se ,zdá se mi', 
avšak naéiniti, náčiním, náčiniš; počiniti: pbčinim, póčiniš, v čakavštině 
však pronikla i zde délka: 3. sg. načíni, inf. načintt, učinit, part. načiníl 
a načiníl, načiníla, pass. načiňená; bistriti: bistrím, ale izbistriti: izbistrím-

Máme však i případ, kde prvotní simplex co do kvantity a pří
zvuku docela zaniklo a jaksi dekomposicí vzniklo nové: pustili, pustím, 
dopustiti, dopustím, tedy zdánlivě docela jako u typu la. 
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Praesentni tvary počiniš, póučiš, izbistriš, dopustíš a pod. nám 
ukazují, že v praefigovaných tvarech byl skutečně přizvuk s i kon
covek poěinut na samohlásku základního slova v době, kdy prosté 
sloveso jej mělo také ještě na koncovce a v některých případech jej 
tam i ponechalo. Pošinutí to mohlo se ovšem stati jen v praslovanštině. 

Se štok. činiti : člniš se docela srovnává slov. platiti : platíš a 
č. platiti : platíš, tedy s krátkou samohláskou. V složeninách je zde 
ovšem vyrovnáno: slov. zaplatiti: zaplatíš a č. též zaplatiti: zaplatíš 
(původně tedy s přízvukem na i jak v inf. tak i v praes.), kdežto jiné 
slov. jazyky vykazují zde jiný vývoj, jak jsme viděli předtím. 

92. Jsou zde rozdíly někdy i mezi nářečími a podřečími jednoho 
jazyka (jako mezi čakavštinou a štokavštinou). Na druhé straně pozoru
jeme zde přece jen zase nápadné shody co do přízvuku, pokud se nyní 
ještě projevuje kvantitou, jak na to upozornil Diels , a sice hlavně 
mezi češtinou a slovinštinou (Afsl. Phil. 31, 1910 str. 78, sl.)1. Hned 
v našich příkladech je nápadná shoda mezi č. platiti a slov. platiti 
platím, dále mezi štok. činiti člnim, slov. (uh. kajk.) činiti činím a 
č. činiti činim. V praslovanštině mohla býti možnost takového vyrovnáni 
jen v době, kdy se začala již rušiti, kdy platnost jednotlivých zákonů 
přízvukových a kvantitativních byla již otřesena a začaly se tvořit 
skupiny, napřed větší, pak i menší se stejnými zvláštnostmi jazyko
vými. V jednotlivých jazycích bylo neb mohlo býti pak další vyrovnání 
vykonáno. Tak byla délka pravidelně zavedena v srbštině až na některé 
případy, v nichž však zase čakavština pokročila ještě dále v onom 
vyrovnání. B ě l i č z ní uvádí (na str. 249 a 250—251) tyto příklady 
(v závorkách uvádím k tomu štok. tvary, o náčiní atd. jsme se již 
zmínili): praes. dili, podílí, inf. podiVít, podílena (štok. dijěliti: ďijeltm, 

' Tak se dle něho shoduje č. buditi, f ciziti, (obdařiti), (diliti), dluiiti si, 
(hasiti), (hlušiti), (hraditi) hřebiti se, fhřefiti, chladiti, chrabřiti, (kaditi) kaliti 
:harten', křepiti, křiviti, lepiti, maliti, f mastiti, (meniti), f mladiti, mračiti, platiti, 
f pit niti, puditi, opustití, (ručiti), (saditi), f sladiti, f zaslepili, f osniiiti, přestřeliti, 
f světití, (svšiti), (valiti), {vařiti), f zlatiti, f žlutiti. Slovinsky tomu odpov ídá: gasiti, 
gasim. Naproti tomu: č. biliti, (bloudili), boufiti, (brániti), brázdití, brousiti, f dáviti, 
(hnígditi), zahouliti atd. t ehváliti, (chrániti), f kldtiti, kniiiti, t koupiti, (krátitf), 
[okroitžiti), liiiti, loučiti, (louditi), misiti, fmlátiti, moutiti, páliti, fsloužiti, 
t souditi, f toužiti, t tfibiti, potroutsiti ,besprengen', vábiti, f vláčiti, f vrátiti. Tomu 
odpov ídá slov. hváliti (má býti o v š e m hvaUti!), hválim. Ovšem v obou typech vy
skytuje se dosti výjimek, ale shoda tato pochází částečně již z praslov. (případy 
takové opatřil jsem ti nejisté jsem uzávorkoval) . Něko l ik případů nicméně však 
přece zbývá. 
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nadijěliti: nádijelim); gúbin : gubit, zgubíl, zgúbieno (štok. gtibiti: giéíš, 
izgiibiti: izgubim, pogúbiti:pbgubim, sloveso to bylo již uvedeno nahoře, 
poněvadž patří bezpochyby k typu 1 b, ale to na věci zde nic nemění); 
1. p í . praes. gúlímo ,dřeme': ogutila (št. gúliti:gůlim, ogúliti•-. ógulim); 
hranin, hrant: hranila (št. hrániti : hraním, zahrániti : zahraním); 3. pL 
praes. jávě (št. jáviti: javim, pf., objáviti: óbjávim); hipi: kupil (št. ktipiti: 
kupim, otkúpiti: ótkupim); 3. pl. praes. poíúbe (št. Ijúbiti : Ijůbim); 3 sg. 
«»m'sí, imper. umisi -ite, part. umísil (št. mijésiti: nňjesim, namijěsiti: 
námijesim); inf. mlátit (št. mláiiti: mlátím); âZtw, ^ačiš, pálimo, pále, 
imper. pálíte: part. pálěc, pálil, padla, pálen, pálena; zapálín : 
zapálil, zapálena; opále; upálě (št. jráftfó : pálím)1; J J Z C Í Č Ž (št. plátiti: 
platím); poi.ritlš ,pohroziš': ^0£?fí'ič (&t. pí ijetiti: přijetím, zaprijetiti: 
záprijttim); part. pass. jrcrejewo (póreáiii:%brtdim ,postaviti do řady' 
vedle ,srovEati' , s odchylným přizvukem); 3. pl. neniče : zaručit (št. rúčiti: 
ručím, zaručili: záručím); saa?, posadě: sadit, posájen ( š t . sáditi: sadím, 
posáditi: -jebsádim); spasil (štok. spásii: spásěm ,zachrániti, spasiti'); 
s«áž, orfs««5 (št. swtfifó: súdim); sviti: svítit (št. stijeiiti: svijětim Stulli, 
obyčejně svijétliti: svijétlim od svij čti o); túi% (št. túžiti: tužím); preirúdín 
{UJtuiáiti: trudím); vráiin, imper. trúťi, vraúte (št. vrátiti: vrátím). Zde 
bylo několik sloves, která patří spíše k lypu 1 b, jako právě uvedené vratiti. 

