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VEKTOROVÝ MODEL STAROINDICKÉHO 
ABLAUTU

Abstract
T e issue of the paper is to postulate a new vector-based model of Old Indo-Aryan ablaut and ex-
amine possibilities the model has. Beside the new description of the ablaut system, the vector-based 
model offers to improve the description of the morphemic alternations of Old Indo-Aryan by the 
introducing of the fourth ablaut grade.

Keywords
Old Indo-Aryan; ablaut; vector-based phonological model.

1. Úvodní poznámky o ablautovém systému

V předchozí studii (Šefčík 2011, 43–53) jsme se pokusili popsat ablautový systém 
staroslověnštiny (a vlastně i obecné slovanštiny) pomocí ablautových hodnot a rysů, 
přičemž jsme v  jejich konstituování vyšli z  teorií Revzina, Marcuse a  Kortlandta 
(Revzin 1966, 18–19; Marcus 1967, 46–49; Kortlandt 1972, 57–58). Teorii rysu 
podaného v tomto pojetí jsme vyložili už v předchozích studiích (Šefčík 2008, 5–14; 
Šefčík 2009, 183–196). V tomto příspěvku se pak pokusíme stejné postupy aplikovat 
na jiný ablautový systém, totiž staroindický.1

 V následujícím výkladu nejdříve stručně načrtneme náš vektorový model, pak 
jej budeme konfrontovat s tradičními modely, poté se budeme věnovat jisté mezeře 
v systému a jejímu naplnění dalším ablautovým stupněm.

1 V tomto textu bude výraz staroindický a staroindičtina jiným označením pro védský a védštinu.
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2. Ablautový systém jako vektorový prostor

Protože nemá valného smyslu zde budovat celou teorii od začátku znovu, vyložíme 
její základní teze jen stručně: jakýkoliv (distinktivní), tedy i ten ablautový, rys je 
tvořen dvěma kontrastními neslučitelnými homogenními (tj. pertinentními) 
hodnotami (srov. Revzin 1966: 18–19; Marcus 1967: 46–49; Kortlandt 1972: 57–58 
k pertinentním hodnotám; Šefčík 2008: 5–14; Šefčík 2009: 183–196; Šefčík 2011: 
43–53 k rysům). Typická je tedy pro něj dvouhodnotovost, přičemž jedna z hodnot 
je arbitrárně označena jako „pozitivní“ (tj. příznaková) a  druhá jako „negativní“ 
(tj. nepříznaková). Z tohoto předpokladu vyjdeme při popisu ablautového systému 
staroindičtiny.
 Ablautový systém se skládá z jednotlivých stupňů. Každý takový stupeň je po-
psatelný množinou hodnot, která je výlučně přiřazena k tomu jedinému stupni. 
 Staroindický systém bývá tradičně popisován pomocí tří stupňů: plného (sche-
maticky aS), nulového (0S) a dlouženého (āS). Ablaut je ve staroindičtině hojně 
využívám jak v  derivaci, tak i  ve  flexi. Zde se zaměříme na  příklady ze slovesné 
derivace.
 Pro jejich popis zvolíme dva rysy, každý tvořený dvěma hodnotami: 

Tab. 1: Rysy a hodnoty staroindického ablautu
rys „negativní“ hodnota „pozitivní“ hodnota
{±redukovanost} {-redukovanost} {+redukovanost}
{±dlouženost} {-dlouženost} {+dlouženost}

 Je třeba mít na paměti, že v případě hodnot {-redukovanost} a {-dlouženost} sice 
z pohledu rysů každá náleží k jinému rysu, ale jak dále uvidíme, patří také k jedno-
mu stupni (plnému). Ten hodnotíme jako výchozí, nejméně příznakový, pro popis 
celého ablautového systému. Jednotlivé stupně pak ohodnotíme takto:

Tab. 2: Rysy a hodnoty jednotlivých ablautových stupňů ve staroindičtině
ablautový stupeň užité pertinentní hodnoty
plný stupeň (aS) {-redukovanost} ∪ {-dlouženost}
nulový stupeň (0S) {+redukovanost} ∪ {-dlouženost}
dloužený stupeň (āS) {-redukovanost} ∪ {+dlouženost}

 Oba rysy, jak jsou popsány výše, můžeme chápat jako vektory, vzájemně ortogo-
nální (v stupni plném). Rys {±redukovanost} si označíme jako vektor R a jeho „ne-
gativní“ hodnotu {-redukovanost} ohodnotíme 0, jeho „pozitivní“ hodnotu {+redu-
kovanost} jako 1; analogicky pak rys {±dlouženost} jako vektor L a jeho „negativní“ 
hodnotu {-dlouženost} opět ohodnotíme 0 a „pozitivní“ hodnotu jako 1. Obě čísla 
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0 a 1 užíváme jako skaláry. V následujícím grafu je vlevo znázorněn vzájemný po-
měr obou rysů/vektorů i s vyznačenými hodnotami, vpravo je pak systém apliko-
ván na jednotlivé ablautové stupně:

Graf 1: Rysy/vektory a stupně staroindického ablautu
   
 1R  0S

	 	 ⇔

 0R = 0L 1L aS āS

Jako lineární kombinaci můžeme jednotlivé ablautové stupně vyjádřit takto:

Tab. 3: Lineární kombinace ablautových stupňů

ablautový stupeň obecně: xS = v1R + v2L
plný stupeň aS =  0R +  0L
nulový stupeň 0S =  1R +  0L
dloužený stupeň āS =  0R +  1L

 
3. Tradiční modely staroindického ablautového systému

Dosavadní popis ablautu ve  staroindičtině je založen na  dvou modelech: starším 
domorodém, vycházejícím z tradice domácích gramatiků a na mladším, který za-
vedli evropští gramatikové devatenáctého století – ta ovšem je přepracovanou verzí 
modelu domorodého
 Staroindičtí gramatikové ve  svém modelu vycházeli z  tzv. základního stupně, 
ke kterému přidávali a ve stupni guṇovém a další a pro vytvoření stupně vṛddhio-
vého (srov. Scharfe 1977, 110–111; je zajímavé, že Pāṇini nebyl schopen klasifikovat 
tzv. samprasāraṇový ablaut jako variantu výše popsaného modelu ablautu se stupni 
guṇa ~ vr̥ddhi a ani přesně neuchopil charakter ablautu kořenů, které v nulovém 
stupni neobsahují sonanty, jako je kořen √pat- a podobně).
 Západní gramatikové naopak považují stupeň guṇa za bezpříznakový (tj. plný 
stupeň) a nulový stupeň tvoří odčítáním a a jeho přičítáním naopak stupeň dlou-
žený (srov. Wackernagel 1978, 63–68).
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Tab. 4: Srovnání pojetí ablautu u indických a západních gramatiků
indičtí 

gramatikové vzorec příklad západní 
gramatikové vzorec

základní stupeň 0 = 0 kr̥-tá- nulový stupeň a – a = 0
guṇa stupeň 0 + a = a kár-ṣ-i plný stupeň a = a
vṛddhi stupeň 0 + a + a = ā kār‑ay-a-ti dloužený stupeň a + a = ā

 
 Oba přístupy mají své výhody, ale také nevýhody, především tu, že se oba po-
hybují na  jednorozměrové škále, nikoliv ve  vektorovém prostoru, protože žád-
ný z obou modelů nechápe ablautový systém jako tvořený ortogonálními vektory 
dvourozměrného prostoru, jak jsme jej popsali výše.
 Jak si dále ukážeme, aplikací právě vektorového prostoru se otevře prostor nejen 
pro přesnější popis těchto tří stupňů ablautu, ale i pro popis dalšího stupně, který, 
až na ojedinělou výjimku, nebyl ve staroindickém ablautovém systému nacházen 
a tedy ani popisován.

