GLOSÁŘ

V tomto glosáři uvádíme významy slov různých indoevropských jazyků, jež byla
v předcházejícím textu použita jako doklady, Staroindická část zahrne pouze jména
a adverbia; významy slovesných tvarů je třeba hledat v seznamu kořenů. Z avestských a staroperských slov jsou uvedena jen ta, u nichž není přímo v textu uveden
staroindický ekvivalent.

STAROINDIČTINA

ákša- m. osa
ák&i- n. oko
agni- m. oheň
agra- n. hrot, přední část
agrima- přední
ar^ga- n. úd
aja- m. kozel
ajívani- f. nežití
aňji- i. mast
aňjiva- pomazaný
adya dnes
adyatana- dnešní
-advan- pojídající
adhama- nej nižší
adhara- spodní
adhvan- m. cesta
anad-vah- m. vůl
anila- m. vítr
anu-gámuka- následující
anta- m. konec
antara- vnitřní
anna- n. jídlo

anya- jiný
anvaňč- následující
ap- f. voda
apatya- n. potomstvo
apama- nejzazší, poslední
apara- bližší, nižší
ápas- n. dílo
apás- dělající
abháva- m. nebytí
abhra- n. mrak
amftatva- n. nesmrtelnost
ambí- f. matka
arjuna- světlý, bělavý
artha- m. cíl, záležitost, příčina
avi- m. f. ovce
ašman- m. nebe, kámen
asva- m. kůň
ašvlna- koňský
asvya- koňský
asura- m. démon
asrj- n. krev
asthi- n. kost
203

áhar- n. den
ahi- m. had, drak
amhas- n. tíseň, nouze
áčarya- m. učitel
ákhara- n. doupě
átman- m. duše
ádi- m. začátek
ávasatha- m. bydliště
OSM- rychlý
ásneya- nalézající se v krvi
išvara- m.

pán, bůh

uktha- n. průpověd
ukšan- m. býk
uttara- horní, severní
udyama- m. námaha, píle
udyána- n. zahrada
upama- nej vyšší
upadeša- m. poučení
uparjana- n. zisk
ubhaya- obojí
uías- f. jitřenka
udhar- n. vemeno
urna- f. vlna
urmi- m. f. vlna (na vodě)
/•Ha- m. medvěd
rta- n. řád, pravda
fši- m. světec
ekatara- jeden z obou
ehatama- jeden z mnoha
ekala- jediný
edAa- m. palivo
eva- m. spěch
c&i- m. spěch
ešá- spěchající
qjas- n.
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síla, odvaha

ojasina- jevící se silným
ošadhi- f. lék
katama- který (z mnoha)
katara- který (z obou)
kanyá- f. dívka
kapha- m. hlen
kamna- n. příčina
Aarír- m. činitel, tvůrce
karman- n. dílo, práce
AOÍJÍ- m. básník
kama- m. láska, touha
kdraka- dělající
fažics- m. čas
kumára- m. chlapec, princ
kumariká- í. dívenka
kupa- m. jáma, jeskyně
krti- f. činnost
krp- f. postava
kršna- černý
kršnatd- čerň
/te.va- m. vlasy
kešava- vlasatý
Aopa- m. hněv
kratu- m. rozum, duševní síla
kraviš- n. syrové maso
krodha- m. hněv
Matra- n. moc, panství
Ham- f. země
kšiti- f. zkáza; sídlo
kšipra- rychlý
kšudra- malý, nepatrný
kšudh(á)- f. hlad
kšetra- n. pole
kšepiman- n. rychlost
klepnu- f. rychlý pohyb
kšauma- n. len
kšaumaka- lněný
khani- f. jáma
khara- tvrdý, drsný

gagana- n. nebe
gaja- m. slon
gana- m. zástup
gati- f. chod
garbha- m. plod, lůno
garbkatva- n. těhotenství
gavyá- f. množství skotu
gátu- f. dráha
gáthá- f. zpěv, píseň
giri- m. hora
awwa- m. tětiva, přednost, ctnost
gunavant- cnostný
guru- těžký, vážený; učitel
grha- m. n. dům
go- m. skot
gná- f. bohyně
gráma- m. vesnice
ghata- m. hrnec
gharma- m. žár
ghoša- m. hluk
čakra- n. kolo
čakšuš- n. oko
čakšušmant- bystrozraký
čandra- m. měsíc
ciíá- f. pohřební hranice
čintá- f. myšlenka
ara- daleký
čaura- m. zloděj
čyautna- n. námaha, úsilí
éhadman- n. kryt, střecha
čhayá- f. stín
čhidra- děravý
jana- m. člověk
janatá- f. lid
janana- m. roditel
janas- n. rod
janitj- m. roditel

