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VÁCLAV BLAŽEK

INDOEVROPSKÝ ROK (II)

Indoevropané se za více než 6000 let vývoje svých jazyků rozšířili na rozsáhlém 
území s odlišným klimatem, vegetací i rozdílnou délkou dne a noci v závislosti na 
ročním období a samozřejmě zeměpisné šířce, i když budeme brát v úvahu jejich 
sídla před dobou velkých zeměpisných objevů. Chceme-li se dobrat nejstaršího 
dělení roku do ročních období, je třeba nejprve analyzovat a poté rekonstruovat 
terminologii ročních období v jednotlivých dceřiných prajazycích. V předkládané 
studii byl analyzován lexikální materiál podle následujícího klíče: 1. rok; 2. část 
roku či časový interval obecně; 3. časové adverbium; 4. zima; 5. jaro; 6. léto; 
7. podzim; 8. dítě, mládě či obecně jakékoliv zvíře, jehož jméno je motivováno 
ročním obdobím či délkou roku; 9. rostlina, jejíž jméno je motivováno ročním 
obdobím či délkou roku.

Materiál představený v první části stati může být sumarizován v následující 
tabulce 1 (formy bez hvězdičky představují pozdně indoevropské, tzv. ‘Brug-
mannovské’ stadium; hvězdička signalizuje ranou fázi, které odpovídá rekon-
strukce laryngál): 

Tabulka 1: Indoevropské jazyky – shrnutí
význam
/větev

*rok *mládě 
(**roční)

*sezónní
rostlina

*období
roku

*časové 
adv.

*zima *jaro *léto *podzim

iá. ~etso-
ĝhēÔino-

„ē/ōtelā
~etso-
peri-
-Ôē/ōr-in-ī

per-ut ĝheÔm-en
ĝheÔm-ontó-
ĝhimo-/-ā

~es-ontó-
$i-$CHo-

*sem-eH-
g„rī-smi-
(e)ni-
-dhōg„ho-

$el-ed-

ír. Ïē/ōr?
$el-ed-

~etso- per-uti ĝhimo-
ĝheÔino-

~es-or(t)/-r- se/omH-
(-÷no-)

poti-
ĝhÔom-

anat. ~et-/ utso- si-„ētes- „e/osH2–
-3/-Vn-

Ïēro- d. ĝhim-eÔ
l. ĝh(i)Ôem-i
ĝheÔm-ont-

*H2imes-Ho-(nt-) (n)séno- 

arm. siHo- per-uti ĝhimer-‚t- ~es3-ontó- si[H]3-
-‚t-V

osÏo-ntó-

ř. ~et-os,
g. -esos

„etelo-
ĝhim3Ôš

Ïōro-/-ā per-uti
$Ôā-
„etes

ĝheÏm(ō)n
ĝheÔm-onto-
ĝhimo-

~es3 g„her-os opi-os3-
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význam
/větev

*rok *mládě 
(**roční)

*sezónní
rostlina

*období
roku

*časové 
adv.

*zima *jaro *léto *podzim

alb. ~et- ~et¸s(o)- $ÔeÔ-„eto ĝhim-en- „el-st-
ital. Ôōr(o)-

a[t]no-
~etlo- ĝho-Ôōr-

-ino-
ĝh(i)Ïem-
ĝhimo -

~esr- aÔdh-tāt- a„-tin-
H1o-

gal. ĝho-uti-
am-m‚

ĝhÔem- „esont-ā siHero-

britt. g„/bhleÔdō(n)
g„/bhleÔd‚-ī

„etsÔo-/-ā am-es-
-tero-/-ā

ĝhÔem- „es‚t-eÔno- siHo- kintu-
-ĝhÔem-

goidel. g„/
bhleÔd‚-ī

„etsi- esorn-Ôā am-m‚
am-es-
-ter-ā

per-utim ĝhÔem- [„]es3-āko- siHo- upo-
ĝhÔem-
-rōt-

germ. Ïēr-
atno-

~etru-
ĝhimrī-
oÔno-
-ĝhimo-

amos´- ĝhÔō(m) per-uti „end-r- „esr-ā
lēt-
(d)longho-
-deÔno-

siHero- osoni-
korpisto-

balt. mēto- Ïēro- ?Ôōr-iÔā ĝheÏm(n)ā po-„oseri- „oser-ā
dhog„ho-

osoni-
rudh-ōr/-en-

sl. ghodho-
roko-

Ôē/ōr-ent- Ôē/ōr-īnX ĝheÏm(n)ā „esn-ā
Ôē/ōro-

lēto- e/oseni-

toch. (e)pi-k~C ~ōt-~[o?] „esōro- (e)ni-
-Ïēr-~o- 
dnes

ĝhim(e)rā en-~esōr semēn epi-(V)s[n]-
-onto-

Diskuse rekonstrukcí a etymologíí

Z předložené tabulky je zřejmé, které termíny jsou nejrozšířenější. Pokusme se 
nyní zvážit jejich vnitřní etymologie, existují-li, popřípadě posoudit hypotetické 
paralely v jiných jazykových rodinách.