98. Co bylo právě podotčeno o srbskoehrvatštině, ž e totiž dospěla 
zde k jednotnému typu, to tvrdil B r e z n i k t é ž o ruštině (Aíal, Phil. 32. 
1911, str. 435), avšak v ruštině je tolik výjimek a vyskytuje se tak 
často dvojí přízvuk u jednotlivých sloves, že jí nelze stavětí k srbskó-
chrvatštině. V ruštině, polštině, češtině a elovinštině není zde žádného 
jednotného typu, nýbrž jsou zde spíše dva, poněvadž v jedněch slo
vesech máme délku, v druhých krátkou slabiku nebo se liší ještě nyní 
různým přizvukem, tedy zrovna tak, j a k JFme to shledali u typu 1b. Co 
tam bylo vyloženo, mu si t é ž platiti o typu 2a i 2b, neboť u všech těchto 
tř í t y p ů bylo j i ž v praslovanštině dosaženo stejného vývojového stupně 2 . 
Jde tedy jen o to, možno-li na základě materiálu typu 2b potvrditi náš 
výklad podaný nahoře. Trváme, že ano. 

1 I zde platí, co bylo podotčeno u gubiti. 
- Tyto tři typy dospěly tot iž tam, že měly vedle 1. os. sg. př ízvuk v praesent-

ních tvarech na koncovkách. V složeninách ty l vlivem složenin prvního typu (Za) 
přeměněn v k lesavý přízvuk, který musil býti později poš inut na předcházející 
slabiku. V prostých slovesech stalo se asi v j i s tých případech podobně, v j iných 
zůstal přízvuk prozat ím nezměněn a podltbl změnám později, hlavně asi na půdě 
jednot l ivých s lovanských jazyků. 
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94. Podle tohoto výkladu byly délky původně v nepraefigovaných 
praesentních tvarech, kdežto v praefigovaných se musily zkrátiti. Dále 
bylo poukázáno na to, že tam, kde se užívalo často prostého slovesa 
proti jeho složeninám, byla délka kořenné samohlásky zachována a 
zavlečena i do složenin. Kde se naproti tomu užívalo prostého slovesa 
zřídka u srovnání s jeho složeninami, tam pronikla krátká samohláska 
složenin i do prostého slovesa, po případě udržela se aspoň v těchto 
složeninách. Třeba tedy dokázati, že i materiál u typu 2b tomu na
svědčuje. 

Máme zde slovesa, která se spíše vyskytují s praefixy; jako prae-
figovaná mají rozhodně většinu a proto ztratilo simplex svou délku. Jsou to: 

č. eiziti proti odeiziti a slov. tujíti, tujim, a odtujíti, odíujim, 
r. čnědUb odčužditb, schr. jak obyčejně zas túditi se, tudim se; kluši ti 
vedle ohhišiti, slov. glušiti glušim a oglušiti, oglušim (schr. -ghišiti), 
r. glušítb, (jlušíšb v. glúšišb, oglušith; 

slepili proti oslepiti, slov. slepili, slepím a oslepiti, -im, schr. ač 
-slijěpiti jen ve složeninách, přece zase oslijépiti, óslijepvn, tedy původně 
e délkou (též oslepím) a to je zde zase jen schr. zvláštnost jako často 
i v jiných obdobných případech, r. slěpitu, slěpišb, oslépítu; 

dařiti, dařím v prvotním významu ,obdařiti, darovati' proti obdařiti 
a pod., slov. též dariti, dařím (bez našeho pozdějšího ,daří se') vedle 
obdařiti, rrtm, schr. -dáriti vedle obdáriti, óbdarim tedy zase s délkou, 
ruština zde již kolísá daríth: darjú, daríšb, ale též dárišb (v Moskvě 
dórišb) a obdarítb; 

střéliti, střelím jest rozhodně v menšině proti celé řadě složenin 
jako po-, za-, vy- atd., slov. též streliti, střelím vedle postreliti, -im 
(začež obyčejně postřel jati); schr. -strijóliti a zastřijeliti (zastréliti) 
sastrijelim, zastřelím, r. -strelitb (strčlitb, obyč. strěljátb) -stréljú, -strélišb 
na př. zastrélítb, zastrěljú, zastrelišh. . • zastřel jat; 

grěšiti znamenalo původně ,néčeho se chybiti' a proto s krátkou 
samohláskou ještě nyní: hřešiti vedle zkřeěiti, prokřešiti se, pohřešiti 
atd., slov. gre.šiti, grešim vedle pogrešiti, -im a pod., schr. grijěšiti 
gréšiti, gríješim (grešim) vedle pogriješiti, pógriješim (pogrešiti, pbgrěšim) 
-a pod., r. grěšítb, grešli, grěšišb, pogrěšitb a pod.; měniti, měním bylo 
v menšině proti vy měniti, zaměniti, přeměniti atd., slov. meniti, měním 
vedle premeniti, -nim a pod., schr. mijeniti se, míjeni se vedle protnijěniti, 
promíjením a pod., r. jen v složeninách, což je příznačné a proto 
na př. zaměnitb, zaměnjú, -měmišh, ale též ještě na př. peremenišb 
(Boyer *tr. 39); 
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mladiti, mladím vedle zmladiti, omladili, slov. mladiti, mladím, 
sehr. mladiti, mladím vedle pomláditi, pómladlm a pod., r. molodítb, 
molodišb vedle pomolodith; 

mračili, mračím vedle zamračiti, omračiti (avšak omračiti ,betauben', 
diferenciace významu, sic. ale i zde omračiti), pomračiti, tak i slov. 
mračiti, mračím vedle omračiti, pomračiti, zamračiti, r. mračitb, pomračitb 
(cirk. slov. tvar), schr. zase mráčiti, mračím vedle namráčiti se, su-, u-, za-. 