janitra- n. rodiště
Jam- f. žena, manželka
jayuš- vítězný
Jara- m. stáří
jarant- starý
Jará- f. stáří
jánu- n. koleno
jišnu- vítězný
Jwa- živý
jívala- plný života
jivita- n. život
júrni- í. plamen
Jeír- m. vítěz
jaitra- n. vítěznost
Josa- m. zalíbení
jrayas- n. plocha, objem
takšan- m. tesař
tatratya- tamní
taíw- tenký
ťawM- f. tělo
tapas- n. žár; pokání
tapuš- n. žár
tamas- n. tma
taras- a. pronikání
ťarós- pronikající
íarwwa- útlý
taruniman- n. útlý věk
ťaía- n. podlaha
ťódrs- takový
támasa- tmavý
tiryaňč- vodorovný, příčný
ťíra- n. břeh
Uma- přísný, ostrý
tvlima- zvažitelný
tulya- rovnovážný, rovnocenný
turni- rychlý
tršná- f. žízeň
tejas- n. skvělost
tejasvin- skvělý
tvač- f. kůže
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dakšina- pravý, jižní
danda- m. hůl
dam- n. obydlí
daridra- chudý
daršana- n. zření, názor
damsištha- velmi divotvorný
damsuka- kousavý
dótr- m. dárce
dátra- n. dar; srp
daman- m. dárce
daru- n. dřevo
dáruna- tvrdý
dásí- f. otrokyně
dis- i. poukaz, směr, nebes, strana
dtpti- f. lesk
dtrgha- dlouhý
durvrtta- zlý
duvas- n. dar
duhitf- f. dcera
duta- m. posel
dútya- n. poselství
ďúraka- vzdálený
dúrát zdáli
dféti- f. vidění
deva- m. bůh
devátá- i. božstvo
devatát- í. božstvo
devayajya- n. uctíváni bohů
devi- f. bohyně
devf- m. švagr
dešántara- n. cizina
daiva- n. osud
daivya- božský
dyo- f. nebe; den
drapsa- m. kapka, jiskra
dravara- běžící
JmA- m. f. škodlivý; nepřítel
drogha- osočující
dvára- n. dvéře
dvií- nenávidící
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dhana- n. bohatství, majetek
dhanuš- n. luk
dhanuška- m. lučištník
dhanya- bohatý
dharuna- držící
dharma- m. řád, povinnost apod.
dharma-budh- cnostný
dharmin- spravedlivý, cnostný
dhátu- m. vrstva, součást
dhi- f. myšlenka
dhlmant- moudrý
dhuma- m. dým
dhenu- f. kráva
nakha- m. dráp, nehet
nakhara- drápovitý
nagara- n. město
nagna- nahý
nagnya- n. nahota
nadí- f. řeka
nanándr- i. švagrová
nabhas- n. nebe
namas- n. pocta, poklona
nara- m. muž
nartaka- m. tanečník
naw- nový
Mfltwma- nově vzniklý
náman- n. jméno
nikšepa- m. úschova
ničaya- m. zásoba
niíya- vlastní
nidhana- n. smrt
nindá- f. hana
Mtvarawa- n.

zabránění

nišóaya- m. rozhodnutí
nřířffl- m. hnízdo
nútowa- nynější
w?- m. muž
nfti- i. tanec
nftu- m. tanečník
nrpct- m. král
1

nemá- mnohý
nau- f. locT
nyaňč- směřující dolů
parijcti- f. pětice
patatra- n. křídlo
patana- n. let
patara- letící
pati- m. pán, maDŽel
pattra- list
pattrala- listnatý
patvan- letící
pathika- m. poutník
pathišádi- sedící u cesty
pod- f. noha
panthan- m. cesta
para- vzdálený, tamní, rozdílný
paričaryá- f. obsluha
parjanya- m. dešťový miak
parvata- m. hora
parvatiya- horský
parvan- n. uzel, úsek
pavitra- n. očišťující prostředek
yoíM- m. n. dobytek, dobytče
pasumant- vlastnící dobytek
pašóat potom
paščáttya- poslední
pasčima- poslední
páŽaka- m. kuchař
páni- m. ruka
paihaka- znalý cesty
pádapa- m. strom
pápa(ka)- zlý
pitT- m. otec
pisart/ga- červený
jášarygila- červenavý
j>Ito- žlutý
pwan- tučný
jwťro- m. syn
putravidya- n. nalezení syna
punah opět, zase

puman- m. muž
/wr- f. město
pum- plný
puruša- m. člověk
pušpa- m. květ
pušpita- kvetoucí
púrna- plný
púrnatá- f. plnost
púrva- přední, dřívější
prtaná- i. boj
pfthu- široký
pautra- m. vnuk
prokopa- m. rozhněvání
pratyaňč- zadní, západní
prabhu- m. pán
prabhrti- f. začátek
prasáda- m. palác
práňč- přední, východní
prárihana- n. získání
pňya- milý
preman- n. láska
phala- n.

