
INDO-ÍRÁNSKÉ JAZYKY 
 

V klasifikačním přehledu je genetická hierarchie vyjádřena alfabetickými a číselnými znaky v 
následujícím pořadí: 
I, II, III.., A, B, C.., a, b, c.., 1, 2, 3.., α, β, γ.., i, ii, iii... Odhady počtů uživatelů jednotlivých 
jazyků jsou vztaženy k r. 2002, pokud není výslovně uvedeno jinak. Kurzíva je používána k 
přesnému přepisu citovaných slov. Jména klasifikovaných jazyků jsou uváděna v počeštěné 
podobě, pro přesnou transkripci je opět vyhrazena kurzíva. 

 
I. INDO-ÍRÁNSKÉ 
A. Indoárijské 
Primárně jde o jazyky indoevropských obyvatel indického subkontinentu, kteří si sami říkali 
Árija [Zrya-]. Alternativní podoba árský neodráží sice přesně odpovídající vlastní jméno, nenese 
však stigma věcně správnějšího jména árijský. Stopy jazykově spřízněných populací se objevují 
i mimo Hindustán, v Přední Asii a při severovýchodních březích Černého moře, v blízkosti 
pravděpodobné pravlasti Indoárijů i Indoíránců vůbec. 
 
a) staré 
?0) sindo-maiótský 
Hypotetický reliktový jazyk rekonstruovaný na základě četných místních jmen od břehů 
Azovského moře a přilehlého černomořského pobřeží Krymu a Tamanského polostrova. 
Myšlenku o indoárijských jazykových souvislostech poprvé vyslovili Ritter (1820) a Uslar 
(1881). Ve 20. st. ji podpořili Kretschmer (1944) a Brandenstein (1948), zejména pak Trubačev 
v sérii článků z let 1975-1989, vydaných v jediné monografii r. 1999. 
 
1) mitanni-árijský 
Pro přítomnost raného indoárijského dialektu na území někdejší říše Mitanni, ve 2. tis. př. Kr. 
převážně obývané neindoevropskými Hurrity, jež se nacházela na území severní Sýrie a 
Mezopotámie a jihovýchodní Anatólie, mají hovořit následující důkazy: (1) Indoárijsky 
vyhlížející jména bohů v kassitském glossáři z éry kassitské dynastie na babylónském trůnu 
(zřejmě po r. 1500 př. Kr.): Šuriyaš = véd. bůh slunce Srya-; Maruttaš = védští bohové bouře 
Marúta-; ?Bugaš = véd. bhága- "pán", přívlastek jmen řady bohů, zejména Savitara, též jeden z 
Ádityů. (2) Indoársky znějící jména bohů (s hurritskými koncovkami), k nimž se mj. odvolává 
podrobený mitannský vladař Sattiwaza (méně pravděpodobné je čtení Kurtiwaza) v akkadsky 
psané vazalské smlouvě s hetitským králem Suppiluliumou, který vládl asi 1370-1336 př. Kr. 
(DINGIRMEŠ Mi-it-ra-aš-ši-il DINGIRMEŠ Ú-ru-wa-na-aš-ši-el = védský božský pár MitrZ-
Váruzā; DIn-dar = védský Índra-; DINGIRMEŠ Na-ša-at-ti-ya-an-na = božští héroové - blíženci 
NZsatyā). (3) Indoársky znějící trůnní (?) jména některých panovníků mitannské dynastie, mj. 
Artassumara, Artatama, Sattiwaza, Suttarna, Tusratta aj., jež zřejmě nahradila jejich vlastní 
hurritská jména, jak nasvědčují hurritská jména jejich příbuzných. (4) Číslovky aika-, tēra-, 
panza-, satta-, na[wa]- 1, 3, 5, 7, 9, plus další termíny spojené s chovem koní z tzv. Kikkuliho 
hetitsky psaného traktátu o tréninku koní. (5) Jména barev koní z textů v městě Nuzi: paritta-nnu 
: stind. palitá- "šedý", pinkara-nnu : stind. piygalá- "hnědožlutý", babru-nnu : stind. babhrú- 
"hnědý". (6) Jednotlivá slova v hurritštině: wadurā-nni "cena za nevěstu" : stind. vadh- 
"nevěsta" & rā- "dáti", maga-nni "dar" : stind. maghá- id., mani-nnu "náhrdelník" : stind. mazí- 
id., urukma-nnu "šperk" : stind. rukmá- "ozdoba ze zlata", irana : stind. hírazya- "zlato", aj. (7) 
Jednotlivá slova i vlastní jména v ugaritštině (13. st. př. Kr.) s indoárskou etymologií (íránský 
původ je z chronologických důvodů vyloučen), např. 9gn "oheň" : stind. agní- id., †dr 



"velbloudi" (také stř.-novoassyr. ud(u)ru id.) : stind. úZrra- id., jméno boha ’Ugr : stind. ugrá- 
"silný", OJ Nwrž : stind. náva- "nový" & rZjā "král", aj. (8) Předoasijská místní jména s 
nadějnou indoárskou etymologií, mj. jezero Urmia v sz. Íránu (MJ Urmieate se objevuje už v 
assyrských pramenech), které T. Burrow interpretuje na základě stind. ūrmí-"vlna", rmy!- 
"charakteristický vlnami" (: avest. varəmi- "vlna"); ústřední řeka Izraele Jardēn, podobně jako 
východní přítok Tigridu Radānu mohou obsahovat komponentu dānu- (viz Gamkrelidze & 
Ivanov 1984, 917), která v sanskrtu znamená "vlhkost, tekutina, rosa" (v írán. jazycích "řeka"); 
hlavní město říše Mitanni Waššukanni, které Burrow analyzuje jako "důl bohatství" na základě 
stind. substantiv vásu "bohatství" a khani- "důl". 
 
2) védský (sanskrt) 
Archaický indoárijský jazyk podložený velkým textovým korpusem. Samhity (safhitāW"sbírka") 
sestávají ze tří kanonizovaných véd (véda "vědění"), kterými jsou 3gvedá [RV] ‘véda posvátných 
hymnů oslavující jednotlivé bohy védského panteonu’ (4k "verš, hymnus"), yajurvedá [YV] 
‘véda posvátných obětních formulí’ (yájus "obětní formule"), sāmavedá [SV] ‘véda písní’ 
(sZman "píseň chvály"), k nimž byla posléze přidána čtvrtá atharvaveda [AV] ‘véda magických 
formulí’ (átharvan "mýtický kněz, který měl co do činění s ohněm"). Výklady a komentáře k 
samhitám byly uloženy do bráhman (brZhmaza), prozaických ponaučení o obětním rituálu, 
upanišad (upaniZád "sezení u nohou [mistra] a naslouchání jeho slovům"), pokoušejících se o 
hlubší filozofickou reflexi, podobně jako áranjaka (ārazyakam "lesní [texty]" určené těm, kteří 
odcházejí meditovat do lesů). Nejmladší součást védské literatury představuje védánga (vedZyg! 
"úd véd"), jakési učebnice šesti vědních oborů: rituálu, gramatiky, etymologie, metriky, fonetiky 
a astronomie. Védská slovesnost byla udržována velmi dlouho výhradně ústním podáním. Tato 
okolnost značně ztěžuje datování jejího vzniku. Jistým vodítkem mohou posloužit zeměpisné 
údaje ilustrující postup Árijů od severozápadu, z Afghanistánu a severního Pákistánu, na 
jihovýchod. V samhitách najdeme informace o Hindúkuši, Himálaji, Indu a jeho přítocích, 
nikoliv však o Vindhijském pohoří, a zcela výjimečně o řece Ganze [Gáygā-] (RV 6.45.31, 
10.75). Popis mohutného toku řeky Sarasvatí [Sárasvatī-; sr. dva oslavné hymny v RV 7.95-96 
vedle zmínek v dalších mandalách 3.24.3, 6.61.3, 7.36.6], o které víme, že kolem poloviny 2. tis. 
př. Kr. vyschla, dovoluje vztáhnout dobu složení alespoň nejstarších hymnů RV k r. 1500 př. Kr. 
Konečná redakce se odehrála zhruba o 8 stol. později, v období bráhman. Tehdy se mocenské 
těžiště Árjů posunulo do Doábu ("dvojříčí") mezi Gangu a Jamnu. Z upanišad už známe říše na 
vzdáleném severovýchodě a dovídáme se, že na jihu Árjové pronikli za Vindhijské pohoří. 
Védští Árijové přišli do Indie velmi pravděpodobně až po zániku protoinduské civilizace, jak se 
usuzuje z absence popisu civilizace městského typu ve védských textech a současně z faktu, že v 
protoinduské civilizaci zcela chybí motiv koně, jeden z ústředních atributů védské civilizace. Na 
základě studia postupujících znalostí z geografie indického subkontinentu a analýzy výpůjček či 
jejich nepřítomnosti rozdělil americký indolog M. Witzel (1999) vznik jednotlivých částí 
Rgvedu do tří period: I. rané - 1700-1500 př. (mandaly 4, 5, 6, možná 2); II. střední - 1500-1350 
př. Kr. (mandaly 3, 7; částečně 1.51-191, 8.1-66); III. pozdní - 1350-1200 př. Kr. (mandaly 1.1-
50, 8.49-59, 8.67-103, 10). Většina indologů však zatím přijímá mladší datování pro vznik 
nejstarších částí RV: 1500-1200 RV, 1200-1000 mantrové samhity (autoři AV už znají železo, 
které se v Indii objevuje kolem r. 1150 př. Kr.), 900-800 bráhmany, 800-600 upanišady. 
Bráhmany a upanišady mohly vznikat dost možná souběžně, bráhmany na západě a upanišady na 
východě Indie. Soubor učebnic (védángy) bývá zpravidla datován až po r. 500 př. Kr., ačkoliv 
např. Jáskův (Yāska) komentář k etymologii (nirukta) vznikl patrně ještě před tímto datem. 
 



3) (klasický) sanskrt [sagsk3tá- "upravený"] 
Tvoří se na základě jazyka vyšších kast, zejména bráhmanské, v centrální oblasti severní Indie 
zvané Mádhyadeśa. Současně je zřejmý i vliv archaičtějšího jazyka véd, jenž se konstituoval 
západněji. Rozhodující roli ve vývoji sanskrtu sehrálo dílo "Kniha o osmi kapitolách" 
[AZrādhyāyī] gramatika Pániniho [Pāzini], původem ze sz. Indie, který podle tradice žil v době 
magadhského krále Nandy (5.-4. st. př. Kr.). Pániniho popisem sanskrtské gramatiky 
zformulovaným do 3 981 súter, připomínajících nejvíce kódované zkratky, se fakticky vývoj 
sanskrtu zastavil. Pániniho vliv, nikoliv však bezvýhradné dodržování jím stanovených pravidel, 
se objevuje ve dvou nejrozsáhlejších eposech staroindické literatury, Mahábháratě a Rámájaně. 
Lidovější jazyk eposů lze mj. připsat faktu, že nebyly recitovány bráhmany, ale tzv. súty (sūtá-), 
představiteli královských služebníků, k jejichž kompetencím patřilo i vozatajství. Epický sanskrt 
je poté nahrazován klasickým jazykem, jehož éra začíná puránami [Purāzá], následují tantry a 
posléze dramatická tvorba. Sem se řadí např. Kálidása (žil za krále Čandragupty II., tj. ve 4.-5. 
st.) a jeho Śakuntalā (česky poprvé 1873, později ji přebásnil F. Hrubín pod titulem "Ztracený 
prsten", Praha 1944, 1957, 1961). Pozdní formy sanskrtu slouží buddhistickým a džinistickým 
spisům. 
 
b) střední = prákrty  
Slovní spojení prāk3ta bhāZā  bývá interpretováno jako "přirozený, obyčejný jazyk". Indové sami 
vycházeli ze slova prak3ti "základ". Prákrty se mění z hovorových jazyků v literární během 5. st. 
př. Kr., a to díky šíření buddhismu a džinismu. Za dynastie Maurjů fungují i v administrativě, 
teprve později je vytlačuje klasický sanskrt (přibližně od éry Guptovců až po příchod islámu). 
Od nejstarší doby rozlišujeme západní a východní okruhy dialektů; např. původní staroindická 
koncovka -as se na západě mění v -o, zatímco na východě v -e (toto členění lze promítnout 
dokonce už do staroindického období: sanskrt vzniká na základě západního dialektu, jak 
nasvědčuje -o v sandhi před znělými konsonanty). Ve vývoji středoindických jazyků 
rozeznáváme etapy ranou, střední a pozdní, jež reprezentují následující jazyky: 
 
