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Hlavní nebeská tělesa, tj. Slunce, Měsíc a hvězdy, nesou jména, která zachová
vá většina indoevropských větví. Alternativní označení jsou zjevně pozdější. 

slunce 
1. ie. **seH2yj, gen. *sH2yens (rekonstrukce: Beekes 1984, 5-8; materiál: P 

881) 
IA: stí. svár & súvar, gen. sáras n. „slunce, sluneční záře, nebe" < **suHjel, 

gen. **suHJos, dále maskulina sárya-, sůr(i)yé- „slunce; bůh slunce" a súra-
„slunce" < "suHJiio- a "suHJo- (EWAIU, 742; 793-94). 

ír.: stav. huuarě, gen. mlav. hůro (= véd. sáras) vedle stav. xv5ng „slunce" < 
*xuu5ng < *huyáijh < **suH2éns; sogd. xwyr (ír. *húriya-) vedle xwr (ír. *huu-
ar), pers. xwar, oset. xúr /xor „slunce". 

Anat: kluv. sihwal- & siwal- n. „zdroj světla", patrně „lampa" (zápis mVDUši-wa-
-al da-aš-šu prozrazuje, že jde o „těžkou lampu z mědi [= URUDU]") < *sěH2]i-
ol-ó-, s vrddhi-dloužením původního kmene *séH2yl (Starke 1990, 342-43). 

?Arm. owlp1, gen. -oy „slunce; lesk, třpyt" (Scherer 1953, 57 srovnává s lat. 
sulpur „síra"?). 

R. att. řfrioq, hom. fjéXio ,̂ dór. ócéXioq, 'aXioq, krét. áfiekwq (Hesychios; P je 
jedním z grafémů, kterým Hesychios přepisoval jj) < *sayeliio- < **seH2yel-. 

Alb. diell „slunce" < *syel- < **suHel- (Hamp 1975a, 101). 
It.: lat. sól, gen. sólis m. „slunce" < **seH2ýj (Beekes 1984, 5-8; Schrijver 

1991,258). 
Kelt.: velš. haul, stkorn. heul, stbret. houl, bret. heol ,^lunce" < *sayl- (Hamp 

1975a, 98), s možnými paralelami v galo-britských jménech a přívlastcích bohyň 
jako Nanto-suelta (*„slunné údolí"?), Sulis - bohyně uctívaná v okolí města Bath 
(= Aquae Sulis) na jihu Británie, suleviae - přívlastek galské Minervy, ačkoliv 
jsou i jiné možnosti výkladu (Delamarre 2001, 236, 242-43). Někdy sem bývá 
řazeno též stir. súil f. „oko". Může jít o metaforické posunutí významů „slunce" 
-> „oko". Výchozí formou by pak byl duál *súle {""suHjl-eH^, jak soudí Bam-
mesberger (1982,155-57). N-kmen se objevuje ve stfvelš. huan „slunce, sluneční 
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záře; zářící, slunný", které odráží kelt. *suuono- či *suuano- < **suH2-on- či 
**suH2-en- (Schrijver 1995,334), a zřejmě též v gal. sonnocingos „dráha slunce" 
= „rok" z Kalendáře z Coligny (Delamarre 2001, 236). 

Germ. *sdwila- > gót. sauil n. „slunce", sr. strun. NV Sawilagaz (Lindholm, 
Švédsko, 300 n. 1.), vedle "sówulo > stisl. sól f. id., sr. run. (Eggjum, Norsko, 700 
n. 1.) dat.-instr. solu id. „Slunce"; objevuje se i mezi jmény run, sól (Abecedari-
um Norm.), soulu (Codex Leid.). Rozšířenější je H-kmen *sunón, gen. *sunnez > 
gót. sunno, krym.-gót. sune, sthn. sunna, stfrís., stang. sunne, stisl. sunna, vše f., 
vedle stsas. sunno m.; významným derivátem je germ. slovo pro Jih, jižní": sthn. 
sundar, stang. adv. sup, stisl. súdr (Lehmann 1986, 297, 330). 

Balt: lit. sáulě f., lot. saůle, prus. saule „slunce" < *sáuliiá. 
SI.: stsl. sl-bnbce n. „slunce" < psi. *sblnbce < *sulniko- < *sH2ul-ni-ko-. 
Toch. A swaňce, B swáňco f. „paprsek světla" < *sueH2ntiá(-en-) nebo 

*suěH2nikiá (Adams 1999, 725). 
Etymologie: Při etymologické interpretaci záleží na výchozí rekonstrukci. 
1) Benveniste (1935, 11-12) zařadil slovo mezi heteroklitické //n-kmeny. 

Schindler (BSLP 70, 1975, 1-10) a Beekes (1984, 5) rekonstruují základní pa
radigma v podobě nom. *seH2-ul : gen. *sH2-uen-s, obdobně jako *peH2-ur : 
*pH2-yen-s „oheň". Vnější oporu pro tuto rekonstrukci lze nalézt v altajských ja
zycích. Nostratické dědictví pro slovo označující „slunce" by nemělo být žádným 
překvapením: Illič-Svityč (1967, 366) srovnal jako první ie. a alt. data, ale jen 
v předběžné alt. rekonstrukci *sibV. Upřesnění altajských dat přinášejí až S. Sta-
rostin, A. Dybo & O. Mudrák v jejich monumentálním díle Etymological Dictio-
nary of theAltaic Languages, II (Leiden-Boston: Brill 2003), 1274: tung. *sigun 
„slunce" > evenki siyůn, negidal siyun, ulča, nanaj. siu(n), mandžu šun aj. | střkor. 
h "ši „slunce" | pjap. suá-rá „nebe" > stjap. swora. 

2) Alternativní řešení předpokládá, že / je součástí ie. kořene a pouze n přistu
puje v nepřímých pádech. Východisko pak bývá hledáno v kořeni *suel- „pálit" 
(P 1045) > sti. svárati „září", svargá- m. „nebe" | ř. exkry, eiA/n, 'é\r\ f. „sluneční 
žár, sluneční zář", áXéa f. „sluneční žár", yéXav • atiyíiv í\\íox> = lakón. pékcc 
(Hesych.), sr. dále ěXávn „pochodeň"; nejasný je vztah k formám s počátečním 
s-: aé\aq „lesk", oefaívri „měsíc" (viz „měsíc" #5) | ?lat. sulpur „síra", snad 
„doutnající oheň", sr. stang. cwic-fyr „síra", doslova „rychlý oheň" (Mann 1984— 
87, 1344-45) | stang. swelan „spálit, vzplanout", střdn. swelen, něm. schwelen 
„pálit", stisl. sveěla „udit, vykuřovat" aj. | lit. svelti „pálit", svilu: sv^lti „opalovat, 
žíhat; pálit bez plamene", sv$lis „žár, horečka", lot. sveju : svelt „opalovat, žíhat" 
| toch. A slam, B šleme „plamen" < *swleme < *swolmo- = stdn. swalm „hustý 
dým" (Adams 1999, 724). Také zde lze najít oporu mimo indoevropský prostor, 
jak učinil A. Dolgoporskij (1974, 170) v berberských jazycích. Dánsky special
ista K.-H. Prasse (1974,126-27) rekonstruoval praformu *a-ziHil, pl. *i-ziHlán, 
která je doložena v jazycích jihoberberských (= tuarežských): ahaggar ahsl, pl. 
ihílůn, awlemidden az9l, ayr azsl „den"; severoberberských: šilhá azál „denní 
světlo", kabyl azál „sluneční zář, denní světlo, slunce" a také jazyce Guančů 
z Kanárských ostrovů: zeloj „slunce". 
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2. ie. **Hj-eu-i- (P 873) 
IA: stí. ravi- m. „slunce, bůh slunce". 
Arm. arew „slunce", sr. též slož. areg-akn id., dosl. „slunce-oko". 
?Kelt.: stir. ré „interval, prostor", zvláště časový, někdy též o „lunárních fá

zích", odtud také „měsíc" ve významu nebeského tělesa i periody; pl. inna rei 
„(nebeské) prostory". Kelt. praforma *rew-iá (Vendryes, LEI A 1974, R-10) je 
slučitelná s předchozími tvary, jak předpokládal už MacBain 1911,288. 