plod

bandhu- m. příbuzný
barhištha- nejsilnější
óaia- n. síla
balavant- silný
taiin- silný
6aA«- mnohý, hojný
fcáia- m. chlapec
6ářá- f. dívka
bfhant- vysoký
brahman- n. Brahma
bráhmana- m. bráhman
bhaga- m. ochránce; blahobyt
bhagavant- vznešený; šťastný
bhata- m. sluha
bhaya- n. bázeň, strach
6Aortf-(Aw)- m. manžel
N

bhága- m. podíl
bhima- hrozný
bhlru- bázlivý
bhu- f. země
bhúpati- m. vladař, kníže
bhumi- f. země
bhúrja- m. bříza
bhojana- n. jídlo
bhramara- m. včela
bhráj- f. lesk
bhrátf- m. bratr
bhrátňya- m. synovec
maqkavan- štědrý
mandám pomalu
mati- f. myšlenka
matsya- m. ryba
mada- m. opojení, radost
madhu- n. med
madhwa- sladký
madhya- prostřední
maňas- n. myšlenka
mantra- n. průpověď
manyu- m. úmysl
marut- m. vítr
martya- smrtelný
malá- n. špína
malina- špinavý
mahánt- velký
wioír- f. matka
mánasína- duševní
márga- m. cesta
mas- m. měsíc
masa- m. měsíc (doba)
mitra- n. přítel
mitráyu- toužící po přátelství
mídha- n. odměna
mimi- m. mnich
murkha- m. blázen
múrdhan- n. hlava
muia- n. kořen, příčina
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musika- f. myš
mftó- f. smrt
mrtyu- m. smrt
mrdu- měkký
megha- m. mrak
medhá- f. moudrost, rozum
medhávin- rozumný
medhya- moudrý
yakrt- n. játra
yajin- obětující
yajňa- n. oběť
yajvan- m. obětník
yatama- který (z mnoha)
yatara- který (z obou)
yaír- f. švagrová
«/w<?a- n. jho
yugala- n. pás
yuvan- mladý
yogin- stoupenec učení j/ograyogya- vhodný
yodhin- bojující
yošan- f. dívka
rakta- červený
rakšitf- m. ochránce
ratha- m. vůz
rathita- vlastnící vůz
rathya- vozový
rathyá- f. vozataj stvo
Taň- m. slunce
ráj(an)- m. král
rájya- královský
ru&ira- skvělý
rudhira- krvavý, rudý
rúpa- n. podoba, krása
rúpavant- krásný
roi- f. bohatství
ropa- m. nemoc
rogita- nemocný
ročana- skvělý

ročas- n. světlo
ro&išnu- zářící
laMmí- i. štěstí
laghu- lehký
lajjá- f. stud
loka- m. prostor, svět
lobha- m. žádostivost

vfkša- m. strom
vrtra-han- zabíjející Vrtru
vrddha- starý
vrddhatá- f. stáří
vfšan- m. muž, samec
vršala- m. chlap
vedin- znalý
ueša- m. obydlí
veštana- n. ovinutí; plot
vaira- n. boj, svár
vyághra- m. tygr
OTtAi- m. rýže