1) rané prákrty 
páli [pāli] 
Slovo pāli znamená "text, řada", podle některých autorů však jde o středoindickou podobu jména 
Pāraliputra, hlavního města Magadhské říše (dnes Parna v indickém svazovém státu Bihár), 
které Arriános (?95-?175 n.l.) ve svém vylíčení bojů Alexandra Makedonského s Indy 
zaznamenal jako Pal…mboqra; podobně geograf Ptolemaios PalibÒqra. V čínských 
pramenech se objevuje Pa-lien-fu < *pa-liän-piuət (EWAI III, 313). Jde o jazyk, kterým je 
sepsán kánon jižní školy buddhismu (Tipiraka), rozšířený na Cejlonu a v jv. Asii. Převažují v 
něm západní rysy, ale jsou prokazatelné stopy po východním dialektu, jež naznačují, že jde o 
překlad původního kánonu vytvořeného na základě východního prákrtu, jehož uživatelem byl i 
sám Buddha. 
jazyky Ašókových nápisů  
Král Ašóka sjednotil pod svou vládu (273-232 př. Kr.) obrovské území zahrnující bez nejjižnější 
a nejvýchodnější části celou dnešní Indii, dále Pákistán, Nepál a Bangladéš. Pro své edikty 
nechal používat lokální dialekty s východními i západními rysy, ačkoliv primárně vznikaly na 
základě prákrtu východní provenience. Paradoxně jde o nejstarší nápisy na indickém 
subkontinentu, jež se zachovaly, a rozumíme jim, ačkoliv vznikly nejméně tisíciletí po složení 
nejstarších védských hymnů a více než dvě tisíciletí poté, co tvůrci civilizace z povodí řeky 
Indus začali používat dosud nesrozumitelné písmo, jež se zachovalo zejména na tisících 
pečetidlech. Ašókovy nápisy jsou převážnou měrou zapsány slabičným písmem bráhmí. Ačkoliv 



se toto písmo stalo základem většiny moderních písemných systémů užívaných v Indii, bylo 
časem zapomenuto a teprve r. 1837 znovu rozluštěno (James Prinsep). 
nija  
Smíšený s.-z. prákrt  buddhistických památek (Dhammapada, volně "slova víry") v písmu 
kharóšthí [kharoZrhī, zřejmě ze stír. *xšaθ ra-pištra- "imperátorské písmo"] z východního 
Turkestánu z 3. - 7. st. n.l. 
 
2) střední prákrty 
paiśáčí [paiśācī] 
Navzdory tomu, že v mnoha ohledech stojí mezi prákrty nejblíže k sanskrtu, byl považován za 
společensky nejnižší a pro osoby z nejvyšších kast zcela nepřijatelný. Znám je pouze z několika 
citací gramatiků, ač v něm bylo původně sepsáno bohaté kompendium bájných příběhů, pohádek 
a bajek B3hatkathā "velké vyprávění". Většina konsonantů se ve srovnání se sanskrtem nemění, 
ale znělé konsonanty svou znělost ztrácejí a l se cerebralizuje (l > J). Naopak, oproti sanskrtu 
nedochází k cerebralizaci n. Obdobné změny známé z rómských dialektů a nuristánských jazyků 
svědčí o severozápadní provenienci ve středoindickém dialektovém prostoru. 
máháráštrí [māhārāZrrī] 
Prákrt užívaný v poezii (např. Hálova sbírka Sattasaī "Sedmset strof" z 1. st. n.l.).  
śaurasení [śaurasénī] 
Typický představitel západních prákrtů, rozšířen v meziříčí Gangy a Jamuny. Užíván v próze, 
kde jím mluví ženy. 
ardhamágadhí [ardhamāgadhī] "poloviční magadhí", též nazýván āršam 
Přechodový dialekt, který v sobě spojuje charakteristiky západní (zachování r, s) i východní 
(nom. sg. -e). Jazyk džinistických spisů, původně zřejmě hovorový jazyk vzdělaných džinistů, 
který integroval rysy více dialektů. 
mágadhí [māgadhī] 
Typický reprezentant východních prákrtů. Byl užíván v dnešním jižním Biháru, zejména cizinci, 
společensky nižšími osobami a džinistickými mnichy. V literatuře se uplatnil v dramatu. 
ávantí & dhakkí [āvantī  &  Thakkī] 
Dva prákrty rozšířené mezi hráči, policisty aj. Dochovány jsou jen fragmentárně v dramatu 
"Hliněný vozíček" [M3cchakatikā]. 
buddhistický hybridní sanskrt  
Směs středoindických dialektů se silnou sanskrtizující tendencí, užívaný severoindickými a 
středoasijskými buddhisty.  
 
3) pozdní prákrty: 
apabhramša [apabhragśa "odštěpený jazyk"] 
Původně hovorový dialekt vyvíjející se patrně už od počátku letopočtu, který se posléze uplatnil 
v literatuře. Jeho význam vrcholí kolem r. 1200, kdy už se z něj rodí moderní indoárské jazyky. 
Lokální varianty jazyka apabhramša zabarvené staršími prákrty se staly předstupni konkrétních 
jazyků: nāgara apabhragśa → gujarātī, śaurasenī a. → hindī, upanāgara a. → paňjābī, 
ardhamāgadha a. → východní hindī, māgadha a. → bihārī, āvantya a. → rājasthānī, prācya a. 
→ bengalī & assamī, aurda a. → o0iyā, vaidarbha a. → marārhī. 
 
c) moderní 
1) sinhalsko-maledivské 
sinhalský [sifhala bhāZāva] 



V posledním půltisíciletí př. Kr. přichází jeden středoindický dialekt z oblasti Gudžarátu a 
jižního Sindhu (Lā0) pod jménem sighala prāk3ta na Cejlon, kde se přes fázi síhala 
apabhragśa rodí moderní sinhalština, dnes mateřský jazyk 72% obyvatel Srí Lanky, tj. asi 15 
mil. Klasický literární jazyk získal svou podobu už ve 13. st., jež se výrazně liší od hovorové 
podoby. Rozeznáváme dva hlavní dialekty, nížinný = pobřežní a horský = vnitrozemský. 
Sinhalský jazyk používá svébytné slabičné písmo, jež se vyvinulo z písma bráhmí. 
vedda = vanniyaa (vlastní označení) 
Veddové představují nejstarší obyvatelstvo Cejlonu (Šrí Lanky), jež ostrov obývalo už dávno 
před příchodem první indoárské kolonizační vlny, jejíž mytologický odraz najdeme už v 
Rámájaně. Ještě na počátku 20. st. žili Veddové v jeskyních ve vnitrozemí Cejlonu fakticky v 
době kamenné. Původní jazyk Veddů vytlačila sinhalština. Dnes Veddové v počtu asi 300 osob 
(1993) hovoří jedním z jejích dialektů a pouze nečetná slova bez indoárské etymologie zejména 
v dialektu rodiya dávají tušit jeho předindoárské kořeny. 
maledivský = divehi = mahl (nepřesné; jde o jeden z dialektů) 
Jazyk téměř 300 tis. obyvatel Maledivských ostrovů a na ostrově Minicoy severněji situovaných 
Lakadiv. Dříve pokládaný za pouhý dialekt sinhalštiny, od které se však oddělil už v době kolem 
změny letopočtu. Ve středověku byl vystaven silnému působení arabštiny, která výrazně 
poznamenala zejména jeho slovní zásobu. Pod arabským vlivem se domácí písmo tana, jež má 
původ v písmu sinhalském, píše zprava doleva. 
 
2) jižní 
maráthí [marārhī] 
Oficiální jazyk svazového státu Maharáštra, kde se nachází i největší indické město Bombai, 
přesahuje i do sousedních států Madhya Pradéš a Gudžarát na severu, Karnátaka a Kérala na 
jihu. Bezprostřednímu sousedství s drávidskými jazyky vděčí za některé společné rysy ve 
fonetice a syntaxi. Jazykem hovoří více než 70 mil. obyvatel Indie.  Nejstarší svědectví o 
maráthštině představují skalní a chrámové nápisy z přelomu 1. a 2. tis. Dnes užívá písmo 
dev!nWg!rí, avšak pod místním jménem b!lbodh "srozumitelné dětem". Rozlišují se 3 hlavní 
dialektové zóny: východní, centrální = dēśí = dekiní, jehož nářečí kolem města Púna se stalo 
základem literárního jazyka s tradicí od 11. st. (Bhattův komentář k sanskrtskému pojednání o 
astronomii), a pobřežní (západní), zvaná kōknī nebo méně přesně koykanī (nezaměňovat se 
stejnojmenným jazykem z území Goa), s četnými varietami a sociolekty: paraphí = káyasthí = 
damaní, kolí, kiristav, dhanagarí, bhandarí, thakarí, karhadí, sangamesvarí = ba(n)kotí, 
ghatí = maolí, maharí = dhed = holia = parvarí, vedle vzdálenějších jako katkarí = kathodí = 
katvadí, vadval, phudagí, samvedí. Pozice dalších maráthských dialektů je dána spíše 
geograficky: v hraniční zóně mezi Maharáštrou a Gudžarátem mangelas a vārlī, na 
severovýchodě Maharáštry varhāTī u Beraru a nāgpurī u Nágpuru, ikraní v okrese Dhule, 
bhalay a gowlan v okrese Amarávatí, vše v Maharáštře, are = aray = (kalika) arya = ade aj., 
vedle Maharáštry též ve státech Karnátaka a Madhya Pradéš.  
kónkaní = kōykazī = gomatakí = goan[ský] 
Odděluje se od maráthštiny v důsledku jisté izolace, do níž se dostává po portugalském záboru 
pobřežní enklávy zvané Goa (1599-1961; od r. 1987 statut svazového státu Indie). Díky 
samostatnému vývoji a vlastní literární tradici si oproti maráthštině zachovává řadu 
konzervativních rysů. Počet uživatelů překračuje 2 mil. Od standardní kónkaní se liší četné 
profesní, kastovní i konfesní sociolekty: kudālī = malvani, který představuje přechod k 
maráthským dialektům kōknī, bardeskarí = gomantakí, sarasvat brahmin, daldí = nawaits, 
čitapavaní = konkanasths, mangalor. 
 
 