*„et-(es-) „rok“, též ve významu „starý“: sogd. wtšnyy /wat[u]šanē/; lat. vetus, 
gen. veteris id., srov. vetustus id. < *„etostos; stlit. vetušas id.; stsl. vetъxъ id. 
(Pokorny 1959, 1175). Illič-Svityč (1965, 337) našel nejbližší příbuzné v berb. 
*ā-watāy, pl. *ī-wutyān „rok“ (Prasse 1974, 226–27) > ghat a-watay, ahaggar 
a-wětay, awlemidden a-wătăy, ayr wătay id.; srov. též mzábí t-ūt „věk“. Takács 
(1999, 227) ještě přidal egypt. (Texty pyramid) wtj být starý“, wt.w(.tj) „starší 
syn“ (Erman & Grapow I, 377). Dále snad alt. *gt‘è „(být) starý“ > tk. *itü- | 
mong. *öte- | tg. *ut- id. | stjap. otono „dospělý“ (Starostin, Dybo & Mudrak 
2003, 1067–68).

*seno- „rok“, častěji „starý“: sti. sána-; av. hana- „starý“; arm. hin id.; lat. 
senex, gen. senis, komp. senior „starý“, senectūs „stáří“, senātus „senát“ = osk. 
gen. senateís; stir. sen „starý“, stvelš., korn., bret. hen id., komp. stir. siniu, velš. 
hyn; gót. sineigis ‘presbÚthj’, tj. „starý“, superl. sinista, stsev. sini „loňská trá-
va“, alaman. seni-scalcus ‘famulorum senior’ (Leges Alamanorum), germ. > 
prov. sene-scal, fr. séné-chal, it. sini-scalco (Lehmann 1986, 304–05); lit. sẽnas 
„starý“, sẽnis „stařec“, senỹstė „věk, stáří“, lot. sens „starý“ (Pokorny 1959, 907–
08). Platí-li, že slovo **H1ós(H)-3 / *H1és(H)-no „podzim“ je derivátem slova 
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*H1esH2–3/-n
o „krev“ ve smyslu „období krvavé, tj. rudé barvy listí“, nelze tutéž 

etymologii aplikovat i pro het. zena- „podzim“ pro neslučitelnost s het. eshar 
„krev“. Zůstává tudíž jediná přijatelná etymologie slova zena-, a to ta, která 
vychází z ie. *sen(o)-, jehož primární význam byl nejspíše „rok“. Oettingerovo 
vysvětlení iniciálního z- z prenazalizace může být modifikováno v tom smyslu, 
že hypotetická praforma nsena- odráží komplex *(e)n sen(o)- odpovídající toch. 
A yusār „jaro“ < *en „esōr.

Vnější srovnání nás přivádí k semit. *šan-(at-) „rok“ > akkad. šattu, pl. šanāti, 
ugar. šnt, hebr. šānā, aram. šənā, arab. sanat, sabej. sn, mehri sənēt / sənáyn 
(Møller 1909, 123–24: ie. + semit.). Dolgopoľskij (1974, 167) přidal egypt. (Stř. 
říše) snf „minulý rok, loni“, kopt. snūf id., které interpretuje jako sn-f „onoho 
roku“, a (Nová říše) sn¯j.t „stáří, věk“ (Erman & Grapow IV, 162; 169). Poz-
ději Dolgopolsky (1990, 215) ještě doplnil čadské označení „roku“: (záp.) nga-
mo sání; severní bauči *wašin > warji wás¥nná, kariya wásŒn, siri wàsŒnúwá, 
mburku wásŒn, jimbin wásùn, diri ášìn | (centr.) tera soní, pidlimdi sòna id. Další 
příbuzenstvo je možno hledat v ugrofinském *soŋ(k)® „(být) starý“ > mari šoŋγo 
& soŋγo „starý; stáří, věk“, maď. agg „stáří; velmi starý“, avul „stát se starým“, 
?ó „starý“ (UEW 448) a drávidském *cēn- „starý“ > gondi sēnāl „stařec“, sēnō 
„stařena“, kui senTa „prvorozený, nejstarší“ (DEDR #2808). 