vačas- n. slovo, řeč
vajra- m. blesk
vadana- n. obličej
vadhú- f. žena
šayýilw- m. mušle
mno- n. les
soťw- vlastnící sto
vanij- m. kupec
mra- m. volba
sa/rw- m. nepřítel
wirtí- m. uchazeč, nápadník
šabda- m. zvuk, hlas
varna- n. vzezření, barva
šarád- f. podzim
varša- n. rok
šaradika- podzimní
šavištha- nejmocnější
wwana- n. oděv
vosu- dobrý; bohatý
šastra- n. nůž, meč
šánti- f. klid, pokoj
vahana- n. vezení, vůz
váč- f. slovo, hlas
SÍSM- m. dítě
váta- m. vítr
šišula- m. děťátko
vátala- větrný
šišya- m. žák
vátula- větrný
iíťa- studený
vayu- m. vítr
šukra- jasný
vaň- n. voda
SM<S- čistý, skvělý
vástu- n. dům
šúra- m. hrdina
vigraha- m. uvolnění; nepřátelství, vál šrgála- m. šakal
ka
soio- m. starost, žal
wdyó- f. vědění, věda
šoéi- f, žár, plamen
vibhúti- f. zjevení
šmašru- n. vous
vis- f. obydlí; kmen
šmašruna- vousatý
višva- všechen, každý
šyáma- tmavý
višva-jit- vše přemáhající
šyeta- bílý
višva-pa vše ochraňující
šyena- m. sokol
višvaňS- na obě strany obrácený
šravas- n. zvuk; sláva
viháyas- n. vzduch
srí- f. krása
vira- m. muž, hrdina
šrimant- krásný
vrká- m. vlk
šreštha- nejlepší

šrotr- m. posluchač
sloka- m. (dvoj)verš
švan- m. pes
svašura- m. tchán
svašrú- f. tchyně
šveta- světlý
sakhi- m. druh, přítel
sakthi- n. stehno
satya- n. pravda
satyavant- opravdový
sádru- sedící
sana- starý
sama- totožný, stejný
samyaňč- spojený, souvislý
sarasvatí- S. (jméno bohyně)
sarpa- m. had
sarva- všechen, celý
sarvatát- f. celost, úplnost
šálila- n. voda
sáhasriya- čítající tisíc
samtva- n. soužití
samdhi- f. spojení
sathniddhi- f. blízkost, přítomnost
saméraya- n. uchýlení se
sakheya- přátelský
sádhu- správný, spravedlivý
simha- m. lev
sukara- dobře působící
sukha- n. štěstí
sukhin- šťastný
sumanas- dobře smýšlející
suyudh- dobře bojující
suvrt- dobře se otáčející
sMstóóman- pevně stojící
sunu- m. syn
súrya- m. slunce
seno- f. vojsko
saukhya- n. pohoda, štěstí
saumya- přívětivý, milý
stut- f. chvála
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stubh- f. jásot
sčoír- m. opěvující
strí- i. žena
sthavira- tlustý
sthána- n. místo
sťhásnu- pevně stojící
sthúra- silný
sthúla- silný
snušá- f. snacha
sneha- m. náklonnost
s^tó- m. pozorovatel, zvěd
srava- f. tok
sráma- chromý
sroías- n. proud
svapna- m. spánek
svarana- skvělý
svarga- m. nebe
smsr- f. sestra
svasríya- m. synovec
svádu- sladký, lahodný
sveda- m. pot
svedayu- zpocený
hanu- m. čelist
haršula- veselý
haviš- n. oběť
hostin- m. slon
kasta- m. ruka
hasra- smějící se
hamsa- m. husa
hima- m. n. zima, sníh
himavant- sněžný
hiranya- zlatý
Aoíf- m. obětník
Ard- n. srdce
hrasva- krátký

AVESTA

oes-

vládnout (sti. íí-)

aeš- dát se do pohybu (sti. iš-)
ahuhya- ahurovský
aešma- m. hněv
aog- říkat, zvěstovat
9T9ZU- rovný, pravý, správný
aoman- pomáhající
aka- špatný
qsa m. skupina, strana
axti- m. utrpení
azah- n. úzkost, úžina
ap- f. voda
apara- zadní, pozdější
u^ra- silný
apvma- poslední
uxda- zjevený, oznámený
tfm-yásti- f. opásání
uxšyqstat- i. trvání
atýiu- m. bytí
upara- hořejší
antara- vnitřní; druhý
uparatát- f. nadřazenost
anya- jiný
updma- nejvyšší
urvará- f. rostlina
amaraťóť- f. nesmrtelnost
uzg&Ppta- zvednutý
amaša- nesmrtelný
uš- n. ucho
aimhma^l 1. pl. aor. med. od manay- jít (sti. i-)
ayan- n. den
kaeů- učit
ayah- n. kov
kaeš- učit
au- pomáhat (sti. at>-)
kay- vyhledávat, rozlišovat (sti. Si-),
anduš- n. zranění
kavi- m. kníže
ahyaman- m. druh (příslušník stejného kar- dělat (sti. kf-)
stavu)
karát- řezat (sti. krt-)
aršan- m. muž
kasyah- menší
osť- n. kost
ksihrp{a)- m. zjev, vnějšek
astvant- tělesný
kutaka- malý
aspa- m. kůň
asman- n. nebe
gaeůá- f. bytost
azt- f. březí samice
gaomant- oplývající skotem
aša- n. pravda, právo (též personifik.) gaoya- hovězí
ašavan- zbožný, pravověrný
gaoš- slyšet
ašaqjah- velmi silný
gaoša- m. ucho
aSi- f. los, úděl
gay- žít (sti. jw-)
aži- f. had, drak
gaya- m. život
ahura- m. bůh
gav- m. f. skot
jar- f. chvála, chvalozpěv
átar- m. oheň
gantna- horký
ó/anř- vodnatý
gam- naříkat (sti. grh-)
árdzva- n. správné jednání
gatri- m. hora
ármaHi- f. správné myšlení
gá&a- f. píseň, hymnus
dsyah- rychlejší
gar^buS- n. mládě
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gdPzá- f. nářek
y'ná- f. žena
grab- uchopit (sti. grah-)