Etymologie: Klíčem k etymologii je zřejmě het. harwanai- „být jasný; svítat" 
(Eichner 1978, 156; £0^7II , 440). 

měsíc 
1. "meHpťi? 731-32) 
IA: sti. mas- m. „měsíc" (těleso i perioda) < **/«e//Jiiy-. Už v RV se vyskytuje 

také o-kmen mísa- m. „měsíc" (perioda) (EWAIII, 352-53). 
ír.: stav. & mlav. nom. sg. mi, mlav. gen. sg. míijhd, také o-kmen miyha- „mě

síc" (těleso i perioda), stpers. mah- (perioda), pers. máh (těleso i perioda), sogd. 
m'jc, m'y, oset. maej / masje id. 

Arm. amis, gen. amsoy „měsíc" (perioda) se zjevně skládá ze slova am „rok" 
a vlastního slova pro „měsíc", který 01sen[ová] (1999, 48) rekonstruuje jako o-
-kmen *měnso-. Naproti tomu Hamp (1975a, 381) předpokládá složeninu číslov
ky Jeden" a s-kmene „měsíc" *sm-měns-es-. 

Ř. hom. uf|v, art. ueíi;, dór. aife, aiol. gen. unvó; = mykén. me-no, lesb. 
|i.fjvvoq „měsíc" (perioda) odráží př. *měns, gen. *měnsos. Už v Iliadě je používá
no f. u/r|VT| „měsíc" (těleso). Fryg. glossa Mctí̂ eix;- Zeúq nccpá ®px>Z,i (Hesych.) 
může odrážet ftyg. *mas-deos < *meHps-ď^sos „měsíc-bůh" (Lubotsky, p.c.). 

Alb. muqj ~ muej m. „měsíc" (perioda) < *měn- (Hamp 1983, 381) nebo < 
*měsnio- (Orel 1998,276). 

It.: lat. měnsis, gen. sg. měnsis, gen. pl. měnsum „měsíc" (perioda); umbr. abl. 
sg. menzne „měsíc" (těleso), mars. lok./abl. sg. mesene (perioda) < *měns(e)n-
(e)i\ sr. také lat. intermenstruum „novoluní" = umbr. gen. pl. anter.menzaru (Un-
termann 2000,472; 109-10); 

Kelt.: stir. mí m., gen.-dat. mís „měsíc" (perioda) < *měns(s), gen. *měnsés, 
velš., kom., bret. mis id. < kelt. ak. sg. *minsan < *měns-m; gal. zkratka mid 
id. z Kalendáře z Coligny patrně odráží *mlnts° (= kelt. *mlns°) se specifickým 
vývojem souhláskové skupiny -ns- > -nts-, který známe též např. z lepontského 
jazyka; grafém d zde slouží k označení tzv. tau gallicum, souhláskové skupiny 
-ts-/-st- (Delamarre 2001,191-92). 

Germ. *měndn „měsíc" (těleso) > gót. mena, krym.-gót. mine, sthn., stsas. mano, 
stfrís., stang. mana, stisl. máni; *měnóp (perioda) > gót. menops, sthn. manod, stsas. 
mánuth, stfrís. monath, stang. mónap, stisl. mánaůr (Lehmann 1986,251). 

Balt.: lit. měnuo, gen. měnesio „měsíc" (těleso i perioda), lot. měnesis id., dial. 
měness (těleso), měnesis (perioda), prus. menig (těleso) s grafickou záměnou 
očekávaného s za g. Lit. nom. sg. bývá odvozován z *měnón, ale Beekes (1982, 
54) preferuje vyjít z *měnót. 
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SI.: stsl. měs$cb „měsíc" (těleso i perioda) odráží raněsl. *měsinko; které bývá 
odvozováno z praformy *měnsn-ko- za předpokladu disimilativní ztráty n v první 
slabice (příkladem má být sl. *pěsbh> „písek" : sti. pčiňsú- id.). Smoczynski 
(1994) soudí, že lze prostřednictvím metateze rekonstruovat praformu *měnsiko-
odpovídající praformě *sulniko- pro „slunce" (sr. ESJS 8,469). 

Toch. A maň, B meňe „měsíc" (těleso i perioda); sr. také A maň-fíkat = B men-
nakte „měsíční bůh". Východiskem by měla být praforma *měněC, kde C může 
představovat *n, *t, *s (Adams 1999,468). 

Pozn.: Otevřenou zůstává otázka, zda lze nějaké příbuzenstvo najít i v ana-
tolských jazycích. Bedřich Hrozný (1933, 41-42) se domníval, že slovo 
v v hieroglyficko-luvijském textu Karkamiš II, § 17, které četl *měnulas a jemuž 
předcházel znak připomínající srpek měsíce (#265 podle Laroche 1960), zna
menalo „měsíc". Proto je srovnal s lit. demin. ménůlis „měsíček". Meriggi (1962, 
83) slovo četl mi-i-n.-la-s, většina specialistů dnes dává přednost čtení mi-zi-na-
la-sa (Hawkins 2000, 110-11). Z textuje zřejmé, že jde o jakousi funkci. Pokud 
znak 'měsíční srpek' představuje ideogram dourčující sémantiku slova, lze ak
ceptovat Meriggiho (1962, 83) interpretaci „měsíční kněz", kde sufixu -ala- pro 
činitelská jména předchází slovní základ mizin-. A ten lze odvodit z praformy 
*mčnsen-, přesně korespondující z formami osko-umberských jazyků. Vývoj *ě 
> luv. */dokumentují takové příklady jako luv. ni/nis = hluv. ni-(sa) < *nč nebo 
kluv. Idsá(i)- „česat" < *kěs-a-ye/o- (Melchert 1994, 241). Pro změnu *-ns- > -
z- lze najít příklad v hluv. á-zu-za „my; nás/nám" = kluv. anzas < *ňs- (Melchert 
1994, 234, 243). 

Etymologie: Panuje téměř všeobecná shoda v identifikaci kořene *mě- -
**meHt- „měřit" (poprvé už Pott). V interpretaci zbytku slova se naopak jednot
liví autoři značně liší. Proto stojí zato seznámit se s více etymologiemi (podrobný 
přehled viz Valčáková, Blažek & Erhart, ESJS 8,1998,469). 

1) Vnitřní rekonstrukce v jednotlivých větvích dovolují rekonstruovat společný 
základ *měn" = **meHtď, v části větví rozšířený o *-(e)s-, k němuž se někde 
ještě druží *-«-. Výsledný složený sufix *-sn- má obdobu ve slovech téhož sé
mantického určení jako např. *loyk-sna „nebeské světlo", nejčastěji „měsíc", jež 
představuje derivát kořene *leyk- „svítit". Podobně prař. *selasna „měsíc" > att. 
aeX.f)vn, lesb. aeXáwá které vzniklo rozšířením slova oéXau; „záře, světlo, pa
prsek". V různých ie. jazycích tvoří sufix *-sn- abstrakta od sloves i jmenných 
základů, např. prus. waisna „znalost" (*waid-sna) : waisei „víš", waidimai 
„víme", biasna „strach" : bia-twei „bát se"; gót. filusna „množství" : filu „mno
ho"; stsas. segisna „srp, kosa", lat. šacena „sekyra" (*sacesna) : secó, secáre 
„sekat"; lat. aránea „pavouk" (*aracsneia), ř. ápá^vn id. (*araksna) : apicix; 
„síť"; sti. kpsná- „úplný, celý" : ř. Kpá-rog „síla" (Brugmann 1906,264-65,282). 
Derivátům na -sn- v hetitštině odpovídají heteroklitická jména na -sar/sn", fungu
jící jako slovesná abstrakta: hattessar, gen. hattesnas ,jáma, díra" : hattai „kope 
jámu"; tethessar, gen. tethesnas „hrom" : tethai ,Jiřmí" (Kronasser 1966, 289). 
Stopy r-kmene se objevují i mezi deriváty základu *měns°: lat. intermenstruum 
„novoluní" = umbr. gen. pl. anter.menzaru (Untermann 2000,472; 109-10); dále 
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latinská jména měsíců september, november, december < *septip-, *(H^neuip.-, 
*dekm- & *měnsri- (Erhart 1998, 65). 