3) centrální 
α) bhílí [bhílí]: 
Souhrnné označení četných horských plemen z pohraniční zóny mezi svazovými státy Gudžárát, 
Maharáštra, Madhya Pradéš a Rádžasthán (zde až po Adžmer), jimiž hovoří asi 6 mil. lidí. 
Jazykově představují spojovací článek mezi jazyky radžasthánským a gudžarátským. Literární 
podoba neexistuje, děti se ve školách učí hindí. Dialekty: anarya, barélí, bauria = babri = 
badak = bhoriya, bhilalí, bhílí, bhilódí, códhrí, dhódiá, dubla = rathod = talavia, gamtí, 
girasia-adivasí, girasia-radžput, mávcí, pardhí, patelia, pavrí, vagdí; 
β) dom [Tom]: 
Souhrnné označení indických Romů hovořících jazykem domari; dialekty domaki, wogri-boli. 
R. 1980 byl jejich počet odhadován na 0,5 mil. 
γ) gudžarátí [guj(a)rātī] 
Oficiální jazyk svazového státu Gudžárát, rozšířený též v Bombaji. Užívá jej téměř 50 mil. lidí. 
Vlastní literatura, zejména poezie, se rozvíjí od 13. st. V 19. st. na základě nářečí oblastí 
Vadódary a Ahmadábádu vzniká literární jazyk. Od něj se poněkud liší další tři dialekty: jižní 
(oblast Surata), severní (oblast Patana) a sauráštra (poloostrov Káthijávár). Specifickou formu 
gudžarátí používají Parsové, vyznavači učení Zarathuštry, kteří se do západní Indie přestěhovali 
ve 12. st. z Íránu. Gudžarátský jazyk stál též u zrodu profesních žargonů tkalců hedvábí 
(patnulí) a kovářů (tarimukí). 
vasaví, koli-kačí, -parkarí, -tharadarí, -wadiyara; 
δ) khandeší [khāndēśī]  
Jazyk, který užívá asi 2 mil. lidí na hranicích mezi Gudžarátem a Maharáštrou. Pro silný vliv 
maráthštiny byl ještě na počátku 20. st. pokládán za její dialekt. Rozeznáváme dialekty daygī = 
dhankí a ahīrānī. 
ε) rádžasthání [rWj!sthWní], znám také pod jménem hlavního dialektu márvárí  
Jazyk, kterým hovoří asi 15 mil. obyvatel zejména Rádžasthánu, s přesahem do Pákistánu. Více 
než dvě desítky dialektů tvoří několik skupin: západní: mārvā0ī, mēvā0ī, bikWnērí, bāg0ī, thalī, 
śēkhāvārī, východní: jaipurī, ajme0ī, hW0!urí = hadothi = piploda; severovýchodní: mēvārī, 
!hīrvārī; dále māl(a)vī a rangrī, plus strukturně blízký, ale geograficky izolovaný nīmāTī = 
nīmā0ī, plus řada kastovních či kmenových dialektů vystěhovalců z Rádžasthánu, mj. labhānī, 
lamānī, lambādī, bañjārī používané kastou nosičů v jižní Indii a gujurī = gujarí [gdjrí] v 
Kašmíru Indie a na severu Pákistánu. Nejranější literární památky psané v západním rádžasthání 
zvaném Tiygal jsou ze 14. st. Současný literární jazyk utvořený na základě márvárí má jen 
omezené použití, neboť oficiálním jazykem svazového státu Rádžasthán je hindí. Dále sem patří 
řada nářečí drobných nomádských populací jako dhatkí, bhoyarí, gade lohar = lohpitta 
rádžput, sóndvárí, plus smíšené dialekty kakerí a bahrupia (vše Indie, vesměs Rádžasthán); 
ζ) východní paňdžábí [pañjābī]  
Mateřský jazyk více než 30 mil. obyvatel Indie, zejména svazového státu Paňdžábu, kde má 
statut oficiálního jazyka. Standardní podoba konstituována na základě dialektu mājhī užívaného 
v oblasti měst Amritsar, Láhaur a Gurdaspur. Literární paňdžábí vzniká jako výsledek 
dlouhodobé interference mezi jazyky centrálními (zejména hindí) a severozápadními (vlastní, tj. 
západní paňdžábí). Zařazení jazyka do centrální větve je třeba přičíst dominujícímu vlivu jazyků 
právě této větve. Vlastní literatura se rozvíjí od 12. st., výrazný impuls přichází s rozšířením 
sikhismu po 16. st. Od 16. st. je používáno svébytné písmo gurmukhi ("z úst učitele") vytvořené 
z místního písma l!nd! podle modelu dévanágarí. 
η) romani = cikánský: 



krymsko-balkánský (Krym, Jugoslávie); olašský (Rumunsko, Moldávie); severní: sinte 
(Jugoslávie), karpatský (Maďarsko, Slovensko, Česko), plus lovari v Polsku; baltský (Polsko), 
britský, finský (= kalo); 
θ) neklasifikované: bhatneri, keer, saharia (Indie); sonha, tharu-dang, tharu-kathoriya 
(Nepál); parya (objeven v 50. letech v Hissarském údolí v Tadžikistánu a Afghánistánu, užíván 
asi 1000 osob; jazyk jeví podobu s marvárí na jedné straně a s varietou laghmaní jižního pašayi 
na straně druhé); 
ι) hindí západní:  
i) bundélí [bundelī, také bundelkhazTī ] 
Asi 15 mil. obyvatel zejména svazových států Uttar Pradéš a Madhya Pradéš. Mnoho dialektů a 
variet: vlastní bundélí, dále čhindvara bundélí, banapharí, bhadaurí = tovargarhí, khatola, 
koští, kumbharí, kundrí, lodhí, lodhantí = rathora, nibhatta, pavarí = povarí. Ve středověku 
se rozvinula bohatá epická literatura ve verších. 
ii) hindustání: 
Někdy tak bývají souhrnně označovány dvě (především) literární varianty původně téhož jazyka, 
totiž hindí a urdú. Obě formy mají společný původ v dialektu kha0ī bolī z okolí Dillí, zvaném 
proto též dehlavī. Po muslimském ovládnutí severu Indie (dobyvatel Mahmúd vtrhl do Paňdžábu 
poprvé r. 1001) se zformoval na základě šauraséní-apabhramša obohacené o perskou, arabskou 
a tureckou slovní zásobu jako dorozumívací jazyk bazarů a vojenských táborů, zatímco úředním 
a literárním jazykem se stala perština. Rozšíření lidového dorozumívacího jazyka během 13.-16. 
st. po celém Hindustánu (persky "stát Hindů", dnes zhruba Uttar Pradéš) vedlo ke vzniku  
označení hindustānī (také hindavī). Za sultána Muhammada Tughlaka (1325-51) bylo hlavní 
město Dillíského sultanátu přeneseno na jih, do Dévagiri. Už po několika letech se sultán vrací 
do Dillí, ale část populace zůstává. Jeden z Tughlakových vojevůdců, Bahmaní, se stává 
zakladatelem nového státu, který nese jeho jméno. Jazyk přinesený z Dillí zvaný dakhinī 
("jižní") funguje ve státní správě, posléze se stává i jazykem literatury. Používá perskou 
modifikaci arabského písma. V 16.-18. st. se i na severu rodí literární podoba hindustání zvaná 
rexta. R. 1752 byl poprvé pro tento jazyk použit termín urdū, v podobě zabān-e-urdū, persky 
"jazyk vojenského tábora" nebo přeneseně "jazyk dvora". Moderní literární urdú i hindí se 
vytvářejí na počátku 19. st. opět v Dillí. Hlavním rozdílem vedle písma je slovní zásoba. Urdú 
užívaný převážně pákistánskými a indickými muslimy obohacuje svůj slovník o nová slova 
zejména z perštiny, arabštiny a turečtiny, zatímco pro hindí je hlavním zdrojem sanskrt. Fonetika 
a gramatická struktura obou jazyků jsou téměř identické. Dnes v roli státního jazyka Pákistánu 
slouží urdú jako dorozumívací prostředek pro 12 mil. obyvatel této země a dalších 50 mil. Indů, 
zatímco hindí v užším smyslu používá asi 200 mil. obyvatel Indie; započteme-li i více méně 
dvojjazyčné obyvatelstvo Biháru, Rádžasthánu a indického Paňdžábu, dostaneme se k odhadu 
450 mil.  
iii) neklasifikované:  
bradž bhákhá [braj bhākhā = b(r)ij bhāšā = āntārbedī] 
Jeden z prvních literárních dialektů hindí; z 15.-18. st. pochází bohatá tvorba na poli višnuistické 
lyriky. Dnes vytklačován standardními hindí a urdú. Významnou roli stále hraje ve městech 
Ágra, Alígarh a Mathura a jejich okolí, kde slouží více než 20 mil. lidem. 
harijání = haryanví = desarí = čamarwa = bāyg(a)rū 
Rozšířen zvláště ve svazovém státě Harijána. Celkem jej používá asi 20 mil. lidí. Bližší k 
paňdžábí než kha0í bolí. Rozlišují se dialekty bángarú (v užším smyslu), desvalí, bagdí, 
mévátí. 
kannaudží = bradž kannaudží = bhakha 



Nejvýchodnější z variet ‘západního hindí’, rozšířen v oblasti měst Farrukhábád a Kánpur ve státě 
Uttar Pradéš, kde jej užívá více než 15 mil. lidí. Kromě vlastního kannaudží se vydělují dialekty 
tirharí a hybridní podoba kannaudží, představující přechod k avadhí. 
Dále sem řadíme drobné jazyky / dialekty govlí = nand a čamarí ze států Madhya Pradéš, Uttar 
Pradéš a Maharáštra, a sansí (Pákistán). 
 
4) východocentrální = "východní hindí" (vše Indie, zejména centrální Uttar Pradéš a východní 
Madhya Pradéš) 
awadhí [awadhí = kōsalī = baiswā0ī = purbī ] 
Představuje asi 2/3 všech uživatelů "východního hindí", zejména ve státě Uttar Pradéš na levém 
břehu Jamuny a Gangy od Kánpuru téměř po Váránasi (> 22 mil.). Od 12. st. literární jazyk. V 
16.-17. prožívá velký rozkvět zejména poezie (básníci Džájasí, Tulasidása) . 
baghélí  [baghelī = baghelkhazTī = rivāī] 
Jazyk blízký avadhí užívaný jižněji (asi 400 tis.). 
čhattísgarhí [čhattīsga0hī = lariā = khalrāhī = východní kōsalī ] 
Rozšířen na východě svazového státu Madhya Pradéš (> 11 mil.).  
Do téže skupiny bývají řazeny i následující drobné variety ze států Madhya Pradéš, Bihár, aj.: 
baiga (20 tis.), bindžhvarí (50 tis.), dhanvar (40 tis.?), odžhí (2 tis. ?). 
 
5) východní 
Pozdní středoindičtí gramatikové zaznamenali, že východní prákrt māgadhī se štěpí na několik 
lokálních variant, z nichž bezprostředně povstaly některé moderní jazyky: gau0ī > 
severobengálský a ássámský, Thakkī > východobengálský, utkālī neboli oTrī > o0iyā. 
α) bengálsko-ásámské 
ásámský  [asagīÔā] 
Dominující jazyk nejvýchodnějšího indického svazového státu Ásám (80% obyvatel státu) s více 
než 15 mil. uživateli. Hlavními dialekty kāmarūpa a sibsagar. Standardní forma jazyka je 
založena na východním dialektu. Významně se liší dialekt mayāy z Manipuru, jenž se v mnoha 
ohledech blíží bengálštině. Na základě assámštiny vznikl pidžin džharva. Za nejstaršího 
ássámského autora bývá pokládán Héma Sarasvatí (13. st.). Používá se bengálské písmo. 
čak(a)ma = takam 
Asi 1/2 mil. uživatelů v Indie (Ásám, Tripura, Manípur, Západní Bengálsko) a 300 tis. v 
Bangladéš. Někdy pokládán jen za dialekt bengálštiny. 
tangčangya 
Asi 30 tis. uživatelů v Bangladéši. Jazyk stojí nejblíže k čakma. 
ha(i)džong 
Necelých 25 tis. obyvatel Indie (Meghalaya, Ássám, Západní Bengálsko). 
halbí = halví = bastarí = maharí 
Asi 1 mil. uživatelů ve státech Madhya Pradéš, Maharáštra a Urísa. Jde nejspíše o kreolský 
jazyk, vzniklý interferencí dialektů oriya bhatrí [bhat0ī] a maráthí. Proto též někdy klasifikován 
do jižní větve. Dialekty adkurí, bastarí, čandarí, gačikolo, meharí, murí, sundí; někdy bývají 
přidávány bhundžia, naharí a kavarí. 
kavarí = kamarí 
Méně než 50 tis. obyvatel států Madhya Pradéš, Maháráštra, Urísa aj. Někdy pokládán za dialekt 
halbí.  
kharia thar 
Málo známý jazyk / dialekt z Biháru. Jazykově stojí nejblíže mal paharia. 
kišangandžia = šrípurí = siripuria 