4. Rozšíření o čtvrtý stupeň

V oddíle 2 jsme demonstrovali, že ablautový systém lze popsat i pomocí vektorů,  tj. 
ortonormálních ablautových rysů. Systém, tak jak je popsán, ale umožňuje i exis-
tenci čtvrtého ablautového stupně, totiž stupně nulového-dlouženého (īS), je-
hož lineární kombinace by byla: īS = 1R + 1L. Tento čtvrtý stupeň by uzavřel jako 
nejvíce příznakový náš model ablautového systému a náš vektorový model jej také 
generuje – možnost jeho existence ale nijak nemusí znamenat jeho existenci sku-
tečnou. Nicméně právě ve staroslověnštině, jak známo, nulové-dloužené stupně 
(e-ový a o-ový) existují (viz Šefčík 2011, 43–53).
 V dalších řádcích si probereme několik případů, které ukazují, že ve staroindič-
tině nejen je potenciál pro čtvrtý stupeň, ale tento nulový-dloužený stupeň je 
skutečně v systému možné nalézt a jako takový zavést.

4.1 Redukovaný‑dloužený stupeň ve staroindičtině
Doklady na existenci nulového-dlouženého stupně budeme hledat ve slovesném 
systému. Příklady budou excerpovány z  MacDonella (MacDonell 1916, 369–435) 
and Whitneyho (Whitney 1885)2.

2 Zajímavé je, že Brugmann v druhé a přepracované verzi své srovnávací gramatiky (Brugmann 
1897: 487–488) uvádí příklady na alternaci i ~ ī, u ~ ū, r̥ ~  r̥̄ jako zvláštní případy ablautového stupně, 
nicméně tyto jeho postřehy nebyly, pokud je nám známo, nikým rozpracovány.
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4.1.2 Příklad první: ya‑pasiva
Staroindické ya-présenty jsou tvořené sufigováním -yá ke kořeni ve stupni nulo-
vém a s užitím mediálních koncovek. Blízké mu je tzv. prézens čtvrté třídy, který je 
tvořen sufixem ya, ale přízvuk je na kořeni a koncovky bývají i aktivní (srov. Whit-
ney 1924, 248–253; MacDonell 1910, 331–335; Burrow 1955, 329–330, 352–354). Koře-
nový vokál ale bývá v otevřených kořenech typu √CaR- vždy dloužen. Toto dloužení 
se provádí různě (viz tab. 5), všimněme si, že některé kořeny jsou dloužené inhe-
rentně (kompenzačně po zaniklé laryngále), naopak kořeny, které nekončí v redu-
kovaném stupni na vokál, ale na konsonant, jsou vlastně dloužené analogicky pozi-
cí, vzorec ya-pasiv je tedy nutné zapsat takto:

((√{+redukovanost ∪ +dlouženost})  − yá) − koncovka

Samo dloužení je realizováno jako kvantitativní dloužení pro kořenové vokály i, u, 
jako ri pro dloužení r̥, a jako ā pro dloužení původních vokalických nazál, jako ī pro 
dloužený reflex ā  z původních trsů *VH (srov. Wackernagel 1978 I, 16; Forssman 
1986, 27 uvádí, že standardním reflexem dloužených *n̥/m̥ je ā, případné řídké for-
my s ān/ām jsou dle jeho názoru, se kterým se shodujeme, tvořené analogicky). 

Tab. 5: Staroindické ya‑pasivum
kořen příklad výklad

√ci- cī-yá-te
i + {dloužení}√ji- jī-yá-te

√mi- mī-yá-te
√pu- pū-yá-te

u + {dloužení}√su- sū-yá-te
√śru- śrū-yá-te
√kr̥- kri-yá-te

r̥ + {dloužení}√ghr̥- ghri-yá-te
√mr̥- mri-yá-te
√kr̥̄- krī-yá-te r̥̄ + {dloužení}√śr̥̄- śīr-yá-te
√jan- jā-yá-te *n̥ + { dloužení }√tan- tā-yá-te
√gā- gī-yá-te