*Ôēr(o)-/*Ôōr(o)- „rok / měsíc / jaro“ < **HÔóH1–3/*HÔéH1–n
o (Schindler 1975, 

5). Jediný doklad ve prospěch n-kmene v heteroklitickém r/n-paradigmatu před-
stavuje av. gen. sg. y], jehož další projekce do řetězce praforem *Ôāh < *ÔāNh 
< *ÔaH-ans (Hoffmann & Forssman 1996, 153, §108.2) nemá analogii. Rekon-
strukce ie. praformy vychází z populární etymologie, která předpokládá původ 
ve slovesu *eÔ- : *Ôə- (Pokorny 1959, 296) = **H1eÔ- (LIV 232–33). Pro ni však 
chybí bezpečné typologické paralely i slovotvorné argumenty. Zcela mimo je 
Szemerényi (1950a, 174), který se v rozporu se známými hláskovými zákony 
pokusil vyjít z domnělé praformy *Ïesro- od kořene *Ïes- „vřít, kypět“. Ani ety-
mologie vycházející z *aÏ-/ *āÏ- (tj. *H2eÔ-) „hřát“ (Skok I, 755–56) řešení nepři-
náší. Laryngalistické východisko *H2Ôōro by v ř. znamenalo očekávat podobu 
*aōra. Pokud bychom vyšli z praformy *H1Ôēr(o)-/*H1Ôōr(o)-, nabízí se pozoru-
hodná korespondence v semitských jazycích: *#ayyar- „měsíc ±květen“ > akkad. 
ayyarum „druhý měsíc babylónského kalendáře“ = „květen“, srov. ayyaru(m), 
iyarum „květina, růžice“ (von Soden I, 24–25); postbibl. hebr., judeo-palestin. 
aram. #iyyar „druhý měsíc židovského roku“ (Klein 1987, 25), nabatej. #yr, mand. 
ayar, arab. #ayyār „květen“ (Cohen 1970, 18). Afroasijské stáří potvrzuje berber-
ské *Hay(y)ūr „měsíc“ > sus ayyur, senhadja ayur (Renisio) „Měsíc“, šilha ayur 
(Stumme) „měsíc“ (těleso i doba), kabyl (Dallet) aggur „měsíc“ (těleso i doba), 
nefusi (Beguinot) uyér „nový Měsíc“; ghadames uyar „Měsíc určující dobu jed-
noho měsíce“ (Motylinski); taitoq (Masqueray) eîor „Měsíc“, awlemidden ăyyor 
(Alojaly), ahaggar ěyôr id. (Prasse 1974, 212–13); možná též egyptské 3.t (Stř. 
Říše), j3.t (Nová Říše) „čas“ < *y/#a3.at < *y/#ar.at (Erman & Grapow I, 1–2). 

**H2em-(es-) „jaro-léto / čas“ – nadějná anatolsko-keltská izoglossa s možným 
rozšířením o germánské označení letní odrůdy pšenice špaldy. Sémantický rozdíl 
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je obdobný jako mezi ř. érā a sl. *jaro. Srov. dále semit. „rok“: arab. Cām, pl. 
#aCwām, sabej. Cwm, jibbali Cónút, soqotri Cénoh, geez Cām, amhara amat (Leslau 
1938, 303) ||| ural. *oma > nor.lap. oames „starý“ | md. umok „před časem“ | mari 
ümašte „loni“ || mator. ig-omo „ráno“ (UEW 337).

*ĝheÔm- / *ĝhÔem- „zima“, též s deriváty ve významu „sníh“, nemá uspoko-
jivou ie. etymologii. Nejisté je už, zda slovo pokládat za tzv. m-kmen (Beekes 
1995, 178 rekonstruuje minimální paradigma nom. *ĝhéÔ-ōm, gen. *ĝhi-m-ós, ak. 
*ĝhÔ-ém-i). Nepříliš přesvědčivá jsou i vnější srovnání. Ze semit. jazyků připadá 
v úvahu geez gime, gum „oblak, mlha, vlhkost“, tigre gim „mlha, mrak“, tigriňa 
gime, gəmä id., amhara gum „mlha“ (Leslau 1987, 193), která implikují semit. 
*gaym-. Paralely v dalších semitských jazycích se však liší v iniciále: arab. ġaym 
„mrak“, syr. Caymā „mlha, mrak“ (Leslau, l.c.). Etiosemitské *g- a arabské ġ- 
spolu s aramejským C- nejsou regulérně slučitelné. Hláskově bezproblémová je 
hypotetická paralela z tunguzských jazyků: oročské giama „severozápadní vítr“ 
(TMS 147), avšak její osamocenost v kontextu ostatních tunguzských či šířeji 
altajských jazyků už problém představuje. Sémanticky blízké by bylo ural. *kum® 
> udm. kÓm „padlý sníh“ | maď. hó, ak. havat „sníh“ || sm.: něn. χaw# „tenký tvr-
dý sníh ležící na měkkém sněhu“, kamas. kamo „sněhový povlak“ (UEW 204); 
nejistá je však korespondence ural. *-u- ~ ie. Ô-diftong. Pokud bychom oddělili 
-m-, jako nadějná paralela by se nabízelo samojed. *kw  „zima“ (Helimski 1997, 
283) > kamasin. khä, k‘w id., koibal. koa (Joki 1952, 175), mator. kúo ‘hiems’, 
taigi kúgu, karagas. gòhu /ku-hu/ < * kw „zima“ + *pua „rok“ (Helimski, l.c.). 
Srovnání je nesporné sémanticky, přijatelné po stránce fonetické, přesto nejisté 
pro izolovanost samojedské paralely.

