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Indoevropská tradice: kořeny naší identity 

Jean Haudry  

 

1. Od indoevropštiny k Indoevropanům 

Indoevropané nejsou hmatatelnou skutečností. Nepatří totiţ ani k historii a 

dokonce ani k prehistorii. Historie začíná s prvními texty. Od Indoevropanů 

vůbec ţádné texty nemáme a nikdy mít nebudeme, neboť víme, ţe nepsali. 

A je a priori nemoţné připsat jim nějaké archeologické naleziště. Jsou snad 

Indoevropané mytickými bytostmi, kdyţ nenáleţejí ani k historii ani k 

prehistorii? Ne, jsou v pravém slova smyslu mluvčími indoevropštiny a jako 

takoví spadají v prvé řadě do lingvistiky. A indoevropština zase není hmata-

telnou skutečností, poněvadţ v tomto jazyce neexistuje ţádný text, nýbrţ 

intelektuální konstrukce nebo, lépe řečeno, rekonstrukce. Dříve neţ tedy 

cokoli o Indoevropanech vypovíme, je třeba prověřit platnost dvou hypotéz: 

existence společného indoevropského jazyka; existence národa a ne namát-

kově shromáţděné nebo přechodné skupiny mluvčích. Ani jedna z těchto 

dvou hypotéz není implicitně jasná; byly totiţ zvaţovány i jiné hypotézy. Je 

tedy nutné vrátit se k základům pojmů ´indoevropský jazyk´ a 

´indoevropský národ´. Tato metoda je v jednotlivých vědních oborech apli-

kována velmi často. Právě tím, ţe věda formuluje a potvrzuje hypotézy, činí 

pokroky. Dnes je propast mezi vědeckou domněnkou a bezprostřední intuicí 

stále větší; hypotéza neznamená nejistotu. 

1. 1 Hypotéza společného indoevropského jazyka 

Hypotéza má následující vědecké základy: 

a. Výskyt pravidelných, přesných shod mezi jednotlivými evropskými a 

asijskými jazyky, které jsou proto povaţovány za příbuzné a jsou označová-

ny jako ´indoevropské jazyky´.  

b. Arbitrárnost jazykových znaků: kaţdá pravidelná a přesná shoda mezi 

tvary, které náleţejí ke dvěma různým jazykům, vyţaduje vysvětlení. Od 

Irska a Islandu aţ k Indii většina evropských jazyků a několik jazyků asij-

ských (jedny ţivé, druhé vymřelé, některé doloţené jiţ v druhém tisíciletí 

před naším letopočtem) nevykazuje vzájemně pouze povrchní podobnosti, 

nýbrţ pravidelné a přísné shody ve všech oblastech své soustavy: flexe (de-

klinace či konjugace), derivace (tvoření nových slov ze základního slova), 

nominální a verbální kompozitum, pronominální systém, syntax, slovní zá-

soba. A tyto shody jsou pravidelné a mohou být přesně formulovány: kaţdý 

foném nebo kaţdá řada fonémů jednoho z těchto jazyků odpovídá fonému, 

resp. řadě fonémů jiného jazyka této skupiny. Je-li jazykový znak od zákla-
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du značně arbitrární a náhoda je (vzhledem k počtu a naprosté přesnosti 

těchto shod) vyloučena, jsou moţné pouze dvě hypotézy: výpůjčka a spo-

lečné dědictví. Lexikální výpůjčka je častá, zejména kdyţ jde o označení 

reálií, které jsou samy vypůjčeny; známe četná ´migrující slova´, jako 

kupříkladu označení ´Kaffee´ a ´Tee´, která se s pouţíváním takto označo-

vaných produktů široce rozšířila. Jak si lze ale představit, ţe si nepříbuzné 

jazyky – od jednoho konce Evropy aţ po druhý konec v Asii – svoji slovní 

zásobu vypůjčovaly z téhoţ jazyka, například číslovky, příbuzná slova, 

označení kultovních předmětů, nejběţnějších zvířat a rostlin? A především 

ţe aţ do nejnepatrnějších podrobností převzaly i jejich morfosyntaktický 

systém jako třeba nepravidelnosti flexe? Jediná rozumná hypotéza je tedy 

genetická příbuznost, jejímţ grafickým výrazem je rodokmen:  

indoevropský jazyk 

latinský; indoíránský; germánský 

španělský, francouzský, anglický, německý, severský, indický, íránský 

Ať se jedná o nejstarší stupně (od indoevropštiny k indoevropským klasic-

kým jazykům) nebo o novější (od latiny k románským jazykům, od společ-

ného germánského jazyka k doloţeným germánským jazykům), rodokmen 

přirozeně vyjadřuje jen část vývoje, divergence. Existují ale i jiné vývojové 

procesy, konvergence (které spočívají v rezignaci na dialektické zvláštnosti) 

a takzvané „diferenciační vlny“
1
 (fonologické, morfosyntaktické či lexikální 

inovace, které se z jednoho centra šíří skrze tutéţ oblast). Avšak tyto proce-

sy jen poněkud matou přehledové tabulky, aniţ ovšem zpochybňují genea-

logickou příbuznost, jak lze snadno sledovat na vývoji v historické době: 

v oblasti románských jazyků se ostatně takové případy udály všude, aniţ je 

proto nutno zpochybňovat jejich příbuzenské vztahy mezi sebou navzájem a 

s latinou.  

Indoevropština definovaná V. Pisanim
2
 jako „síť izoglos“ na tom nic nemě-

ní: Kaţdý jazyk je „sítí izoglos“, to znamená výslednicí komplexu společ-

ných vývojů, které nevylučují dialektové odchylky. Co se indoevropštiny 

týče, podíl dialektových dubletů se nezdá příliš vysoký. Je-li nutno rekon-

struovat dva nebo několik vzájemně si konkurujících tvarů, pak existuje 

důvod k domněnce, ţe pocházejí z různých dob: platí to kupříkladu pro 

flexe tematického prézentu, kde byly pro „on nese“ rekonstruovány čtyři 

různé formy: *bhér-e-ti (nejlépe doloţeno a pravděpodobně nejmladší);  

                                                           
1 Pozn. red. } Autor zde mluví o tzv. „Wellentheorie /angl. Wave model/, kterou zavedl ţák Augusta 

Schleichera Johannes Schmidt; za toto vysvětlení vděčíme Davidu Š.  

 
2 Revue de synthèse. Synthèse historique, 1939. 
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*bhér-ti (latinsky fert); *bhér-ej (řecky phérei); *bhér-j-o, poslední tři tvary 

jsou starší. 

Je moţné, a dokonce pravděpodobné, ţe indoevropština byla původně dia-

lektem nějakého staršího jednotného jazyka. Abychom v tomto směru činili 

smysluplné dílo, je třeba zpracovat další lingvistická data. Dodnes ještě ne-

byla zjištěna ţádná jazyková skupina, s níţ by indoevropština byla specific-

ky příbuzná, přestoţe je výzkum evidentně zaloţen na vskutku velmi roz-

sáhlé komparaci, která zahrnuje všechny jazyky eurasijského kontinentu a 

také některé jazyky africké.
3
 Avšak tato hypotéza naprosto nezpochybňuje 

vnitřní příbuznost indoevropské rodiny. 

1.2 Hypotéza společného indoevropského národa 

Existence jazyka logicky předpokládá mluvčí; nicméně celek mluvčích ne-

tvoří nutně národ. Co se kupříkladu označuje jako ´frankofonie´ (francouz-

ština jakoţto jazyk komunikace) zahrnuje mnoho lidí, kteří mluví francouz-

sky, ale jinak nemají navzájem nic společného a v ţádném případě netvoří 

národ. Na základě takových příkladů je moţné tvrdit, ţe indoevropská po-

spolitost by od počátku mohla být „ryze jazyková“ a ţe Indoevropané nikdy 

národ netvořili. Ve skutečnosti pospolitost, která je od počátku ´ryze jazy-

ková´ aţ na jazykové spolky neexistuje. Jazyky jsou komunikační prostře-

dek a nejsou samoúčelné: lidé se ještě nikdy nespojili, jen aby mluvili jed-

ním jazykem. Jde jedině o to, dozvědět se, zda indoevropská pospolitost 

byla přechodným, různorodě sloţeným shlukem podobným dřívější fran-

couzské koloniální říši, nebo stabilním, homogenním národem.    

Prehistorie indoevropské jazykové soustavy nám poskytuje první sloţku 

odpovědi: chronologické vrstvy, které jsou pro různé nominální flexe, ob-

zvláště heteroklitické, obnovitelné, svědčí o dlouhotrvajícím vývoji sousta-

vy; indoevropština má dlouhou prehistorii. Na druhou stranu opravdu známe 

jazyky, jejichţ sloţený charakter odráţí etnickou rozdílnost těch společen-

ství, která jimi hovoří: jsou to lingua franca a kreolské jazyky. Jedna část 

morfologického systému pochází z nějakého protojazyka, druhá z nějakého 

jiného jazyka. Platí to rovněţ pro jejich slovní zásobu. Na podobnou situaci 

myslil Trubeckoj ve svých slavných Gedanken über das Indogerma-

nenproblem.
4
 E. Polomé,

5
 který tyto jazykové formy zkoumal přímo ‚lokál-

ně„ naproti tomu dokázal, ţe v indoevropštině nic takového zjistitelné není. 

                                                           
3 M. Détrois zakrátko vyloţí současný stav výzkumu (v řadě Institut d´Etudes Indo-Européennes de 

l´Université de Lyon 3). 

 
4 Acte lingvistica, 1, 1939, s. 81–89 (Die Urheimat der Indogermanen, ed. A. Scherer, Darmstadt, 

1968, s. 214–223). 
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Dnes doloţená existence ´indoevropské tradice´ (viz níţe, 2. 2; skládá se za 

prvé ze sbírky poetických formulí, za druhé z korpusu pojmových schémat, 

která předávají ideály a hodnoty pospolitosti) diskuze nad existencí indoev-

ropského národa ukončuje. 

Otázkou ještě zůstává, jak se indoevropské jazyky rozšířily na celý evropský 

prostor a do větší části Asie dříve, neţ dosáhly Nového světa. Určitě ne 

´rozptylem´. Difuze technik a mód nepředstavuje pro šíření jazyků vhodný 

model. Jazyky se ´nerozptylují´, vyjma v případě nějaké kulturní nadvlády 

v prehistorickém období ovšem obtíţně představitelné. Také zde ověřitelná 

historická paralela poskytuje řešení: indoevropština se jako kdysi latina a 

jako později francouzština šířila výbojem.  

2. Co víme o Indoevropanech a jak to víme? 

Disponujeme dvěma prameny informací. Nepřímý pramen: lingvistická pa-

leontologie; přímý: ´indoevropská tradice´. 

2.1 Lingvistická paleontologie 

Spočívá v tom, ţe se existence apriorního slova vyvozuje ze znalosti ade-

kvátní skutečnosti. Dlouhou dobu byla pokládána za náš jediný informační 

pramen. Ve skutečnosti je nejméně spolehlivá. Vyţaduje soustavnou kontro-

lu a zpravidla má jen nezávaznou hodnotu. Například: rekonstruujeme neu-

trum (bez problému tvaru) *áye/os- na základě staroindického ájas-, avest-

ského ajah-, latinského es a gótského aiz. Jaký má ale význam? Latinský a 

germánský tvar označuje bronz, íránský obecně kov a zvláště ţelezo, a pů-

vodní význam indického tvaru je sporný. Poněvadţ je – z  jiných důvodů – 

vyloučeno klást indoevropskou pospolitost do doby ţelezné, ba dokonce do 

doby bronzové, prosazuje se názor, ţe tvar *áye/os- označuje měď. Z toho 

je vidět, ţe lingvistická data zdaleka nejsou s to poskytovat klíčové údaje, 

nýbrţ vyţadují soustavné ověřování na základě archeologických podkladů. 

Je-li význam jednou stanoven, dostavuje se jiná otázka: Tvar *yje/os- byl 

jako ostatní neutra jistě derivací *e/os. Existuje totiţ kořen *ay-, který zna-

mená ´lesknout se´, resp. ţhnout, ´planout´. Ve významu ´lesknout´ se jedná 

o ryzí tepaný kov; vycházíme-li však z druhého významu, tak se jedná o kov 

tepelně zpracovaný… Tento příklad názorně vysvětluje význam lingvistické 

paleontologie, ale také její nejistoty.   