dans- hledět (dré-)
daMna- pravý
do- dávat (sti. dá-)
dá- klást (sti. dhá-)
da(y)- pěstovat, pečovat
ddtar- m. dárce
dáůa- obezřetný
daman- n. sídlo; stvoření
doi&ra- n. oko
dldrayza- chtít se ujistit (dezider. od
drang-)
duyddar- f. dcera
dvaeš- nenávidět (sti. dviš-)
dvar- m. dvéře
draog- lhát, klamat (sti. druh-)
drafša- n. prapor
drang- upevňovat
drájah- n. natažení, délka
-dru- mající dřevěnou zbraň
drug- f. lež, klam (též personifik.)
drvant-, dwgvant- oddaný lži (nepra
vému náboženství)
1

2

xraod- obávat se
xratu- m. vůle, úmysl
xSa&ra- n. moc, vláda
xšadrya- m. vládce
xšapan- f. noc
xšá(y)- moci (sti. kši-)
xši- f. nouze
xšnav- uspokojovat
-čar- dělající
čiůá- f. pokání
čiůra- zřejmý, jasný
činah- préz. kmen od kaeš-jan- (-gan-) zabíjející
jam- jít (sti. gam-)
jasa- préz. kmen od gam-ji- žijící
jva- préz. kmen od gaytap- být horký (sti. top-)
tan- natahovat (sti. tan-)
tanu- f. tělo
tav- být mocný (sti. tu-)
tas- tesat (sti. takš-)
tdmáh- n. tma
tsmaiýta- tmavý

•&war»s- řezat
ůrah- bát se (sti. tras-)
tbišyant- m.

nepřítel

pat- letět, padat (sti. pat-)
patardta- letící
paHi- m. pán, vládce
daená- f. nitro; náboženství
pod- pohybovat se směrem dolů (sti.
daeva- m. démon (předzarathuštrovské pod-)
pad- m. noha
božstvo)
paťna- n. péro
daes- ukazovat (sti. dié-)
dadvah-, daduš-, da&uš- part. pf. akt. od pasu- m. dobytek
pá- chránit (sti. pa-)
dápor^na- plný
dob- klamat (sti. dabh-)
dam- m. dům
p9r*sa- préz. kmen od frasdar- držet (sti. dhf-)
po ru- plný
daraga- dlouhý
pitar- m. otec
1

u
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baya- m. bůh, pán; n. podíl
band- vázat (sti. bandh-)
btov- stávat se (sti. bhu-)
bar- nést (sti. bhr-)
bardzah- n. výška
bazu- m. paže
bažant- vysoký
burrii- f. země
btilri- hojný
fratara- přední
fras- ptát se (sti. pračéh-)
fráy- uspokojovat (sti. prl-)
-frí- uspokojující
frya- milý
fšuyant- pěstující dobytek
napát- m. vnuk
nam- sklánět se (sti. nam-)
nay- vést (sti. ni-)
nar- m. muž
na ň- f. žena
nos- mizet (sti. naé-)
nas- f. neštěstí
tu&dyah- slabší
noh- m. nos
-námah- vzdávající úctu
nqman- n. jméno
{

maega- n. mrak
maez- močit (sti. mih-)
maesman- n. moč
mad- opájející se
madumant- obsahující medovinu
man- myslet (sti. man-)
manah- n. (s)mysl
ma nyu- m. duch
mar- umírat (sti. mj-)
maťk- zabíjet
mahrka- m. smrt
masyah- větší
{