2) Erhart (1998) rekonstruoval výchozí hetroklitické paradigma *měnsdr : 
*měns(e)n°. Základ *měns° interpretuje jako složeninu dvou slovesných kořenů 
*mě- (^meHj-) „měřit (čas)" a *nes- „vracet se" (sti. násate „připojuje se 
k někomu", ř. véoucu „vracím se domů", gót. ga-nisan „uzdravit se, zotavit se" 
aj.; viz P 766). 

3) R. Beekes (1982) vyslovil svůdnou myšlenku, že ve slově „měsíc" jde o par
ticipium perfekta tvořené sufixem *-(u)ót-, na jejímž základě rekonstruoval nás
ledující paradigma: nom. *meříln-ót, ak. *meHpt-és-rp, gen. *meHjn-s-és. Aby 
objasnil střídání t- as-kmenů, Hamp (1983) modifikoval Beekesovo paradigma: 
nom. *meH]nót-s > *meHlnóss, ak. *meHlnót-qi, gen. *mHJnt-ós —» *mHlns-ós 
—> *meH,ns-ós. 

4) Další možnost představuje myšlenka, že jde o složeninu, kde prvním členem 
je *meHln- „míra" (> sti. mana- ve slově mánaskrt- „zpracovatel kůží", dosl. 
„podle míry řezající"), zatímco v roli druhého alternují dvě synonyma, *uet-(es-
) „rok" ( sti. vatsá- „rok", sogd. wtšnyy „starý"; het. witt-, kluv. ussa- „rok" < 
*ut-sa; ř. axoq, dial. péTcx;, myk. ak. we-to „rok"; messap. atavetes „ve stejném 
roce"?; alb. vit, pl. vjet id.; lat. vetus, -eris „starý"; stlit. vetušas id., stsl. vetbXb 
id.; P 1175) a *sen- „čas roku; starý" (sti. sána-, av. hana- „starý"; arm. hin 
„starý"; ř. ěvcx; „starý", 8ievoq „dvouletý" < *dyi-seno-; lat. senex, gen. senis, 
komp. senior „starý"; stir. sen „starý", stvelš., kom., bret. hen id., sr. gal. seno-
v osobních jménech jako Seno-gnatus; gót. sinista „nejstarší"; lit. senas „starý", 
sěnis „stáří"; viz P 907-08; vedle řečtiny se význam „rok" nebo „roční období" 
zachoval v anatolských jazycích: lyk. kbi-/tri-sňňe/i- „dvou-/tříletý"; het. zěna-
„podzim" < *(H)n-séno-\ viz Melchert 1994, 172, 315). 

2. Anat. *(i)arma 
Anat.: het.-luv. arma- „měsíc" (těleso & perioda), hluv. UJNA-ma- id., lyk. 

Armma 'Měsíční bůh', rmmazata- „měsíční obě", lýd. Arrma- gen. 'Měsíční 
bůh' (Melchert 1994, 297, 315, 375). 

Etymologie: Ivanov (1979, 148; 1981, 130-32) předložil vnitřní rekonstrukci 
*Í3,r-mH1o-/-eH2, „čas měřící", opíraje se o stisl. kenning ár-tali „rok počítající" 
= „měsíc" (perioda). Tuto myšlenku podporují slova označující čas v luvijské 
větvi: kluv. ára/i-, hluv. ara/i- (Starke 1990, 116-17, pozn. 339a), dále též lýd. 
ora „měsíc" (perioda), vše z ie. *ióro- (**|'oiy/«j-), sr. ř. &pá „roční období, den
ní čas, správná doba". 

Alternativně Van Windekens (Fs. O. Szemerényi 1979, 912-13) navrhl srov
nání s toch. Ayárm, B yarm „míra" < *(Hl)ermg, zatímco anatolská slova by 
odrážela praformu *(H)ormo-. 

3. *loyk(e)sno-/-(e)sná „světlo" -» „měsíc" (P 688-89) 
Arm. lowsin „měsíc" < *loukesno- (nebo *loukeno-, viz Olsen 1999,465, plus 

pozn. 555); sr. též lusn „bělmo". 
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It.: lat. luna „měsíc; bohyně měsíce"; z města Praeneste je známa Losna 'bo
hyně Měsíce" < *louksná. 

Kelt.: stir. lúan m. „světlo, měsíc" < *loyksno-\ sr. día lúain „pondělí". 
Balt.: prus. pl. lavxnos „souhvězdí" 
SI.: stsl. luna „měsíc" < *louksná. 
Etymologie: Základem je kořen *leuk- „svítit" (sti. rócate „svítí, září", het. 

lukk-, lat. lúceó, -ěre, toch. AB luk- "svítit"; na slovanské půdě přežívá ve slově 
*luča & *lučb „paprsek; louč", jemuž odpovídá sti. rocí- „světlo", stisl. leygr 
„plamen, oheň", aj.). Rozšířením o *-(e)s- vzniká abstraktum *louk-os, gen. *lou-
k-es-os „světlo" (sti. rócas-, av. raocah-); rozšířením o n-sufix adjektiva typu av. 
raoxšna- „zářící", z nichž povstala substantiva jako ř. X,í)xvo<; „světlo" (*luks-
nos), sthn. liehsen id. (germ. *leuhsna-\ a také slovo pro „měsíc" (P 687-89). 

4. *(s)kend-
IA: sti. candrá- „Měsíc", počínaje Manuovým zákoníkem též „bůh Měsíce" 

- zkráceno ze složeniny candrá-mšs- „Měsíc" < *kendro-. 
Alb. geg. háně, tosk. heně „Měsíc" < *ska/ond-ná. 
Kelt.: střbret cann „úplněk", sr. vzVk. caníiaid,pářící; Slunce, Měsíc"< *kndo-

Etymologie: Sti. candati „svítí, září", intenz. partie, cáni-šcadat „zářící nade 
vše"; ř. KÓv8apoq • avGpcclj „žhavé uhlíky" (Hesych.); lat. candeó, -ěre „zářit, 
svítit" (Schrijver 1991, 434 vysvětluje -a- z *-e- jako důsledek sousedství čistě 
velárního c- < *k-); velš. cann „bílý, světlý" svědčí o výchozí sémantice •"osvět
lující". 

Také ostatní označení „měsíce" jako „nebeského světla" jsou zpravidla moti
vována jeho zářivou podstatou: 

5. Ř.: att. aeXfivn, lesb. aeXávva]"rněsíc" < *selasná vzniklo rozšířením slova 
aekctq n. „záře, světlo, paprsek" < *selns-. Další etymologie zůstává nejasnou. 
Ie. *s- před vokálem se v řečtině regulérně mění na *h, které pak často zaniká. 
Zachování a- v této pozici si žádá speciální vysvětlení. V zásadě se nabízejí dvě: 
(i) Georgiev (1981, 100, 102) zde vidí příklad zachování ie. substrátového, tzv. 
'pelasgického' lexému, který má odrážet ie. *syelos; (ii) Bader[ová] (1995, 268) 
odvozuje ř. slovo z praformy *sH2yel-ns. Vyslovuje předpoklad, že inciální *sH-
se asimiluje na *ss-, a tak se v podobě s- zachovává. Baderová tak dokáže úspěš
ně vysvětlit dublety typu ř. : OXK, „prase" < *suH- : *sHu-. 