 

                                                                                                                                                    
5 Creolization Theory and Linguistic Prehistory, sborník k poctě Oswalda Szemerényie ed. Bela 

Brogyanyi, Amsterdam 1979, s. 679–690 (Language, Society and Paleoculture, eseje Edgara C. 

Polomé. Vybráno a uvedeno Anwarem S. Dilem, Stanford Kalifornie 1982, s. 237–248). 
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2.2.1 Dochovaná sbírka formulí  

Několik set formulí, o jejichţ skvělé sestavení se postaral Rüdiger Schmitt, 
6
 

je vytvořeno ze slovních spojení, která se shodují ve dvou či několika indo-

evropských básních (většinou ve védách a u Homéra, ale i v Avestě, ve 

starém germánském básnictví atd.). Tyto formule jsou většinou nominální 

syntagma, která se skládají z jednoho substantiva a jednoho epitetonu, 

*kléwos ńdhghwitom ´nehynoucí sláva´, nebo ze substantiva s genitivním 

doplňkem, *kléwos nérom ´sláva pánů´. Patří sem i kompozita: platí to pro 

vlastní jména, která rovněţ vytvářejí jakési tradiční formule. 

2.2.2 Pojmová schémata 

Rekonstruována je také skupina pojmových schémat, jako schéma myslet-

jednat-mluvit.
7
 Některá se mohou vyskytovat v narativní formě jako troj-

funkční schéma G. Dumézila nebo ´přeplutí vody zimní temnoty´, které 

jsem před nedávnem zkoumal já:
8
 v jednotlivých převáţně germánských 

ságách překonává hrdina (na nějakém mělkém místě, plovaje atd.) za noci a 

v zimě vodní hladinu (řeku, moře atd.) Syntagma zde nejsou formálně kla-

dena přes sebe; srovnávají se slovní vazby, struktury, nezávisle na jejich 

významu.  

Tato tradice, kterou lze označit za ´literární´ (přičemţ se jedná o literaturu 

orální), nám poskytuje bezprostřední nebo interpretační úsilí předpokládající 

ideály, hodnoty, hlavní snahy a starosti Indoevropanů.  

2.3 Fyzický typ Indoevropanů 

Tradice nás zpravuje také o hlavním fyzickém typu Indoevropanů. Všude 

v indoevropském světě odpovídá ideální fyzický typ typu nordickému. Fy-

zickému typu přikládaný význam je zdůrazněn symbolikou, která je mu udě-

lena. V Řecku je kupříkladu hrdina určený k solární nesmrtelnosti Elysia 

(Ostrov nesmrtelných) nezbytně světlovlasý. Naopak nízké sloţky obyvatel-

stva, nepřátelští sousedi, jsou černí jako země a noc. Taková symbolika by 

těţko byla myslitelná, kdyby vrchní vrstva obyvatelstva – pro kterou básníci 

pracují a od níţ dostávají mzdu – neměla světlou barvu kůţe a blond vlasy. 

Z toho můţeme bez váhání dovodit, ţe tento typ byl zastoupen v horní vrst-

vě obyvatelstva nejvíce, tím spíš ţe ikonografie tento závěr potvrzuje. Srov-

náme-li kupříkladu navzájem tři zástupce fyzického typu z klasického Řec-

                                                           
6 Dichtung und Dichtersprache in indogermanischer Zeit, Wiesbaden 1967. 

 
7 Srv. níţe 4. 6. 1 a poznámku 51. 

 
8 ´Traverser l´eau de la ténèbre hivernale´, Etudes Indo-Européennes, 13. června 1985, s. 33–62. 
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ka (Periklés, Sókratés a Chrýsippos), tak není obtíţné rozhodnout, který 

z těch tří se nejvíce blíţí nordickému typu. Víme, ţe Periklés pocházel 

z jednoho ze dvou nejvýznamnějších aristokratických aténských rodů, 

Sókratés byl skromného původu a Chrýsippos, jako vícero stoiků, přišel 

z Malé Asie.
9
 

2.4 Poslední společný domov 

Aplikujeme-li po přísném prověření podněty lingvistické paleontologie, tak 

je moţné formulovat více či méně průkazné hypotézy o struktuře a činnosti 

pospolitosti, o uspořádání rodiny a pravidlech bydlení, o rozdělení etnika, 

společenské hierarchii, úloze krále, jeho povinnostech a jiných vůdcích; o 

náboţenství, vedení války, výrobě, způsobu a rámci ţití. A na závěr zkou-

mání lze vzít v potaz prehistorickou archeologii, aby prostorově a časově 

určila poslední společný domov Indoevropanů, totiţ klíčovou oblast, v níţ 

musejí existovat všechny reálie doloţené lingvistickou paleontologií. Otáz-

ka však zůstává otevřená. Uţ sto let přicházejí v úvahu Podunají (středoev-

ropští zemědělci v pátém tisíciletí);
10

 lid okrových hrobů (Ukrajina, čtvrté, 

resp. třetí tisíciletí), teze zastávaná O. Schraderem,
11

dnes revidovaná M. 

Gimbutienė;
12

 lid kultury nálevkovitých pohárů, stará, L. Kilianem
13

 znovu 

obhajovaná teze, která tuto civilizaci pokládá za prodlouţení místního epi-

paleolitu. Konečně v jednom právě vycházejícím textu zastávají Ivanov a 

Gamkrelidze tezi o transkavkazském původu.
14

 Stran tohoto nám tradice 

ţádný doklad neposkytuje. 

 

 

                                                           
9 Srv. R. Peterson, ´The Greek Face´, v The Journal of Indoeuropean Studies, 2, (4), zima 1974, s. 

385–406; příspěvek mj. obsahuje velmi poučná vyobrazení těchto tří osobností.  

 
10 P. Bosch-Gimpera, Les Indo-Européens, franc. překlad R. Lantier, Paříţ 1961. Závěry přeloţil I. 

Hausherr pro sborník A. Scherera (viz poznámka 4). 

 
11 Sprachvergleichung und Urgeschichte, Jena 1907; nové vydání Hildesheim – New York 1980. 

 
12 [M. Gimbutas] Srv. mj. shrnující přehled v The Journal of Indo-European Studies, 2, (3), podzim 

1974, pod titulem ´An Archaeologist´s View of PIE z r. 1975, a jeho recenzi v Bosch-Gimperově 

studii (viz poznámka 10), kterou pro A. Schererův sborník (viz poznámka 4) přeloţil D. Rothenhöfer. 

 
13 Zum Urprung der Indogermanen, Bonn 1983.  

 
14 Shrnující přehled jejich dřívějších textů publikoval B. Oguibénine, v Etudes Indo-Européennes, 4, 

leden 1983, s. 63–74.  
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2.5 Původní domov Indoevropanů 

Tradice naproti tomu poskytuje rozhodující přínos ohledně nejstaršího zjisti-

telného společného domova, snad místu vzniku etnika. Avšak její svědectví 

bylo lehkomyslně odmítnuto. Jiţ dávno se postřehlo,
15

 ţe Indie, Írán a kelt-

ský svět uchovávají vzpomínku na arktický původ svého etnika, na domov 

v zemi celoročně dlouhé noci. „Původně byli Tuatha Dé Danan na ostrovech 

severního světa a učili se vědě a magii, druidské moudrosti a umění.“
16

 Jed-

noznačnější neţ tento irský text o arktickém původu keltské tradice být ne-

lze. Podle Avesty byla kdysi domovem Árjů „první ze všech znamenitých 

zemí“, dnes tam však zima trvá deset měsíců, léto dva a oba tyto letní měsí-

ce jsou chladné. Takové klima bychom v blízkosti Íránu hledali marně. A 

bráhmanská homologie mezi rokem a dnem (rok lidí je dnem bohů a skládá 

se z denní a noční části) je pochopitelná jen kdyţ se rok opravdu skládá 

z dlouhého dne a z dlouhé noci jako v cirkumpolárních oblastech… Formál-

ní shoda germánského *dagaz (den) s litevským označením teplého ročního 

období, dagas, dostává v takové homologii rovněţ svůj smysl. 

K těmto ´starým spisům´ se ještě připojují řecké údaje. Etiopané, jejichţ 

domov Homér umisťuje na oba – východní a západní – konce světa, nejsou 

ţádní afričtí černoši, nýbrţ „lidé se světle jasnými obličeji“, kteří upomínají 

na bělochy bílého kontinentu v indické tradici. Právě u nich Zeus hoduje na 

začátku a na konci Iliady po dvanáct dní se všemi bohy. Člověk přirozeně 

myslí na dvanáct dní, které na křesťanském Západě dělí Vánoce od Epifanie 

stejně jako na dvanáct dní, v nichţ védští Rbhusové (odpovídají germán-

ským álfům, kteří jsou oslavováni během zimního slunovratu), spí u Agohija 

(´který nesmí zůstat skryt´= slunce). Neboť jméno Zeus původně znamená 

´světlé nebe´, ´denní nebe´
17

 (viz níţe 3.3) a jeho nepřítomnost můţe zna-

menat jen kaţdoroční dvanáctidenní noc rovnou spánku Rbhusů.    

Kromě toho staré indoevropské označení pro ´krásného ročního období´ 

*ye/or-, které je odvozeno od jména hér, *yora-, jarních boţstev,
18

  je zá-

kladem jména Diovy choti Héry (*yer-a). Posvátný sňatek (hieros gamos) 

Dia a Héry tudíţ symbolizuje cyklické setkávání ´světlého nebe´ nebo 

´denního nebe´ s rokem, s kaţdoročním návratem světla na konci dlouhé 

                                                           
15 B. G. Tilak, The Arctic Home in the Vedas, 1903; franc. překlad od J. a C. Rémyových pod názvem 

Origine polaire de la tradition védique, 1979. 

 
16 Začátek z La Bataille de Mag Tured, přel. F. Le Roux a C. J. Guyonvarc´h, Les Druides, s. 315; 

německý překlad R. Thurneysen, v Zeitschrift für keltische Philologie, 12, 1918, s. 400–406. Dialo-

gue des deux Sages (´Dialog dvou mudrců´) ovšem přeloţen nebyl. 

 
17 Indoevropština obsahuje pojem, který v našich moderních jazycích nemá ţádný ekvivalent: *dyew- 

´denní nebe´, z něhoţ později vzešlo buď označení nebe, nebo dne. 

 
18 Srv. s mým článkem ´Les Heures´, v Etudes Indo-Européennes, 16, 1985. 
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zimní noci. Nadto je Héra původně ochránkyní héroů, jak to vyjevuje její 

jméno: héroové jsou ti, kteří podle bráhmanské formule „dostihnou rok“, 

tzn. „dosáhnou solární nesmrtelnosti tím, ţe kráčejí nocí zimy, to znamená 

druhou smrtí“. Proto je sever sídlem nesmrtelných: podle mínění Keltů, 

podle Plútarcha,
19

 tam má leţet „Kronovo sídlo“. Bílý kontinent indické 

tradice se rozprostírá aţ k „severní části mléčného oceánu“. A ve védách je 

sever, určený konstelací Velké medvědice, sídlem bráhmanů.
20

 Krouţivý 

pohyb firmamentu kolem tohoto nebeského pólu snad symbolizuje svastika, 

která byla později přeinterpretována jako symbol lunárního, později solární-

ho roku, jakoţ i dobrodiní roku (odtud její jméno). Sever je dle Plútarcha 

„rovná, horní část světa“ a podle Servia
21

 „nejvyšší, sídlu Jupiterovu nejblí-

ţe leţící část“.
22

 Na dalekém severu musíme hledat naše nejhlubší kořeny; 

odtamtud pocházejí naše nejstarší a nejposvátnější tradice. 

3. Naše tři barvy 

3. 1. Kultura a civilizace 

Na těchto stránkách nenajdete výklady o hmotné civilizaci Indoevropanů a 

skoro ţádné informace k jejich institucím. V nich totiţ z hlediska jejich 

identity – a následně naší – podstata nespočívá. Jejich hmotná civilizace 

byla civilizací eneolitického nebo chalkolitického
23

 lidu (viz výše o označo-

vání ´mědi´) a jejich jednotlivé instituce byly institucemi společností zalo-

ţených včera jako dnes na rodové linii: naprosto nic zvláštního, nic původ-

ního. Naproti tomu zjistíme, ţe originalita Indoevropanů se zakládá na jejich 

kultuře, jejich tradici a jejich světonázoru. Stran toho se výborně hodí ně-

mecké slovo ´Weltanschauung´, neboť základy jejich kultury jsou kosmické.  