*„es-3 / *„es-no „jaro“ dovoluje více etymologií. Následující kořeny mají nabí-
zet řešení:

(i) **H2„es- „svítat“, tedy **H2„és-3 „jaro“ = „úsvit roku“ (Kuryłowicz 1927, 
101; Pokorny 1959, 86, 1174; Peters 1980, 61). Počáteční sekvence **H2„e- by se 
však měla zachovat v podobě h(u)w(e/i)o v hetitštině (hwes-/huis- „žít“ < *H2„es-
; huwant- „vítr“ < **H2„eH1‚t-) a *a(„)eo v řečtině (¥(#)hsi „vane“ < **H2„éH1–
ti), jak namítají Bjorvand & Lindeman (2000, 1079). Tomu však ř. œar „jaro“, 
Hes. gšar : œar neodpovídá.

(ii) *„es- „tráva“, tedy „jaro“ = „doba nástupu vegetace“. Slovo pro „trávu“ či 
jiný druh vegetace je zachováno v het. wesi- „pastvina“; střir. fér, ir. féar „tráva, 
čerstvá pastva“, velš. gwair, pl. gweiriau „seno“, stkorn. guer id.; sthn. wisa, 
něm. Wiese „louka“; toch. A *wäsri, pl. wsäryās(yo) „tráva“ (Schneider 1940, 
202; Mann 1984–87, 1526); srov. též av. zarəmaiia- „jaro“, primárně snad „zeleň“ 
(Schrader & Nehring I, 530). Typologické paralely hovoří ve prospěch právě této 
možnosti. Nejpřesvědčivějším příkladem je semit. *dati#- „jaro; tráva“

**sem-eH2 / **si-H2–(o-) „léto“ může být etymologizováno buď jako „půlrok“ 
(viz Fraenkel 1958, 348, který připomíná možnou souvislost se sti. sZmi-, ř. ¹mi-, 
lat. sēmi-, stsas., sthn. sāmi „půl“) nebo jako slovo zděděné ještě z hlubší minulosti, 
jak nasvědčují vnější paralely: egypt. šmw (Stará říše) /šammāyat/ „léto“, od Střed-
ní říše též „sklizeň“ > kopt. šōm „léto, sklizeň“ (Erman & Grapow IV, 480; Vycichl 
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1983, 263–64). Další příbuzenstvo je možno hledat snad v semit. *ŝámaš- „slunce“ 
> akkad. šamšu, ebl. sí-piš, ugar. špš, fén. šmš, hebr. šεmεš, aram. šimš-, arab. šams, 
sabej. šms aj. (del Olmo Lete & San Martín 2003, 836–37).

**H1ós(H)-3 / *H1és(H)-no „podzim“ (Schindler 1975, 3, 5: **H1ós-3 / *H1és-
no) nemá uspokojivou ie. etymologii. Vzhledem k východobaltské inovaci 
*rudhō(r), -eno > lit. ruduõ, lot. rudens „podzim“, srov. lit. rudens mhnuo „září“ 
= lot. rudens mēnesis id. – vše od adj. v lit. rùdas „(červeno)hnědý, tmavožlutý“, 
lot. ruds „červenavý, červenohnědý“ (Fraenkel 1958, 349; 1962–65, 745), je legi-
timní uvažovat o podobné sémantické motivaci i v případě původního termínu. 
A proto je žádoucí rehabilitovat pozapomenutou úvahu Mikuckého (1855, 48, 
413; viz též Valčáková, ESJS 5, 283) o etymologické souvislosti slov „podzim“ 
a „krev“ jako symbolu barvy listí pokročilého podzimu. Nabízí se zde ie. hete-
roklitikon *H1»sH2–3 : *H1(e)sH2–n