Asi 80 tis. uživatelů v Biháru. 
koč 
Málo známý jazyk ze Západního Bengálska (Indie). 
mal paharia = malti/o/u = maler = maver = mader = mavdo = dehrí = parsí 
Asi 150 tis. uživatelů v Biháru a Západním Bengálsku. Jazykově stojí nejblíže kharia thar v 
Biháru.  
mirgan 
Asi 15 tis. uživatelů ve státech Urísa a Madhya Pradéš. 
naharí  
Užíván ve státech Urísa a Madhya Pradéš. Někdy pokládán za dialekt halbí.  
bengálský [ bāylā bhāZā, baygālī] 
Dominující jazyk Bangladéše a indického svazového státu Západní Bengálsko. Celkový počet 
uživatelů převyšuje 200 mil. Vyděluje se pět základních skupin dialektů: v Indii západní (rā0hī) 
a jihozápadní (jhārakhazTī), v Bangladéši severní (barendrī), severovýchodní (kāmarūpī) a 
východní (baygālí) s významnými varietami města Čitágáon a čakma. Literární podoba je 
zastoupena dvěma značně odlišnými styly, klasickým (sādhu bhāZā), opírajícím se o západní 
dialekt s charakteristickou archaickou strukturou, a hovorovým (calit bhāZā), spojujícím rysy 
současného západního dialektu a kalkatského nářečí. Nejstarší texty předcházejí 10. st. Začátky 
vlastní bengálské literatury se vztahují ještě k době rozšíření buddhismu ve východní Indii (10.-
12. st.), např. sbírka textů Čaryā Pada věnovaných učení mahájánového buddhismu. Proces 
hinduizace popisuje epos Sunya Purāza. Rozkvět tradiční poezie vrcholí ve 14.-17. st. V 19. st. 
si bengálská literatura jako první osvojuje nové literární formy podle evropských vzorů, 
především román. Moderní bengálskou literaturu nejvíce proslavil Rabíndranáth Thákur (1861-
1941), laureát Nobelovy ceny r. 1913. 
sylhettí 
Asi 6 mil. uživatelů v Bangladéši. Jazyk stojí nejblíže bengálštině. 
kayort  
Málo známý jazyk blízký bengálštině užívaný v Nepálu. 
β) oriya [o0iyW = oTrī = utkālī = yudhia] 
Asi 35 mil. obyvatel zejména svazového státu Urísa. Užívá vlastní písmo oriyā. Nejstarší nápisy 
už z 11. st. Od 14. st. vlastní literatura, zvláště poezie. Dalších 1/2 mil. obyvatel Urísy a Ándhra 
Pradéše užívá oriya-ádivásí ("kmenové o.") = dešiya = kotiya. Jazykově blízké jsou četné další 
variety bagata, bhatrí, bhuiya, bhundžiya, bodo pardža, džagannathí, džhariya, kupiya, 
malí (vše Indie). 
γ) bihárí (hindí) [bihārī (hindī)] 
Spíše geografický souhrn mnohých jazyků a dialektů Biháru s přesahem do Bangladéše a 
Nepálu; dnes vytlačovány hindštinou: anga (800 tis. v Indii), bhódžpurí (26 mil. v Indii a 1,7 
mil. v Nepálu), gawarí = gamarí (40 tis. v Indii), magahí = magadhí = bihárí (12,5 mil., 
Indie), maithilí = tirahutia = bihárí (30 mil. v Indii, 2,8 mil. v Nepálu), maithilí-déhatí = déšia 
(30 tis. v Indii a Nepálu), tamariya = tumariya = tair (> 10 tis. v Indii), sadrí = sadaní = 
santrí = siddrí = sradrí = sadharí = (čhótá) nágpurí = dikku kadží = ganvarí (2,5 mil. v 
Indii, 250 tis. v Bangladéši), ma(n)džhí (cca. 10 tis. v Indii a Nepálu), musasa = musahar 
(Nepál). 
δ) neklasifikované: dégaru = dhakkaru (Bihár), tharu-buksa (35 tis. v Indii), tharu-čitvan = 
čitavan tharu (900 tis. v Nepálu), tharu-deokrí = deokharí (100 tis. v Nepálu), tharu-
mahotari (45 tis. v Nepálu), tharu-rana thakur (300 tis. v Nepálu, 100 tis. v Indii), tharu-
saptari plus dialekt morangiya (100 tis. v Nepálu). 
 



6) severní 
paharí východní = nepālī = gurkhālī = khas-kurā = parbatiya 
Asi 12 mil. uživatelů v Nepálu, 8 mil. v Indii a 400 tis. v Bhútánu. Dialekty baitadí, badžhangí, 
badžuralí, dotelí, soradí, aččamí, džumlelí, darjula. Používá se písmo dévanágarí. 
garhválí [ga0hvālī] = gadhválí = gašválí = gódaulí = górválí = girválí 
Užíván asi 2,2 mil. obyvatel Indie, zejména Kašmíru a Uttar Pradéše. Dialekty srinagariya, 
tehrí, badhaní, dessaulya, lohbya, madžh-kumaiya, bhattianí, nágpuriya, rathí, salaní. 
paharí centrální = kumáuní = kumgoní = kunayaoní  
Užíván asi 2,25 mil. obyvatel Indie. 
palpa(-pahárí) 
Omezen pouze na asi 5 tis. obyvatel města Palpa v Nepálu. 
pahárí západní  
Sestává z řady variet v Indii: bhadrawahí (80 tis., Džammú a Kašmír), bhattijalí (120 tis. v 
Himáčal Pradéš), bilaspurí = paččmi = kahluri (270 tis., Himáčal Pradéš), čambealí = čamaja 
(150 tis., Himáčal Pradéš), čura(h)í (140 tis., Himačal Pradéš), dógrí-kangrí = dóngarí = 
tókkaru (2,2 mil., Džammu a Kašmír, Západní Bengálsko, Himáčal Pradéš aj.), gaddí = 
bharmaurí (140 tis., Džammú a Kašmír, Himáčal Pradéš, Uttar Pradéš), džaunsarí = džansaurí 
(105 tis., Uttar Pradéš, Himačal Pradéš), mandí = mandijalí (900 tis., Himačal Pradéš), pangí = 
pangvalí (20 tis., Himáčal Pradéš), paharí-kullu (120 tis., Himáčal Pradéš, Paňdžáb), pahárí-
mahasui, dříve kiunthali (480 tis., Himačal Pradéš), a Pákistánu: pahárí-potvarí = čibhalí = 
dhundí-kairalí. K varietě pahárí-mahasui stojí nejblíže nedávno popsaný jazyk bangání 
[baygāzī], v němž se někteří jazykovědci (Zoller, Delamarre) pokoušeli identifikovat 
‘kentumové’ prvky, jež měly jazyk řadit kamsi mezi tocharštinu a řečtinu. Problém vyřešili G. 
van Driem a S. RWm SharmW (viz Indogermanische Forschungen 101[1996], 107-146), když 
pozoruhodné etnikum navštívili, zkontrolovali Zollerovy zápisy a usvědčili jejich autora z 
nesčetných chyb jak v přepisu, tak v interpretaci textů.   
 
7) neklasifikované indoárské jazyky Indie: čik-barik (300 tis., Bihár, Západní Bengálsko), 
kandž(a)ri = kangar bhat (asi 100 tis. v severní Indii), mina (přes 1 mil., Madhya Pradéš, 
Rádžasthán), rel(l)i (20 tis., Andhra Pradéš, Urísa), vagrí-bólí (Tamil Nadu); Nepálu: dhanvar 
= danuvar (20 tis.) a kumhali; Pákistánu:  od = oad = odkí (Sindh, 40-70 tis.), vaghrí (Sindh, 3 
tis.); Bangladéše: tippera = t(r)ipura = tipra (120 tis.), usui = unšoi = unsuiy (asi 7 tis.); 
 
8) severozápadní 
α) lahnda [lahzTā "západní"] 
Seskupení velkých i menších jazyků a dialektů z pákistánské provincie Západní Paňdžáb i z 
Indie, zejména z Kašmíru. (i) paňdžábí západní (50-60 mil., Pákistán, též Džammú a Kašmír), 
paňdžábí-mirpur (Kašmír); 
(ii) severovýchodní: póthóhárí [porhohārī] na severu provincie Západní Paňdžáb v Pákistánu; 
(iii) severozápadní: hindko [hindkō či hindkī] severní  (3,5 mil.) s dialekty avāzkārī, ghēbí, 
attokī, haripurī, koharī, hindko jižní = péšávarí (1 mil.,) západně od Islámábádu, severně od 
Mijánválí, jižně od Péšávaru, vše Pákistán, plus dhanní; 
(iv) jižní: saráikí = riasití = multaní = jižní paňdžábí (20 mil., Sindh a Paňdžáb v Pákistánu) s 
dialekty centrálními, jižními, severními, džangi a śāhpurī, který představuje přechod k 
východnímu paňdžábí, dále khetraní (několik tis. v Balúčistánu, Pákistán) a b(a)havalpurí (1-2 
tis., Madhya Pradéš, Maháráštra). 
β) sindhí 



Celkem asi 22 mil. uživatelů v Pákistánu a Indii. Dialekty: vičólí = centrální sindhí, džadgalí, 
lárí [lW0í], lásí, mačaria, sindhí-bhíl, hindu-sindhí, tharélí z pouště Thár, představuje přechod 
k rádžasthání, kaččhí (Indie) představuje přechod k gudžarátí Za vrchol klasické sindhské poezie 
bývá pokládáno dílo Šáha Abdula Latífa (18. st.). Dnes opět sindhská literatura prožívá velký 
rozkvět, a to nejen v Pákistánu, ale též v Bombaji. 
γ) neklasifikovaný:  
darai  
Asi 5 tis. uživatelů v okrese Chitawan v Nepálu. Některými rysy se blíží dardským jazykům. 
δ) dardské:  
(i) čitralské:  
kalaša (5-7 tis., Pákistán) s dialekty urtsun (jižní) a rumbur = bumboret = birir (severní); 
khowar [khowār = citrālī = čitrarí = arniyā = qāšqarī ] (240 tis., Pákistán, Afghánistán, 
Tádžikistán). 
(ii) kašmírské:  
kašmírí [kaśmīrī = kēšur = köširü s dial. kaštawā0i = kištwari ] 
Asi 4,5 mil. v Kašmíru a Džammu v Indii, dále přilehlé oblasti Pákistánu plus Velká Británie. 
Nejstarší texty ze 13. st. (Chumma Sampradāya), ve 14. st. píše mystickou poezii básnířka Lallā 
Didi, v 16. a 17. st. obohacují kašmírský literární jazyk další dvě básnířky Hubb Khātun a Arazī-
Māl. Kašmírština je jediným ze 14 tzv. oficiálních jazyků Indie, který používá modifikované 
arabské písmo. 
(iii) kohistánské [KdhistWn "horský kraj"]:  
bateri (30-50 tis., Pákistán, Kašmír a Džammu); 
čilisso (2-3,5 tis.) a gowro = gabaro (> 200), oba Pákistán;  
kalami = gawri = garwi = baškarik = dirí = dirwalí (50 tis., Pákistán) s dialekty kalam, ušu, 
thal, lamuti, radžkotí = patrak, dašwa;  
kalkoti  (5 tis., Pákistán), nejblíže, ačkoliv za hranicí srozumitelnosti, stojí kalamí; 
maiyan = mair = kóhistání = khilí = šuthuní (250 tis., Pákistán);  
torwálí (70 tis., Pákistán);  
tiráhí (5 tis., Jalalabád v Afghánistánu);  
wotapurí-katarqalai (2,2 tis., Nuristán v Afghánistánu). 
(iv) kunarské:  
damélí = damedí = damia = gudodží (6 tis. v údolí Gid východně od řeky Kunar; Pákistán); 
pašayi = laghmání = laurowaní = déhgáni (asi 150 tis. uživatelů žijících mezi mezi horními 
toky řek Kunar, Kabul a Pandžšir; Afghánistán); rozlišují se severní s dialekty aret, čalas, 
kandak, kurangal, kurdar, severozápadní s dialekty gulbahar, kohnadeh, laurowan, 
sandžan, šutul, bolaghain, pačagan, alasai, šamakot, uzbin, pandau, nadžil, paražghan, 
pašagar, wadau, nangarač, jihovýchodní s dialekty darrai nur, wegal, laghman, alingar, 
kunar, jihozápadní s dialekty tagau, išpi, isken; 
gavar-bátí [bāri] = narisátí = arandui = satre (12 tis. po obou stranách řeky Kunar na pomezí 
Pákistánu a Afghánistánu); 
grangali = glangáli = gõgol = džumiaki (6 tis. při ústí řeky Saratġal do řeky Diġal; 
Afghánistán); 
ningalámi (na soutoku řeky Peč a Waiġal; Afghánistán); 
šumašti [šūmaštī ] (< 1000 osob žijících severně od pašayi; Afghánistán); 
(v) šina:  
brokskat = dokskat = kyango (5 tis., Ladakh a severní Kašmír);  
phalura = palula = biyori = Tangarīk (11 tis., Pákistán);  
šina [Ziza] (400 tis. v Pákistánu a Indii) s dialekty gilgití, astorí, čilasí kohistání;  



šina-kohistání (280 tis. v Pákistánu) s dialekty palasí, džalkotí, kolai;  
ušodžo = ušudži (2,2 tis., Pákistán);  
aśretí (Afghánistán); 
sawí = saudži = sau (dříve několik tisíc v Afghánistánu, nyní jako uprchlíci v Pákistánu). 
Někdy je sem řazen též jazyk Tumaki = doma, užívaný méně než 1000 obyvateli okresu Gilgit 
na severu Pákistánu. 
 