 

                                                           
19 De facto in orbe Lunae, 26, citováno F. Le Rouxem a J. C. Guyonvarc´hem, Les Druides, n.u.m.,  

s. 301. 

 
20 Rgveda, 10. 82. 2, přeloţeno K. F. Geldnerem, 1951. 

 
21 Servius ve svém komentáři Vergiliovy Aeneidy, 2. 693. 

 
22 Obě pasáţe byly citovány a přeloţeny F. Guillaumontem, v R. Bloch, D´Héraklès à Poséidon, 

Mythologie et Préhistoire, Paříţ 1985, s. 174. 

 
23 Pozn. red. } Ve Francii a Maďarsku se náš 'eneolit' (pozdní doba kamenná) označuje jako 'chalko-

lit'. Eneolit je obdobím, kdy je u nás poprvé doloţena měď (z lat. aeneus, měděný). Pro upřesnění je 

třeba dodat, ţe mědi bylo v naší době kamenné velice málo a mnoho eneolitických kultur měď vůbec 

nepouţívalo. 
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3. 2 Bílá, rudá a černá 

Ať se jedná o svět, společnost nebo jednotlivce, je základem indoevropské-

ho názoru neměnně triáda barev: bílá, rudá a černá. U jednotlivce mluvíme 

o ´třech kvalitách´, třech ´duchovních principech´; Indové říkají ´tři vlákna´ 

(guna),
24

 ale s kaţdým z těchto tří vláken je spjata barva: sattva (´dobro´) je 

zářící, bílý princip; radžas (´zápal´, ´vášeň´) je rudý princip (na původní 

význam tohoto pojmu opět narazíme v kosmologii); tamas (´duchovní le-

nost´) je černý princip, ´temnota´.  To potvrzuje hypotézu, podle níţ je 

´barva´ první význam guny.
25

 V souvislosti se společností hovoříme o třech 

´funkcích´, v návaznosti na G. Dumézila, který kdysi neobezřetně postulo-

val tři analogické „společenské třídy“, jako kdyby světonázor byl nutně věr-

ným obrazem společenské reality.
26

 Indické slovo varna
27

 a avestské pišt-

ra,
28

 které označuje tři árijské kasty, poskytuje důkaz, ţe tyto kasty jsou ve 

skutečnosti principiálně ´barvy´. Duchovní kasta má totiţ barvu bílou (sat-

tvu jako ideál), vojenská aristokracie rudou (a radžas jako ideál) a konečně 

nízká kasta má barvu černou a její ideál se omezuje na tamas.  

3. 3 Trojice nebes  

Ať se jedná o společnost nebo jedince, nemají tyto barvy pochopitelně jiný 

důvod existence neţ svoji symbolickou hodnotu. Nezakládají se na barvě 

kůţe či vlasů, jak se dlouhou dobu myslelo. Jsou to barvy nebes, nebo spíše 

barvy tří nebí. Podle nejstarší indoevropské kosmologie (která jako taková 

nepřeţívá v ţádné z kosmologií historického období, je však rekonstruova-

telná na základě jejich srovnávání) se kolem země otáčí trojice nebes: bílé 

denní nebe *djew-, rudé ranní a večerní nebe, zvané *regwos- (proto staro-

indický radžas) a černé noční nebe, nazývané pravděpodobně *ne/okwt- 

                                                           
24

 Pozn. red. } Slovo guna se pouţívá zvláště pro tětivu, coţ v určitém ohledu vyznačuje ideu napětí, 

tahu (angl. tension), ale i ideu tíhnutí (angl. tendency). 

 
25 Etymologie je sporná, srv. M. Mayrhofer, Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch des Altin-

dischen, I., Heidelberg 1956, s. 338. Jestliţe (přes formální těţkosti) připustíme vztah k avestskému 

gaona-, ´druh, barva (vlasů)´, pochází význam ´barva´ přímo z ´barvy vlasů´. Můţe se však, jak upo-

zornil M. Mayrhofer, jednat o homonyma (Nachträge, III, s. 695).  

 
26 Pozn. red. } Dumézil po vzoru franc. sociologické školy Emila Durkheima povaţuje  ide. triádu za 

mytologický odraz kastovnictví, kdeţto Haudry kasty interpretuje jako zjevení kosmické triády na 

zemi.  

 
27 ´Farbe´, Mayrhofer (srv. s poznámkou 22), III, s. 154. 

 
28 K verbu paes- (´barvit´, ´krášlit´), vl. ´barvení, barva´; srv. ai.várna-, C. Bartholomae, Altira-

nisches Wörterbuch, 908. 
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(označení dospívající ´noci´).
29

 Toto noční nebe má tedy stejnou barvu jako 

země, okolo níţ se trojice nebes točí. Moţná na základě této konstelace mají 

triády u Indoevropanů sklon připojovat čtvrtou sloţku, často rozdělením 

jedné jejich části.
30

 

V této ´dynamické´ kosmologii mají původ dva hlavní druhy ´statických´ 

kosmologií:   

Jednou je to indické pojetí „tří světů“, s nebesy (*dyáv z *dyew-, denní ne-

be), středoprostorem (antáriksa-) a zemí. Nyní je však středoprostor nazý-

ván i radžas- (z *regwos-) jako princip vojenské aristokracie a toto jméno 

znamená původně ´červeň´. Tento středoprostor zjevně zastává funkci 

´rudého nebe´ svítání a stmívání. 

Jiné pojetí je řecké a germánské s centrálně poloţenou zemí, která je vzdá-

lena stejně od nebe i podsvětí. Země zde přebírá středové postavení a 

v germánských jazycích se nazývá ´středoprostor´, v gótštině midjungard 

atd. Poněvadţ nebe a podsvětí nyní očividně zastupují denní a noční nebe, 

přebírá země z ´dynamické´ kosmologie postavení nebe středního. 

Vidíme, jak se obě tyto kosmologie vracejí k ranější kosmologii otáčejících 

se nebes, která, jak uţ bylo zmíněno, sice v ţádné kosmologii historického 

období nepřeţila, nicméně odráţí se v kosmologii řecké, podle níţ Zeus 

(denní nebe) po mezivládě Krona (rozdělení) nahrazuje hvězdnatého Úrana 

(noční nebe).
31

 

3. 4 Homologie mezi rozdělením času 

Cyklus tří nebí se neomezuje na ´čtyřiadvaceti-hodinový´ den, neboť existu-

jí homologie i mezi nejdůleţitějšími časovými jednotkami. Příkladem je 

dvanáct dní: původně snad představovaly rozdíl mezi lunárním a solárním 

rokem, kromě toho byly uvedeny do homologické souvislosti s dvanácti 

měsíci. Cyklus tří nebí platí rovněţ pro rok a světové dění. 

3. 4. 1 Rok 

Rok, opakují bráhmany, je dnem bohů; skládá se z denní a noční části. Den-

ní část se rozprostírá od zimního k letnímu slunovratu, noční část od letního 

slunovratu k zimnímu. Tato homologie je, jak patrno výše, hlavním argu-

mentem ve prospěch arktického původu indoevropské tradice; neboť jen 

                                                           
29

 Pozn. red. } Velice zajímavé v této souvislosti je, ţe ještě v ruské pohádce Krásná Vasilisa babě-

jaze slouţí tři jezdci, bílý, rudý a černý, s nimiţ přichází odpovídající denní doba. 

 
30 K tomuto zjištění nedávno došel A. M. Esnoul, Studia Iranica, tresť nabízí  Raoul Curiel, 1, 1982, 

s. 83–88; a D. Dubuisson, L´homme, 93, leden – březen 1985, 25 (1), s. 105–121.  

 
31 Srv. s mojím článkem ´Les trois cieux´, Etudes Indo-Européennes, 1. leden 1982, s. 23–48. 
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v cirkumpolárních oblastech se rok opravdu skládá z jednoho dlouhého dne 

a z jedné dlouhé noci, které jsou odděleny řadou ´červánků´: ´Auróry´ roku, 

jejíţ jméno přeţilo ve Velikonocích (něm. Ostern z *austron = auróry, 

´ranní červánky´).  

3. 4. 2 Kosmický cyklus 

Platí to rovněţ pro kosmický cyklus: Hésiodovo učení světových věků se 

shoduje, posuzuje-li se z tohoto hlediska, s Manuovými zákony (Manava 

Dharmašástra). Vláda hvězdnatého Úrana (noční nebe) odpovídá 

´bráhmanovu spánku´ u Manua: je to černá perioda kosmického cyklu. Vlá-

da Krona (rozdělení) odpovídá ´svítání´ před věkem ´krta´: to je zlatý věk, 

první rudá perioda cyklu. Nastávající vláda Dia, věk stříbra, odpovídá 

bráhmanské krta-juze; v obou případech se jedná o bílý věk. 

Poté znovu následuje rudý věk, který Hésiodos dělí na věk mědi
32

 a na věk 

héroů, jejichţ králem je Kronos. Tento rudý věk odpovídá trétě, která před-

stavuje věk vojenské aristokracie kasty kšatrija. Ţelezný věk vyúsťuje v 

novou černou periodu, kosmickou noc. V rámci ţelezného věku Hésiodos 

rozlišuje dvě fáze: ´smíšenou periodu´, která odpovídá indickému období 

dvápara, to znamená světovému věku shodujícímu se s kastou vaišja 

(´vesničané´) a druhou, skrz naskrz špatnou, která odpovídá kali (ztotoţněné 

s kastou šúdra). Dějiny světa jsou tedy rytmizovány věčným návratem troji-

ce nebí, které po sobě následují rovněţ v roce a ve čtyřiadvacetihodinovém 

dni. 

Kosmické noci předcházející a ji následující rudý věk zahajující nový cyk-

lus je často pojímán jako věk válečnický, který charakterizuje nějaký velký 

universální konflikt: germánský ´soumrak bohů´
33

 a epické převedení téhoţ 

eschatologického mýtu v indické Mahábharátě. A nejlepší příklad pro cyk-

lus zahajující boj skýtá indická Vrtrahatja: zabití hada Vrtra (jehoţ jméno 

znamená odpor a je totoţné s novohornoněmeckým Wehr). Auróra kosmic-

kého cyklu je rovněţ chápána jako válečnická: odtud válečnické bohyně 

jako řecká Athéna nebo keltská Brigit.
34

  

 

 

                                                           
32 Obvykle je nazýván ´dobou bronzovou´, ale slovo khalkós označuje i ´měď´.  

 
33 Islandské slovo ragnarok znamená vlastně ´osud bohů´; význam ´soumrak bohů´ pochází ze zkres-

lení na základě rokkr, ´soumrak´, ´temnota´ (z régwos-).  

 
34 Srv. s mým článkem ´Les Aurores´, uveřejněném v Etudes Indo-Européennes v r. 1986. 
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3. 5 Bohové tří kosmických barev 

Indoevropští bozi se na základě výše uvedeného, jak se zdá, původně dělili 

podle tří kosmických barev. Vzhledem k tomu, ţe se jména bohů tak často 

mění, je rekonstrukce indoevropského pantheonu značně obtíţná. Je ale jis-

té, ţe zahrnoval dvě hlavní třídy: *deywó- neboli pravé bohy, kteří obývali 

denní nebe, a obyvatele nočního nebe, totiţ démony a duchy mrtvých. Ve 

třech částech indoevropské oblasti je toto rozčlenění velmi zřetelné a kaţdá 

z obou kategorií má jednoho z obou ´svrchovaných bohů´ na špičce: 

Bozi denního nebe  

Germáni *Tiwaz a *tiwoz  

Baltové *Deivas a *deivai  

Indoíránci  *Mitra a *daivas  

Bozi nočního nebe 

Germáni *Wodenaz a Divoké vojsko [Wilde Jagd]
35

 

Baltové *Velinas a veles (duše mrtvých)  

Indoíránci *Varuna a *asuras 

Tento přehled vyţaduje několik vysvětlení! 

a) Jméno germánského boha *Tiwaz (z *ywós), které je totoţné 

s generickým označením ´bohů´, označuje tedy původně boha ´denního ne-

be´; tvoří proto kontrastující pár s *Wodenaz, přičemţ tento vládne nad noč-

ním nebem a vším, co s ním symbolicky souvisí, mezi jiným magií a zběsi-

lostí (něm. Wut, která mu dopomohla ke jménu) i říší mrtvých. 

b) Baltický svrchovaný pár se původně takřka shoduje s předchozím. Svr-

chovaný bůh denního nebe, který je ztotoţněn s křesťanským bohem, zde 

však získal převahu, kdeţto svrchovaný bůh nočního nebe je ztotoţněn s 

ďáblem…  

c) V bráhmanech jsou asurové démoni, kdeţto ve védách jsou hlavními 

bohy, např. Varuna, asura. Původně se totiţ jedná o bohy nočního nebe, 

´vládce nad duchy mrtvých´ (su-). „Mitra je den, Varuna noc“, říkají 

bráhmany, a tento protiklad je třeba brát v úvahu, ačkoli z jejich jmen Mitra 

je ´smlouva´ a Varuna ´přísaha´: další příklad pro homologii mezi kosmic-

kou a společenskou rovinou. 