6. Nř. (peyyápi „měsíc" : (péyyoq „světlo, lesk, třpyt" (Buck 1949, 54-55); 
7. Ir. gealach „měsíc; záře, světlo" : geal „bílý", stir. gel id. (MacBain 1911, 

190-91; Buck 1949, 54-55). 
8. Etymologicky netransparentní je stir. ésca „měsíc" (těleso), gael. easga id. 

Pokud je správná etymologie, která slovo spojuje s lat. Tdůs „střed měsíce", osk. 
eiduis „idibus" (MacBain 1911, 153; Buck 1949, 54-55), výchozím motivem 
pojmenování byla „časová perioda". Za pozornost stojí též sti. indu- „měsíc", 
původně však „kapka" (Walde & Hořmann I, 672). 
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9. Jasnou etymologii nemá ani germ. *tungla-, které v jednotlivých jazycích 
znamená jak „měsíc" (1), tak „hvězda, souhvězdí" (2): gót. dat. pl. tugglam (2), 
stisl. tungl (1), himin-tungl (2), stang. tungol, stsas. (héban-)tungal, sthn. (himil-
)zungal (2). Bez sufixu *-lo- je doložena sthn. forma pl. (himil-)zungun (2). Další 
příbuzenstvo zůstává nejasné. Snad lze vyjít ze zgerm. kořene *twink- „mžikat 
(očima)" (stang. twinclian, ang. twinkle, sthn. zwinken). Lze si představit, že 
mžikavý pohyb očí byl přenesen na mžikavé světlo hvězd. Jinou alternativu 
nabízí balt. označení „nebe": lit. dangus, prus. dangus id., které však je odvozeno 
ze slovesa typu lit. deňgti „pokrývat" (Lehmann 1986, 348). 

hvězda 
1. *Hjstér, gen. *H^trós 
IA: sti. stár- f.? doložené ve RV jen v instr. pl. střbhih, vedle forem bez s- jako 

pl. úrah, páli sg. tárá-\ s- zachovává např. aškun istá, khowar 'stari- „hvězda" 
(EWAIll, 755). 

ír.: av. star- (stav. gen. pl. str°m, mlav. ak. sg. stárom, dat. pl. sfársbiió), sr. 
dále slož. stahr-paěsah- „ozdobený hvězdami"; khot. staraa-, sogd. 'sťťkt, pers. 
sitara, oset. sťaly / (xjsťalu, afg. stórai „hvězda" (KEWA III, 512). 

Anat.: het. haster- „hvězda". 
Arm. astl (*astil), gen.-dat. asteí „souhvězdí, hvězda" odpovídá ř. střídáním 

vokálů é: e. Záhadné / lze snad připsat vlivu slova „slunce", které se jinak v his
torické arménštině nedochovalo (Brugmann 1906,339; Olsen 1999,159-60), ale 
viz slovo owlp' citované podle Scherera výše.. 

Ř. áaxíip, gen. áaxépo^ „hvězda", pl. čtaxpa. 
It.: lat. síělla „hvězda" < *stěr(o)la. 
Kelt. *ster-á > stir. ser, velš. pl. ser, sglt. seren, střkom. pl. steyr, sglt. steren, 

bret. pl. ster, sglt. sterenn „hvězda" (Schrijver 1995, 423); sr. gal. ND Sirona, 
Dirona < *stěr-on-a (Watkins 1974, 11). Stir. slovo je hapax objevující se pouze 
v jedné z poém, jejímž autorem má být Colmán mac Lénéni (t604): 

ó ba mac cléib | caindlech ser \ sirt cach n-ainm | ainm gossa fer 
„protože byl dítětem svíce, | zářivé hvězdy, | přes každé jméno | šířil jméno 

„Síly mužů" (=Fergus) 
Germ.: gót. stairno, krym.-gót. stein [= *stern], sthn. stern(o), stisl. stjarna 

„hvězda" < germ. *sterndn (Lehmann 1986, 322). 
?Balt: lot. stars, gen. stará „paprsek (slunce); větev". 
Toch. A pl. šreň, B šcirye „hvězda" < *ster-{o- (Adams 1999,640). 
Etvmolopie: 
1) Nejčastější interpretací bývá činitelské jméno {nomen agentis) *H^-tér-

(Krogmann, KZ63, 257n; Scherer 1953, 22; Bomhard, JIES 14, 1986, 191). Je
diný kořen **H2e(H)s-, který připadá v úvahu, má však význam „žhavý popel, 
ohniště" (sti. isa- „popel, prach", het. hasa- „ohniště", osk. aasaí „na oltáři", tj. 
„na rituálním ohništi", aj., P 68). 

2) Schrader & Nehring (1929, 481) odvozují slovo z ie. kořene *ster- „sypat" 
(P 1029-30), tedy „hvězdy" = „rozsypané po nebi". 
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3) Párvulesu (1977, 47) předpokládal výchozí sémantiku „stálice", opíraje se 
o ie. kořen *ster- „pevný, tuhý, strnulý" (P 1022). 

4) Neméně nadějnou alternativu představuje hypotéza (Zimmem 1915, 68; II-
lič-Svityč 1964, 6-7; Gamkrelidze & Ivanov 1984, 686), která zde předpokládá 
převzetí semitského označení „Jitřní hvězdy" ^attar-fat-), častěji vystupující jako 
bohyně či bůh plodnosti: akkad. ištaru, později ištartu „bohyně", Eštar 'Inanna, 
bohyně lásky; planeta Venuše', ebl. aš-dar \cattar-\ 'Inanna', ugar. cttr m., cttrt f. 
jména božstev někdy interpretovaná jako Jitřenka" nebo „večernice", fén. cštrt 
,bohyně plodnosti a války', moáb. cštr-kmš, hebr. caštéret ~ caštóreí 'bohyně Si-
dóňanů' [Sd 2.13; 10.6; 1S 7.3n; 12.101Kr 11.5; 2 Kr 23.13], starám. ctr 'jméno 
božstva', aram. cattarsamln 'bůh Attar na nebesích', Assyřany identifikován s bož
stvem planety Venuše Dilbat, syř. cesterá, sabej. cttr 'mužské božstvo', v sabej. 
často doprovází slovo šrqn „východ"; v arab. jen v toponymech jako Iteri, správně 
\cattarí\ z oázy v západním Sirhanu, geez castar „nebe" aj. (Blažek 1996, 132). 
Sémantický vývoj Jitřní hvězda" -> „hvězda" má analogii např. v br. zora, ukr. 
zorja „hvězda", v ostatních slovanských jazycích Jitřní hvězda". Někteří badatelé 
(Ďjakonov 1982,20-21; Starostin, p.c.) předpokládají však opačný směr převzetí. 

2. Alb. (h)yll m., pl. (h)ýje „hvězda" 
Etymologie: Tradiční odvození z apofonické varianty *suli- výrazu pro „slun

ce" (tak mj. Meyer, Pedersen) naráží na absenci důkazu pro změnu *s- > h-. 
Hamp se pokusil tento problém vyřešit hypotézou o í-mobile, ale i pro ni chy
bí v daném případě jasná analogie. Hláskově bezproblémové jsou dvě etymolo
gie: (i) srovnání se stang. ysli, stisl. usli „žhavé uhlíky" < * / / ; M S - / J - , od kořene 
*H,eys- „pálit" (Huld KZ 90, 1976, 178-82; Id. 1984, 132 s lit); (ii) srovnání 
s alb. hije „stín", které implikuje praformu *sJau-ila (Orel 2000, 518). Sémantic
ky vyhovuje jen (i). 