maz(ant)- velký
mazdáh- m. rozum, paměť; název nejvyšší bytosti
mašya- m. člověk
matar- f. matka
mqdra- n. slovo, výrok
miůwara- párový
mižda- n. odměna
míždavant- odměněný
mrav- mluvit (sti. brň-)
yaog- spojovat (sti. yuj-)
yat- dát se do pohybu (sti. yat-)
yam- držet, uchopit (sti. yam-)
yavaetat- f. věčnost
yasna- m. uctívání, oběť
yaz- uctívat (sti. yaj-)
yáh- opásat
yáh- n. pás
yvan- mladý
vaed- vědět, znát (sti. vid-)
vaesma- m. obydlí
vak- říct (sti. vač-)
vač- m. hlas, řeč
-vaóah- mluvící
vad- vést
vanjiana- n. oděv
varýiu-, vohu- dobrý
van- získávat, vítězit (sti. van-)
vay- m. pták
vavanvah-, vaonuš- part. perf. akt. od
vanvar- chtít (sti. vr-)
var- obracet se (sti. val-)
vafd- množit (sti. vrdh-)
var z- působit
vas- chtít (sti. vaé-)
vastra- n. šat
vaz- vézt (sti. vah-)
vazra- m. kyj
1

2

3
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váhyah-, va n}iah- lepší
vá- vanout (sti. vá-)
váta- m. vítr
vársůragna- n. vítěznost
vdr*d- f. růst, množení
var*ůra-gan- bojovný, vítězný
voh^-va^z- působící dobro
váura- intenzívum od var-i
vq&wá- f. stádo
mši&a- n. odluka
ví-dáti- i. rozdělení
ví-dátu- f. zrušení, rozptýlení
vis- f. dům
visa- s-aorist od vaedvispa- všechen, každý
vinas- préz. kmen od vaedraek- zanechávat (sti. ric-)
raeš- škodit (sti. riš-)
raok- svítit (sti. ruč-)
raočana- svítící
raočah- n. svítilna
ram- odpočívat (sti. ram-)
rasman- m. n. bitevní řada
raz- řídit, pořádat (sti. rojj
razan- n. řád
*r%Quastát- f. umírání
rvan- m. duše
u

sand- vykonat, provést
say- ležet (sti. éi-)
sav- prospívat
savá- f. užitek
sar- spojovat
sar- f. spojení
staoyah- silnější
stav- velebit (sti. stu-)
stár- m. hvězda
sta- stát (sti. stká-)
stúUi- f. chvalozpěv
spán- m. pes
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spas- dívat se (sti. paé-)
spas- m. zvěd
snaHHš- m. útočná zbraň
srav- slyšet (sti. éru-)
rl- f. krása
zaotar- m. kněz
zan- vznikat (sti. jan-)
zan- znát (sti. jňá-)
zam- f. země
zaya- préz. kmen od zanzav- volat (sti. hú-)
zahita- žlutý
zasta- m. ruka
zastavant- činorodý
zan- préz. kmen od zanzyam- m. zima
1

2

1

2

šay- bydlet (sti. kši-)
-šád- sedící
-štá- stojící
šyav- dát se do pohybu (sti. Syu-)
syao&na- n. zločin
Snu- n. koleno
haená- f. vojsko
hač- následovat (sti. soč-)
haxi- m. přítel, druh
haxman- n. společenství
had- sedět (sti. sad-)
hadiš- m. jméno božstva
hav- lisovat (sti. su-)
hav- pohánět
har^z- pouštět (sti. srj-)
hu rvatdt- f. celost
hizú- m. jazyk
huška- suchý
hvar- n. slunce
1

2

u

w

x aetdt- f. příslušnost
x aena- žhoucí
w

w

x an- n. slunce
ai&to planu
x ar nah- n. sláva, lesk, nádhera, vzne cífOJV f. osa
šenost
ágiaroQ
nejlepší
K

3

agxrog m.

S T A R O P E RŠ TINA

av£ávw

medvěd

množím

kráčím
lepší
fttoq m. život
fiaívoi

apa-gaud- ukrývat (sti. guh-)
aniya- jiný
ah- být (sti. as-)
áyadana- n. kultovní místo
kunau- préz. kmen od kar-,dělat'
gama- m. ucho
gavb- nazývat se, slavnostně se přizná
vat k něčemu
x&aqa- n. panství, říše
jan- zabíjet (sti. han-)
jiv- žít (sti. jív-)
taumd- f. rod, rodina
dasta- m. ruka
dahyu- f. země, kraj
ůa h- říkat, oznamovat (sti. šams-)
faru- mnohý
pá- chránit (sti. pá-)
baga- m. bůh
bar- nést (sti. bhf-)
framana- f. rozkaz
náviya- splavný
man- myslet (sti. man-)
martiya- m. muž
maska- f. měch; vor
yad- uctívat (sti. yaj-)
vi-tar- překročit (sti. tr-)
zana- m. kmen, druh
hainá- f. vojsko
hama- stejný, tentýž
kantva- celý
n