Též prostého slovesa platiti, platím užívalo se řidčeji než jeho 
složenin: vyplatili, zaplatili, oplatiti, přeplatiti a pod., s čímž souhlasi, 
jak již jsme viděli, slov. platiti, platím vedle zaplatíti, zaplatím a pod;, 
naproti tomu čak. platí a štok. platiti, platím vedle doplátiti, doplatím 
a pod., s čímž zde zase souhlasí ruština: platítb, plačú, plátišb (pldtišb) 
vedle zaplatith, zapláču, zaplátišb (zaplótišb). 

Pleniti, plením je poněkud nápadné, že podlehlo složeninám jako 
popleniti, vyplení ti, napleniti, zapleniti (si) a taktéž v slovinštině: plenili, 
plmim vedle popleniti, -im, zapleniti, -ím, opleniti, -ím, upleníťi, -im; 
r. zastaralé je polouiti, vedle zapolonítb, -pólonjú, -poloníšb. Třeba 
uvážiti, že sloveso to bylo cirk. slov. bezpochyby perfektivní a je ještě 
v ruštině, čímž se spíše vysvětluje převaha složenin. Schr. plijéniti, 
plíjenim (pléniti, plením), poplijéniti, póplijenim; 

pustiti, pustím třeba tak poauzovati jako střeliti a jiná proti 
upustiti, propustili, rozpustiti, odpustiti, vypustit), atd. 

S tím souhlasí slov. pustiti, pustím vedle dopustiti, izpustiti, 
napustili, opustili, popustiti, prepustíti, pripustiti, propustiti, rozpustiti, 
•ipastíti; zde souhlasí také i srbskochrvatština, kde prvotní simplex 
* pustiti, * pustím docela zaniklo a uplatnilo se nové vzniklé dekomposicí, 
totiž pustiti, pustím1 vedle dopustiti, dopustím, ispustiti, Ispustlm a tak 
i na-, od-, p<h, pod-, po-s, prc-, pri,-, pro-, raz-, s-, u~, za-, naproti tomu 
svědčí ruské tvary ještě pro někdejší délku: pustítb, puščú, pústišb, 
itnper. pustí a dále propustitb, propušéú, propůstiéb atd; 

řešiti, řeším stč. snad již jen rozřěšiti a mylnou etymologií roz-
hřěšiti (tak na př. Pass. 310 podle L F . V. 208), tak i r. rěšítb, réšii, 
réšišb a častěji otréšith, porěšitb, razrěšitb, ale slov. rešiti, réšim, raz-
rešíti, odrešiti a tak i sehr. rijéšiti, drijéšiti od odrijéšiti, ríješim se, 
odrijéšiti, razdriješiti, razdriješim a pod.; 

1 Brezník m á -pustiti (pak by bylo praes. *půstim) v Arch. f. sl. Phil. 32, 
str. 436, ale je to chyba, neboť správné pustiti pustím má nejen V u k , nýbrž 
i D a n i č i č (Akconti u glagola 2. izd. 1896, str. 52.) 
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ručiíi, ruiim znamenalo původně ,podati ruku' (tedy spíše v. perf.), 
vedle póručiti (původně též jiného významu), doruřiti a pod. Též slov. 
roiíti, ročim ,podati' vedle poročiti, -ím, zaročiti, -im, vročiti, vrodím 
,doručitiť a pod.; schr. ovšem zase s délkou rúčiti, ručim, porúčiti, 
j)dručim. V ruštině se prostého slovesa ani neužívá, nýbrž jen v složeni
nách a v nich jsou stopy někdejší délky: poručitb, poručú, poriiéišh, 
ovšem vedle -ruěú, -ručíšb a to platí i o ostatních složeninách (Boyer 
str. 39 u Breznika není tedy poručitb uvedeno na správném místě str. 436); 

sladiti proti osladiti, přesladiti a pod., sušiti proti usušiti, osušiti 
a pod., zlatiti vedle pozlatití, podobně i slov. sladiti, sladím vedle 
posladíti, -im, osladiti, -ím a pod., sušiti suším, osušiti, -ím, posušiti, 
-im a pod., zlatiti, zlatím vedle pozlatití, -im, ozlatíti, -ím a pod., schr. 
zase sladiti, sladím v. osladiti, osladím a pod., sušiti, súšim vedle i(z)súšiti, 
i(z)sušim, osušiti, osuším a pod., zlatiti, zlatím vedle pozlátiti, pozlatím, 
ruština souhlasí s č. a slov. soloditb, soložú, solodíšb vedle osolodítb 
(osladítb), nasolodítb (nasladitb) a pod., sušitb kolísá: sušú, sušíšb, ale 
i súšišb; zolotíti, zoločú, zolotíšb vedle pozolotítb, ozolotítb a pod. Sem 
třeba přičísti i č. žlutiti, žlutím vedle požlutiti, nažlutiti, prižlutiti, 
•ožlutiti, slov. žoltiti, žoltím, požoltíti, -im, s tím souhlasí ruština: želtitb, 
želčú, želtíš, poželtítb, výželtitb, proti tomu schr. žtítiti, žutlm, ožútiti, 
bžTdim,, požútiti, zažútiti. 