Třída bohů denního nebe se opět dělí do dvou podtříd, bohy bílého a rudého 

nebe. Poslední uvedená třída náleţí k bohům války a aurórám, které jsou 

v jedné dochované formuli označovány jako ´dcery denního nebe´. 

Viditelná boţstva spadají do třech tříd; bůh měsíc kupříkladu náleţí k noč-

nímu nebi, bohyně slunce dennímu nebi. Oheň přechází od jednoho 

k druhému. Jeden slavný hymnus Rgvédy  připomíná, jak z tábora Varuny a 

                                                           
35 Pozn. red. } „Divoký hon‟ v jehoţ čele je Wotan; podle Eliada (Kováři a alchymisté) ztotoţnilo 

křesťanství Wotana s ďáblem a honce s tlupou zatracenců. 
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asurů přešel k dévům.
36

 Nejstarší mytologické struktury jsou tedy kosmické 

povahy a významné stopy přetrvaly v řecké mytologii: Zeus (denní nebe) 

tam má Héru (krásné roční období) za ţenu a Athénu (válečnickou auróru) 

za dceru.  V Phokikonu (shromaţdiště Fókidijců) má proto triáda Zeus-

Héra-Athéna kosmický význam a analogickou římskou, takzvanou „kapi-

tolskou triádu“, Jupiter-Juno-Minerva, jakoţ i etruskou, Tinia- Uni- Menr-

va, smíme interpretovat také tak… Další dcera Diova, Afrodité, byla ztotoţ-

něna s indoevropskou Aurórou.
37

 A propos, nejedná se jako u Éón o  auróru 

denní; je totoţná s germánskou *Austro, ´aurórou roku´, a jako taková se 

stala bohyní jarní lásky, později lásky. Pod jménem Úrania (je zplozena 

Úranem, nočním nebem před Diem, třebaţe jinak platí za dceru Diovu) je 

aurórou kosmického cyklu. A její lidská dvojnice Helena je středobodem 

Trojské ságy; s vysokou pravděpodobností je tato sága původně zaloţena na 

mýtu unesené, zajaté Auróry a jejího vysvobození. Historické události by u 

této hypotézy naplňovaly pouze materiálnost sdělení, její forma a původní 

význam by byly povahy úplně odlišné, a to kosmické. 

3. 6 Od tří nebí ke třem společenským ´barvám´. 

Bylo by nesprávné věřit, ţe tři společenské funkce jsou snad věrným obra-

zem preexistující společenské skutečnosti: společenské skutečnosti se mění i 

ve společnostech, které se chápou jako neměnné a mohou být analyzovány 

odlišně především podle zaujatého stanoviska. Ne všechny indoevropské 

společnosti z historického období se dělily do tří tříd a ty, které ano, si vzá-

jemně neodpovídají. Nadto jsou ´třídy´ stále druhořadé, ´moderní´ skuteč-

nosti, které navazují na starší kasty. Srovnání germánského modelu 

s keltským a indoíránským modelem ukazuje zároveň jejich paralelnost po 

duchovní stránce a jejich rozdíly v rovině společenské skutečnosti:  

Hierarchické upořádání podle germánského modelu: 

1. *erila- šlechtic 

2. *ke/arla- svobodník 

3. *thrahila- sluţebník 

*thragila- 

Keltský a indoíránský model: 

1. *erila- duchovní 

2. *ke/arla- šlechtic 

3. *thrahila- výrobce 

*thragila- 

                                                           
36 Rgveda, n. u. m. 10.124. 

 
37 D. D. Boedecker, Aphrodite´s Entry Into Greec Epic, Leiden 1974. 
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Jestliţe se však odvoláme na Píseň o Rígovi (Edda), která vyjadřuje zaklá-

dající mýtus ranější germánské společnosti, je kaţdá z těchto tří kast charak-

terizována ´barvou´: aristokratická kasta bílou, kasta svobodníků rudou, 

kasta sluţebníků černou. Jsou to přesně tři barvy, které symbolizují či spíše 

definují kasty indoíránského světa (poněvadţ slovo, které překládáme 

´kasta´, znamená ´barva´).  

Z toho je zřejmé, ţe tyto barvy nemají bezprostřední vztah ke skutečné čin-

nosti lidí ve společnosti. A v Řecku, kde je společenská organizace jiná, 

spočívá nejstarší zakládající mýtus o Deukaliónovi a Pyrrze na stejném 

schématu tří barev: ´Bílý´ Deukalión a jeho choť ´rudá´ Pyrrha po potopě 

lidstva znovu tvoří tím, ţe za sebe házejí kameny na (černou) zem. Poté 

přirozeným způsobem zplodí Heléna, dřívější eponym Helénů. Takţe Helé-

ni pocházejí výlučně z obou horních principů, bílého a rudého – na rozdíl od 

Prahelénů, synů Země, kteří stejně tak jako sluţebníci germánské společnos-

ti a výrobci indoíránské společnosti pocházejí z černého principu. Jedině 

černý, vitální, vegetativní princip je jejich ţivotním údělem. Nejbliţší vyšší 

kasta – svobodníci u Germánů, šlechtici u Keltů a Indoíránců – vlastní kro-

mě toho rudý princip zápalu a vášně a první kasta má nadto princip bílý.     

Je moţné argumentovat pro anterioritu (dřívější existenci) jednoho či druhé-

ho modelu. Osobně povaţuji germánský model za starší. Rozvoj kněţské 

kasty lze vysvětlit nutností udrţovat tradici a etnikum v prostředí, které je 

k jejich existenci nepříznivé, to znamená v prostředí cizím. Tato inovace 

vede k paradoxní situaci: král je i nadále volen vojenskou aristokracií, avšak 

tato kasta jiţ není první. Ať je tomu jakkoli, podstatné je, ţe oba modely se 

shodují v základní hierarchii, která není hierarchií funkcí, nýbrţ hierarchií 

barev. Základ této soustavy je proto kosmický a duchovní. Jedná se o kasty 

a ne o třídní společnosti, které jsou postaveny na funkci nebo na majetku 

[Vermögen].  

3. 7 Od trojice nebes ke třem ´barvám´ jednotlivce 

Nyní jiţ umíme vysvětlit ony zvláštní homologie, které jednotlivce vztahují 

ke světu. V těchto principiálně individualistických společnostech se totiţ 

jedinec definuje pouze ve vztahu ke skupině; právě jsme ale konstatovali, ţe 

i skupina je pojímána jako obraz světa. Proto je v kaţdém jedinci obsaţen 

černý vegetativní princip, který Indové nazvali tamas, ´temnota´, analogie 

nočního nebe a země. Příslušníci druhé kasty nadto vlastní rudý princip zá-

palu a vášně, indický radžas; odpovídající rudému nebi. A příslušníci první 

kasty mají nadto bílý princip duchovnosti, indickou sattvu. 

Tyto kastovní společnosti nejsou proto společnostmi zkostnatělými. 

V jednotlivých obdobích jsou prokázány jisté formy sociální mobility. Legi-

timní původ automaticky nepropůjčuje odpovídající princip. Z kasty je 
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moţné sejít dolů nebo naopak proniknout do kasty vyšší.
38

 Rychlý sociální 

vzestup ovšem tyto společnosti nepodporují; ´povýšenci´ tam nejsou viděni 

rádi. Jen potomci sklízejí plody sociálního vzestupu svých předků, kteří 

povýšili. Pro tradiční mentalitu je tím podstatným rodová linie a jedinec je 

pouze článkem řetězce. Skrze své potomstvo dosahuje další existence – 

formou vzpomínky, kterou zanechává, kultem, který je v  rodině k uctění 

jeho památky drţen: to je princip rodinného kultu. Kdo svými zářivými 

skutky,
39

 zejména jako ´zakladatel´, ´průkopník´, dobývá ´věčné slávy´, ne-

zakládá svoji ´nesmrtelnost´ na vzpomínce své rodinné pospolitosti, nýbrţ 

na mnohem větším počtu lidí. Tak dosahuje solární nesmrtelnosti Elysia 

nebo Valhaly, místo aby jako ostatní mrtví zmizel v temnotě Ereba u Řeků, 

Helu u Germánů. Řecké pojmenování těchto lidí, kteří se pozvedají nad lid-

ský rozum, spočívá na kosmické homologii: jsou nazýváni héroové, to zna-

mená, dobyvatelé krásného ročního období; ti, kteří prošli zimní nocí (dru-

hou smrtí) a dospěli k solární nesmrtelnosti. Bráhmany znají podobný výraz: 

´dobýt rok´ tam znamená ´dobýt nesmrtelnost´.
40

 Co se jeho konce a sociál-

ního statusu týče, jednotlivec souvisí se světem. 

4. Pospolitost 

4. 1 Svět, společnost, jednotlivec 

Na základě dosavadního pozorování zvaţme nicotnost jakéhokoli pokusu o 

´humanistický´, ´individualistický´ výklad této společnosti: tím takový po-

kus převrací vztahy jedince a společnosti, společnosti a světa a opomíjí pod-

statné. Představy Indoevropanů naprosto nelze pochopit, vychází-li se od 

jedince, aby se interpretovala společnost, a od společenské skutečnosti, aby 

se vysvětlil světonázor. Východiskem musí být spíše světonázor. Je to totiţ 

on, kdo uděluje smysl potrojnému (trojfunkčnímu) pojetí společnosti a jed-

notlivce. A hierarchie kosmických barev zároveň zakládá společenskou hie-

rarchii a hodnotovou stupnici. 

Připomeňme tedy, aniţ musíme podrobně vylíčit rekonstruované instituce, 

to podstatné: dvojitě strukturovanou společnost, horizontálně v kastách, 

vertikálně v rodové linii. Toto dvojité uspořádání kodifikuje rozmanitost 

pospolitosti, která je však jednotná a soudrţná. Garantem a ztělesněním této 

jednoty je král, který jako všichni ostatní vůdci má skupinu ´zastupovat´ 

                                                           
38 R. Pearson, ´Some Aspects of Social Mobility in Early Historic Indo-European Societies´, v The 

Journal of Indo-Europeans Studies, 1, 2, léto 1973, s. 155–161. 