3. Lat. sldus, -eris n. „souhvězdí" 
Etymologie: Východisko může být rekonstruováno v podobě s-kmene 

*sue{d(h>os, gen. *s^eiďh)esos (Hamp 1975b). Jde o derivát kořene ifs\}eidP')- „zá
řit", který je doložen v av. xvaěna- „žhnoucí" < Írán. *hwaidna-, lat. súdus „su
chý, slunný; jasný (o počasí)" < *suoid(h>o-, lit. svidit, -ěti „zářit", lot. svidu, svist 
„stávat se jasným (a začínajícím denním světle)". Podle latinského ani baltské
ho -d- nelze rozhodnout, zda daná dentála pochází z ie. *-d- nebo *-ď-. Mann 
(1984-87, 1353) přidává další příklady, které by měly svědčit ve prospěch neas-
pirovaného *-d-\ arm. Iťťiť „záblesk" < suidgstis; ř. Í'8T| „lesk" < *s]}ida; stang. 
switel, sweteotol, jasný". 

4. Stir. rind, gen. renda n. „hvězda" 
Etymologie: Jde o starý w-kmen, goidelská i keltská praforma by byla *rendu-. 

Pedersen (I, 1909, 37) zde vidí souvislost s nir. rinn, gen. rinne & reanna „bod; 
vrchol něčeho", a dále s ř. jtepóvn „špička", arm. heriun „sídlo", ale např. Ven-
dryes, LEIA, R-32 zde nevidí žádnou sémantickou souvislost. 
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5. Bsl. *gh>uoisá»á 
Balt. *žwaizd(ii)a > lit. žvaigždě & žvaigždě, arch. a dial. žvaizde „hvězda", 

lot. zváigzne, dial. zváizne id., ?prus. ak. swáigstan „lesk, světlo", patří-li vůbec 
sem (viz Smoczyňsky 2001, 99-100 ohledně jiných řešení). 

SI. *zvězda vedle depalatalizované či nepalatalizované varianty v zsl. *gvězda 
< *gfh)uoisd(h>d^ 

Etymologie: Žádné jednoznačné etymologické řešení nebylo dosud předloženo. 
Posuďme proto několik alternativních řešení: 

1) Spíše než hláskově problematické srovnání sř. (potpcx; ,jasně zářící" 
(*^**oig*-?) s e nabízí ir. gead, gen. geide „bílá lysina na hlavě zvířete", pro kte
ré Hamp (Eriu 25, 1974, 279) rekonstruoval východisko *ghuisda. Hláskově 
i významově slučitelné je též oset. iron. aevžist, digor. eevzestas „stříbro". Alanská 
praforma typu *zvestae byla přejata do maďař, eztist, komi ezys, udmurt. ozveš, 
vše „stříbro" (Abajev I, 212-13). 

2) Buck (1949,56) upozornil na hláskovou blízkost onomatopoetických sloves 
typu lit. žvigti „kňourat", stsl. zvizdati, pol. gwizdač „hvízdat". Paradoxní sé
mantický vývoj má obdobu v ang.flash „záblesk, paprsek", jež ale před 14. st. 
označovalo „stříkání a doprovodný zvuk vody". 

3) Vyjdeme-li z myšlenek Trubačeva (ESSJ 7, 1980, 182-83), lze uvažovat 
o složenině, kde první složkou by byla praforma *gh>uoid(h>- a druhou jeden ze 
slovesných kořenů *ďě- „klást" nebo *sta- „stát". Oba mají vyjadřovat, že jde 
o „stálé" světlo. Pro druhou možnost hovoří prus. swáigstan „lesk, světlo". Pokud 
se budeme snažit identifikovat první složku, ir. gead, gen. geide „bílá lysina na 
hlavě zvířete" analyzované Hampem v §1) by mohlo být vhodným kandidátem, 
pokud je možno odvodit jej z kelt. praformy *gida- < *ghuid-a. To zřejmě možné 
je, sr. ir. beach, stir. bech „včela" < *biko-; ir.fear, súr.fer „muž" < *uiro- (Mac-
Bain 1911, 31, 168). Hypotetické příbuzenstvo lze rozšířit o ř. (pai5póq ,jasný", 
(poriSiucx; „zářící", které bývá obvykle spojováno s lit. gaidrus Jasný" (o počasí). 
Z hlediska teorie ie. kořene je obtížné vysvětlit ř. diftong ai. Také rozdíl v lit. f ve 
slově „hvězda" oproti g ve slově Jasný". Nabízí se myšlenka na regresíví asimi
laci typu +gwaizdá > *žvai(g)zda. 

planety 
Ve Rgvedu ještě není možno rozlišit rozdíl mezi planetami a stálicemi. Podle 

některých indologů (E. Leumann, 7116, 1928, 4n.) termín ádityáh. doložený vAV 
VIII, 2.15, představující vrddhi-derivát od aditi- „nevázanost, volnost", označoval 
právě planety, dosl. „synové volností". Jiní však připomínají, že termín aditi-
primárně znamenal pouze „osvobození od dluhu" (Oldenberg). V pozdějším sans-
krtu (MaitrayanI Upan.; MBh.) je pro planety nejčastěji používáno slovo graha-, 
dosl. „ten, co chytá"; poprvé už vŠB (IV 6,5,1.5), kde však označuje „Slunce". 
Jde o derivát slovesa grbhnáti „chytá" (~ stsl. grabiti „loupit"), sr. graháh. „chyta
jící; dravé zvíře, had". V řecké tradici se jednoznačné pojmenování planet objevuje 
u Xenofonta (Mem.) ve spojení nKávryteq áatépec, „zbloudilé hvězdy", podobně 
ácrcpoc jiXavnxá u Platóna (Leg.) a áaiépzq nX,avfjxai vedle oí nXúvniec, u Aris-
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totela (Meteorologicá), vesměs autorů tvořících ve 4. st. př. Kr. Řecký model přejímá 
latina: stěllae erráticae (Varro apud Gell.), stellae errantes (Cicero); odtud je přejato 
něm. Irrstern (Erasmus Francisci 1676). Kalk nebo paralelní sémantickou konstruk
ci představuje stisl. villistiarna (kolem 1200), dosl. také „zbloudilá hvězda". 

Starověký svět znal vedle Země jen 5 planet. K nim byl obvykle přidáván 
ještě Měsíc. Srovnejme jejich jména ve staroindické a řecké tradici a v tradicích 
starověkého Předního východu (viz Scherer 1953; Eilers 1976): 

tradice /planeta Merkur Venuše Mars Jupiter Saturn 
Indie jfli-moudrý 

indu-purra-/ja-
syn Měsíce [kapky] 
íaíija- syn Měsíce 
[zajíce] 
candrin- Měsícův 

sukrá- jasni 
áveto graha-
bílá planeta 
Bh{gu-Ja-/ 
putra-/súnu-
Bhrgůvsyn 

angSra- uhlík 
lobJta-červený 
lohitircis-
s rudými paprsky 
lobitSdhlpa-
rudý náčelník 

Bfhas-paÚ-pán 
magické síly 
(sura-)guru-
uiitel (bohů) 
vik-pati-
pánfeěi 

asita-černý 
kila-černý 
sani- pomalý 
sanaikara-
pomalu se pohybující 
manda- pomalý 

paflcarcis S paprsků sodiíimíu-
16 paprsků 

lohltanga-
s rudými údy 
vakra-běžící zpět 
mangala- štěstí, 
dobré znamení 
bhumi-putra-/-j»-
synZemě 

sflri- mudrc sOrya-putra-
syn Slunce 
Yama-
bůh smrti 
saptírcis 
7 paprsků 

Írán (Avesta) Ttr»- AnShitS- (VaraOtírna-) Ahura-nuzda-
(střpers.) Varhrím bůh ohně 
(npers.) Tir 