PéÁriwv

/JCWÍ m.

býk

Pgofiéa)

bručím, hučím

yéyova

pf.

yeíreov

m. soused

od ylyvo/xai

yevog n.

rod

yevo/ixi

chutnám

vznikám, stávám se

ylyvofiai
yiyvwoxo)

poznávám

píšu
yvvr) f. žena
yqátpoi

dáfivrini

krotím
ukazuji
ós^ióg
pravý
déqxofiai
hledím
dégo) deru, stahuji kůži
díóatfii
dávám
óoXi%ót; dlouhý
dóav; f. dávání
deíxvvfti

l/Jr/v aor. od /fatVco
budím

ěyeÍQío

eyvcov aor. od

řekl jsem

e(e)mov
elai

yíyvcoaxo)

jde

eha%vg

lehký

ene<pvov zabil

ŘEČTINA

jsem (aor. k ůeívco)
plazím se
egvŮQÓg červený
í%(a mám

áyo) vedu

Cvyóv n.

SQTMÚ

jho

215

rjdvg sladký
fjk&ov aor. k ěgxofiai
ůéqfioq horký
ůéaig f. poloha, položení
•&Q($ f.
vlas
ůvyárrjQ f. dcera
ůvfiog m. životní síla, odvaha
íarr/fii

(dor. íaxa/ii)

stavím

ostrý
xM(F)oq n. pověst, sláva
xóyxoQ m. mušle
xgéag n. maso
xxíl^m obývám
xxíaig f. založení
xvmv m. pes
xáQxaQOQ

A.afifSáv(o beru
Aeyco říkám
Xelno opouštím
Ac^ty lížu
Xva> uvolňuji
jxaívo/Liai jsem vzrušen, šílím
fiéCcov větší
/*eťh; n. medovina
fiřjng f. rozvaha, chytrost
(irjrrjQ (dor. fiaxrjg) f. matka
/iiadóg m. odměna
/ióůog m. bitevní vřava
/w>? f. myš
vcgjoc; n.

rudg f.

mrak

naxrjg m. otec
néxoftai letím
jrifrTco vařím
nevůofiai vyptávám se, zkoumám
TiífinXrjfii plním
nXaxvg plochý
TIÓOÍQ m.
manžel
ngčoxog první
gé^oi barvím
géco teku
Qořj i. tok
axíyoi

kryju

re a
xéxxwv m. tesař
xégaofiai vysýchám
xí{h\m kladu
XQO<péco živím

9^gco nesu
<poqá(o nosím
(pgáxcúQ m. člen fratrie
Xeífi(ov m. zima
^ a i v f. země
dtxvg rychlý

snacha

(F)olSa vím
(.FJOÍHOC m.

LATINA
dům, obydlí

t?(/")í? f. ovce
ójztxty f. mlha
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dvofia n. jméno
óvofiaivco jmenuji
ógůóg přímý, rovný
ÓQŮÓCO narovnávám
8<peÁog m. užitek

aedes f. obětiště, chrám
agó, -ere vedu, ženu

augeb, -ěre rozmnožuji
axis f. osa
bos m. f.

býk, kráva

candeo, -ěre skvěji se
capió, -ere chytám, jímám
cognóscó, -ere poznávám
cresco, -ere roštu
cruor m. krev, krveprolití
coquó, -ere vařím
cupid, -ere toužím
euro, -are pečuji
currus m. vůz
děbilis slabý
decet sluší se
děfendo, -ere hájím
dexter pravý
dico, -are prohlašuji
dicó, -ere říkám
discó, -ere učím se
dívus božský
do, dare dávám
doceó, -ěre učím
donům n. dar
eo, íre

jdu

fació, -ere (pf./ěcí) dělám
finió, -íre končím
finis m. konec
fluo, -ere teku
formus horký
foveó, -ěre zahřívám
fráter m. bratr
fúmus m. kouř
genus n.