 
39 Pozn. red. } Srv. s českým „blýsknout se“. 

 
40 Srv. s mým článkem ´Héra et les héros´, Etudes Indo-Européennes, 12. květen 1985, s.1–51.  
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vůči vnějšku a bohům. Mimo to ztělesňuje ´přímost´ (*reg-, ´král´, vládnou-

cí). 
41

 

4. 2 Kasty 

Kastovní uspořádání odráţí svět; platí proto za neměnné, věčné. První po-

vinností člověka je naplnit závazky své kasty podle vzoru, který ho učí tra-

dice, aby se choval s ohledem na stav, k němuţ od narození přísluší. Obecně 

platné závazky neexistují; kaţdý stav má své vlastní povinnosti. Tento názor 

měl ještě dlouhé trvání a uprostřed křesťanského středověku doznívá 

v jednom slavném anglickém textu z 11. století, v proslulém Dialogu povo-

lání, který končí slovy: „Ať jsi“, říká mudrc, „kněz, mnich, svobodný sedlák 

nebo válečník, naplň povinnosti svého stavu; a buď tím, čím jsi, neboť pro 

toho, kdo nechce být, čím je a čím být má je to potupa a hanba.“
42

 Zásada, 

kterou vyslovuje, odráţí prastarou tradici. Podle této zásady je člověk na-

prosto povinován odpovídat ideálu svého stavu, jinými slovy to znamená, ţe 

se v rámci tohoto stavu sám překonává. Laxnost, rezignace, stagnace ţádné 

ideály nejsou. U těchto tradičních společností, kde je stabilita hlavním pra-

vidlem, se jedinec přirozeně realizuje a překonává v rámci stavu, do něhoţ 

se narodil, pro který byl stvořen; tento princip člověku nazakazuje stav 

změnit. Avšak je vyloučeno směšování, střídání rolí a povinností. Stane-li se 

kupříkladu sedlák vojákem, je vojákem úplně a ve společnosti, kde jsou oba 

stavy navzájem odděleny, sedlákem být přestává; jinde, např. u Germánů, 

mohl být „ozbrojeným sedlákem“ [Bauernsoldat]. Kasty se nemohou mísit 

ani v jedinci. To proto, ţe odráţejí skutečnosti, které překračují nejen jedin-

ce, ale i samotnou společnost, totiţ barvy tří nebí, které zůstávají odděleny 

aţ k všezahrnujícímu smíšení kosmické noci. Proto indická formule, podle 

níţ „míšení kast vede k peklu“,
43

 jakoţ i podle národů a věků více či méně 

imperativní tendence ke kastovní endogamii.  

                                                           
41 Pozn. red. } V orig. Gradheit, jehoţ synonyma dle Dudena jsou: Ehrlichkeit – upřímnost, poctivost 

/=rovnost/, čestnost; Rechtschaffenheit – poctivost, čestnost; Wahrhaftigkeit – opravdovost, upřím-

nost, pravost, pravdomluvnost.  Jenţe Grad neznamená doslova jen stupeň, míra, ale také hodnost, čili 

Gradheit je doslova něco jako ´hodnotnost´. 

Srv. s lat. rego, které znamená řídit, vést, ovládat, spravovat; regno pak vládnout /kralovat/; regio je 

směr; regnum řízení, nejvyšší moc, vláda; regimen řízení, vedení, vláda; regula znamená pravidlo 

/něm. Regel/, měřítko /viz  Grad/, pravítko /„od toho, kdo udává směr, se tedy odvíjí právo, čest, 

moc“=srv. s parolou Jeana Bodina, kterého cituje Carl Schmitt: Auctoritas, non veritas facit legem. 

Zákony neplatí na základě vztahu k pravdě, ale na základě uznání autority…/.  

 
42 Tento text připisovaný Aelfricovi se zasazuje za model diferencované společnosti, který se po 

prudkých kontroverzích prosadil v 11. století (G. Duby, Les trois ordres ou l´imaginaire du féodalis-

me, Paříţ 1978). 

 
43 Pozn. red. } Bhagavadgíta, I. zpěv, verš 42. 
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4. 3 Rodová linie 

Pospolitost je rovněţ uspořádána do vertikálních jednotek. Kaţdý jednotli-

vec je článkem řetězce, který předchozí generace spojuje s budoucími. 

Z toho plynou dvě další povinnosti: ctít památku předků a pečovat o své 

potomstvo. 

4. 3. 1 Ctít své předky 

Ctít své předky přirozeně znamená prokazovat jim rodinný kult, který vyko-

nává hlava rodiny jako kněz. Znamená to však i zachovat jejich dědictví a, 

je-li moţno, zvětšit ho: materiální dědictví dědičného statku (germánského 

*athal) pro drţitele půdy; duchovní dědictví jejich slávy nebo přinejmenším 

jejich dobré pověsti, kterou neporušenu přenesou na své potomky. Bez po-

tomků, kteří rodinnému kultu umoţňují přetrvat, umírají předci podruhé. Uţ 

proto se kaţdý o své potomstvo musí postarat; a samozřejmě o potomstvo 

legitimní, hodnotné. Neboť rodová linie je duchovní a biologickou jednot-

kou. Proto jednotlivá, v historickém období doloţená opatření proti neman-

ţelskosti a na ochranu ještě nenarozených dětí. V celém indoevropském 

světě je potrat povaţován za zločin, a to za jeden z nejhorších. Naopak nele-

gitimní či znetvořené děti jsou vystavovány opovrţení a posměchu. 

4. 3. 2 ´Vertikální´ uspořádání společnosti 

Rekonstruovaná indoevropská slovní zásoba a rozličné tradice, obzvláště 

avestská tradice, umoţňují, ţe o vertikální struktuře společnosti máme 

takřka přesnou představu. V základu se nalézá základní článek kaţdé spo-

lečnosti, rodina (*de/om-, *domo-): zahrnuje všechny příbuzné ţijící pod 

jednou střechou, zpravidla děda, jeho syny, snachy, neprovdané dcery, 

vnoučata. Indoevropská rodina se jiţ dlouhou dobu zdá být patrilineární a 

domicil patrilokální, ačkoli jednotlivé údaje svědčí o starší nadvládě mateř-

ské linie.  

4. 3. 3 Rodová linie a ves 

V rodinách niţších kast vzpomínka na rodovou linii daleko zpátky nesahá: 

nanejvýš tři nebo čtyři generace za otce rodiny. Pouze v rodinách horních 

kast je rodová linie skutečností. Pojmenována je derivátem kořene *gen 

(H1)-, ´zplodit´, ´narodit se´: staroindicky džaná- (z *gónH1-o-), avestsky 

zantu- (z *génH1-tu-), latinsky gens (z *gn-ti-), řecky génos (z *génH1-

e/os-). Rodová linie je skutečností specificky ´patricijskou´. ´Plebejské´ ro-

diny nemají jiné uspořádání neţ ´ves´, *woyk-/, *wik-, *woyk-o-, která je na 
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rozdíl od rodové linie institucí čistě ´plebejskou´. Proto se v Indii dolní árij-

ská kasta jmenuje viš- (´ves´) a její příslušník vaišja-.
44

 

4. 3. 4 Nad rodovou linií 

Nad rodovou linií nebo, u niţších kast, nad vsí, narazíme na stabilní instituci 

jen v části indoevropské oblasti, u národů *te/owta-/teuta (to znamená onu 

instituci, kterou můţeme přeloţit jako ´národ´): u Baltů (litevsky tauta), 

Germánů (gótsky thiuda/þiuda), Keltů (staroirsky túath), Italiků (oskicky 

tota/touto); latinské adjektivní zájmeno totus (´nerozdělený´, ´celistvý´), lze 

pokládat za jedno její reziduum a jméno Němců, deutsch (z *theu-iska) je 

z ní odvozeno. V jiné oblasti na této úrovni ţádnou pevnou instituci nenalé-

záme: pojmy, které v historickém období označují analogickou skutečnost, 

se původně rovněţ vztahují na ´cizince´: např. íránské dahju- (´provincie´, 

satrapie perské říše´), které se shoduje se staroindickým dásju- 

(´cizinec´,´zahraničí´); a staroindické arí- velmi pravděpodobně zároveň 

označuje cizince (vůči rodové linii) i ´árijskou pospolitost´. Nyní by bylo 

třeba zjistit, zda to odráţí archaické stadium pospolitosti nebo zda árijské 

kmeny při svých dalších migracích nepozbyly svoji původní jednotu.   

4. 4 Vůdcové 

Kaţdá jednotka etnika má představitele [Vorsteher], který je buď označován 

odvozeným přivlastňovacím adjektivem typu lat. domi-nus (´hlava rodiny´, 

odvozeno od dom-us, rodina´), nebo kompozitem in*pot(i)- 

(´drţitel´,´vůdce´, ´zástupce´), např. řecké des-pótes (´hlava rodiny´). Takto 

byli nazýváni rovněţ ´vůdcové vsi´, staroindicky viš-páti-, litevsky viešpats 

(´pán´), a ´vůdcové pospolitosti´, staroindicky jáš-pá-ti; analogické označení 

pro římský gens ani pro řecký genos ovšem neexistuje. 

Co se ´národa´, *te/owta-, týče, jmenuje se jeho vůdce někdy ´hlava národa´ 

[Oberhaupt des Volkes],
45

 gótsky thiudans (z *tew-ta-no), nebo častěji *reg- 

(´ztělesnění přímosti´). 

 

 

 

                                                           
44 Odpovídající íránský výraz ovšem značí ´královskou rodinu´. 

 
45 Pozn. red. } „Hlava národa‟ je přesný překlad, který odpovídá tradičnímu pojetí, neboť bráhmáni 

přece pocházejí z hlavy Puruši /úst/, androgynního „prvotního obra“, „člověka“ ztělesňujícího 

vesmírnou celistvost /srv.: podle Golubinné knigy vzešli carové ze “svaté hlavy Adamovy”/. 
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4. 5. ´Tělo společnosti´ a král  

4. 5. 1 ´Tělo společnosti´  

Stará a široce rozšířená metafora srovnává pospolitost s ţijícím organis-

mem, který je zároveň diferencovaný, hierarchizovaný a soudrţný. 

V germánské společnosti je tento model uchován nejlépe. K národní pospo-

litosti náleţejí tři kasty. Platí to rovněţ pro starý Írán; ne však pro Indii, kde 

šúdrové, neárijští domorodci, tvořili původně jiný národ. Podle Ceasarovy 

zprávy nepřichází galský ´plebs´ pro politiku národa v úvahu a v Římě bylo 

zapotřebí veškeré obratnosti tribuna Menenia Agrippy, aby plebs vystěho-

vaný na aventinské návrší přesvědčil, ţe je součástí „těla společnosti“, a to 

díky slavné bajce o údech, které odepřely sluţbu ţaludku. A v Řecku – na 

rozdíl od onoho aténského mýtu ´autochtonie´, podle něhoţ veškeré obyva-

telstvo země vyklíčí – drţí jiţ zmíněný mýtus o Deukaliónovi a Pyrrze při 

ţivotě vzpomínku na dvojí původ řeckého obyvatelstva: vlastní ´helénské´ 

etnikum pocházející z Heléna, jejich eponymního předka a syna Deukalióna 

a Pyrrhy; a na Prahelény, syny Země, kterou oplodnily kameny, které za 

sebe Deukalión a Pyrrha vrhali.   

´Tělo společnosti´ je tedy prastarý ideál, který výboje velmi opotřebovaly. 

Tam, kde Indoevropané zůstali mezi sebou, problém nevznikl. V cizí zemi 

se však indoevropští dobyvatelé ocitali před dilematem: buď museli vydat 

všanc část své identity tím, ţe se smísí s místními populacemi, anebo 

k jejímu zachování vytvoří dva národy a při tom ohrozí organickou jednotu 

´těla společnosti´.  

4. 5. 2 Král 

Ať reálná či ideální, je tato organická jednota těla společnosti ztělesňována 

králem. V Písni o Rígovi (Edda), která vyjadřuje zakládající mýtus ranější 

germánské společnosti, plodí bůh Ríg (´král´)
46

 postupně prvního sluţební-

ka, prvního svobodníka a prvního šlechtice (Jarla). Takový král můţe platit 

za „otce svého národa“. Proto král, který aţ na malé výjimky pochází 

z vojenské aristokracie, nosí rovněţ barvy ostatních dvou kast a účastní se 

na jejich činnostech. Dobrý král se kupříkladu bere za obecné blaho, dobrou 

sklizeň, zdraví; dokonce je schopen léčit. Král je totiţ prostředníkem mezi 

svým národem a bohy. Jako kaţdý jiný vůdce je král ´zástupcem´ (*pót/i/-) 

a knězem svého národa. Aby tyto závazky účinně splnil, musí se kaţdý vůd-

ce, král obzvlášť, řídit podle pravidel chování, kterým ho učí tradice. 