*H̥ + {dloužení}√dā- dī-yá-te
√hā- hī-yá-te
√krī- krī-yá-te

kompenzačně dloužené√nī- nī-yá-te
√hū- hū-yá-te



16

Ondřej Šefčík
Vektorový model staroindického ablautu

6
2
 /

 2
0

14
 /

 1
 

ST
AT

I –
 A

RT
IC

LE
S 

– 
AU

FS
ÄT

ZE
 –

 С
ТА

ТЬ
И

kořen příklad výklad
√añj- aj-yá-te

pozičně dloužené√vac- uc-yá-te
√duh- duh-yá-te
√yuj- yuj-yá-te

4.1.3 Příklad druhý: desiderativa
Podobně můžeme chápat redukovaný stupeň v desiderativech jako nulový-dlou-
žený. Toto zdloužení se opět provádí podle stejných pravidel jako výše, včetně 
oněch kořenů, zdloužených analogicky pozicí či dlouhých v důsledku kompenzač-
ního dloužení. Kořen je reduplikován a  sufigován nepřízvučným sufixem -sa/ṣa- 
(srov.  Whitney 1924, 331–337; MacDonell 1910, 387–390; Burrow 1955, 352–354). 
Vzorec desiderativ si tedy musíme představit v této podobě:

(reduplikace − (√{+redukovanost  +dlouženost})  − sa/ṣa) − koncovka

Tab. 6: Staroindické desiderativum
kořen příklad výklad

√ci- 1 cí-kī-ṣa-te B
i + {dloužení}  √ci- 2. cí-kī-ṣa-te

√ji- 1. jí-gī-ṣa-ti
√yu- yú-yū-ṣa-ti u + {dloužení}  √śru- śú-śrū-ṣa-te
√kr̥- cí-kīr-ṣa-ti AV

r̥ + {dloužení}  √dhvr̥- dú-dhūr-ṣa-ti
√str̥- tí-stīr-ṣa-te B

tú-stūr-ṣa-te B
√han- jí-ghāṁ-sa-ti *n̥ + {dloužení}√san- sí-ṣā-sa-ti
√gam- jí-gāṁ-sa-ti AV *m̥ + {dloužení}  
√gā- 2. jí-gī-ṣa-ti B

*H̥ +  {dloužení} 
√pā- pí-pī-ṣa-

pí-pā-sa-
√dhā- dí-dhi-ṣa-ti

dí-t-ṣa-
√prī- pí-prī-ṣa-ti

kompenzační dloužení√bhū- bú-bhū-ṣa-ti
√hū- jú-hū-ṣa-ti B
√cit- cí-kit-sa-t

poziční dloužení√chid- cí-chit-sa-ti
√bhid- bí-bhit-sa-ti
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4.1.4 Příklad třetí: nā‑prézenty
nulový-dloužený stupeň je formalizován i jako slabý člen alternace nā ~ nī sufi-
govaných prézentů. V tom je proporční fungování alternace no ~ nu sufigovaných 
prézentů či infikovaných na ~ n kmenů (srov. Whitney 1924, 260–263; MacDonell 
1910, 348–351; Burrow 1955, 325–326:

Tab. 7: Staroindický nā‑prézent
kořen příklad

√aś- aśnā́ti ~ aśnīyāt AV 
√gṛ- gr̥ṇā́ti ~ gr̥ṇīmasi 
√grah- gr̥hṇā́ti ~ gr̥hṇīmahe 
√mi- minā́ti ~ minīmási 
√stṛ- str̥ṇā́ti ~ str̥ṇīthána 
√prī- prīṇā́ti ~ prīṇīté 
√jňā- jānā́ti ~ jānīmás 
√manth- mathnā́mi ~ mathnīté B 
√bandh- badhnā́ti ~ badhnīmasi 
√jyā- jinā́ti ~ jinīyā́t 
√śṝ- śr̥ṇā́ti ~ śr̥ṇīmasi AV 
√jī- jinā́ti ~ jinīyāt AV 
√jū- junāti ~ junīmási 
√pū- punāti ~ punīte 