B. Nuristánské = západodardské (vše Afghánistán) 
Dříve označovány jako káfirské, podle hanlivého slova kāfir užívaného afghánskými muslimy 
pro nevěřící. 
aškun [aZkũ:] = ašshu0uveri (8 tis. mezi řekami Alingar a Peč v Afghánistán); 
kat(a)í = bašg(h)alí = kativirí (7 tis., pramenná oblast Alingaru a Bašghali v severním 
Nuristánu; Pákistán a Afghánistán); 
prasun [prašūn] = parūnī = weron = wasi(n)veri (2,2 tis., údolí řeky Parun, přítoku řeky Peč; 
Afghánistán); 
waigalí = wai(#ala) (15 tis.) a zemiaki, plus blízké kamviri = gamviri (7 tis.) a tregámí (1,2 
tis.), vesměs při přítocích řeky Peč, která se zprava vlévá do řeky Kunar v Afghánistán. 
 
Jediný pokus aplikovat glottochronologii na moderní indoárijské jazyky v konfrontaci se 
sanskrtem pochází od Sergeje Starostina. Poprvé byl představen v Santa Fe (New Mexico, USA) 
r. 2004. 
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Podobně i pro dardské jazyky se pokusu vytvořit absolutní chronologii jejich divergence ujal 
Sergei Starostin se svým týmem (Santa Fe, 2004): 
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Pozn.: Dosud se nikdo nepokusil ustanovit absolutní chronologii pro nuristánské jazyky.  
 
 
 
C. Íránské 
Moderní perské slovo Írán [Īrān] slouží teprve od r. 1934 k označení státu více než dvě tisíciletí 
známého jako Persie. Jde však o slovo staré, najdeme jej v titulech středoperských králů jako 
šāhān šāh Ērān u Anērān "král králů Íránu i ne-Íránu". Představuje gen. pl. *aryānām od stpers. 
etnického jména ariya-, vlastního označení indoevropských obyvatel starověkého Íránu 1. tis. př. 
Kr., které známe i z avest. airiia-. Íránské jazyky jsou úzce geneticky svázány s jazyky 
indoárskými a přirozeně též nuristánskými. Jedna z hlavních inovací, která íránské jazyky 
vyděluje, je změna indoevropského *s na h. Chronologie této změny není jasná. Na jedné straně 
existují jednotlivé doklady íránských slov v assyrské transkripci, která mají dokumentovat, že 
ještě v prvních stoletích 1. tis. př. Kr. tato změna neproběhla (as-sa-ra ma-za-áš = *Asura 
Mazdās z 8.-7. st. př. Kr. oproti očekávané podobě *Ahura Mazdāh, která pokračuje v avest. 
Ahurō Mazd] a stpers. Auramazdā; v poslední době byly vysloveny názory, že ), na druhé straně 
změna *s > h se důsledně realizovala v jazyce Avesty, jejíž nejstarší texty pravděpodobně 
vznikly už v posledních stoletích 2. tis. př. Kr. v Seistánu. 
a) staré 
Ze staroíránského období se zachovaly pouze dva jazyky s vlastními texty, avestský a 
staroperský. Ze staroperštiny též a několika dalších jazyků pouze najdeme několik gloss 
především u řeckých autorů a odborné termíny, které pronikly do jiných jazyků starověkého 
Íránu, zejména elamštiny. V neposlední řadě jsme schopni identifikovat výpůjčky z jiných 
íránských jazyků na základě hláskových odchylek od standardního dialektu např. ve 
staroperských textech. 
1) avestský (dříve chybně baktrijský nebo zand či zend) 
Jazyk Avesty, posvátné knihy vyznavačů učení Zarathuštry (v transkripci pázand awastā, awistā, 
v pahlaví ’pst’k, chápáno jako "základní text", ale původní význam hypotetického stírán. 
východiska *upa stāvaka- bylo "chvála", zatímco středoperské slovo zand znamenalo "výklad"). 
Její nejarchaičtější část, gáthy (gāθā "zpěvy"), připisované pololegendárnímu Zarathuštrovi, 



mohou odrážet jazykový stav 10.-9. st. př. Kr. (Hoffmann & Forssman) nebo i starší (Humbach: 
1080 př. Kr., Burrow: 1100 př. Kr., Boyce[ová]: 11.-14. st. př. Kr..). Rozdíl mezi složením Starší 
Avesty a nejstarších yaštů Mladší Avesty bývá odhadován nejméně na 200 let (Burrow), 400 let 
(Kellens) nebo 300-500 let (SkjJrv]). Ve srovnáním s homogenním jazykem Starší Avesty 
jazyk Mladší Avesty svědčí, že vznikala po několik století. Vedle pozoruhodných gramatických 
archaismů prozrazujících, že mladoavestský jazyk není přímou pozdější vývojovou fází jazyka 
Starší Avesty, narůstá v Mladší Avestě počet inovací. K nejzávažnějším patří přestavba 
slovesného systému od vidového k časovému, založenému na opozici prézentu a imperfekta. Ze 
skutečnosti, že i ve starších partiích Mladší Avesty chybí jakékoliv hodnověrné zmínky o 
západním Íránu, se usuzuje, že tyto partie vznikly ještě ve východním Íránu před nástupem Médů 
k moci, tj. před r. 700 př. Kr. V pozdějších mladoavestských textech se objevuje místní jméno 
Raγā, jež bývá identifikováno s lokalitou Ragā nacházející se jižně od Kaspického moře, tj. na 
území historické Médie, známou už z Dareiova nápisu z Bisutunu. Odpovídající avestský text by 
tedy měl vzniknout mezi léty 700-550 př. Kr., kdy už západní Írán ovládali Médové. 
Francouzský badatel F. Grenet nedávno ukázal, že avestská Raγā, kam pozdější pahlavská 
tradice dokonce kladla rodiště Zarathuštry, může být totožná s oblastí Rāγ v afghánském 
Badakhšánu (Studia Iranica 31, 2002, 193-214). Odpadá tak důvod pro relativně pozdní datování 
Mladší Avesty. Tradiční datování vzniku Starší Avesty do 7.-6. st., které se opírá o tvrzení 
sasánovských historiků kladoucích Zarathuštru 258 let před Alexandra Makedonského a o 
(patrně náhodnou) shodu ve jméně Zarathuštrova ochránce Vištáspy a otce Dareia I téhož jména 
(v řeckém podání Hystaspés), je evidentně nesprávné. Nejistým zůstává i místo vzniku, snad 
oblast Seistán v dnešním Afghánistánu, neboť místopis povodí dnešní řeky Hílmand, tj. 
Haētumazt- v Avestě, je zřetelně nejpodrobnější. Odkazy k Baktrii nebo Chorezmu mohou 
znamenat vzpomínku na předchozí sídla, nelze však ani vyloučit soudobé politické vztahy. 
 Avesta sestává z následujících částí: Yasna, tj. "obětování" neboli "liturgie", obsahuje 72 
kapitol včetně pěti gáthů představujících 17 kapitol Yasny (§§ 28-34, 43-46, 47-50, 51, 53), 
prozaického rituálního textu Yasna    Haptaŋhaiti (§§ 35,2 - 41,6) připisovaného též 
Zarathuštrovi, a tří posvátných modliteb (§§ 27,13, 27,14, 54,1). Zbývající části Yasny jsou 
složeny v jazyce vývojově mladším, podobně Vīdēvdād = Vendīdād ("ustanovení proti 
démonům"), Yašt ("vzývání"), Vīsperad, Nyāyišn, Gāh, Sīrōza, Āfrīngān. Další, většinou 
nepřesně zapsané mladoavestské citáty se objevují v některých pahlavských textech 
(Aogəmadaēca, Nīrangistān, Pursišnīha, aj.). 
 Avesta byla dlouho tradována ústně. První pokus o její zapsání se pravděpodobně 
uskutečnil za dynastie Aršakovců (kolem r. 100 n.l.). Usuzuje se tak z některých nesrovnalostí v 
ortografii doložené verze Avesty, které mohou být vysvětleny přepisem staršího, 
konsonantického textu (Morgenstierne). Tato hypotetická redakce se však nedochovala. Druhý 
pokus a kanonizace textu se vztahuje k období Sasánovců (224 - 651 n.l.), patrně za krále 
Šáhpuhra II (309-379 n.l.). Nejstarší dochovaný rukopis je až z r. 1288, a rozhodující část 
dokonce až z 16.-18. st. Všechny známé rukopisy se opírají o jediný ‘základní rukopis’, patrně z 
9. až 10. st. 
Textová ukázka je vybrána z Mladší Avesty z hymnu oslavujícího hvězdu Sírius (Yašt 8, tzv. 
Tištar Yašt, stanza 6): 
tištrīm stārəm raēuuaztəm 
xxvarənaŋhuztəm yazamaide 
yō auuauuav xšuuaē;d vazaite 
auui zraiiō vourukac‰m 
yaθa tiγriš mainiiauuas] 
yim xa–hav ərəxšō xšuuiβi.išuš  
xšuui;i.išuuatəmō airiian¹m 
airiiō.šiθav haca garōiv 
xvanuuaztəm auui gairīm 

"Hvězdu Tištrya zářící 
xvarənah-nabízející uctíváme, 
která s takovým jiskřením letí 
k jezeru Vourukaša 
jako nebeský šíp, 
jenž vystřelil Ərəxša s chvějícím se šípem, 
nejvíce chvějícím se šípem mezi Aryi, 
z hory Airyō.šiθa 
na horu Xvanvant." 



[Panaino, Antonio, 1990: Tištrya, Part I: The Avestan Hymn to Sirius. Roma: IsMEO, 32, 96 ] 
2) médský 
Jazyk kmenového svazu, jehož jméno Madai známe z assyrských análů už k r. 836 př. Kr. Jméno 
může být dáváno do souvislosti s avest. mada-/maδa- "opojný nápoj z chmelu", neboť i v jiných 
etnických jménech se staří Íránci hlásí  k uctívání některých opojných látek (stpers. Sakā 
Haumavargā- "Sakové uctívající haumu"). Médové se sjednotili kolem knížete Dahjuky, aby v 
8.-7. st. př. Kr. vytvořili v dnešním sz. Íránu říši s centrem v Ekbataně (stpers. Hagmatāna, dnes 
Hamadán). Porážkou Assýrie (612 př. Kr.) a integrací její i dalších států jako Urartu a Elamu, 
vzniká první mocná říše s dominujícím íránským etnikem. Vzhledem k úplné absenci nápisů se 
veškeré informace o jazyce opírají o glossy  (mj. sp£ka "fena" u Hérodota, I, 110,1; ve stpers. 
bychom čekali *saka-, odtud pers. sag "pes") a nepřímá svědectví hláskově odchylných forem ve 
staroperských textech. Rozhodující hláskové rozdíly mohou být popsány v tabulce: 
 indoevropský *$ *ĝ *$~ *tÔ *tr *s~ 
 avestský s z sp θy θr xv- 
 staroperský θ d s šiy ç uv- 
 médský s z sp θy θr f- 
Je pozoruhodné, že právě tyto střídnice nacházíme v moderním íránském jazyce severozápadní 
skupiny sív!ndí. 
3)  staroperský 
Peršané jsou poprvé jmenováni r. 843 př. Kr. v nápisu assyrského krále Salmanassara III (Parsua 
< *Pārsva-, primární význam "okraj" připomíná geografická jména jako "Krajina", "Ukrajina"). 
Jejich jazyk se stává státním jazykem achaimenovské dynastie (6.-4. st. př. Kr.), kterou založil 
Kýros II. (559-530 př. Kr.) poté, co porazil médského krále Astyaga a stal se tak pánem Médské 
říše. Jazyk je znám z monumentálních nápisů, které nechali zhotovit zejména Dareois I (521-486 
př. Kr.) a jeho syn Xerxes (486-465 př. Kr.) v metropolích Persepoli, Pasargadách, Súsách, 
Ekbataně, též v nekropoli Achaimenovců v současném Naqš-i Rustam v blízkosti Šírázu, aj. Jistě 
nejznámnější a patrně i nejstarší nápis se nachází na tzv. Bísutúnské skále poblíž současného 
Kermánšáhánu. Bísutúnský nápis vyvedený ve staroperštině, babylónštině a elamštině sehrál 
klíčovou roli při rozluštění nejprve staroperského klínopisu sestávajícího z 36 slabičných znaků 
plus několik ideogramů, posléze i klínopisu babylónského a elamského (Grotefend, Rawlinson, 
aj.). Právě pro potřebu monumentálních nápisů bylo staroperské písmo vytvořeno. Nejstarší 
nápisy známe z doby Dareia I, písmo mohlo být však vytvořeno už za Kýra II. Významným 
zdrojem informací o staroperské slovní zásobě jsou i jinojazyčné prameny (elamské, akkadské, 
aramejské, řecké, aj.). 
Jako textovou ukázku volíme formulaci, která je nejfrekventovanější v Dareiových nápisech: 
a-d-m : d-a-r-y-v-u-š-:  
x-š-a-y-θ-i-y : v-z-r-k-: 
x-š-a-y-θ-i-y : x-š-a-y-θ-i-y-a-n-a-
m :  
x-š-a-y-θ-i-y : d-h-y-u-n-a-m : 
 x-š-a-y-θ-i-y : a-h-y-a-y-a: b-u-
mi-i-y-a : 
 vi-i-š-t-a-s-p-h-y-a : p-u-ç : 
 h-x-a-m-n-i-š-i-y 

adam Dārayavauš 
xšāyaθiya vaz3ka 
xšāyaθiya xšāyaθiyānām 
xšāyaθiya dahyūnām 
xšāyaθiya ahyāyā būmiyā 
Vištāspahyā  puça 
Haxāmanišiya 

"Já Dareios, 
král velký, 
král králů, 
král zemí, 
král této země, 
Vištaspův syn, 
Axaimenovec." 