o > het. eshar, pozd. též ishar a essar „krev“, 
gen. eshanas, palaj. eshur id. (Tischler 2001, 33), kluv. ashanuwant- „krvavý“, 
hluv. asharmi- id.; sti. ás3k, gen. asnás „krev“; ?střpers. *ār < *ahro (Gershev-
itz; EWAI I, 149); arm. ariwn id. (< *eharo < *H1ésH-3- se zakončením na  
*-iÔon- nebo pod vlivem synonyma *kre„H‚t-, viz Olsen 1999, 490–91); ř. poet. 
œar, Hes. Ãar id., stlat. aser, assyr, vedle lat. sanguis, lot. asins, pl. asinis; toch. 
A ysār, B yasar id. (Pokorny 1959, 343). „Krev“ jako nejpřirozenější příklad 
„červené“ barvy posloužila mj. k označení „železa“ v keltských jazycích: stir. 
íarnn, gal. isarno- < kelt. *īsarno- < *ēs3-no- (W. Cowgill 1986, 68, pozn. 10; 
de Bernardo Stempel 1999, 136, 238–39). V rekonstrukci ie. praformy označení 
podzimu stačí jen doplnit kořenovou laryngálu *H2: **H1ósH2–3 / *H1ésH2–n

o, aby 
soulad s etymonem „krev“ byl úplný. Je zřejmé, že „krvavá“ etymologie ie. termínu 
„podzim“ vyřazuje het. zena- „podzim“ z okruhu případných kontinuantů.

Z předkládaného etymologického rozboru vyplývá, že indoevropský prajazyk 
používal nejméně dvě slova označující „rok“, *„et-(es-) a *sen(o)-. Obě mohla 
v některých ie. větvích vyjadřovat též význam „starý“, ale zřejmě pouze první se 
stalo i zdrojem pro pojmenování zvířat a rostlin. Ani jedno z nich nemá vnitřní ie. 
etymologii, zato vnější paralely bezpečně dokumentují nostratické dědictví. Třetí 
etymon vztahující se k témuž sémantickému poli, *H1Ôēr(o)-/*H1Ôōr(o)-, je spí-
še také nostratického stáří než derivátem ie. slovesa *H1eÔ- „jít“. Jeho primární 
význam pravděpodobně vyjadřoval kratší časový interval než „rok“, snad „roční 
období“ nebo „měsíc“, jak dokumentují anatolské jazyky. Totéž lze předpokládat 
o etymonu *H2em-(es-), včetně vnějších paralel. Mezi označeními vlastních roč-
ních období se rýsuje základní opozice *ĝheÔm-/*ĝhÔem- „zima“ : *sem-eH-/*si-
H- „léto“. Pro „zimu“ vnitřní ie. etymologie zcela chybí, v případě „léta“ připadá 
v úvahu souvislost s ie. *sēmi- „půl“, tedy „léto“ = „[teplá] polovina roku“. Avšak 
vnější paralely spíše naznačují, že jak „léto“, tak patrně i „zima“ představují staré 
nostratické dědictví. Pro zbývající dvě roční období, *„es-3/-no „jaro“ a *H1osH2–3 / 
*H1esH2-n

o „podzim“, se nabízejí vnitřní ie. etymologie, obě související s vegetač-
ním cyklem: „jaro“ = „období, kdy raší nová tráva“, „podzim“ = „období, kdy čer-
vená listí“. Hypotetické paralely v het. GIŠu/wessar,-no „druh stromu“ a issarasila-, 
esarasila- „rostlina (rákos?)“, tento závěr jen podporují. 
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Apendix

Pro typologické srovnání je užitečné posoudit odpovídající termíny v dalších 
jazykových rodinách mírného pásu severní Euroasie. Nejprve jazyky sino-kav-
kazské, které se nezřídka staly substrátem jazyků nostratických:

Tabulka 2: Baskický jazyk (Löpelmann 1968)
rok urt(h)a (1345–46)
zima negu < rom.; srov. lat. ninguere sněžit (906–07)
jaro udaberri = nové léto berri nový, čerstvý (191–92)
léto uda srov. sumer. ud „slunce, den, světlo, čas, počasí“ (1320)
podzim udazken = končící léto azken poslední; konec, azkendu končit (111)

Tabulka 3: Severokavkazské jazyky
** *nach. *av.-and. *tsez. lak. *darg. *lezg. khin. *abch.-ad. NCED 
śwänë rišin rok šin rok ssän rok ewA rok 975-76
swěrho šo/šari rok

šir- starý
-asara 

starý
duss 

rok
jissa- rok üs rok µwə rok 968

śwăjV ssā-χ"u
loni

ssaa-
loni

šwaI-[ss]
loni

975

Hќwǐnù "aχ"V léto ќќinV 
zima

\æ rok "wi zima γa(ni) 
zima

"ina-ž 
zima

ќwə zima 591

µwijVmpŭ ri-"ibu jaro "eme 
jaro

"in-t 
jaro

°ijab 
jaro

pwV jaro 537

GHōlnV ""inu léto qqIol léto "ula 
déšť

458

"χōm÷ HiχχV jaro χomV-
podzim

miχ léto 235

cōjwilµV ssabV/b$ast
podzim/jaro

ccibirV
podzim/zima

ssæbə(rV)
podzim

ssu-t
podzim

cowæl jaro/
podzim

cuwa-ž
podzim

ććə/¶ə
podzim/
zima

327

Zkratky: abch. abcházský, ad. adygejský, and. andijský, av. avarský, dard. darginský, khin. khina-
lug, lak. lakský, lezg. lezginský, nach. nachský, tsez. tsezský.