5. Paradigmatizace nulového-dlouženého stupně

Pro paradigmatizaci nulového-dlouženého stupně jsou nutné dva souběžné 
procesy: ukotvení nové formy (formalizování) a  ukotvení nového sémantického 
obsahu (gramatikalizace).
 Formalizování nulového-dlouženého stupně vzešlo nepochybně z poziční va-
rianty nulového stupně, patrně kompenzačně dlouženého po  původních laryn-
gálách (v případě nā-présentů je to prakticky jisté), či dlouženého jinak a z jiných 
důvodů (ya-pasiva a desiderativa: pro podrobnější detaily viz Beekes 1988, 62–63; 
Beekes 2011, 257–258; Burrow 1955, 325–326, 360; Erhart 1980, 171; Harðarson 
1993, 142, pozn. 182; Jamison 1988, 215–217, 225; Kulikov 2012, 24–28; Kuryłowicz 
1956, 258–260; LIV 23–24, 661; Meier-Brügger 2000, 159, 162). Pro nás je zásadní, že 
ve formě se nulový a nulový-dloužený stupeň odlišují. V následující tabulce si 
ukážeme, jak vypadá nulový stupeň od různých kořenů (reprezentován participi-
em préterita pas.) a stupeň nulový-dloužený (reprezentován ya-pasivem a desi-
derativem):
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Tab. 8: NULOVÝ a NULOVÝ‑DLOUŽENÝ stupeň
kořen NULOV Ý NULOV Ý-DLOUŽENÝ

ppp. ya-pasivum desiderativum
√ji- jitá- jīyate jígīṣati
√śru- śrutá- śrūyate śúśrūṣate
√kṛ- kr̥tá- kriyate cíkīrṣati

Co se týče gramatikalizace čtvrtého ablautového stupně, všechny tři typy sloves-
ného tvoření jsou zjevně buď nové (nā ~ nī prézens), nebo radikálně přepracované 
prostředky (ya-pasivum, desiderativum). Nazální présens typu nā~ nī  je výlučný 
indoárijský prostředek (v avestštině je například doložen podobný tvar, ale právě 
bez nulového-dlouženého stupně; srov. Beekes 1988, 62–63; Beekes 2011, 258; 
Burrow 1955, 325–326, Erhart 1980, 171; Kuryłowicz 1956, 258–260; LIV 661; Me-
ier-Brügger 2000, 159), ya-pasivum je sice příbuzné latinským kmenům vzoru ca-
piō či slovanským prézentům typu kryjǫ, (srov. Burrow 1955, 352–3354, 360; Erhart 
1980, 170; Kulikov 2012, 24–28; Kuryłowicz 1956, 127; LIV 661; Meier–Brügger 
2000, 162), desiderativum je pak snad příbuzné s reduplikovaným sigmatickým fu-
turem v irštině (srov. Burrow 1955: 360), v obou případech jde spíše o užití jistých 
tradičních prostředků v inovovaných kategoriích, než o kontinuální dědictví sta-
rých gramatických tvarů. Nicméně inovativnost nových kategorií mohla gramati-
kalizovat čtvrtý ablautový stupeň, který byl dán potenciálem systému.
 Celý systém staroindického ablautu se čtyřmi užitými rysy tedy navrhujeme 
zachytit jako v grafu 2, vlevo skalární hodnoty jednotlivých vektorů, vpravo dané 
ablautové stupně.

Graf 2: Rysy/vektory a  stupně staroindického ablautu včetně nulového-
dlouženého stupně

 1R 1R1L 0S īS

⇔

 0R = 0L  1L aS āS

Náš model ablautového systému, tvořeného dvěma ortogonálními vektory, může 
být doplněn čtvrtým stupněm a tímto čtvrtým stupněm ve staroindičtině, dle vše-
ho, také doplněn byl.
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