[Schmitt, Rüdiger, 1999: Beiträge zu altpersischen Inschriften. Wiesbaden: Reichert, 46] 
 
4) skythský a 5) sarmatský = sauromatský 
Etnická jména Skyth a Sarmat jsou zpravidla vnímána jako synonyma. Tato interpretace je však 
s největší pravděpodobností chybná. Poznámku Hérodota (IV, 117) "Jazyka používají Sauromaté 
skythského, ale mluví jím odedávna špatně, protože se mu Amazonky pořádně nenaučily" 
[překlad J. Šonka] je třeba chápat tak, že Skythové a Sarmaté hovoří vzájemně příbuznými, 



nikoliv však identickými jazyky. V nedávné době hned dva badatelé shrnuli současné vědomosti 
o obou jazycích (Witczak 1991; Loma 2000). Jejich téměř shodné závěry ukazují na netriviální 
rozdíly z pohledu historického hláskosloví: 

*íránský / **indo-
íránský 

*d *h- *-š- *-ry- / *-
ri- 

**ć **Æ(h) *-rn- *w/*
w' 

*-th- 

skythský l ∅- -∅- -ry- / -ri- θ δ -ll- ∅ -h- 
sarmatský d ∅- -s- -l(l)- s z -rn- β / w -t- 

Jméno Skythů [SkÚqhj] poprvé zaznamenává Hesiodos kolem r. 700 př. Kr. V assyrských 
análech ze 7. st. nacházíme Aškuzai, Askuzāi, Iškuzāi, Iškuzā. Jim by odpovídalo biblické *’škwz, 
díky záměně w za n zapsané v podobě ’šknz, tj. Aškenāz, syn Gomerův (Genesis 10,3). Ve 
staroperských nápisech najdeme jen etnické jméno Skudra, zjevně odvozené od nedochovaného 
*Skuda-. Skythé jsou zde zahrnuti do jména Sakā, souhrnného označení všech severoíránských 
plemen, což potvrzuje i Hérodotos svou poznámkou "Sakové je jméno, které Peršané dávají 
všem skythským kmenům" (VII, 64). Současně Hérodotos informuje, že sami Skythové si říkají 
Skolotové [SkolÒtai] (IV, 6). Odtud někteří badatelé (Szemerényi aj.) odvozují vývoj od 
*skuda- s primárním významem "střelec", přes *skuδa-, které dalo na jedné straně řeckou 
podobu s th [θ] a na druhé straně assyrské a hebrejské formy se z, až po vlastní skythské *skula, 
zcela v souladu s hláskovými zákony. Jméno Sarmatů nemá bezpečnou íránskou etymologii. 
Jako v mnoha jiných případech je legitimní jeho autorství hledat též u sousedních etnik. Tak 
uvažuje O.N. Trubačev, když objasňuje svou hypotézu sindo-maiótského, tj. indoárijského, 
původu jména etnika jazykově nesporně íránského, totiž ze *sar-mat-, které interpretuje 
"charakteristický ženami, náležející ženám". Oporu mu skýtají např. řecký autor Skylax ze 4. st. 
př. Kr. nebo římský polyhistor Plinius, kteří u Sarmatů zaznamenali gynaikokracii, tj. vládu žen.  
 
b) střední 
1) východní 
chorezmijský 
Jazyk stejnojmenného státu při dolním toku řeky Oxus (dnes Amudarja). Jméno území se 
objevuje už v Avestě (Xvārizəm) i v achaimenovských nápisech ([H]uvārazmiš). Nejstarší nápisy 
známe ze dvou hliněných nádob z Koy-Krylgan-Qala; datují se do 3.-2. st. př. Kr. Další nápisy 
byly objeveny na stříbrných nádobách z oblasti Uralu, na dřevě a kůži z lokalit Topraq-Qala a 
Yakke-Parsan, na urnách z Tok-Qala a na ostraku z Humbuz-Tepe, plus četné legendy na 
mincích; vše zapsáno chorezmijskou modifikací aramejského písma. Od r. 1000 se uplatňuje 
arabské písmo, v němž např. učenec al-Bírúní ve své "Chronologii starých národů" popsal 
chorezmijský kalendář a astronomické termíny. V encyklopedii Muqaddimat al-Adab z r. 1135 
byly zaznamenány chorezmijské věty, další citace najdeme v právnické příručce Qunyat al-
Munya ze 13. st. aj. Na konci 14. st. přestává být živým jazykem. 
sogdijský 
Sogdiana, země Sogdů, je poprvé zmiňována už v Avestě (Suγδa-- a Suxδa-), poté v 
achaimenovských nápisech (Sug(u)da) a u klasických řeckých autorů počínaje Hérodotem (III, 
93: SÒgdoi "Sogdové"). Nové informace na Západ přicházejí díky tažení Alexandra 
Makedonského a opět za muslimské invaze na počátku 8. st. Samarkand (sogd. Sm’rknδh), 
hlavní město Sogdiany, zaujímal strategickou pozici na Hedvábné stezce mezi Čínou a Západem. 
Další obchodní stanice zakládali Sogdové dále na východ. Díky husté síti podobných opěrných 
bodů získal jejich jazyk roli lingua franca pro celý čínský Turkestán. První písemné památky v 
sogdijštině byly nalezeny ve východním Turkestánu na počátku 20. st. Šlo o texty náboženského 
charakteru, buddhistické, křesťanské a manichejské. Zapsány byly odpovídajími variantami 
aramejského písma, vlastní sogdijskou, syrskou a manichejskou. V r. 1933 další nález odhalil 
nové sogdijské texty s úřední korespondencí, hospodářskými a právnickými dokumenty, a to na 
hoře Mugh v historické Sogdianě, dnešním Tadžikistánu při řece Zeravšan. Všechny tyto texty 



jsou datovány do rozmezí 7.-10. st. Další texty pocházejí z Kirgizie, Mongolska nebo Ladakhu. 
Nejpozději do 4., ale možná už na konec 2. st. je třeba datovat tzv. "Staré dopisy" na papíře a 
hedvábí, nalezené v jedné strážní věži při Velké čínské zdi mezi lokalitami Tunhuang a Loulan 
(= stará Kroraina). Jen o málo mladší je graffiti nedávno objevené v severním Pákistánu. Vůbec 
nejstarší písemná fixace sogdijštiny je známa z mincí z 2. st. n.l. Výjimečně vedle aramejského 
písma sloužilo k zapisování sogdijštiny i písmo bráhmí. Sogdijský kalendář a botanické termíny 
zaznamenal v arabském písmu al-Bírúní. Na území historické Sogdiany začala sogdijštinu 
vytěsňovat perština (tádžičtina) už od 11. st. Turkickému vlivu podlehla v Sedmiříčí, ale v 
povodí řeky Ču ještě Mahmúd Kašgarský zaznamenal turko-sogdijskou dvojjazyčnost. Podle 
svědectví toponymie soudíme, že při horním toku Zeravšanu se sogdijština zachovala mnohem 
déle. A v odlehlém údolí horního toku řeky Jághnób v podobě jazyka jághnóbí žije dodnes. 
baktrijský 
Jméno země se objevuje už v Avestě (Bāxδī-) a v achaimenovských nápisech (Bā¯tri-), zná je i 
Hérodotos (VI, 9; IX, 113: B£ktra, Baktr…h cîrh). Krátce po r. 150 př. Kr. pronikají do 
Baktrie (dnes oblast Balkh v sz. Afghánistánu) nomádské kmeny od severu a přerušují tak 
řeckou kontrolu nad územím. Na počátku nové éry mezi dobyvateli získává dominanci rod 
Kušánů. Brzy obnovují tradici řeckého jazyka jako prostředku státní správy. Zakladatel dynastie, 
Kujula Kadphises, nechává razit mince s královskou titulaturou v řečtině na aversu a v domácím 
baktrijském jazyce v písmu khároští na reversu. Baktrijský jazyk zapisovaný modifikovaným 
řeckým písmem poprvé uvedl kušánský panovník Víma Kadphises. Z jeho éry známe dva 
fragmentárně zachované nápisy, jeden z Dašt-e Návúr ve třech písmech: baktrijském, khároští a 
dosud nerozluštěném, a tzv. ‘nedokončený nápis’ z Surkh Kotal z oblasti Baghlán v 
Afghánistánu. Na mincích se přechod od řečtiny k baktrijštině odehrál o několik desetiletí 
později, za krále Kanišky I. Na konci 50. let 20. st. byl rovněž v lokalitě Surkh Kotal objeven na 
dlouho nejdelší baktrijský nápis. Pojednává o zasvěcení chrámu králi Kaniškovi-vítězi. Překonal 
jej až nápis z Rabataku nedaleko Surkh Kotal objevený r. 1993, který popisuje první rok vlády 
Kanišky I. Zmiňováni jsou mj. předchůdci Kanišky, důležitá města v severní Indii kontrolovaná 
Kaniškou (např. Kausambí, Pataliputra), založení chrámu v Rabataku zasvěcenému některým 
zoroastrijským božstvům. Mezi nově nalezenými baktrijskými dokumenty se objevují i 
buddhistické texty. Patrně nejmladší baktrijské nápisy, od řeky Toči v sz. Pákistánu, pocházejí z 
9. st. Vedle řeckého písma, které mělo podobu monumentální a kursívní, sloužilo k zápisu 
baktrijštiny i písmo aramejské, jak víme z nálezů z Džiga-Tepe a z Termezu (1.-3. st. n.l.). Sem 
může patřit i text ekonomického charakteru na ostraku z hradiště Aj-Hanum (severní 
Afghánistán), který je datován už do 2. st. př. Kr. 
sacký 
V textech objevených na přelomu 19. a 20. st. v čínském Turkestánu (dnes provincie Sinkiang) 
byl odhalen do té doby neznámý východoíránský jazyk. Předpokládalo se, že právě v těchto 
místech žil významný národ Saků zmiňovaný v pramenech staroperských (Sakā), řeckých 
(Hérodotos, III, 93; VII, 64: S£kai), římských (Plinius, VI, 17: Sacae) i čínských, proto byl 
nový jazyk identifikován právě s nimi. Rozlišujeme dvě variety podle dvou lokalit nejbohatších 
objevů textů, severní s nálezy u obcí Tumšuq a Murtuq severně od řeky Yarkenthe a 
jihozápadně od Aqsu, v jejichž blízkosti vznikl kolem r. 400 n.l. velký buddhistický klášter, a 
jižní představovaný centrem mocné říše Khotan (dnes Hotan při řece Hotan He). Zřejmě blízký 
dialekt byl užíván ve městě Kašgar [turk. Kāšγar, khotan. KyeZa, dnes Kaši] západně od 
Khotanu, jak můžeme soudit podle několika slov zaznamenaných lexikografem Mahmúdem 
Kašgarským v 11. st. nebo v čínské transkripci. Další svědectví existence sackého dialektu 
blízkého khotanskému najdeme v dokumentech království Kroraina už z 2.-3. st. psaných 
písmem khároští, tentokrát na východ od Khotanu. Vůbec nejstarší nápisově doložený materiál 
sackého jazyka pochází ze 2. st. n.l., konkrétně z nápisů a legend na mincích říše Śaků a Kušánů 
kontrolujících obrovské území zahrnující mj. dnešní Afghánistán, sever Pákistánu a sever Indie 



až po Bihár. Podle dvou nejlépe popsaných textových korpusů můžeme soudit, že dialekt z 
Tumšuqu (a Murtuqu) je archaičtější, zatímco vývojově pokročilejší khotanský dialekt 
představuje vedle středoperštiny nejlépe popsaný středoíránský jazyk. Dochované texty jsou 
prakticky výhradně buddhistického obsahu. Oba dialekty byly zapsány středoasijskou variantou 
indického písma bráhmí, tumšucká dokonce ve dvou ortografiích odlišných od khotanské. 
Obecně se soudí, že rukopisy vznikaly mezi 7. a 10. st. n.l. Zhruba po r. 1000 podléhají sacké 
dialekty čínského Turkestánu ujgurštině. 
 