95. Děliti, dělím vyskytuje se jako simplex zajisté též řidčeji nežli 
jeho složeniny jako poděliti, rozděliti, odděliti a pod., slov. též delíti, 
dělím, vedle razdelíti, -im, poděliti, -ím a pod., ruština zde kolísá: dělitb 
a k tomu sice děljú dělíšb, ale vedle toho téi^déliš, razdělítb, podělitb 
a pod. Schr. zase dijéliti ďijelim vedle nadijěliti, nádijelim, iz-, po-, 
raz-, u-; 

dlužiti se, dlužím se vedle vydlužiti se, prodlužili, zadlužiti, slov. též 
•dolžíti, dolžím, což nyní ovšem má vlivem němčiny význam ,beschuldigen', 
ale zachovaly se ještě složeniny jako izdolžiti se, -ím se, ,zbaviti se 
dluhů', zadolžíti, -im. Poněvadž se sloveso to stýkalo zde s -dolžíti, -ím 
,dloužiti', které jest tedy jiného původu a významu, zaniklo jako 
i v ruštině. V srbskochrvatštině zase dúžiti, důžim, odúžiti, ódužlm, u-, za-. 

Podle slov. -dolžíti, -ím měli bychom míti též v češtině -dlužiti, 
-dlužím místo -dloužiti, dloužím, ale pronikla tu délka ze základního 
slova ,dlouhý', aby se rozeznávalo mezi nimi; 

hasiti, -im vedle uhasiti, pohasiti, zhasiti (shasiti), taktéž slov. 
yasiti, yasím vedle ogasiti, -ím, pogasíti, ugasíti, r. také gasitb, gašú. 
-išb, ale též gásišb. . . schr. gásiti, gaslm; 
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hraditi, hradím proti celé řadě složenin: zahraditi, uhraditi, od-, 
při-, vy- a pod. taktéž slov. gradíti, gradim vedle ogradíti, -im, nar, 
pre-, za- a pod. Tak má i ruština yorodítb, yorožú, gorodíšb, ale vedle 
tobo ještě yoródišh... a schr. gráditi, gradim; 

jevili, jevím proti slov. javíti (ne jdviti), jávim, schr. jáviti, javim, 
r. javítb, javljú, jávišb (uvádí se též javíšb); 

kaditi vedle pokaditi (vyskytuje se též již v cksl. překlade evang. 
Luk. 1. 9), podkaditi, ókaditi, zakaditi a pod. V nové češtině obyčejně 
eufemisticky za -smradili, slov. kadíti, kadím, pokaditi, -im, zakaditi, 
ukaditi (udití) a pod., s tím souhlasí dále r. kaditb, kažú, kadišb vedle 
kádišb, pokadítb, nakaditb; schr. káditi, kadím, na-, o-, pod-, pre-, za-; 

kaliti, kalím 1. ,tvrditi, ocelovati' 2. ,kalným, nečistým éiniti', 
obyčejně káleti vedle zakalili 1. i 2., zkaliti (skalitt) 1. i 2. a pod. 
Huština by tomu nasvědčovala, že obě slovesa, různá svým původem, 
Tozlišovala se i přízvukem v praslov.: r. 1. kalítb, kaljú, zakalítb, 
mr. kalýty, zakalýty, 2. kálitb, -sja ,konati svou potřebu', mr. kalýty, 
alov. již kaliti, -im 1. i 2., pókáliti 2. a pod., schr. káliti, kalím 1. i 2. 
vedle iskáliti, nakáliti, okáliti (obyčejně 1.). 

lepiti, lepím vedle při-, po-, za-, od- a pod., tak i slov. Upiti, 
lepím, nalepíti, -im, ob-, o-, po-, pre-, pri-, s-, za-; ruština se zase od
chyluje: Upitb, Upljú, Upišb vedle prilepítb, pere-, za-, s-, raz-, u-; 
taktéž i schr. lijépiti, lijepini obyčejně jen ve složeninách: olijěpiti, 
ělijepim (a ještě s přízvukem na koncovce: olijěpiti, olijépim ,pulchrum 
evadere, fieri' snad prý olijepjetiY), ob-, od-, pri-, u-, za-. Sloveso toto 
mohlo by se zařaditi též do typu 1 b; 

maliti, malim vedle omaliti, zmaliti, podobně slov. maliti, malim 
vedle omaliti, zmaliti, umaliti, r. však málitb, na př. kleveta ne umalit 
slávy jego (Dalj) vedle malítb, které má jen trochu pozměněný význam, 
schr. maliti, malim vedle omaliti, umáliti, umalím; 

mastiti, mastím bylo a je jistě vzácnější než jeho složeniny jako 
omastiti, namastiti, pomastiti a pod., taktéž slov. mastiti, -im vedle 
namastili, -im, o-, po-, pre-, za-, tak i ruština mastítb, umastitb, -šéú, 
-stíšb, namastitb, izmastítb (izmáslitb) proti schr. mastiti, mastím vedle 
zamástiti, zamastím; 

sněžití, sněžím je nápadné, neboť se vyskytuje dosti často takto 
jako prosté sloveso, vedle toho ovšem též nasněžiti, zasněžili, osněžiti, 
s tím souhlasí slov. šnežiti, sněžím vedle nasnežíti, osnežíti, zasnežíti, 
tak i r. sněžítb, sněžú, snězíšb vedle zasněžitb, nasněžitb, osnéžítbr 
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posněiitb, podsněéitb, proti schr. snijéžiti a s tím nesouhlasí snijěži vedle 
osnijěžiti, ósniježi (což vykazuje zase délku); 

u svčtiti, světím třeba připomenouti, že v cirk. slov. se vyskytuje 
několikrát též jako perfektivní sloveso, kterému tedy spíše svědčil 
praefix (v Euch. sin. sveti vodo si jo i si.tvori jg byti... 6b 14 a jiné 
doklady), tedy osvětiti, posvěliti, zasvětiti, tak i slov. svetíti, světím, 
osvětili, -im, posvětili, tak i r. svjatítb, svjačií, svjatíšh, osvjatitb, posvjatitb, 
avšak schr. světití, světím vedle osvětiti, osvětím, posvětili; 

naliti, valím vedle navalili, zavalití, uvaliťi, přivaliti, odvaliti atd., 
tak i slov. valíti, valím vedle dovaliti, iz-, na-, obáliti, od-, po-, pod-, 
pre-, pri-, ras-, u-, za-, r. sice valíth, valjú, vališb.. ., ale též válišh... 
vedle tlovalitb, zavalití, vvalitb, izvalíh,, navalitb, obvalíth, otvalitb 
(3. sg. otvalitsja, ale též otválitsja Dalj), provalitb, povalitb (3. sg. též 
povalit), podvalitb, privalitb (3. sg. přivalit), provalitb, rozvalitb, svaliíb, 
uvalitb (3. pl. též uváljať). Zajímavé je, že se v srbskochrvatštině ne
vyskytuje ani valiti jako prosté sloveso, nýbrž jen ve složeninách, ale 
je zde jako i jinde v srbskochrvatštině délka zachována: izváliti, 
izvTdvm, naváliti, nadváliti, ob(v)áliti, od-váliti, pováliti, podváliti, preváliti, 
priváliti, provalili, razváliii, svalití, uvdliti, zavalití. 