Fallak(:pělakšíp?) 
flr-i-bizu-i-čari 
5íp paže nebe 

NShld Bahrim Hurmuzd Zurvin 

Arménie Ttowr ArowseaJ(< 
střír. arfls bílý 

P'ailacou Lowsaber Hrat, sr. howr, Lowsnťag Erewak 
ST. p'ail záře světlonoš gen. hroyoheň koruna světla sr. erewal 

být viditelný 
Řecko ZxiXpuv 

sr. otíXpo) zářím 
frúotyópoq 
světlonoS 
'Eíixupópoq 
jitronoš 
"Emiepoc, 
večernice 

nupóei; 
ohnivý 

frzÉOav 
zářící, zářivý 

<tKJÍVÚ)V 

sr <patoa> dělim 
viditelným 

'Epnňi; 'AfpoSÍTTI "AptK ZEU; Kpóvoc, 
Starý zákon Malkat 

hasla mayim 
královna nebes 

Klwin 
KiyySn 
(Amos 5:26) 

Babylón Silitu skokan 

Wabů 
bůh moudrosti 

'IStir 

salbatiou 
sr. salipubýtzlý 
Simut (Elam.), sr. 
bab. slinutu radost 
'Nergalbůh 
podsvětí 

daplnu divoký 

'Marduk(Běl) 

kayyaminu 
stálý 
'Ninurta 



ASTRONOMICKÁ TERMINOLOGIE VINDOEVROPSKÝCH JAZYCÍCH 41 

tradice/planeta Merkur Venuše Mars Jupiter Saturn 
Sumer ""KIUD "NIN.DAR. MULU.BAB- MULMI 

AN.NA paní BAR černá hvězda 
záfenebe bili hvízdá "^SAg-UŠ 
MUlDIL.BAT< w^d-al-tar stálý 
akk. diliptum 
nespavost 

divoká bouře 

konkrétní hvězdy a souhvězdí 
Orion 
1. Ř. 'flpícov „Orion" (Hom.), též 'ftocpícov (Kallimachos), 'Occpícov (Pindaros), 

aj. Připomeňme si, jakou pozici zaujímal Orion mezi souhvězdími na Achillově 
štítu, který pro něj vyrobil Héphaistos [II. XVIII, 483-489; překlad O. Vaňorný]: 

„Vprostřed vytvářel zem, báň nebes a hladinu mořskou, | Hélia neúmorného 
a jasný v úplňku měsíc, s nimi i veškeré hvězdy, jež celou oblohu zdobí, | sou
hvězdí Plejád a Hyad a silného Ó(a)rióna. 

Také Medvěda zrobil, jenž Vůz iest nazýván příjmím, 
točí se na témž místě a zírá na Orióna, 
koupelí Ókeanových sám jediný účasten nejsa." 
Jméno souhvězdí působí na první pohled exoticky, a proto nepřekvapuje, když 

nemá vlastní řeckou ani indoevropskou etymologii. Lze tedy očekávat převzetí 
z některého neindoevropského jazyka, který reprezentoval civilizaci s vysokou 
úrovní astronomie. Z tohoto hlediska se jeví nanejvýš svůdnou myšlenka ruských 
badatelů L. Bobrovové a A. Militareva (1993, 320), že by předobrazem řeckého 
jména jasného souhvězdí mohla být jiná jasná hvězda (snad a Cassiopejae) su-
merského nebe, zvaná M U L ' &u}.ri. in. 

Plejády 
1. **k»rt-
IA: stl Kfttikáh „Plejády" 
Anat.: het. kurtál „Plejády" 
Etymologie: Pravděpodobně jde o deriváty kořene *k"ert-, doložené ve sti. 

kart- „příst", het. kurtal(i)-t kurtálli- „proutěný obal, koš", ř. Kvpxía „košíkář-
ské zboží", KÍ)pxT| „síto, řešeto" (Puhvel 4[1997], 277-79). Obdobně motivavaná 
jsou i další jména Plejád: lat. Vergiliae : lit. várža „proutěná vrš" nebo fin. seula-
set „Plejády" : seula „síto", est. sděl „Plejády" = „síto" (Puhvel 1991,1243). 

2. **plH,yi-
Ir.: mlav. ak. pl. f. paoiriiaěiniias „seskupení hvězd" (Yt. VIII, 12) < *paru-

iiainT-, afg. pl. f.pěrůne „Plejády" < *par\fj,án-, kmá.pěru id., baluč.panwar id., 
pers. parv, pl. parvm „Plejády". Studovaná jména jsou rozšířena sufixem *-aina-, 
který tvoří např. avestská jména barev: zaranaěna- „zlatý", tamaghaěna- „tem
ný" (Scherer 1953,142-43). 
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Ř. nXeiá8e<;, hom. nXT|Iá5e<; „Plejády", vedle izolovaného jména nXeióveq 
doloženého poprvé u Pindara (Scherer 1953, 144), jež astronomové rezervovali 
pro hvězdu 28 Tau. Pozdější mytografové upřesnili jejich vzájemný poměr jako 
vztah Pleióné, matky sedmi dcer - Plejád, sr. např. Ovidius ve svém „Kalendáři" 
[Fasti V, 82-85; překlad I. Bureš, 1942]: 

„Ókeanos, jenž oblévá Zemi kol dokola kolem, 
Títánku Téthýi kdysi za ženu dobrou si vzal. 
Dcerou jich Pléjóné byla, tu Atlas, jenž nebesa drží, 
za ženu pojal a zplodil Pléjad sedmero s ní." 

Sufix -a5- ve slově IlXeiáSeq by měl být týž jako u derivátů číslovek typu 8e-
K á q , -áSoq „seskupení deseti", aj., tedy v případě Plejád „seskupení mnoha". 

Etymologie: Pravděpodobně odvozeno od ie. kořene *pelH]u- „mnoho" (P 
800), jak lze usuzovat podle označení Plejád v jiných jazycích: sti. bahuláh „Ple
jády" (Panini), dosl. „početné"; galo-lat. Massa „Plejády", dosl. „hromada" (Ře
hoř z Tours, De cursu stellarum 28, 51); r. Kúčki „Plejády" : kúčka „hromádka" 
(Scherer 1953, 143). Podobně i hebr. Kímah „Plejády" v „Knize Jobově" [9.9; 
38.31] primárně znamená „hromada" (Puhvel 1991, 1242, pozn. 4). Arab. tu-
rayyá „Plejády" patrně souvisí s 'a/ra „bohatý", ač sémantickou motivaci může 
zprostředkovávat význam „vlhký" takových derivátů jako tariyy (též „bohatý, 
mnohý") a taryán. Mnohost Plejád vyjadřuje i jejich historicky nejstarší označení 
v sumer. d MUL.MUL, které svým zdvojením představuje jeden ze způsobů, kte
rým se v sumerštině vyjadřoval plurál, zde konkrétně od slova MUL „hvězda". 

3. Plejády představují velmi jasnou hvězdokupu sestávající asi z 250 hvězd 
do 17. magnitudy. Pouhým okem jich je viditelných 10, ale antičtí pozorovatelé 
k Plejádám řadili jen 6 hvězd, plus „neviditelnou" sedmou, jak se můžeme dočíst 
např. v Ovidiově díle „Kalendář" [Fasti] o 2. dubnu [IV, 169-78; překlad I. Bureš 
1942]: 

„Plejády zapadat začnou a pozvolna mizeti s nebe. 
Ač je jich sedmero celkem, viděti jest jich jen šest, 
buď že jen šestero z nich se dostalo v náručí bohů: 
Steropé s bojovníkem Martem kdysi se snoubila prý, 
s Neptunem Alkyoné a Kelainó, překrásná velmi, 
Elektra, Taugeté, Máia s Jovem, jenž bohů je král, 
s tebou však Meropé sedmá, ó Sisyfe, smrtelný muži, 
za kterýž neslušný sňatek viděti se nedává teď, 
aneb že Élektra, Dardana matka, pád Tróje zřít nechtíc, 
pravicí zastřela oči, takže jí nevidí svět." 