Tabulka 4: Burušaskí (Berger 1998)
rok den (118)
rok (celý) Yasin wel, Hunza, Nagir 

yoól (477)
? < iá.: sti. vélā- hranice, čas; aškun, kati wēl < dr.: gadba 
vēle denní čas

zima bái (30)
jaro garú (148)
léto śiní (395) ? < iá.: skt. śrāvaziká- červenec-srpen, lahnda sāvazī 

podzimní úroda 
podzim datú (116) ? < ír.: střpers. daδu jméno 10. měsíce zoroastrijského 

kalendáře
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Tabulka 5: Sumerský (Hübner & Reizammer 1984)
rok mu
zima en-te-(en-)na srov. en-te-na „chlad, chladný“, vše od ten „být chladný“
jaro ú.bar8 srov. ú tráva, rostlina
léto buru14 také „sklizeň, čas sklizně“

Jazykové rodiny geneticky spřízněné s indoevropskými nazval H. Pedersen 
nostratickými:
Tabulka 6: Kartvelské jazyky (Klimov & Xalilov 2003, 280–85)
jazyky gruzínský megrelský lazský svanský kartvelský
rok @el-i @ana @ana *@el-
rok zäj, zaj *za-
zima zamtar-i zoton¸-i (“iši < tur.) *za-mtar-
zima lintw
jaro gazapxul-i (gazarxul-i < gr.) lupxw *px(w)- teplý
jaro pukrinora
jaro zawladeγ sv. ladeγ den
léto zapxul-i ((b)zarxul-i < gr.) (jazi < tur.) *px(w)- teplý
léto zäj
léto zäladeγ sv. ladeγ den
podzim šemodgoma
podzim damorčil-i
podzim stveli
podzim mužγwer, oγor

Zkratky: gr. gruzínský, sv. svanský, tur. turecký.

Tabulka 7: Egyptský (Erman & Grapow 1971; Vycichl 1983)
staroegyptský /vokalizace/ koptský pozn.

rok rnp.t (Texty pyramid) /ranpi.t/ 
rnp.t kráva = roční

rompi rnp.t kulatý, kopt. ranpi 
kruh

přicházející rok snf (pozdní) snūf loni
roční období jtrw (Texty pyramid) te čas pl. k tr čas
zima pr.t (staré) /paryāwa.t/ prō pry chodit, kopt. peire id.
léto šmw (Stará říše) /šammāyat/ šōm léto, sklizeň od Střední říše též „sklizeň“

Tabulka 8: Semitské jazyky 
akkad. ebl. ugar. hebr. aram. arab. sabej. mehri geez etymologie

rok šattu,
ś/šantu

?sa-
dim

šnt šānā šənā sanat sn sənēt 
/sənáyn

*šan-(at-)

rok Cām Cwm jb. 
Cónút

Cām *C-w-m

zima šūtu 
jižní vítr

sətāw štw šatwat,
pl. šitā’

štw śētəw
sq. 
śé’te
sever(ní
vítr)

*ŝitaw-
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akkad. ebl. ugar. hebr. aram. arab. sabej. mehri geez etymologie
zima kuZZu ka[û(m)

být chladný
zima məkrām kəramt

deště
jaro daš’um

dīšu jaro;
tráva

dtt
jarní 
tráva

dεšε’
tráva

dš’ tráva
dit’ā
tráva

datā’iyy
déšť po
horku
ditē’ J
jarní sklizeň

dt’ dōtə’ *dati#-

jaro rabīC rəbīC

jaro maTaw
léto q¬ qáyi[ ky[

qayis
qay ¬ qy¬ /[ qay^ *qayv-

léto ummātum umšu horko
léto [ayf
léto h.agāy < kušit.?
léto mā’ərar

léto, 
podzim,
sklizeň

’arara
sklízet

podzim ¯arpū
raný 
podzim

¯rpnt h.orεp
sklizeň 
= pod-
zim, 
zima

¯arīf
podzim,
rok

¯rf
podzim,
rok

xarf ¯arif
letos, 
loni

√¯-r-p 
být raný
√¯-r-p
trhat plody

podzim [orāb J
podzimní
sklizeň

[rb [áyrəb

Zkratky a prameny: akkad. akkadský (von Soden 1965–81), arab. arabský (Steingass 1988), aram. 
aramejský, ebl. eblaitský, geez (Leslau 1986), hebr. hebrejský (Klein 1987), J jemenské dialekty, 
jb. jibbali, mehri (Johnstone 1987), sabej. sabejský (Biella 1982), sq. soqotri (Leslau 1938), ugar. 
ugaritský (del Olmo Lete & San Martín 2003).