96. Někdy je těžko rozhodnouti, jaký přízvuk a tedy i jakou kvan
titu mělo sloveso v praslovanštině. Tak č. -husiti, -kuším by sem mohlo 
asi náležeti dle ruštiny, kde je též přizvuk na koncovkách: iskusítb 
(impf. -kušdt), pókusitbsja, na rozdíl od -kusítb, -kusá, -kúsišb z praslov. 
*kgsiti, ,kousjiti', ale podle slov. izkúsiti, -kusim, vkúsiti vlcusim ,okusiti, 
náleželo by zase k typu 3, jako na př. č. měřiti, slov. mériti, imrim, 
schr. mjěriti, mjerim a r. meritb, mčrju, meriši,. Taktéž srbskochrvat-
ština svědčí pro praslovanský stoupavý přízvuk na samohlásce v kmenu : 
stok. okusili, okusím, což předpokládá simplex -husiti, -kusiš. 

97. D r u h o u skupinu sloves sem náležejících, jež se vyznačuje 
délkou samohlásky v kmenu praesentních tvarů, možno vysvětliti pře
vahou těchto praesentníeh tvarů slovesa prostého nad jeho složeninami, 
jak bylo již podotčeno. Kdežto jsme v první skupině s krátkou samo
hláskou měli slovesa, kterých se užívá spíše v složeninách, neshledá-
váine se tak často v druhé skupině s něčím podobným. Proti Brezni-
kovi (1. c. str. 438 -39) podotýkám, že tato slovesa mají pravidelně od 
2. os. sg. praes. přízvuk na kořenné samohlásce, tedy r. lupljú ,loupám', 
lúpišb, lúpit, inf. lupítb, óblupítb -lupljii, -lúpišb, štok. podlúpiti se, pód-
lupim se, slov. lupiti, lúpim, otupili, olúpim, č. loúpiti, loupím, óloupiti. 
Byla zde tedy již aspoň v pozdní době praslovanštiny délka jak v prostém 
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slovese tak i v jeho složeninách. A že sloveso nevzniklo teprv na slov. 
půdě, ukazuje nám lit. aplaupýti a latipau, laupýti. Sem náležejí slo
vesa vyjadřující nějaký trvací duševní stav neb trvací děj: Ubiti, 
libim (původně i stČ. ještě milovati), r. ljubitb, Ijiibljú, Ijúbišb, imper. 
ljubi, poljubíth, poljubljú, -Ijúbišb, čak. 3. pl. polúbe, štok. Ijůhiti, ljubiš, 
poljúbiti, poljubiš, slov. ljubiti, ljubiš (ne Ijúbitil); 

č. ráéiti, ráéiš, uráčili, slov. račiti, ráčiš (Rad 132, 160), štok, 
ráéiti, ráčiš a r. též račitb račú, ráčišb (ale neráčitb, neráču). Sloveso 
to mělo asi původně jiný, modifikovaný význam (srovn. etym.) s pří
slušnými praefigovanými tvary. Sem bychom mohli zařadit též toužiti 
a snad i jiná; 

č. blázniti, blázním, tak i slov. blazniti, bláznim (ne inf. blázniti!); 
schr. blázniti, bláznim; r. sice odchylně blaznitb, blaznišb (bláznit 

menja u D a l je), ale neosobně uživá se též tvarů od blaznitb, dále 
bláznitbsja (mně bláznilosb jako pobláznilosb, je tedy pobláznitb, ale zas 
soblaznitb); 

blouditi, bloudím, pobloudili, zabloudili souhlasí se slov. bloditi (ne 
blqditil) blqdim, poblodíti, zablodíti, avšak schr. blúditi, blúdim (blůdim) 
vedle zablúditi, záblúdim, délka je zde ovšem zachráněna, a podobně 
v ruštině k bluditb vedle blužú, blúdišb těž blužú, bludišb vedle zabluditb 
(mohlo by náležeti též k typu 1 b); 

bránili, bráníš (viz též chrániti) vedle ubrániti, zabránili a pod., 
tak i slov. bránili, brániš vedle obránili, zabránili, schr. bránili, bráníš, 
kajk. braniti, bránim, brániš, bráni a rusky též boronítb, boronjú, boró-
nišb, oborónišbsja ot...; 

brázdití, brázdím, tak i slov. brázdití, brázdím schr. brázdití, 
brázdím vedle zabrázditi, zábrázdim ,přeorati' (do cizího pole), r. boroz-
ditb, borozžú, borozdišb, dóborozditb, izborozditb, naborozditb, oboroždítb, 
pere-, po-, pro-, vzborozdítb, za-; 

brousiti, brousím vedle nabrousiti, vybrousiti a pod. slov. brusiti 
(ne briisitil), brusírn v. nábrusiti, zabrusíti, obrusiti, schr. brúsiti, brusírn 
v. nábrusiti, nabrúsim, r. jen slož. obrusitb, -brušú, -brusišb; 

dáviti, dávím, slov. též daviti1 dávíš, štok. dávili (kajk. ještě daviti) 
dávíš a tak i r. davítb, davljú, dávišb, tak i zadavítb, udavitb; 

1 Dle Valjavce mají tato slovesa v inf. -iti a po zániku -i: -\t, na př. hvalit, 
avšak zde mohl býti přízvuk pošinut na předcházející slabiku jako v š tokavš t ině : 
hválit. Dnes se dle něho vyskytuje v mluvě i starší hvaMti i mladší hválit, ale nemá 
býti připuštěno *kváliti, jak má pravidelně u těchto sloves P l e t e r š n i k (Rad 132, str. 144), 