                                                           
46 Jméno je keltského původu, ale bůh a společenský řád, který tento mýtus zakládá, jsou ryze ger-

mánské. K pojmenování tří ´stavů´ této společnosti srv. můj článek v Etudes Indo-Européennes, 15, 

podzim 1985.  
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4. 6 Úloha tradice 

4. 6. 1 Obě formy tradice 

Indoevropská tradice se utvářela hlavně mezi oběma výše (2. 2) zmíněnými 

formami, aby se vůdci poučili o svých povinnostech, jejichţ naplňování 

podmiňuje dobrý chod celé pospolitosti. Tato tradice je všude uchovávána 

horní kastou: bráhmany v Indii, áthravány v Íránu, druidy u Keltů (tři kněţ-

ské kasty) a u Germánů *Erila-,
47

 vojenskou aristokracií (viz výše pod čísli-

cí 3. 6). Oni jsou ti, kteří znají runy, to znamená, ţe umějí vyloţit jejich 

dvojznačnost a ovládají jejich magické uţití. Pisatelé runových nápisů 

vskutku často zmiňují své vlastnictví jako *Erila-.   

Na začátku této studie jsme poukázali na to, ţe tradice se naskýtá mezi 

dvěma formami (´formulemi´ a pojmovými schématy). Formální shody se 

dají zjistit hlavně mezi indoíránským (Véda, Avesta), řeckým (Homér, Hési-

odos, Pindaros a jiní lyrici, někdy tragikové) a nejstarším germánským bás-

nictvím (nordická Edda, Béowulf atd.). Tyto formule se mohou shodovat, 

coţ umoţňuje rekonstrukci ´indoevropské´ formule (jejíţ přímé prodlouţení 

představují). Kupříkladu formule ´věčné slávy´: 

staroindicky  šrávo akšitam  

řecky  kléwos aphthiton 

indoevropsky *kléwos ndhghwitom 

Pojmová schémata se ve svých jednotlivých doloţených vyjádřeních neob-

jevují implicitně ve stejném tvaru. Formálně dokonce nemusejí mít nic spo-

lečného. Platí to kupříkladu pro jména tří árijských kast Indie a Íránu – apli-

kování oněch pojmových schémat tří barev na společnost (viz výše 3. 6): 

ţádná z těchto kast nenese v Indii a v Íránu příbuzné jméno. 

Indie 

bráhman- ´muţ formulí´ [Mann der Formel] 

kšatrija - ´muţ vládnutí´ [Regierungsmann] 

rádžanja ´královský´[Königlicher] 

vaišja - ´vesničan´ [Dorfsbewohner] 

Írán 

áthravan- ´kněz ohně´ [Priester des Feuers] 

rathaesta ´bojovník na válečném voze´ [Streitwagenkämpfer] 

vástrjó fšujant- ´chovatel´, resp. ´pěstitel´ [Züchter]  

                                                           
47 Pozn. red. } Nejčastěji přijímaný výklad sloţeného runového slova 'ekerilaz' (kde 'ek' znamená já) 

je 'šlechtic', 'jarl'. Jarlové se stejně jako členové královského rodu povaţovali za potomky bohů a 

znalost run patřila k jejich výchově. Slovo 'ekerilaz' se vyskytuje na násadě oštěpu z Kragehulu, 

amuletu z Lindholmenu a kameni z Järsbergu. 
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Nepopiratelná shoda je ryze strukturální. K takovým pojmovým schématům 

musíme tedy přihlíţet, i kdyţ jakákoli formální shoda chybí. Tato pojmová 

schémata mohou být základem jednotlivých forem vyprávění, které je ilu-

strují: například nesčetné epizody, které ozřejmují hierarchii principů, kupř. 

proslulý ´Paridův soud´. 

Činili bychom špatně, kdybychom tyto formy tradice kladli proti sobě, pře-

devším ale, kdybychom jednu upřednostňovali na účet druhé – o to víc, 

kdyţ mezi oběma existuje kontinuita. Schéma myslet-mluvit-jednat
48

 je 

kupříkladu zčásti vysloveno ve stejných, zčásti v odlišných tvarech: 

staroindicky; staroíránsky; staroanglicky        

myslet man-; man-; thencean 

mluvit váč-; vák; word, ´slovo´ 

jednat dha-, kr-; varz-; weorc, ´práce´ 

Ohledně obsahu srv. níţe, část 5. 9. 4. Některá další pojmová schémata 

vznikají téměř v plně nebo v částečně se vzájemně shodujících formulích, 

záhy ve vyprávěních či rituálech (později v rámci folklóru ve hrách), při-

čemţ pouze jejich společná struktura a význam, je-li vůbec postiţitelný, 

dovolují usuzovat na nějakou shodu a umoţňují rekonstrukci původního 

schématu. To platí pro výše zmíněné ´přeplutí vody zimní temnoty´. 

4. 6. 2 Obsah tradice 

Velká část původních formulí se odvolává na samu tradici, na básnické 

umění, na básníky, kteří tyto formule a schémata předávají, a jehoţ význam 

díky boţské inspiraci neustále obnovují. Tato část tradované sbírky formulí 

potvrzuje existenci jakési ´indoevropské literatury´ a také společenskou 

funkci této literatury. Nejedná se totiţ o ţádné umění pro umění: slovo tam 

znamená čin a účinek; poetické slovo je „opeřený šíp“,
49

 který zasahuje cíle 

a má svůj účinek: slávu pro chváleného, hanbu pro haněného. Mnohé for-

mule se týkají ´slávy´ a obsahují pojem *kléw-e/os- (´co je slyšeno´).
50

 

                                                           
48 Béowulf (v. 285 a násl.): „Chytrý, zdravě myslící (wel thencedh) válečník musí rozlišovat mezi 

slovy (worda) a činy (worca).“ Triáda je doloţena v několika raně germánských textech, dílem 

v odchylné formě. Např. ´myslet´ je často vyjádřeno předpřítomným man (z *món-a). >Pozn. překl.: 

V českém vydání (Praha 2003) v překladu Jana Čermáka úryvek zní: „Soudný člověk snadno rozezná 

slova od skutků, bystře je rozliší, kdo rozumem vládne.“  

 
49 M. Durante, Epea pieroenta´, Atti della Academia Nazionale dei Lincei, Anno CCCLV, 1958, s. 2–

44 (srv. Indogermanische Dichtung, viz pozn. č. 3, s. 242–260). 

 

 
50 Neutra in *-e/os- odpovídají mediopasívním slovesům, např. *génH1-e/os-, ´co je zrozeno´, z 

mediopasiva *génH1´ být zrozeno´, a nikoli od aktivního s významem ´plodit´, ´porodit´. 
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Beze všeho z toho můţeme vyvodit, ţe sláva v ţivotě pospolitosti zaujímala 

vysoké místo. Snaha po slávě nutí člověka jednat správně; obava před han-

bou mu brání jednat špatně nebo se jednání vyhnout. Kdo jedná správně, je 

básníky veleben. Ctí své předky a zanechává slavnou vzpomínku, přinej-

menším svým potomkům, někdy však i ostatním. V tomto případě dospívá 

k solární nesmrtelnosti, stává se hrdinou (viz výše 3. 7). Kdo jedná špatně, 

kdo porušuje nepsané zákony tradice, je haněn satiriky a jeho pohana dopa-

dá zpět na jeho rodinu, včetně předků a potomků. 

Toto tradiční učení se týká jen vůdců, ti totiţ musejí činit rozhodnutí, 

mnohdy tudíţ čelí otázkám svědomí. Ostatní, aby byli „na správné cestě“, 

potřebují jen poslouchat. Proto zachovaná sbírka formulí tak často zmiňuje 

*néres („pány“) v protikladu k *wiros (´obyčejní, prostí lidé´´): slá-

vu´(*kléw-e/os-) pánů, jejich ´touhu po činech´ (*ménos-) atd. Tvar posled-

ního pojmu je velmi poučný: jedná se o derivát neutra in*e/os- kořene 

*men-, který běţný překlad ´myslet´ (i kdyţ v mnoha případech svého pou-

ţití správný) reprodukuje neuspokojivě. Spočívá to v tom, ţe u Indoevropa-

nů se ´myšlenka´ stejně jako slovo nedisociovaly od jednání. Výše zmíněné 

pojmové schéma myslet-mluvit-jednat (4. 6. 1) to potvrzuje. Existence toho-

to schématu je doloţena ve Védě a v Avestě.
51

 Konstatovali jsme, ţe ve 

starém germánském básnictví je doloţena rovněţ; platí to i pro básnictví 

řecké… Toto schéma znamená, ţe myšlenka a slovo musejí představovat 

dvě vyšší formy jednání. Snění a planá slova jsou nedůstojné vůdců. Vůdci 

musí bezpodmínečně jednat podle svých slov; musí přirozeně dostát svým 

povinnostem, ať se jedná o úmluvy, smlouvy, přísahy nebo dokonce o 

´chvastounství´  po nějaké pitce, jako je gylp anglosaských pánů.
52

 Toto 

´jednání podle´ je vyjádřeno kořenem *ar-, který v rámci zachované sbírky 

formulí zaujímá důleţité místo a slouţí k označování nanejvýš důleţitých 

pojmů jako indoevropského pojmenování ´pravdy´, *(a)rta-, a ´ideálního 

typu´*r(a)tu-: pravda, nejvyšší hodnota v indoevropském světě; ´ideální 

typ´, kaţdý o něj musí podle svého stavu a všemi silami usilovat.
53

  

Proto musí kaţdý vůdce, obzvlášť však král, zůstávat věren tradici, ať uţ má 

kolem sebe rádce, kteří ho na ni upomínají, nebo je jejím ochráncem sám – 

jako onen starý král Hródgár v Béowulfovi, který „dávnověk pomní“ (verš 

1701), o němţ umí příleţitostně „náleţitou formou“ podat zprávu tím, ţe se 

sám provází na lyru (verš 2105).  

                                                           
51 ´Gedanke, Wort und Werk im Veda und um Awesta´, Antiquitates Indogermanicae. Gedenkschrift 

für Hermann Güntert, Innsbruck 1974, s. 201–221. 

 
52 Tento zvyk je vyţadován; povaţuje se za zdroj velkých válečnických činů, neboť chvastoun je 

povinen, nechce-li přijít o svou čest, uvést své jednání v soulad se svými slovy.  

 
53 Srv. s mým článkem ´Les composés homériques en arti-´, v Lalies, 2, 1983, s. 7–12.  
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5. Budoucnost indoevropské tradice 

5. 1 Tradice a modernita 

Spojovat tradici a modernitu se můţe zdát rozporuplné. Tradice je minulost 

a propast mezi moderním světem a světem tradice je kaţdým dnem větší. 

Indoevropské národy, které vstoupily do modernity jako první, byly také 

první, které se své tradice vzdaly. Jsou-li tradiční kultury, jak je vidět všude 

ve světě, určeny k tomu, aby v rámci tak zvaného procesu rozvoje (a mnoh-

dy bez tohoto procesu) před modernitou ustoupily, je pak vůbec moţné uva-

ţovat o ´budoucnosti indoevropské tradice´? Není tradice, jako vše ostatní, 

určena k tomu, aby zanikla? 

5. 2. Otázka ´indoevropské specifičnosti´ 

Dlouhou dobu se zkoušelo zjistit, co je u indoevropských národů typicky a 

ryze indoevropské. Avšak specifičnost – jako naopak univerzálnost – je ex-

trémní stav, který lze pozorovat jen vzácně.  Ať se jedná o jazyk, materiální 

civilizaci nebo kulturu, ţádná sloţka neplatí za přísně univerzální či za přís-

ně specifickou. A přesto neexistují dva jazyky, dvě kultury nebo i jen dvě 

formy materiální civilizace, které jsou totoţné. Specifičnost tedy vzniká 

různým propojením sloţek, které samy specifické nejsou. Takto definována 

je specifičnost mnohovrstevnatý pojem, je však skutečností; máme proto 

všechny důvody akceptovat ´indoevropskou specifičnost´ a dozvědět se, co 

si z ní indoevropské národy udrţely. 

5. 3 Ryzí indoevropská specifičnost 

Abychom náš výklad zestručnili a především abychom pronikli k podstatě, 

rádi bychom se zde omezili na jediný – nejjednoznačnější, nejméně sporný 

– aspekt indoevropské specifičnosti: na indoevropské národy, které dobyly 

svět a udělaly z něj, čím je dnes. 

Vezme-li se v úvahu úhrn průmyslových a rozvojových zemí v současném 

světě, tak se totiţ ukáţe, ţe aţ na jednu výjimku (viz níţe, část 5. 4) všechny 

náleţejí do indoevropské jazykové oblasti. V tom spočívá skutečná indoev-

ropská specifičnost.   