Tabulka 9: Uralské jazyky
*lp. *bfi. *md. *mari *perm. maď. *obugr. *sm. *

rok jwkē ikä věk iγə ij év věk FU jikä (UEW 
98) 

rok vōtw
způsob

vōδi w@ ta-valy
loni

ch. al/ (w)ul FU wōδi 
(UEW 335)

rok kōtvē
interval

kotva 
moment

kot rok FV koδ’wa
 (UEW 669)

rok po–j / 
poa

(SW 127 / H 
239)

zima tālvē talvi täľə tel– t&l tél, tele- t¶:l(əγ) FU tälwä
 (UEW 516)

zima kw (H 283)
jaro kiδw kiďə FMd ke/iδ(’)i

 (UEW 656)
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*lp. *bfi. *md. *mari *perm. maď. *obugr. *sm. *
jaro touko

setba
tuvə-
ndə

tu-lis tavasz tūγ FU towk® 
(UEW 532)

jaro nårå (SW 98)
jaro kämp– (SW 64)
jaro/
léto

kevä- 
jaro

keŋ–ž
léto

FV keŋä 
(UEW 659)

léto k¾sē kesä kīz– FMd kesä
 (UEW 660)

léto suvi …ŭγ t–ŋ(–) U suŋi (UEW 
451)

léto g>ž-em FU kač® teplo 
(UEW 114)

léto (nyár) < Tk
podzim ćwkćw süksi sukśə šiž– ősz …ǚγəs FU sükśi 

(UEW 443)
podzim ar

 id., rok
M. orm®
čas

wrö 
(H 330) 
= wr–j–j
(SW 22)
podzim

U ara (X 130, 
#196)
= är® (UEW 
26)

Zkratky: bfi. baltskofinký, fmd fino-mordvinský, fu. ugrofinský, fv. finovolžský, ch. chanty, lp. 
laponský, m. mansi, maď. maďarský, md mordvinský, obugr. obskougrijský, perm. permský, sm. 
samojedský, u. uralský.

Tabulka 10: Altajské jazyky (Starostin, Dybo, Mudrak 2003; TMS; Lee 1977)
jazyky turkické mongolské tunguzské korejský japonský
rok *jæl *¸il ~ *dilača slunce ~ tors výročí tosi
rok *φon ~ *pune- čas ~ póm jaro
rok ~ *āń měsíc ~ *oj výročí *ańŋa
rok nah
zima *kæľ ~ *gil- chladný ~ kisaragi 2. 

měsíc lunární-
ho kalendáře

zima *ebül
zima *tögä
zima kyezər
zima ~ *bud-  

mrznout
~ *budaŋ mlha puyu

jaro *jāŕ ~ njŒrím léto ~ natu léto
jaro *kabur
jaro ~ *nilka novorozený *nälki
jaro póm 
jaro paru
léto *jāj *na¸ir ~ náč den
léto *¸un *¸uga
léto njŒrím natu
podzim *g°ŕ ~ *kura déšť ~ *kure- bouře
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podzim *namur
podzim *bola
podzim kăzăr
podzim aki