5 
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dráždjtif dráždím (dříve drážiíi, dražím ale. ještě drátíf), tak i ulov. 
dražíti (ne drážiti! Rad 132, str. 142) drážim a sebr, též drášiti, draáišr 

tak i razdrážiti, rázdražim, r. jen razdraéítb, -íišh a aby se nepletlo 
v iter. tvarech s poidražátb hornu, pronikl© ttrazuíih, dražníth, draznjú, 
drázniéb a pod.; 

hnízditi, hnízdím vedle zahnizdHi se (bezpochyby pod vlivem hnízda 
nicméně i) slov. gnezdíti, gnézdfcm a tak i schr. gnijézditi, gnljesdlm vedle 
ugnijéaditi, úgnijeedlm, v rqStíně se zase kolísá mezi gnězžúsb, gnězdíšbsja 
a gněgdišbsja k inf. gnězdítbsja (Boyer str. 39); 

chrániti, chráním (v. brániti), tak i slov. hranili (ne hránitil) hrániš, 
schr. též hrániti hraniš, avšak zde ruština zase kolísá: choronitk ,pohíbiti', 
k choronjú j<s dále choroníšh, ale i ehorónišb atd.; 

chválili, chválím vedle pochválili, schválili, tak i slov. hvalíti, hválim 
a sohr. hváliti, hvalié, taktéž i r. chvalítb, chvaljú, chválišb... chváljat 
(jnr. chvaljú, chvaiis); 

klátiti, klátím, tak i slov. klatíti, klátím a schr. klátiti, klátimr 

taktéž i r. kohtith, koloéú, kolótišh (Boyer str. 38); 
kouřili, kouřím, tak i slov. kuríti, kúrim a r. kurítb, kurjú, kúrišb; 
hrásiti, krásím (sic. krásif), tak i slov. krasitb, krásim i schr. krásiti, 

krasim,iz-, na-, po-, s-, u-, ale r. dle typu 3: fcrrfsítá, fcráiw, fcrósišb.; 
krátiti, krátím vedle zkrátili, ukrátiti, taktéž i p. króeic, kráče, i 

slov. kmtiii, krátim a schr. krátiti, kratim, ruština kolísá: ke korotitb,. 
koročú máme korotišb i korótišh (Boyer 40), tak i ukorotítb; 

sté. krůtiti, krůtím (nc. kroutiti, kroutím), slov. krotiti, kratim bez 
udání přizvu ku u Pleteršnika, schr. krůtiti, krůtim vedle prikrútitiT 

okrútiti, souhlasí i r. krutítb, kručú, krútišb, okrutítb, mr. krutýty, krúčur 

ale p. krecič, stp. však kracié (kreci mi sie w giowie); 
kroužiti, kroužím (sté. kruž-), tak i slov. krožiti, króžim, schr. též 

ókrúžiti, bkružim, r. kružitb, kružú, k tomu však kružišb i krúžišb, okružitb, 
,obklíciti<; 

lééiti, Učím (i sic. liečiť) a tak i slov. lečiti, lečim (Afsl. Phil^ 
32, str. 440. Pleteršnik má nesprávně lééiti, lečim), schr. lijěčiti, tiječim 
a i r. lěěitb Učú, Uéišb, Učit. Praesens zde rozhodně mělo převahu, 
a délka pochází bezpochyby již z praslov. 

líciti, líčím 1. jschminken', na Moravě ,bíliti', záličiti ausweiBen, 
(ne ,auswejsen', jak u Bernekera Et. Wtb. 720.), 2. , vypravovali, svědčiti', 
v. obUčiti (kqhq v č e m ) ,usvědČiti', slov. u Pleteršnika ličiti, -im má 
být ličiti, iičiv» Pffdia Valjayfjpyy ppzu. ,putsen, pjabminken', priličiti ,aa-
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passen', Bchr. ličiti, licím jokrášliti', obličiti ,usvědčiti', r. ličitb ,poIierenV 
óbliéith ,usvědčiti'; 

loučili, loučím vedle rozloučili, sloučili, vyloučili a s tím se docela 
shoduje slov. ločiti, lóčim vedle razločíti, -Iqěim, odločíti, tak i schr. 
lúčiti, lučím ,odlučovati' vedle odlúčiti, polúčiti, razlúčiii, slúčiti, zalúčiti, 
str. lučili, lučin vyskytuje se často na př. niktože danelučitb vetbchaago-
oťb novaago (XII st.) a lučiti sja ,vzdáliti se, uprchnouti' (Sreznevskij 
Mat. II. sl. 58), nr. razlučítb, -lučú, -číšb, otlučítb, slučítb1. Ruština se 
tedy zde odchyluje; 

loudili, loudím v. vyloudili a tak i slov. luditi (ne lúdiíi) lúdim 
(též lodíti, Iqdim jako motiti) .ošáleti, podváděti' a tak i schr. luditi se, 
ludim se v. zalúditi, záludim ,ošáliti', ruština zase kolísá: ludítb, lužú 
a k tomu ludíšb vedle lúdišb (Boyer str. 39). 