Číslovka „sedm" hraje v pojmenování Plejád roli nejuniverzálnější, a to v tra
dicích indoevropských i neindoevropských. 

Anat.: het. DIMIN.IMIN.BI 'božstvo sedmi [hvězd]', tj. „Plejád", zapsáno ide-
ogramy se sumerskym čtením (Tischler 2001, 234). 

Ř.: Pozd. éTrcáaxepov, dosl. „sedmihvězdí". Dále přívlastek ÉJiTánopcx; [TIA.EI-
áq] (Eurippides, Iph. Aul.), který Puhvel (1991, 1244-45) na rozdíl od tradiční 
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interpretace „o sedmi cestách" překládá na základě slovesa Ttelpco „bodám" jako 
„[síto] o sedmi otvorech". 

Germ.: Sthn. sibunstirri, sipunstirni (glossy z 9. st.), něm. Siebengestirn, 
střniz. sevensterne, stang. sifunsterri, stisl. siaustirni, isl. sjóstirni, švéd. pl. sjus-
tjárnor. 

Obdobně je tvořeno jméno Plejád i v řadě jiných jazyků severní Euroasie: 
Ural.: arch. est. poet. seitse táhíe taeva sdelas „sedm hvězd v nebeském sítu" 
Turk.: střturk., čagatej. játi-gán „Plejády" : střturk. jati „7" (Rasánen 1969, 

199) 
Mong. ogtarguin dolugan burqan „Plejády", dosl. „nebeských 7 bohů" (Ram-

stedt 1935,284) 
Jap. shichiyósei: sinojap. shichi „7" & -sei „hvězda". 

Polárka 
IA: sti. Dhruvá- m. (snad už RVIX, 86.6; Grhyasutras; Mbh.. aj.). Podle indic

ké tradice bůh Višnu upevnil Dhruvu v centru nebes (Visnu-purana 1,11). Ale na 
území Indie lze Polárku pozorovat pouze na severu, a i tam vystupuje jen nízko 
nad obzor. O její centrální pozici lze hovořit až mnohem severněji. Tuto vzpo
mínku si Indoárjové zjevně přinesli ze své původní pravlasti, ačkoliv není vylou
čen ani vliv někdejších severních sousedů Indoíránců, nejspíše Ugroflnů (Blažek 
1993, 34). 

Etymologie: Dosl. „pevně stojící" (Scherer 1953, 117), sr. sti. dhruvá- „pev
ný, pevně stojící, zůstávající, jistý" (RV); mlav. druua- „zdravý", stpers. duruva-
„pevný, jistý", parth. drwd „zdraví" = střpers. dród = pers. darod vedle střpers. 
drust = pers. durust „správný, pravý, zdravý"; vztah ke sl. *sh-dorvh „zdravý" 
zůstává nejistý (EWAIl, 798-99; Klingenschmitt 1982,247). Na kořenové úrovni 
lze vyjít ze slovesa doloženého v sti. dhar- „pevně držet", av. daraiiat „pevně 
drží", khot. dar- „držet", oset. daryn „pevně držet", het. dar- id., lit. deru Jsem 
schopen" aj., sr. dále Ist.firmus „pevný" (EWAII, 778-79). 

Sírius 
**triH^triio-
IA: sti. Tisyá-, vzhledem k metru původně trojslabičně *1isíya-, m. Jméno 

jedné hvězdy, patrně Síria". O tom, že jde o stálici, svědčí verš z RV V, 54.13 rú 
yóyúcchati Tisybyátha diváh,Jkterý se nevzdaluje z nebe jako Tisya". 

Ir.: mlav. Tištriia- „Sírius", ST.yeýhš ainiko brazaitiydda Tištriid.starahe Jako 
tvář hvězdy Tištriia-" [Yašt X , 143], Tútriiaěinl- f. pl. [Yašt VIII, 12; Nyáyišn I, 
8] k nedoloženému adj. m. *Tištriiaěna- (Bartholomae 1904, 652). V Yaštu VIII, 
43.48 označován jako sauuištó „nejmocnější, nejsilnější", což je pro nejjasnější 
stálici noční oblohy docela přiléhavé (Forssmann 1969, 56); dále střpers. Tištar. 
Av. forma zachovává předpokládanou ií. praformu *tištriia- prakticky beze změ
ny. Zjednodušení počáteční skupiny *tr- na *t- má analogii v ií. číslovce „tři", 
sr. sti. nom.-ak. f. tisras, av. nom. f. tišró, gen. tišrqm, kde se předpokládá vývoj 
*ti-sr° < *tri-sr°. Další vývoj v iá. větvi vedl k disimilatomí eliminaci druhého -t-. 
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V očekávaném výsledku +Tišríya- by se objevila skupina -šr-, která se vymyká 
indickým hláskovým zákonům. Nahradila-li j i jediná hláska -s- a nikoliv -sr-, lze 
důvod spatřovat v připodobnění k pusy a- „vzkvétající, patřící k rozkvětu", pří
vlastku hvězdy Tisyá-. 

IA: sti. Tisyá-, vzhledem k metru původně trojslabičně *Tisíya-, m., jméno jed
né hvězdy, patrně Síria". O tom, že jde o stálici, svědčí verš z RV V, 54.13 ná yó 
yúcchati Tisyó yátha diváh. „který se nevzdaluje z nebe jako Tisya". Ř. Eeípioq 
„Sirius" (od Hesioda) pochází pravděpodobně ze *SÍrios, přičemž substitu
ci dlouhého vokálu diftongem má patrně na svědomí zvukově blízké ZEÍpnvEQ 
„Sirény". Vycházíme-li z praformy *tri-Hjstriio-, respektive *trIstriio- po pádu 
laryngál, lze rekonstruovat další vývoj v následujících krocích: *íTsíriio- disimi-
lativní ztrátou jednoho ze dvou -r-, *físriio- disimilativní ztrátou jednoho ze dvou 
t, *ffhriio- po všeřecké změně *s > h, *sT(h)riio- po asibilaci *ti > si v části ř. 
dialektů (sr. Fischer 1969). 

Etymologie: Předpokládaná výchozí podoba **tri-H^tr-iio-s nese význam 
„patřící k trojhvězdí". Primární složenina označující „trojhvězdí" by měla mít 
podobu **tri-Hftro-m. Trojhvězdím je pravděpodobně míněn „Pás Orionu", 
kam jsou tradičně řazeny tří hvězdy 8e£ souhvězdí Orionu (jejich arabská jména 
Mintaka, Alnilam, Alnitak znamenají postupně „pás", „řetěz perel" a „opasek"). 
Dodejme, že v indické tradici je „Pás Orionu" nazýván Isus trikdnda „tříkolenný 
šíp" (myšlena jsou 'kolínka' bambusu; sr. Forssman 1969, 58-59). Nejjasnější 
stálici noční oblozy, Sírius (a Canis Maior), případně celé souhvězdí Velký pes 
(Canis maior), pozorovatel na severní polokouli vidí v prodloužení Pásu Orio
nu. A to platí i pro minulost vzdálenou nejméně 4000 let, jak vypočítal německý 
astronom Wolfgang Strohmeier. E. Hamp (1974, 1048) předložil alternativní hy
potézu, že oním trojhvězdím byl míněn téměř rovnostranný trojúhelník, jehož vr
choly určovaly tři výrazné hvězdy zimní oblohy: Sírius ze souhvězdí Velkého psa 
(a Canis maior), Prokyon ze souhvězdí Malého psa (a Canis minor) a červený 
obr Betelgeuse ze souhvězdí Orionu (a Orion). Souvislost Síria reprezentujícího 
souhvězdí Velkého psa s Orionem dokumentuje už Homér v Iliadě, ač hvězdu 
přímo nejmenuje [XXII, 27-30; překlad O. Vaňomý]: 

„Hvězda ta vychází v podzim a její přejasná záře, 
prostřed nesčetných hvězd plá na nebi v temnotě noční; 
Óriónův pes též příjmím nazýván bývá: 
hvězda to nejjasnější - však bývá znamením zhoubným.." 