Zkratky v textu: abl. ablativ, adj. adjektivum, adv. adverbium, afg. afghánský, ak. akuzativ, akkad. 
akkadský, alb. albánský, alt. altajský, ang. anglický, aor. aorist, arab. arabský, aram. aramejský, 
arch. archaický, arm. arménský, att. attický, av. avestský, AV Atharvavéda, balt. baltský, beng. ben-
gálský, br. běloruský, bret. bretonský, bulh. bulharský, c. genus communis, centr. centrální, č. če-
ský, dán. dánský, dard. dardský, dat. dativ, demin. deminutivum, dial. dialekt, digor. digorský dluž. 
dolnolužický,, dn. dolnoněmecký, dór. dórský, ebl. eblaitský, egypt. egypský, engad. engadinský, 
est. estonský, etr. etruský, f. femininum, faer. farský, fén. fénický, fin. finský, fr. francouzský, frís. 
fríský, fryž. fryžský, furl. furlánský, gal. galský, galic. galicijský, geg. geghský, gen. genitiv, germ. 
germánské, gót. gótský, gutn. gutnijský, H. Haδóxt Nask, hebr. hebrejský, het. hetitský, hluv. hiero-
glyfický luvijský, hluž. hornolužický, chwarezm. chwarezmijský, iá. indoárijský, ie. indoevropský, 
ií. indoíránský, ión. iónský, ir. irský, ír(án). íránský, iron. ironský, isl. islandský, ital. italský, jap. 
japonský, kamasin. kamasinský, kampid. kampidanský (Sardinie), karagas. karagaský, karel. karel-
ský, kašub. kašubský, kat. katalánský, kelt. keltský, khot. khotanosacký, kluv. klínopisný luvijský, 
koibal. koibalsanský, kopt. koptský, korn. kornský, kors. korsický, kurd. kurdský, ladin. ladinský, 
lap. laponský, lat. latinský, lex. lexikografové, lit. litevský, lok. lokativ, lot. lotyšský, livon. livon-
ský, logud. logudorský (Sardinie), lur. luristání, lýd. lýdský, lyk. lykijský, m. masculinum, maď. 
maďarský, maked. makedonský, mars. marsijský, mator. matorský, md. mordvinský, ml- mlado-, 
mong. mongolský, mykén. mykénský, n. neutrum, n- novo-, N. Nírangastán, ND nomen dei, něm. 
německý, niz. nizozemský, nor. norský, oset. osetinský, osk. oskický, palaj. palajský, parth. part-
hský, partic. participium, pers. perský, pkt. prákrt, pl. plurál, plb. polabský, pol. polský, pomsln. 
pomořanskoslovinský, port. portugalský, prov. provensálský, prus. pruský, r. ruský, rkp. rukopis, 
rom(án). románský, rum. rumunský, RV Rgvéda, ř. řecký, sabej. sabejský, samojed. samojedský, 
sard. sardinský, sas. saský, sev. severní, sg. singulár, sch. srbochorvatský, skt. sanskrt, sl. slovanský, 
slk. slovenský, sln. slovinský, sm. samojedský, sogd. sogdijský, st- staro-, sthn. starohornoněme-
cký, sti. staroindický, stř- středo-, střhn. středohornoněmecký, stsev. staroseverský, stsl. staroslo-
věnský, sumer. sumerský, syr. syrský, sz. severozápadní, ŚB Śatapatha-Bráhmana, šp. španělský, 
švéd. švédský, tg. tunguzský, tk. turkický, toch. tocharský, udm. udmurtský, ugar. ugaritský, ukr. 
ukrajinský, umb. umberský, vald. valdinský, Vd. Vídévdád, vegl. vegliotský, velš. velšský, veps. 
vepský, VS Vájaseneyi-Samhita, Y Yasna, Yt. yašt, záp. západní.
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studijního pobytu v Indoevropském semináři Univerzity v září 2005 ve Freiburgu. 
Zde dlužím poděkování paní Evě Tichy, ředitelce Semináře, jejíž laskavé pozvání 
mi zajistilo stipendium spolkové země Bádensko-Würtembersko, a pánům Nor-
bertu Oettingerovi (Erlangen) a Stefanu Zimmerovi (Bonn) za jejich velkoryse 
formulovaná doporučení. Neocenitelným průvodcem po knihovnách freiburské 
univerzity se mi stal Béla Brogyányi. Nejnovější, dosud nepublikované rukopi-
sy Krzysztofa Witczaka i jeho připomínky mi umožnily modifikovat svou argu-
mentaci. Cennou korekturu mi zajistila ústní prezentace studie pro Jazykovědné 
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INDO-EUROPEAN YEAR (Part 2) 
The Indo-European terminology designating „year“ and its seasons can be 

summarized in the following table: 

Indo-European term Internal etymology Hypothetical external parallels
*„et-(es-) year > old; yearling Berb. *ā-watāy year | Eg. wtj be 

old || Alt. *gt‘è old
*sen(o)- year > old Sem. *šan-(at-) year | WCh. 

*wasin year || Dr. cēn- old
*H1Ôēr(o)-/H1Ôōr(o)- season 
of a year

Sem. *#ayyar- May | Berb. 
*Hay(y)ūr moon/month

*H2em-(es-) part of a year > 
time

Sem. *Cām- year / time | Ural. 
*oma old

*ĝheÔm-/ĝhÔem- winter Ethio-Sem. *gaym- fog /// Sm. 
kw winter

*„es-3 /„es-no spring *„es- grass
*sem-eH-/si-H- summer < 
half-year?

*sēmi- half Eg. šmw summer | Sem. *ŝámas- 
sun

*H1es(H2)-3 / H1os(H2)-n
o 

autumn
*H1»sH2–3 /H1(e)sH2–n

o blood
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