rod

hiems f. zima
komó m. člověk

interior vnitřní
intimus nejvnitřnější
iugum n. jho
iungó, ere spojuji
laudo, -are chválím
lego, -ere říkám
levis lehký
lingo, -ere lížu
linquo, -ere opouštím
lubet (libet) líbí se
mater f. matka
mátertera f. teta
memini pamatuji se
mens f. mysl
mětior, -tri měřím
moneó, -ěre napomínám
mors f. smrt
mús f. myš
nebula f. mlha
nomen n. jméno
nurus f. snacha
ob-sidó, -ere obsazuji
ócior rychlejší
ordo m. řád
ovis i. ovce
pěs m. noha
pleó, -ěre plním
plěnus plný
potis mohoucí, schopný
rapid, -ere loupím
rota f. kolo
ruber červený
scríbó, -ere píšu
senex m. stařec

šerpo, -ere plazím se
sto, stáře stojím
tango, -ere dotýkám se
tegó, -ere kryji
tenuis tenký, útlý
torreó, -ére pražím
totus celý
trahó, -ere táhnu
tundó, -ere tluku
ultimus poslední
ursus m. medvěd
veko, -ere vezu
venio, -Ire přicházím
vertó, -ere obracím
vicus m. ves
video, -ére vidím
mvus živý
GERMÁNSKÉ

JAZYKY

(bez dalšího označení = got.)
aftuma poslední
ahsa f. (sthn.) osa
ana-biudan poroučet
áukan množit se
bairan nést
biláigón olizovat
bindan vázat
birihha f. (sthn.) bříza
brópar m. bratr
brúp-faps m. ženich
daúhtar f. dcera
dunisto (sthn.) nejtenší
fadar m. otec
fullnan plnit se
fulls plný
ganasjan zachránit, obnovit
gards m. dům
gawaknan probudit se
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gawigan pohybovat
háitan jmenovat se
hana m. kohout
hardus tvrdý
juk n. jho
kann, kunnan znát
karskr (stsev.) svěží
kiusan zkoušet
ko f. (stsas.) kráva
leihts lehký
liufs milý
mus f. (sthn.) myš
medu n. (stsas.) medovina
mel n. čas, hodina
modar f. matka
nasjan spasit
niman brát
qiman přicházet
qino f. žena
qius živý
rot (sthn.) červený
salbon mazat
saljan posadit, zasadit
sineigs starý
sunus m. syn
triogan (sthn.) klamat
paúrsus vyprahlý
punnr (stsev.) tenký
wáit, icitan vím
waírpan (pf. warp) stát se
warm (nhn.) teplý
wulfs m. vlk
LITEVSTINA

akmuo m. kámen
augti (augu) růst
ašis f. osa
avis f. ovce
berzas m. bříza
brolis m. bratr

degti (degu) hořet
děti {dědu) klást
dievas m. bůh
dována f. dar
dovanoti (dovanoju)
dukte f. dcera
duoti (duodu) dát
eiti (einu) jít
ginti (genu) hnát
gyvas živý
jpwťws f. (lotyš.) kráva
jungas m. jho
kirsti (kertu) řezat
kraujas rh. krev
irosíi (fcnníu) padat
lengvas lehký
iť&tí (íťe£u) opouštět
ližti (lieziu) lízat
wieťos m. čas
minéti (miniu) myslet
migla f. mlha
mirtis f. smrt
motě f. žena
pat(i)s m. manžel
pilnas plný
raudas červenohnědý
senos starý
srawi f. tok
sukti (suku) otáčet
súnusm. syn
versti (verčiu) obracet
vežti (vezu) vézt
vilkas m. vlk
žiema f. zima
ziraotó (íinau) znát

darovat

desbWb pravý
(řeit (á<ý'p) klást, dělat
dltg-b dlouhý
dvignqti (dvignq) zvedat
ďbšti dcera
gorěti (gorjo) hořet
govtdo hovado
grabiti (grabljo) uchopit
g*bnati (ženo) hnát
igo jho
jeti (img) brát, uchopit
lbgtk~b lehký
Z/wÓT) milý
mera míra
mbgla mlha
mbněti (mbnjg) domnívat se
mbnje méně
mbzda odměna
modrt moudrý
osb osa
<wbca ovce
plwb plný
jtKwiři (jtxwtjp)

omotat

rěch/b = aor. k rešti, rékq
rtdrb rudý
sestó (sedo) posadit se
snacha snacha
ťbWbfct> tenký
vezti (vezq) vézt
védě vím
vés"b = aor. k věsti, vedq
VbSb ves
vrěti (vbrg) vřít
zeířt (zejrg)

pálit

OSTATNÍ IDE. JAZYKY
STAR OSLOVENSTÍN A

ioijie více
boljbjb větší
cvisři (mťp) kvést

kymer. cann světlý
toch. A ko kráva
het. kuen- bít, zabíjet
het. pešk- dávat (iterativum k pái-)
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