Vůz velký 
1. *septip-st(é)riip-
It.: lat. septentrióněs „Velký vůz" < *septqi-(s)triio(n)-
Kelt.: stir. sechtarét gl. 'arctus' (přetvořeno podle rét „hvězda") < *sechtarenn 

< *sektadderion- < *sektan-terion- < *septtp-(s)ter-ion- (Hamp 1974,1051; au
tor předpokládá, že obdobná složenina zapříčinila přítomnost s- v brythonské čís
lovce „7", kde bychom očekávali h-). 

Etymologie: Doslova „sestávající ze sedmi hvězd". 
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3. Véd. řksa- (1 x RV; (EB) a ř. apKxoq znamenají primárně „medvěd", resp. 
„medvědice". Ale už ve Rgvédu plurál rksáhoznačoval též souhvězdí Velké med
vědice neboli Velkého vozu, sr. RV I, 24.10: 

amf yá řksa nihitása uccS náktam dádrsre kůha cid díveyuh 
ádabdháni Várunasya vratini vicikasac candrámá náktam eti 
„Kam za dne mizí souhvězdí Medvědů, 
které svítí v noci, usazeno vysoko v nebi nad námi? 
Varunovy svaté zákony zůstávají neoslabeny 
a přes noc se Měsíc stěhuje v nádheře." 

V Iliadě Homér výslovně klade rovnítko mezi sohvězdí (Velké) Medvědice a 
(Velkého) Vozu [XVIII, 487-88]: 

apKxov 8', fjv Kai Au,aijav éiáK\i\aiv KaXéouaiv, 
fj x" amop atpéípexai m í z 'Qpícova Soiceúei 
„Také Medvěda zrobil, jenž Vůz jest nazýván příjmím, 
točí se na témž místě a zírá na Órióna" 

Záhadu, proč souhvězdí připomínající na první pohled „vůz" (nebo 
„naběračku" jako v americkém pojmenování souhvězdí Big Dipper), bylo naz
váno „medvědem" či „medvědicí", asi nejlépe řeší hypotéza, kterou předložil 
poprvé Schrader & Nehring (1929, 481) a po nich opět Szemerényi (1962, 190-
91). Jmenovaní autoři vycházejí zakkadského jména souhvězdí 'Ursa maior' 
ereqqu(m), popř. jeho feminina *ereqiu, které je doloženo v pl. e-re-qá-tim. Jeho 
primárním významem však je „(nákladní) vůz", podobně sumer. GlSMAR.GÍD. 
DA „vůz" a M U L MAR.GID.DA „Ursa maior" (sr. též akkad. ereqqu šamé a sumer. 
MULMAR.GÍD.DA.AN.NA „Malý vůz = Ursa minor", dosl. „nebeský vůz"; viz 
von Soden 1965,238). v souladu s historickou fonetikou akkadštiny výchozí po
doba akkadského slova mohla být m. *CarVqq-u(m), f. *CarVqt-u(m) pro C = 
*c, *y, *h, a V= *a, popř. */. V případě, že vokálem druhé slabiky bylo *i, změna 
*a > *e v první slabice nastala i v případě, že v anlautu se nachálelo *', popř. 
*w. Vnější srovnání s ugar. Trq „vůz, kára" (Olmo Lete & Sanmartín 2003, 184) 
však jednoznačně potvrzuje rekonstrukci semitské praformy m. *Tar[a]qq-u I i. 
*?arqat-u. 

Hypotetická výchozí podoba *cara/iqt- mohla být západosemitským nebo hur-
ritským prostřednictvím adaptována Řeky a ztotožněna se zvukově nejbližším 
slovem apKTOi;. Pravděpodobně nezávislou výpůjčkou z mezopotamského 
kulturního okruhu je též védské označení téhož souhvězdí, pro které musíme 
předpokládat obdobný scénář - identifikici se zvukově blízkým slovem rksa-
„medvěd". Szemerényi (1962, 191) v podobném duchu vysvětluje též avest-
ské označení souhvězdí Velkého vozu, hapto-iriijga-, a jeho perský kontinuant 
hafíórang. Tradiční etymologie předpokládá spřízněnost druhé složky íránské
ho kompozita a sti. liága- „znak", tedy „sedm znaků". Podle Szemerényiho zde 
došlo ke zkřížení vlastního ie. označení souhvězdí sestávajícího ze „sedmi hvězd" 
(sr. lat. septentrióněs) a akkadského základu ereqq-, označujícího souhvězdí 
připomínající „Vůz". 
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Zkratky: 
Afg. afgánský, aiol. aiolský, akk(ad). akkadský, alb. albánský, anat. anatolský, ang. anglický, 

arab. arabský, aram. aramejský, arm. arménský, att. attický, av. avestský, bab. babylónský, balt. 
baltský, baluč. balučský, br. běloruský, bret. bretonský, čagat. íagatajský, dn. dolnoněmecký, dór. 
dórský, ebl. eblajský, est. estonský, fén. fénický, fiis. fríský, fryg. fryžský, gal. galský, geg. gegs-
ký, germ. germánský, gót. gótský, hebr. hebrejský, het. hetitský, hluv. hieroglyfickoluvijský, hn. 
hornoněecký, hom. homérský, ia. indoárijský, ir. irský, ír. íránský, isl. islandský, it italický, jap. 
japonský, kelt. keltský, khot. khotanský, kluv. klínopisný luvijský, koř. korejský, kom. komský, 
krét. krétský, krym. krymský, kurd. kurdský, lakón. lakónský, lat. latinský, lesb. lesbický, lit. litevs-
ký, lot. lotyšský, luv. luvijský, lýd. lýdský, lyk. lykijský, maďař, maďarský, mars. marsijský, ml-
mlado-, moáb. moábský, mykén. mykénský, oset. osetský, osk. oskický, p- pra-, parth. parthský, 
pers. perský, pol. polský, prus. pruský, r. ruský, run. runový, ř. řecký, sabej. sabejský, sas. saský, 
sglt. singulativ, sl. slovanský, sogd. sogdijský, st- staro-, sti. staroindický, stsl. staroslověnský, stř. 
středo-, sumer. sumerský, syř. syrský, toch. tocharský, tosk. toský, tung. tunguzský, ugar. ugarítský, 
ukr. ukrajinský, umbr. umbrijský, véd. védský, velš. velšský. 
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ASTRONOMIC TERMINOLOGY IN INDOEUROPEAN LANGUAGES 

The most archaic Indo-Europeans terms designating the celestial bodies are those which are 
reconstructible for both Anatolian and non-Anatolian Indo-European. Only **seH2yel- „sun", 
**Hpter- „stať', and maybe **meHtns- „moon" satisfy this condition. The word for „sun" may be 
inherited fřom the Nostratic protolanguage, for „stať' the borrowing from Semitic is not exeluded, 
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while the designation of „moon" probably expresses the basic idea of the „measure of time". In 
non-Anatolian there are several other terms which are attested at least in two branches. In some 
cases they probably represent the independent formations: **H/e\f-i- „sun" (but „moon" in Old 
Irish), +loyk(e)sno-/-(e)sna „moon" < „light", *(s)ke/ond- „moon". Balto-Slavic *§fh>\foisd,'',á re-
presents a local dialectism, perhaps derivable ftom the compound *g**/g**yoi'í/- „shining [spot]" & 
**ďeHr „to put" oř **steH2- „to stand". 
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