2) západní 
α) severozápadní 
parthský 
Parthie (stpers. Parθava-) byla součástí Médské říše i impéria Achaimenovců. Rozkládala se na 
území současných íránských provincií Khorásán a Mázandarán a zasahovala až do dnešního 
Turkmenistánu. Pocházel odtud Hystaspes (stpers. Vištaspa), otec Dareia I. V letech 312-250 př. 
Kr. se dostala pod mocenskou kontrolu Seleukidů. U zrodu samostatné Parthské říše (247 př. Kr. 
- 224 n.l.) stáli Aršak I. a Tiridat I. Hlavním městem se stává Hekatompylos (poblíž dnešniho 
Šahrúdu na severu Khorásánu). Za Mithridata I. (174-136 př. Kr.) už Parthové ovládali Médii, 
Atropatenu, Elam, Persidu, Babylónii, Arménii a Margianu. Hlavní město bylo nejprve 
přeneseno do Ekbatany, v pol. 2. st. př. Kr. do Ktesiphonu (na místě pozdějšího Baghdádu). 
Přibližně do změny letopočtu funkce úředního jazyka patřila řečtině nebo aramejštině. Řečtinu 
užívá i parthská aristokracie. Teprve od 1. st. n.l. se objevují mince s parthskými legendami. 
Patrně ze stejné doby pochází nástěnný nápis ze Sarpulu, další ze Sús, Dura-Evropos a Qal-i 
Džangal jsou až ze 3. st. V 1. až 3. st. vznikly též nápisy na ostrakách z Kumisu (Írán), Nippuru 
(Irák), Mervu a Koša-Depe (Turkménie). Nejbohatší nápisový materiál známe ze starověké Nisy 
(poplíž dnešního Ašgabatu), více než 2000 ostrak s hospodářskými záznamy. Nejistý je parthský 
charakter tzv. avromanského pergamenu z r. 88 n.l. I poté, kdy se Parthie stala součástí 
Sasánovského impéria, slouží parthština jako jeden z úředních jazyků, jak můžeme soudit z 
vícejazyčných nápisů prvních sasánovských panovníků Ardašíra I., Šáhpuhra I. a Narse (3.-4. 
st.). Od 3. st. získává parthština nový význam, a to jako jeden z misijních jazyků manicheismu 
(zakladatel Mani žil v letech 215/216-277). Některé překlady manichejských náboženských textů 
do parthštiny vznikají dokonce i po r. 600, kdy už byla parthština mrtvým jazykem. Bohatým, ač 
nepřímým svědectvím našich znalostí parthského jazyka jsou též četné výpůjčky v arménštině a 
střední i moderní perštině. Parthština až do éry Sasánovců byla zapisována vlastním písmem 
pahlavīk, jež mělo nejblíže k tzv. aramejskému imperiálnímu písmu. Bohatý systém ideogramů 
byl zděděn už od úředníků říše Achaimenovců. Jinou variantu aramejského písma adaptovali 
manichejci. Jako prototyp použili  písmo z Palmyry. Na rozdíl od pahlavíku manichejské písmo 
nepoužívalo ideogramy. Parthština sloužila jako jazyk manichejského kultu i jiným národům. V 
důsledku toho byly některé modlitby a hymny v parthštině transkribovány sogdijským písmem, 
ale též starotureckými runami a dokonce čínskými znaky. 
 
β) jihozápadní  
středoperský 
Přes drobné (dialektové?) odchylky následovník staroperského jazyka a předchůdce klasické a 
moderní perštiny, proto středoperský. Primárně užíván na území dnešní íránské provincie Fars (s 
f pod arabským vlivem) < střpers. Pārs < stpers. Pārsa s centrem v městě Istahr při řece Pulvar, 
odkud pocházela i achaimenovská dynastie. Zrod středního stupně perštiny bývá kladen už do 4. 
st. př. Kr., ale z éry Seleukovců i Aršakovců známe pouze tituly a vlastní jména na mincích. 
Teprve když se střední perština stává jazykem státní správy Sasánovské říše a současně 
literárním jazykem manichejců i zoroastrijců, její textový korpus narůstá až do té míry, že ji 
můžeme pokládat za nejlépe dokumentovaný středoíránský jazyk. Jako alternativní označení 



středoperského jazyka často slouží jméno pahlaví. Jde o adj. od Pahlav < Parθava  "Parthie". 
Původně se tak označovalo jedno z písem používaných v sasánovských nápisech (pahlavīk). 
Vzhledem k tomu, že středoperština byla zapisována také jinými písmy, je zřejmé, že užití slova 
pahlaví i pro středoperský jazyk je nepřesné a zavádějící. Vlastní označení pro jazyk znělo 
pārsīk, později pārsīγ, v počátcích nové perštiny v 10.-11. st. pārsī. Tehdy také vzniká 
arabizovaná podoba fārsī, jež slouží k označení různých variet perštiny dodnes. Ve více než 
tisíciletém vývoji středního stupně perštiny můžeme rozeznat dvě vývojové etapy. Archaická se 
zhruba kryje s érou Arsakovců, pozdní s obdobím Sasánovců, ačkoliv aspoň některé změny se 
realizují už na sklonku arsakovské dynastie. Vzhledem k chudosti jazykového materiálu z doby 
před nástupem Sasánovců se lze opírat takřka jen o rozdíly v hláskosloví. A tak víme, že v 
pozdní středoperštině se mění neznělé ražené p t k na znělé b d g mezi samohláskami či po nich, 
dále č > z, d > y v téže pozici, y > Æ na počátku slova, aj. Souvislé středoperské texty se objevují 
teprve v éře Sasánovců, a to ve dvou písmech, pahlavském a manichejském. V monumentální 
podobě pahlaví nechali vyhotovit své nápisy sasánovští panovníci jako Ardašír I (224-241 n.l.), 
Šáhpuhr I (241-272), Narseh (293-303), Šáhpuhr II (309-379), Šáhpuhr III (383-388), velkovezír 
Mihr Narseh a vrchní kněz zoroastrovského kultu Kardir v první pol. 5. st. Vedle toho existovala 
kursívní podoba pahlaví, která je známa mj. z nápisů na stěnách synagogy z Dura-Evropos ze 3. 
st., ostrakách, pergamenu, papyru (nálezy z Egypta ze 7. st.), aj. Nejstarší známou ukázkou užití 
tzv. knižního pahlaví je křesťanský žaltář přeložený ze syrštiny, nalezený v Bulaiku severně od 
Turfanu (7. st., čínský Turkestán). Přímo z Turfanu pochází Fr!h!ng-i p!hl!vík, jakýsi slovníček 
ideogramů založených na aramejštině, ale vyslovovaných středopersky. Avestskou slovní zásobu 
i s frazeologií a základními gramatickými poučkami přibližuje Frahang-i oīm ēvak. Zachovala se 
pahlavská verze Avesty Zand ī Apāstak. Obě tyto památky významnou měrou napomohly 
porozumění textu vlastní Avesty. Další dochované zoroastrijské spisy ve středoperštině jsou mj. 
Dēnkart "Dogmata víry" od Áturfarnbaga, hlavy mazdejské církve z doby chalífy al-Ma’múna, a 
jeho následovníka Áturpáta z 9.-10. st., Dātestān i Dēnīk "Náboženská rozhodnutí" od 
Manuščihra, vrchního velekněze Pársu a Kermánu, Škand gumWník vičWr "Výklad lámající 
pochybnosti" od Martán-farrukha, hájící mazdaismus proti jiným náboženstvím, a mnoho 
dalších. Pozoruhodnou syntézu náboženské látky s íránskou vlastivědou i přírodopisem 
představuje dílo Bundahišn "Prvotní stvoření", známé ze dvou recenzí, indické a íránské. Vedle 
náboženské literatury kvetla i tvorba světská. Známe spisy historické, vlastivědné (Šahrastanīhā-
i Ērān-šahr "Města Íránu"), milostné, o principu šachové hry (Mādigan-i čatrang), aj. 
Pozoruhodný je zlomek právní knihy Mātagdān-i hazār dātestān "Sborník tisíce rozhodnutí". 
Některá díla měla parthskou předlohu a dochované středoperské texty jsou jejich překlady, mj. 
Ayyādgār i Zarērān "Památná kniha o Zareru" (už z doby kolem r. 500), Draxt-i asūrīk u buz 
"Palma a kozel" aj. Vedle mazdaismu sloužila perština středního stupně dalšímu náboženství, 
manicheismu. Nejbohatší nálezy byly uskutečněny na přelomu 19. a 20. st. v Turfanu v čínské 
provincii Sinkiang. Mezi početnými rukopisy najdeme úryvky z výroků samotného zakladatele 
Maního (216-276 n.l.). Většina rukopisů je však pozdějších, až z 8.-9. st. Používá se specifické 
manichejské písmo, jež má základ v palmyrské variantě aramejského písma. Nepřítomnost 
ideogramů činí interpretaci manichejských textů ve středoperštině značně jednodušší než textů 
pahlavských. Je třeba však zdůraznit, že jazyk manichejských textů není identický středoperštině 
v pahlaví, ale obsahuje specifické dialektismy. Podobně jako ve staré perštině lze odhalit vliv i 
jiných staroíránských jazyků, zejména médštiny, také ve středoperštině splynulo více 
středoíránských jazyků; vedle pokračování staroperštiny, tj. jazyka jihozápadní provenience, se 
objevují výrazné stopy parthštiny, tj. jazyka severozápadní skupiny. Významným zdrojem 
informací o středoperštině jsou četné výpůjčky v dalších jazycích, zejména arménštině, syrštině a 
aramejštině (Talmudu), arabštině, ale také řečtině a čínštině. 
 