0 loupiti, loupím se stala již zmínka nahoře; 
mísili, mísím a tomu odpovídá slov. mesiti (ne mésitil Rad 132, 

str. 142), mésim, mésiš, schr. mijésiti, míjesim proti r. měsítb, méšú, 
mésišb atd., avšak mr. misýty, mísu, mísyš; 

mlátili, mlátím, zde jest délka pochopitelná, ač jsou časté složeniny 
vymlátili, namlátili, s tím souhlasí slov. mlatiti, mlátiš, schr. mlátiti, 
mlátíš (čak. ještě mlátit) a r. molotítb, moločú, molotišb... 

stč. mútiti, mútíš, nč. moutiti, moutíš a rmoutili, rmoutíš (sic. mútif), 
p. macič, mace, s tím souhlasí slov. motiti, mýtiš, pomotíti, pomgtim. 
a schr. mútiti, mutiš, pomútiti, pbmutim, ruština měla však krátkou samo
hlásku: mutilb, mučú, mutíšb, zamutítb; 

prášiti, práším, naprášiti atd. a tak i schr. prášiti, prášíš, oprášiti, 
opráším, avšak slov. prášiti, prášíš a r. porošitb, porošú, porošíšb atd.; 

proudiíi, proudím a slov. zaprodíti, zaprqdim ,štěrkem zasypati', r. 
pruditb, pružú a vedle prudíšb též prúdišb ,obehnati hrázemi'; 

ráčiti, ráčim, viz nahoře; 
řídili, řídím (stč. řiediti, řiedíš) proti slov. rediti, ředím, ale též 

redíti, rédim, což se shoduje s říditi, kdežto rediti, ředím odpovídá spiše 
č. řaditi, řadím, v ruštině je též dvojice: rjadíib, rjažú, rjadišb, ale také 
rjádišb, schr. rediti, redim, uréditi, urědim; 

roubiti, roubím ,sekati, porážeti (stromy), obrubu dělati', srovn. 
záruba ,Verhau' ,na vrub řezati' (sic. rubit, ale rubat), tak i slov. robiti, 
rqbim (Rad 132, str. 160), ,obrubu dělati, sekati, porážeti', tak dále i 
sehr. rúbiti, rubím ,obrubu dělati, hůl nahoře rovně zaříznouti' ob-, po-, 

1 Dalj sem t éž zařazuje: V čom priluHUja, v tom i súditsja. 

5* 
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od-, S-, za-, r. též rubíth, rubljú, rúbišb ,rozsekati, porážeti a obrubu 
dělati', délka zde tedy pochází z praslovanštiny; 

sloužiti, sloužím vedle vysloužili, zasloužiti a pod., tak i slov. 
služiti (Valjavec Rad 132, str. 142), shižim, schr. slúžiti, služim a i r. 
služitb, služů, slúžišb; 

stoupili, stoupím vyskytuje se nyní spíše ve složeninách, takže bychom 
spše očekávali zde krátkou samohlásku, avšak souhlasí i slov. stopiti 
(Valjavec ib.), stopim, schr. stúpiti, stupim a r. stupitb, stupljú, stůpišb; 

souditi, soudím v. odsouditi, usouditi a pod., tak i slov. soditi, sódiš, 
schr. stiditi, sudiš a r. suditb, sužú, sádišb, razsudítb, -sužú; 

štititi, štítím ,chrániti', zaštítiti, tak i slov. ščititi, šéitiš (ne ščititiK 

šěitim, jak u Pleteršnika), schr. štititi, štitiš, proti tomu r. ščititbsja, 
šáičúsb, ščitišbsja (jako je sadišbsja, ložišbsja) vedle zaščititb, zaščišéú; 
-tišb; 

toužiti, toužím tak i slov. tožiti, trížim, schr. tůžiti, tužíš (čak. 
3. sg. tuží) i r. tužítb, tužtí, túžišb; 

tříbiti, tříbím (sic. triebiť ,mlátiti, podsívati obilí na říčici' atd.) 
tak i slov. trebíti, trébim ,čistiti, mýtiti' (Valjavec 1. c. str. 142 a 160), 
schr. trijébiti trijebim ,čistitiť vedle iztrijebiti, o-, raz-, r. též terebítb, 
terébljú, terébišb ,čistiti, škubati' vedle istrébitb, -trebljú, -bišb; 

trousiti, trousím, tak i slov. trositi trósim, v schr. jen v složeninách, 
jako potrúsiti, pdtrusim ,rozsypáním něéeho znečistiti místnost', zato 
předpokládá ruština krátkou samohlásku: trusítb, trušii, trusišb vedle 
natrusitb, rastrusitb; 

vábiti, vábíš, tak i slov. vabiti, vábim i schr. vábiti, vábím, do-, od-, 
po-, s-, za-, v ruštině však k typu 3: vábiti, váblju, vábišb atd. 

98. V první skupině byla perfektivní slovesa dosti četně zastoupena. 
Jest však nápadné, že i zde máme dvě: 

stoupiti, stoupím bylo již uvedeno. Dále ještě 
leoupiti, koupím a tak i slov. kupííi, kúpiš, i čak. kupit, kůpiš, kupil, 

štok. Mpiťi, kiipiš a též i r. kupitb, kupljú, kúpišb, imper. kupí. Délka 
i zde pochází bezpochyby z praslov. Je jisto, že simplex mělo i má nyní 
ještě převahu nad složeninami. 

Měli jsme v skupině s krátkou samohláskou hraditi a tak bychom 
očekávali v češtině i *hlasiti, *hlasím, máme však hlásiti, hlásím, kdežto 
slovinština má (jlasíti, (jlasim, oglasíti, oylasim (viz Afsl. Phil. 32, 
str. 437), ruština má vedle golosítb, gološú, golosišb a golósišb ještě tvar 
více církevněslov. glasith, glašú, glasišh, vozglasitb (tedy docela jako vraiítu, 
vrašříi, vratišh), schr. glásiti, gláslm vedle o-, pro-, raz-glásiti, -glíisim. 
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99. Slovesa typu 3. Tato denominativa měla dlouhý stoupavý 
přízvuk na kořenné samohlásce, na které přízvuk ten zůstává. V infini
tivu se samohláska v praslovanštině zkrátila: štok. můčiti, čak. sitit sef 

sňtit (r. vstrétith), lůtit, óbisit (pověsiti), slov. misliii, r. múčitb, č, mu-
čiti, p. meczyé. Kde se ještě tento stoupavý přízvuk z praslovanštiny 
zachoval, musil býti pravidelně v prasrbštině zkrácen a tak máme 
v praesentních tvarech štok. mučím, mučíš... mučirno... muče, čak. 
bavln se, odbaví, tnlslin, mučí, raní, došiti se, zasvitli se, mtrln, zmiril, 
opraví, priprhve, sprtivimo, sritiš, sritil; r. múču, múčišh, múčat. V slo-
vinštině přechází starý praslov. stoupavý přízvuk na dlouhé slabice před 
délkou v klesavý: mislim, misliš, míslimo..., mtslijo. V koncovkách bylo 
zde i kdysi též dlouhé. 