5. 4 Indoevropský svět a Japonsko 

Japonsko tvoří jedinou výjimku. Před několika lety ale několik japonských 

badatelů
54

 zjistilo, ţe japonská tradice vykazuje s indoevropskou význačné 

                                                           
54 Zejména A. Jošida [Yoshida] a T. Obajaši [Obayashi].  
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shody a tak přijali a potvrdili hypotézu opírající se o historické a archeolo-

gické poznatky, podle níţ Írán – přes Koreu – ovlivnil středověké Japonsko. 

Tyto význačné shody se neomezují na trojfunkční uspořádání japonského 

panteonu, které vyzdvihoval A. Jošida. Byly vyvozeny jiné paralely. Mnohé 

svědčí o pozdním, převáţně řeckém a indickém vlivu; mýtus bohyně Slun-

ce, která se na počátku času vrací do jeskyně nebeské hory a kterou Jitřen-

ka=Aurora vyláká vymyšlenou lstí,
55

 můţe naproti tomu odpovídat jen veli-

ce archaickému stavu indoevropské tradice, která byla zmíněna výše pod 

číslicí 3. 5: japonská tradice pojímá počátek kosmického cyklu jako počátek 

se sluncem skrytým v cirkumpolární oblasti, které se jemu předcházející 

ranní červánky pokoušejí lákat do nebe. 

S dnes očividně silně podloţenou hypotézou indoevropského vlivu na stře-

dověké Japonsko se indoevropská kulturní oblast plně kryje s ´rozvojem´ 

[Entwicklung]. To si ţádá vysvětlení. 

5. 5 Jak Indoevropané dobyli svět 

Jaký vztah můţe fakticky existovat mezi indoevropskou tradicí a rozvojem? 

Kaţdá etnicita má svoji tradici a nelze tvrdit, ţe indoevropské národy jsou 

ty, které svoji uchovaly nejlépe. Přesto nutně existuje souvislost, neboť mi-

mořádný osud této lidské skupiny nemůţe být produktem náhody. 

5. 5. 1 Jazyk? 

Poněvadţ pojem ´indoevropský je původně lingvistické povahy, nadhoďme 

otázku, zda evropská jazyková soustava nebo její uspořádání nehrály v té 

věci rozhodující úlohu. Tato hypotéza můţe být bez dlouhého uvaţování 

odmítnuta. Kaţdý jazyk jako originální a specifická organizace lidské zku-

šenosti sice tuto organizaci svým mluvčím vnucuje, především kdyţ se jed-

ná o jazyk mateřský. Avšak jazyk odráţí světonázor dřívějších generací; 

v této oblasti nemá ţádnou vlastní dynamiku. Je pouze částí dědictví předků, 

a ne nejvýznamnějším, jak to naznačuje japonský příklad. 

5. 5. 2 Materiální převaha? 

Ačkoli se nejviditelnější (a nejvýhodnější) příznak rozvoje dnes projevuje 

v materiální civilizaci, nic nedovoluje domnívat se, ţe by Indoevropané měli 

v této oblasti původně nějaký náskok. Po C. Renfrewovi
56

ovšem prehistori-

                                                           
55 Hypotézu invaze jezdeckého národa přes Koreu (ve 4. tisíciletí před naším letopočtem) formuloval 

archeolog a historik N. Egami jiţ v r. 1948.  

 
56 Before Civilisation, 1979. 
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kové přestali původ materiální civilizace Evropy systematicky hledat na 

Blízkém východě. Podle slov D. Philiberta
57

 „ničí“ jeho dílo „tezi ex oriente 

lux“. Ať uţ se ale poslední společný domov Indoevropanů klade na Ukraji-

nu, do severní Evropy nebo Podunají (viz výše část 2. 4), nepředstavuje nic 

jiného neţ civilizaci evropského chalkolitu. Kromě toho se Indoevropané ve 

sféře umění a techniky nezdají zvlášť dobří: všude, kde archeologie dokládá 

indoevropské proniknutí do blízkovýchodního či středozemního prostoru, 

děje se to vţdy na základě protikladu mezi jemnými formami umění a do-

mácích technik a hrubých na straně vetřelců.
58

 To není ţádný div: rafinova-

nosti umění jsou snahám dobyvatelů cizí. 

„Jiní ať kovové sochy, jak ţivoucí, jemněji tvoří – budiţ! – a z mramoru 

tvář jak mluvící dovedou vyvést, jiní ať řeční lépe a oběh nebeských těles 

umějí zobrazit hůlkou a určit východy hvězdné – ty však, Římane, hleď, bys 

mocí národům vládl, to bude umění tvé, dát pokoj světu a právo, laskav 

k poddaným být, však vzpurné rozdrtit válkou.“ Tato řeč, kterou Vergilius 

připisuje Anchísovi (Aeneis, 6, 847 a násl.),
59

 přesně odráţí představy staré-

ho Říma, které chtěl ke cti opět přivést Augustus; a tyto představy jsou 

představami jejich indoevropských předků. Proč toto podceňování umění a 

techniky? Jednoduše proto, ţe v této době jsou pouhými rekvizitami pohod-

lí, luxusu a hojnosti; nebyly ještě mocenskými nástroji (viz část 5. 9. 4) 

5. 5. 3 Kůň? 

Naproti tomu nasazení koně značně přispělo k vojenské moci a s jistou 

pravděpodobností byla vyslovena představa, ţe úspěchy indoevropských 

národů mají původ v tom. Jezdeckých národů ale existuje mnoho; některé 

opravdu historický osud znaly, třebaţe sotva trvalý; jiné zůstaly mimo ději-

ny. Indoevropané, byť koně rádi vyuţívali, v ţádném období ´jezdeckým 

národem´ nebyli: víme kupříkladu, ţe homérští hrdinové vţdy bojují opěšale 

a své vozy pouţívají jen k přesunu, nikdy v boji. I kdyţ jim kůň a vůz v te-

rénu propůjčovaly převahu, určitě nestačí, aby se o ně opírala trvalá nadvlá-

da. 

                                                           
57 Etudes Indo-Européennes, 13. června 1985, s. 63, v jejich recenzi francouzského překladu tohoto 

textu. 

 
58 Např. na íránské náhorní plošině, kde má vznik černé nezdobené keramiky na sklonku 4. tisíciletí 

odkazovat na příchod Indoíránců. A v souvislosti se šňůrovou keramikou A. Sekallariou poznamená-

vá: „Menší kvalita totiţ její tvůrce aţ na migrační pohyby eliminuje od jakýchkoli jiných nositelů.“, 

Les Proto-Grecs, Atény, 1980, s. 106. 

 
59 Pozn. red. } Vergilius, Aeneis, Praha 1933, s. 207, kniha VI., překlad Otmar Vaňorný /z řeči otce 

hlavního hrdiny při jeho sestupu do podsvětí/. 
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5. 5. 4 Instituce? 

Můţeme proto prošetřit otázku, zda klíčem k trvalému úspěchu Indoevropa-

nů nebyly jejich politické instituce. Avšak tyto instituce – dají-li se rekon-

struovat – nevykazují podstatnou osobitost. Jednotlivé typy organizací, které 

jim lze připsat (viz výše, část 4), jsou doloţeny v tradičních kulturách, 

kupříkladu u afrických etnik,
60

 jejichţ úloha v historii a příspěvek 

k současné světové civilizaci byly bezvýznamné. 

5. 5. 5 Tři funkce? 

Ideologie ´tří funkcí´, která je pravděpodobně jediným specifickým prvkem 

přiřčeným indoevropské kultuře, byla rovněţ vzata v úvahu, ovšemţe s větší 

důvěryhodností. Toto vysvětlení by platilo i pro Japonsko. Avšak Claude 

Lévi-Strauss prokázal,
61

 ţe trojfunkční model je zastoupen rovněţ 

v Západní Polynésii, pravděpodobně na základě výpůjčky. Na rozdíl od Ja-

ponska se tam nijak neprojevil. A přímo uvnitř indoevropského světa ty 

společnosti, které trojfunkční systém institucionalizovaly, neměly zároveň 

největší úspěch v oblasti rozvoje a moci, ať se jedná o Kelty, Indy nebo 

Íránce. Mohl-li být tento model v 10. století našeho letopočtu vyzdviţen ve 

prospěch středověkého křesťanství, dělo se tak převáţně proto, ţe poskyto-

val základnu inegalitární společnosti, v níţ duchovní – kdyţ ne politická – 

priorita byla přiznána křesťanskému kléru. Hledat v tomto trojfunkčním 

modelu důvod pro velký světový osud indoevropských národů proto ne-

smíme. 

5. 6. Výbojný duch: ţivotní síla a vůle k moci 

Jedna středověká sága, kterou analyzoval J. Grisward,
62

 se mi zdá uchovávat 

vzpomínku na to, co bylo motorem indoevropské expanze od šerého dávno-

věku: 

„Jednu krásnou velikonoční neděli hrabě Aymeri Narbonnský – brada bílá 

jako kvetoucí niva – drţí statek v bohatém Narbonnu. U sebe má Herman-

jart svou ţenu a sedm svých synů, kteří nyní dosáhli věku pasování na rytí-

ře. Poté co svůj pohled nechal dlouhou dobu bloumat narbonnskou zemí, 

obrací se ke svým synům se slovy: ´Děti´, řekl, ´ţivil jsem vás kaţdý den; 

kaţdý z vás má také cenu císaře. Zato děkuji Bohu, našemu otci, který vše 

                                                           
60 Srv. s článkem F. Lafarguea, Etudes Indo-Européennes, 15, podzim 1985. 

 
61 Discours de réception de M. Georges Dumézil à l´Académie Française et réponse de M. Claude 

Lévi-Strauss, Paříţ 1979, s. 60. 

 
62 Archéologie de l´épopée médiévale, Paříţ 1981. 
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stvořil, ţe nejmenší z vás má cenu krále. Jedno mě nicméně rmoutí: ţe totiţ 

musím přihlíţet, jak očekáváte mé dědictví. Z půdy, která patřila mým 

předkům, jsem si nechtěl podrţet ani půl stopy, ani jedinou píď; raději jsem 

se odebral do sluţby udatného pána, Karla Francouzského, mocného císaře, 

který mi daroval Narbonne a toto léno. Bránil jsem ho proti pohanům. Kdyţ 

nyní toto hrabství rozdělím na sedm dílů, největší díl by byl opravdu velice 

malý. Nic takového neudělám! Vybojujte si jiná léna! Jeďte do Francie, ke 

Karlu Velikému, mocnému císaři. Tak jsem to učinil já, kdyţ jsem byl smě-

lým válečníkem! Neboť při mé věrnosti, jiţ dluţím svému zachránci, z mé 

půdy nedostanete ani půl stopy. Tu obdrţí Guibert, neboť je nejmladší, a já 

mu ji odkázal´“.   

Svým šesti dalším synům pak Aymeri propůjčuje úřady a léna, k nimţ je 

určil. Grisward dokazuje, ţe tato léna odpovídají třem funkcím. V naší sou-

vislosti je však podstatné, ţe jsou tato léna dobyta.  

V tom spočívá část odpovědi: Indoevropané dobyli svět, protoţe jednali 

stejně jako Aymeri Narbonnský. Měli hodně dětí a povzbuzovali v dětech 

touhu být vůdci [Anführer]. Na rodné půdě je však místo pouze pro jediné-

ho. Proto jen jeden ze synů (jedno zda se jedná o nejmladšího či nejstaršího) 

můţe ve funkci následovat otce; ostatní musejí volit mezi podřízeným po-

stavením a dobrodruţstvím. Druhý případ byl institucionalizován římským 

způsobem ver sacrum: celá generace, jakmile dosáhla muţného věku, byla 

vykázána a musela své štěstí hledat v dálavách. 

Měl-li by Aymeri jen jediného syna nebo stalo-li by se šest ostatních synů 

raději sedláckými pacholky, tak by problém neexistoval a následně ţádné 

řešení.    

5. 7 Výbojný duch a tradice 

Z prastaré tradice tedy indoevropská šlechta z generace na generaci čerpala 

ono dobyvačné zanícení, které ji dovedlo na oba protichůdné konce Evropy 

i Asie a později z Evropy na jiné kontinenty. Je moţné vysvětlit souvislost. 