100. Nápadné je zase, že máme v češtině a polštině v praesentních. 
tvarech zkrácenou délku: č. mučím, mučíš..., p. mecze, meczysz. Máme 
jen v češtině vedle pravidelného měřím (v čak. mtrln) těž mířím, 
míříš... a ovšem pak i v infinitivu miřiti, kde se tedy diferenciací 
délka zachovala. 

Upozornil ha to již B r e z n i k, že je v praesentních tvarech v češtině 
u všech sloves samohláska kořenná zkrácena, byla-li původně již v pra
slovanštině pod stoupavým přízvukem, a vykládal to tak, že v některých 
typech u III., IV. a V. konjugace byl stoupavý přízvuk zkrácen před 
následující délkou (č. vidím, slov. vidim; č. lazim, slov. lazim; č. pukám, 
p. pekam, slov. pykám, což mohlo býti přeneseno i do I. a II. třídy 
(Afsl. Phil. 32, str. 399 sl.). To ovšem nejde jen tak zhola. 

Především třeba na to upozorniti, že máme v slovinštině klesavý 
přízvuk za původní stoupavý i tam, kde nenásledovala v praslovanštině 
dlouhá slabika, na př. sfáem, stč. sadu; hradem, č. kradu; bqdem, bQdeš, 
é. budu, budeš; lezem, lezeš, č. lezu; dále bljem, biješ, krijem, u-mijem, 
rijem, šijem, éujem, dějem, vpijem; u II. konjugace.- giniti: ginem, 
gineš..., č. hynu; v$nem, vqneš, č. vadnu, (po)begnem; u V. nejen dSlam, 
nýbrž i v 2. skupině sloves jako sipljem, mázem, rekem, brišem; 
M 4. skupiny sejem, lájcm; u VI. kupujem, kupuješ; darováti: darújem, 
daruješ. 

Nahoře v § 65 vytkli jsme zvláštní shodu mezi čakavštinou a slovin-
štinou: proti štok. mazati: mazem máme čak. mazat: mažěn a slov. mázati: 
mazem. Nemůže býti o tom pochybnosti, že v čakavštině byly dříve 
koncovky praesentních tvarů dlouhé, jako se zde dosud ještě zachovaly 
částečně a veskrz dále v štokavštině. Změna starého stoupavého přízvuku 
na délce v klesavý provedla se zde bezpochyby právě ještě před oněmi 
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dlouhými koncovkami. V slovinštině nalézáme tuto změnu — nehledě 
k jiným případům — u slovesa v praesentníeh tvarech před koncovkami, 
o kterých se musí předpokládati, že byly kdysi dlouhé (viz nahoře), 
ale i před takovými, které byly v praslovanštině krátké. Z toho můžeme 
snadno vyvozovati, ž e tato z m ě n a p ř í z v u k u stala se jen p ř e d 
d l o u h ý m i k o n c o v k a m i a ž e tedy b y l y v s l o v i n š t i n ě k d y s i 
t é ž v š e c k y k o n c o v k y u slovesa v p r a e s e n t n í e h t v á ť ě ě b . 
z d l o u ž e n y , j a k o jsou j e š t ě n y n í v š t o k a v š t i n ě a č á s t e č n é 
j e š t ě v č a k a v š t i n ě a t í m n a b ý v á m e n o v é h o s t y č n é h o bodu 
mezi t ě m i t o j i h o s l o v a n s k ý m i j a z y k y . 

Co se týče zkrácených délek v češtině, tedy případy jako vidíš, 
visíš, vidí, visí atd., jsou staré a pocházejí bezpochyby již z praslov. 
doby, srovn. silám, silách (proti silami s třemi plnými slabikami), kravám, 
kravách (proti kravami, viz V. Vondrák: Příspěvky z oboru slov. přižvuků 
v Slov. sborníku v ě n . . . . Frant. Pastrnkovi str. 31).1 V pl. bylo tedy 
v 2. os. původně *vidite, později vidíte dle vidíš, vidí atd. Zrovna tak 
u IV. konjugace u denominativ: myslíš, mysli atd. Pukáš, děláš... 
vzniklo z původního délaješh, pýkaješh a zde musila býti délka na 
1. slabice bezpochyby již v praslovanštině zkrácena (v. Vondrák, Vgl. slav. 
Gramm. str. 274 § 197). Zbývají tvary jako budeš, bude, lezeš, kradeš, 
hryzeš a pod., dále vadneš, hyneš, mažeš a kupuješ. Nahoře v § 63 učinili 
jsme pravdě podobným, že i v češtině byly kdysi koncovky v příslušných 
vzorcích těchto sloves zdlouženy, pak by bylo *buděš jako *vtdtš či lépe 
jako již vidíš, pocházelo-li zkrácení začátečné slabiky v posledním tvaru 
již z praslovanštiny, jak je pravdě podobné. Jen za předpokladu dlouhých 
koncovek možno v češtině zkrácení ono výsvětliti, jinak by to nešlo 
tak lehce. Vizme, jak byl nucen L e h r - S p / a w i ň s k i předpokládati 
zde metatonii stoupavého přízvuku v klesavý, ač se štokavština se svým 
budeš, veneš, mažeš atd. vzpírala proti takovému znásilňováni. (O prasto-
wiaňskiej metatonji 1918, str. 12). 

Dodatek. 

101. Po ukončení této práce dospěl jsem závěru, že musíme 
rozeznávati v praslovanštině dvojí období, v němž se pošinoval klesavý 
přizvuk na předcházející slabiku, neboť výsledek je různý. V starším 

1 E štfi. př íkladům pániech, paních, mlýniech a pod. na téže str. tam uvedeným 
třeba ještě podotknouti, že j«n délka koncovky -iech, -ích je oprávněna a že předcházející 
slabika musila býti p ů v o d n ě k r á t k á : *panieeh, *mly»iech jako hrávám atd. Délka tam 
pronikla z nom. pán, mlýn, nom. pl. páni, stč. mlýni atd. 