Vůle ţít dál v potomstvu a vůle k moci jsou bezpochyby přirozené sklony, 

které jsou téměř univerzální. U Indoevropanů však byly na základě nauky 

dvou cest mimo hrob výrazně posíleny: podsvětní cesta většiny lidí; nebeská 

a solární cesta hrdinů. Výše v částech 2. 5 a 3. 7 jsme viděli, jak hrdina do-

bývá zářící nepomíjivost, zatímco jiní se ztrácejí v nerozlišitelném mnoţství 

mrtvých a dlí na temném místě. Hrdiny se však stávají jen průkopníci, za-

kladatelé, pionýři; ti, kteří vedou průměrnou a klidnou existenci se po své 

smrti dají jinou cestou. Známe volbu, kterou musel učinit Achilles mezi 

dlouhým, monotónním nebo slavným, avšak krátkým ţivotem; byť v jeho 

případě nejde o rozdělení dědictví. Kdyby ale tiše čekal na dědictví svého 

otce Pélea, tak by mu ´věčná sláva´ unikla. Proto tam před Trójou hledal 

dobrodruţství bez ohledu na nebezpečí, ţe ztratí svůj ţivot předčasně. 
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Určitě z obdobných důvodů se takto mnozí mladí válečníci vydávali v dob-

rodruţství, poněvadţ před monotónním ţivotem dávali přednost slavné smr-

ti. To platí pro ony Indy, kteří se přistěhovali do říše Mitanni, aby tam vlád-

li.
63

 Někdy, jako právě v říši Mitanni, se jiţ po několika generacích nechali 

pohltit domorodým obyvatelstvem;  jinde se jim podařilo prosadit svůj jazyk 

a kulturu. Takto byly „indoevropeizaci“ podrobeny obrovské oblasti Evropy 

a Asie.  

5. 8 Úpadek 

Skoro všude ale zjišťujeme, ţe „hrdinská doba“ netrvá dlouho. Dobyvatelé 

se usazují, jejich mentalita se mění. V Řecku se tento vývoj dá sledovat nej-

snáze: během několika málo staletí Mykéňané vyměnili svá orlí hnízda za 

paláce svých předchůdců, jejichţ ţivotní styl přejali. Obdobně během něko-

lika málo staletí přechází heroická společnost „řeckého středověku“ 

k úpadkové demokracii, která se zhroutí pod tlakem Makedonců. A pro ty se 

proces úpadku značně urychluje. Antičtí moralisté pozorovali a popisovali 

tyto jevy znamenitě: úspěch vede ke zřeknutí se hodnot a ideálů, které 

k němu vedly. Smysl pro rodovou linii a pospolitost se vytrácí; egoismus 

sílí. Zároveň se přestávají plodit potomci a ctít předci. Tak zanikla Sparta: 

město hrdinů zkramářštělo a aby se hubená dědictví nemusela dělit, omezily 

sparťanské rodiny počet narozených aţ k fyzické smrti jejich města. Na 

úrovni politických institucí je cyklus úpadku popsán Platónem, který 

podrobně vylíčil, jak se od aristokracie přechází k plutokracii, pak 

k demokracii, aby nakonec vyústily v tyranidu.  

Takové cykly po sobě následovaly ve starověku a pravděpodobně uţ dříve: 

to by vysvětlovalo opravdu věštecký charakter mnohých textů, které popisu-

jí poslední kosmický cyklus jako např. závěrečný díl Bitva na Mag Turedu 

nebo Dialog dvou mudrců:
64

 „Nikdo uţ nebude dodrţovat ani vnější zdání s 

domýšlivostí a zpupností, ţádná hodnost a věk se uţ nebude cenit, ani čest-

nost ani zručnost ani vychování. 

Kaţdý král zchudne. 

Kaţdý talent bude zlomen. 

Kaţdý šlechtic bude tupen, kaţdý nešlechtic povýšen…“  

Skutečně prorocký text: „Kaţdé umění bude kejklířstvím… Kaţdý stanoví 

jiné hranice.“ Mnohé detaily se nedají vymyslet. Dosáhli jsme skutečně po-

sledního světového věku?  

                                                           
63 K této otázce srv. M. Mayrhofer, Die Indo-Arier im alten Vorderasien, Wiesbaden 1966; Die Arier 

im Vorderen Orient, ein Mythos?, Vídeň 1974. 

 
64 F. Le Roux, C. J. Guyonvarc´h, Les Druides, n.u.m., s. 330 a násl.  
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5. 9 Naděje na obnovu [Regenerierung] 

5. 9. 1 Nacházíme se opravdu v posledním věku? 

Dějiny nás učí, ţe vývoj lidských společností probíhá zpravidla cyklicky: 

zaţívají svoji vzestupnou fázi, vrchol a sestupnou fázi. Cyklus je však zříd-

ka jednoduchý. Po periodě úpadku můţe následovat opětovný vzestup, tak 

jako naopak slibný vzestup můţe být předčasně ukončen. Tradiční učení o 

„věcích“ nesmí být chápáno povrchně. Četné národy, indoevropské a jiné, 

proţívaly v minulosti doby úpadku a subverze, kterými prošly úspěšně. 

5. 9. 2 Domácí modernita a vypůjčená modernita 

Je jisté, ţe styk s naší ´modernitou´ (ať se jedná o ´rozvoj´ nebo ne) se tra-

dičním kulturám vţdy stává osudným; proto představa o zásadním antago-

nismu mezi tradicí a modernitou. Podle mého názoru se však vnucuje rozli-

šení, totiţ mezi ´vypůjčenou´ modernitou, etnické tradici úplně cizí, a mo-

dernitou, kterou bych označil za ´domácí´: u mnoha indoevropských národů 

modernita vzešla z jejich vnitřního vývoje; má abych tak řekl tradiční koře-

ny, dokonce ve svých nejhorších projevech. Kupříkladu demokracie: před-

tím neţ fungovala jako hnací řemen pro skrytou moc kosmopolitické oligar-

chie, představovala vládu národa prostřednictvím národa. Aténská demokra-

cie je ve svém počátečním období jakousi aristokracií, která byla postupně 

rozšířena na celou národní pospolitost; platí to rovněţ pro germánský thing, 

z něhoţ přímo či nepřímo vzešly moderní demokracie západních zemí. Není 

nemyslitelné, ţe se obnoví tím, kdyţ se s nezbytnými úpravami vrátí ke 

svým historickým zdrojům. Méně optimističtí jsme nad budoucností 

´demokracií´´třetího světa´. 

5. 9. 3 Od heroického ideálu k rozvoji 

Aby se dosáhlo rozvoje, není třeba jen vůle k moci a heroického ideálu; 

mnohé jiné válečnické národy byly poháněny obdobným ideálem, aniţ kdy 

k rozvoji dospěly a dokonce aniţ ho byly s to integrovat do své kultury. Na-

opak převaha v přírodovědecko-technické sféře nikdy nevedla k rozvoji bez 

podpory vůle k moci a heroického ideálu. Zvláštností indoevropských náro-

dů bylo, ţe našly cestu, na níţ se vojenský aristokrat stává ´kapitánem prů-

myslu´. Průmyslový rozmach v Evropě 19. století byl takto dílem lidí, kteří 

byli prodchnuti dobyvatelským duchem, coţ jim vyneslo toto pojmenování; 

a o něco později v Japonsku to byli samurajové, kdo poloţil základ součas-

ného hospodářského rozvoje. Historicky viděno je tento přechod hlavní udá-

lostí; vykonaly ho však jen indoevropské národy a – po nich – Japonci. 

Nelze popírat, ţe při rozvoji k průmyslové společnosti a v jejím pozdějším 

vývoji se dřívější ideál rozloţil. ´Průmyslový kapitán´ se stále ještě můţe 
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podobat dobyvateli; kdyţ ustupuje před manaţery, resp. bankéři, mění ve-

dení svůj kurs; administrativní, kalkulující intelekt dobyvačného ducha po-

tlačuje. Byly to však především dvě historické katastrofy, které silně ohrozi-

ly kontinuitu rozvoje: Francouzská revoluce a ruská Říjnová revoluce. De-

cimujíce národní elity pokoušely se o zlom s minulostí, ´udělat čistý stůl´. 

Této zkoušky zůstaly jiné evropské země a Japonsko ušetřeny, nicméně sná-

šely její následky a bojovaly proti jejich nákaze. 

5. 9. 4 Rozvoj, účinnost a tradice 

Přes nevyhnutelný úpadek, který byl posílen metlou dvou revolucí, se pře-

chod k industrializované a rozvinuté společnosti uskutečnil, aniţ by ke zlo-

mu s minulostí došlo. Navzdory pokrokářské propagandě, která se rozvoj 

pokoušela spojovat se zavrţením tradice, musíme klíče k úspěchu těch ná-

rodů, jeţ k rozvoji dospěly z vlastní motivace, hledat i v tradici. Její účin-

nost není ani nová ani náhodná; nevznikla spontánně. Je vepsána do její 

pradávné minulosti. Výše v části 4. 6. 1 jsme narazili na pojmové schéma, 

které má u Indoevropanů velký význam: schéma myslet-mluvit-jednat. Ne-

stačí, ţe si na základě srovnávání vysvětlíme jeho historické příklady; mu-

síme i rozluštit jejich význam. Je vyloučeno, aby toto schéma nemělo jiný 

význam neţ připomínat lidem, ţe „myslí, mluví a jednají“: formule a sché-

mata někdy vyjadřují paradoxy, nikdy ale otřepané pravdy. Na základě ně-

kolika konvergujících pozorování můţe být podle mého názoru význam 

rekonstruován následovně: myšlenka a slovo jsou analogické k jednání; 

přesněji řečeno se jedná o dvě vyšší formy jednání. Proto kupříkladu kořen 

*men označuje zároveň ´myšlenky´ i ´touhu po činech´, *ménos-; vysvětluje 

to rovněţ onen podivuhodný jazykový mechanismus, podle něhoţ na místo 

slovesa ´dělat´ [tun] nastupuje ve slovesné konstrukci sloveso ´říkat´ [sagen] 

či sloveso ´myslet´ [denken], aby označilo, ţe výsledek obvykle dosaţený 

materiálním jednáním zde nastává slovem nebo myšlenkou; takto bylo slo-

veso znamenající ´zakázat´ [untersagen], tedy ´vyloučit slovem´ (lat. inter-

dicere, franc. interdire), vytvořeno na základě slovesa, které znamená 

´vyloučit (fyzicky)´ (lat. inter-ficere, které zachovává vedlejší význam 

´usmrtit´, ´zavraţdit´). Tento případ potvrzuje, ţe slovo můţe být čin; zjiš-

ťujeme, ţe Indoevropané si této skutečnosti byli vědomi a rozeznali její vý-

znam: proto vznik a předávání pojmového schématu. Od něj se odvíjí mo-

rálka: Spočívá v tom, uvést své činy do souladu se svými myšlenkami a 

svými slovy; pojmenoval jsem ji jako „náboţenství pravdy“; zároveň z toho 

plyne, ţe myšlenka a slovo jsou bezcenné, kdyţ se nevztahují k jednání. Je 

pochopitelné, ţe takové názory, i kdyţ zůstávají implicitní, podporují účin-

nost. Vergilius nemyslel jinak, kdyţ Římany srovnával s jinými národy (viz 

výše část 5. 5. 2): na tom nesejde, mínil, ţe tyto myslely učeněji, hovořily 

výřečněji, poněvadţ jejich vědění a jejich řeči nebyly přeměněny v činy, to 
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znamená v moc. Dnes by Vergilius taková slova určitě nevyslovil, neboť 

věda a technika se staly nezbytnými mocenskými nástroji. K dobývání se 

otevírají nové oblasti; nové výdobytky vynesou na světlo noví hrdinové. 

Z masy kulturních, vědeckých a technických vzdělanců vzejdou noví hrdi-

nové s duchem Prométhea. Budoucností indoevropské tradice není jiţ jen – 

dnes naplněný – historický, nýbrţ kosmický osud. 

Abychom tento osud přijali, musíme tedy být sami sebou; musíme být dů-

stojnými dědici antické tradice, které vděčíme za to, ţe jsme se stali tím, 

čím jsme. Musíme jasně rozpoznat, za co jí vděčíme; musíme vydobýt zpět 

naši identitu.   
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