 



c) moderní 
1) východní 
α) severovýchodní 
osetinský 
Asi 600 tis. uživatelů, z toho v Gruzii 28%, zejména v Tbilisi a na východě země, v Rusku 68%, 
především v Severosetské autonomní republice, také v Kabardino-balkarské autonomní republice 
a ve Stavropolské oblasti, dále na Ukrajině, v Azerbajdžánu a středoasijských republikách. 
Hlavní dialekty jsou západní = digorský a východní = ironský (dříve nazýván též tagaurský) se 
subdialektem jižním = tualským. Lokální idiom z regionu Uällagkom ve východní Digorii 
zachovává digorskou strukturu, zatímco s ironštinou sdílí některé specifické rysy. Etnická jména 
Iron, Digor i Tual jsou zřejmě kavkazského původu. Ir "osetinci", iron "osetinský" nelze 
odvodit z írán. *arya-, *aryana-, jak se často uvádí. Zákonité pokračování írán. *āryana- 
musíme hledat ve folklórním etnickém termínu Allon, který zřejmě představuje původí vlastní 
označení Osetinců. Potvrzení najdeme ve jménu sarmatského kmene Alani, známého už 
antickým autorům (Plinius, IV, 80: Alani; Ptolemaios II, 14.2; II, 14.9, III, 5.19: ’Alano…, 
’Alaànoi) ze stepí mezi Donem a Kavkazem. Po náporu Hunů se část Alanů spojuje s Góty a 
přesunuje se s nimi přes Balkán do Galie, Iberie a posléze s Vandaly i do severní Afriky. Panuje 
všeobecná shoda, že Alanové, kteří zůstali na Kavkaze, představují přímé předky současných 
Osetinců. Část Alanů se někdy mezi roky 500 a 800 připojila k předkům Maďarů migrujícím na 
západ. Svědectví o podobné integraci přináší několik desítek výpůjček staroosetinského typu v 
maďarštině jako híd "most" < xīd, zöld "zelený" < zældæ "mladá tráva", méreg "jed" < marg, 
gazdag "bohatý" < ğazdug, asszony "žena" < æxsīnæ "paní", üveg "sklo" < ævgæ, tölgy "dub" < 
tol´e aj. Bádání na tomto poli znesnadňuje fakt, že později na území už stabilně osídlené 
Maďary přesidluje další alanské etnikum, tzv. Asové či Jasové, kteří si svůj íránský jazyk 
podrželi prokazatelně aspoň do 15. st. 
 První tištěná kniha v osetinštině byl překlad katechismu vydaný r. 1798 v Moskvě. Přepis 
byl učiněn na bázi cyrilice. Azbuka sloužila k přepisu osetinštiny i během 19. a 20. st., s 
výjimkou let 1923-38, kdy byla zavedena latinka. Jižní Osetinci žijící v Gruzii používají 
gruzínské písmo. Literární jazyk byl vytvořen na základě ironského dialektu. Mezi íránskými 
jazyky osetinština vyniká tím, že jí byl věnován nejpodrobnější, totiž pětisvazkový etymologický 
slovník, jehož autorem je Vasilij I. Abaev (1900-2001). 
jaghnóbí  
R. 1975 žilo ještě asi 2 tis. uživatelů jazyka. Původně sídlili při řece Jazghulam v Horském 
Badkhšánu v Tádžikistánu, ale v 60. letech byli přesídleni do jižního Tádžikistánu. Jazyk 
představuje pokračování středověké sogdijštiny. 
β) jihovýchodní 
afghánský = pašto [pacto < *parsawah ] 
Pojmenování Afγān poprvé použil al-Bírúní v 11. st. Afgánci si sami říkají Pactun nebo Paχtún a 
svému jazyku pactf / paχtf žəba. Jazyk užívá asi 40 % obyvatel Afgánistánu (10 mil.), 13 % 
obyvatel Pákistánu (20 mil.), dále 120 tis. v íránském Khorásánu a blíže nezjištěný počet osob na 
útěku. Dělí se na čtyři dialektové zóny podle oblastí a měst, a to na jihozápadní: Kandahár; 
severozápadní: Kábul, východní a severovýchodní Afghánistán, centrální Ghilzay; jihozápadní: 
severozápadní Pákistán, Pešawar, Yusufzay-Mohmand, jihovýchodní Ghilzay, Afridi, Bangaš, 
Orakzay; jihovýchodní (Balučistán): Bannu, Waziri, Kákari [Kāka0i], Šerani, Spin / Tor Tarin. S 
poslední skupinou dialektů sdílí některé archaické isoglossy nejvzdálenější dialekt wazeci. V 
hláskosloví afghánštiny můžeme vysledovat dvě tendence, jedna ji sbližuje s východoíránskými 
jazyky baktrijským a yidgha-mundžanským (írán. *d > *δ     > *l), druhá se západoíránskými 
jazyky ormuri a parači (*t > y/w > ∅). Afghánština používá modifikované arabské písmo. 
Literární tradice sahá nejméně do 16. st., kdy tvořil mystik Bayazíd-e Ansarí. 



mundžanský = mundžhan = mundžiwar s blízkou varietou yidgha 
2,5 tis. uživatelů žilo r. 1992 v údolí Mundžan a Mamalgha v severovýchodním Afghánistánu. 
pamírské: 
(i) iškašimský = iškášmí s blízkými varietami zebaki a sangličí = sangléčí 
Asi 500 osob v jižní část Pamíru v Tádžikistánu a 2000 osob při pramenech řeky Bardudž v 
Afghánistánu.  Představují spojovací článek mezi jazyky afghánským a mundžanským na 
jedné straně a vachánským na straně druhé. 
(ii) vachánský = waxí 
Přes 30 tis. osob, které žijí při horním toku řeky Pendž (Tádžikistán, severní Afghánistán) a v 
přiléhajících oblastech Pákistánu, Indie a čínského Sinkiangu. V mnoha ohledech má nejblíže ke 
khotanskému jazyku, ale nemůže být jeho pokračováním; jiné isoglosy jej spojují se 
sogdijštinou. 
(iii) jazgulamský = yazgulámí 
R. 1994 jej užívá asi 4 tis. osob v údolí řeky Jazgulam v Pamíru. 
(iv) šugnansko-rušanské (celkem asi 60 tis.):  
šug(h)ní = šigni = šug(n)an a rušání (Tádžikistán: údolí řek Pendž, Gunt, Šahdara v Pamíru),  
xufí, bartangí, orošorí (Tádžikistán: údolí Chufa a Bartanga),  
sarikolí (východní svahy Pamíru v čínské provincii Sinkiang). 
 
2) západní 
α) severozápadní 
paráčí  
Etnické jméno Parāčī může mít indoárijský původ, srov. stind. parīcī- "odlehlý". Ve 20. letech 
20. st. se jazykem paráčí hovořilo v údolí Pandžšir, v Nidžrau severně od Kábulu a při řece 
Šutul též severně od Kábulu. Už tehdy prakticky všichni uživatelé jazyka paráčí byli schopni 
komunikovat persky. 
ormurí [ōrmu0ī] = barakí = bargista 
Rozlišují se dva rozdílné dialekty podle dvou vzájemně izolovaných enkláv: logar jižně od 
Kábulu (Afghánistán) a kaniguram v jižním Waziristánu (Pákistán). 
jazyky / dialekty centrálního Íránu:  
(i) jihovýchodní = oblasti Yazd a Kerman: ná(y)iní a jeho poddialekt anárakí, kirmání a gabrí 
= yaz(i)dí (< 10 tis.; privátní jazyk perských zoroastrijců), ardestáni; 
(ii) severovýchodní = oblast Natanz a Kášán: kášáni (užívaný židy v městě Kášán), áráni, 
džowšaqáni, abyánei, sóí, qohrúdí, kešeí, meymeí, tári, nátanzí, yárandí, farizandí, abu 
zeyd ábádi, bádrudi; 
(iii) severozápadní = oblast Kášán-Isfahán: xúnsárí, vónišuní, mahallátí; 
(iv) jihozápadní = oblast Isfahánu: kafróní = keuróní, gazí, sedehí, varzeneí, zefreí (někdy 
řazen k jv. dial.), dialekt isfahánských židů; 
(v) okraj a oázy Velké solné pouště = Dašte-Kavir: xuri = chorí, farvi = farrohi, mehrdžáni, aj. 
(vi) oblast Tafreš (východně od Hamadánu a jižně od Sáve): vafsí, áštiání, kahakí, ámoreí, 
alvirí, vidarí. Tafrešské dialekty představují přechod k táliší; 
[vii] někdy sem bývá řazen i jazyk sívandí z Fársu, sv. od Šírázu. 
kurdský 
Kurdy nacházíme v řeckých pramenech pod jménem Kurtiové [KÚrtioi]. Římský historik konce 
4. st. n.l. Ammianus Marcellinus používal označení Korduéna zhruba pro dnešní Kurdistán. 
Středověcí arabští geografové rozuměli pod jménem Kurd všechny horaly západního Íránu. Dnes 
je kurdský jazyk rozptýlený po celém Předním východě: Turecko 20% (14 mil.), Írán 8% (5,4 
mil.), Irák 19% (4,5 mil.), Sýrie 6% (1 mil.), Afghánistán (> 200 tis.), Libanon (> 100 tis.), 
Arménie 2% (80 tis.), Azerbajdžán (> 20 tis.), atd., také v západní Evropě, kde jen v SRN lze 
odhadovat počet Kurdů na 400 tis. Celkový počet Kurdů se pohybuje kolem 26 mil. Četné 



dialekty se klasifikují do tří skupin: severní = kurmandží - v severním Iráku mezi městy Zakho 
a Akra, ve východní Sýrii, Libanonu a východním Turecku, dále v Zakavkazsku, Střední Asii a 
Západní Evropě; centrální = sorání s poddialekty mukrí, bábá, arbilí, piždar, suleimaniye = 
sulaymání - mezi městy Rowandiz a Sulaimaniya ve východním Iráku a Mokri v západním 
Íránu; jižní s poddialekty garrúsí = bidžárí, sennäí = sanandadží = ardaiání, kermán-šáhí, 
korúní, warmáwa - kolem města Sanandadž v Íránu, včetně Lakki v Luristán-e Pošt-e Kuh. 
Někdy se vyděluje ještě čtvrtá skupina zahrnující nářečí roztříštěných kurdských enkláv jdoucích 
napříč Íránem včetně Khorásánu, dále v Turkmenistánu, Arménii a Azerbajdžánu. Počátky 
kurdské literatury sahají do 11. st., a to v arabském písmu. Z počátku 17. st. pochází epos Mâm û    
Zîn Ahmeda Xání. Arabské písmo používají dodnes Kurdové Iráku a Íránu. V Sýrii je kurdština 
od r. 1931 zapisována latinkou. Kurdové Zakavkazska zahájili svou literární éru r. 1921 na 
základě arménské abecedy, r. 1929 přešli na latinku, a od r. 1945 na azbuku. Evropa se s 
kurdštinou seznámila už r. 1787 prostřednictvím Kurdské gramatiky M. Garzoniho. 
gurani [gūrānī] = hawram(an)i, s dialekty kandúlaí = känduläí, awramaní, bádžilání, 
biwanidží, gähwárí, ridžabí  
Užívány na západě íránského Kurdistánu v pohoří Zagros sz. od Kermanšahánu a v přilehlé části 
Iráku severně od Mosulu. Někdy k nim bývá řazen i jazyk / dialekt sívandí v provincii Fárs sv. 
od města Šíráz. 
zaza [zāzā], vlastním jménem dim(i)lí s dialekty lokalit Siwerek, Bidžaq, Kor  
Jeho uživatelé žijí při horním Eufratu ve východním Turecku. 
talyšský = táliší  
Mluví jím asi 270 tis. lidí v Azerbajdžánu a v íránských provinciích Azerbajdžán a Gílán. Blízce 
příbuzny jsou tzv. dialekty ázarí (alternativní označení tátí je nevhodné pro svou synonymičnost 
se stejnojmenným jazykem z jz. skupiny): 
(i) severovýchodní: harzán(d)i, karingáni (u měst Harzand a Dizmár v írán. Azerbajdžánu); 
(ii) severovýchodní: kadžali, hazárrudi, šáli (u měst Xalxál a Tárom v írán. Azerbajdžánu); 
(iii) jižní: takistání (250 tis), čálí, sagzábádí = sezgowa, koreš-e rostam, eštehárdí = ištihardí 
(jižně od města Qazvín v provincii Zandžán); 
(iv) jihovýchodní: rudbári, alamuti = gozarkhani, talikani (severovýchně od města Qazvín v 
provincii Zandžán);  
(v) jihozápadní: xoini = khoini (provincie Zandžán); 
K ázarským dialektům bývají rovněž řazeny kabatei s dialekty kalas a kabate (Gílán), 
maraghei s dial. dikini (tamtéž), tadžriš (severně od Teheránu), aj. 
semnání  
Užíván ve městě Semnán na jihu provincie Mázandarán na severu Íránu. 
kaspijské: 
(i) gílánský = gílání, vlastním jménem giləki, s horskou varietou gáliší  
Kmen Gélů či spíše Gílů [GÁloi] zaznamenal už řecký geograf Ptolemaios ve 2. st. n.l. ve svém 
popisu Médie. U středověkých arabských historiků se Gílán připomíná jako Ğīlān nebo al-
Daylam. Dnes gílání užívá více než 3,5 mil. osob, zejména v provincii Gílán na severu Íránu při 
jz. břehu Kaspického moře. Za nejčistší dialekt je pokládán raští, nazývaný podle metropole 
Gílánu. Další subdialekty jsou láhidžání, langerudí, máčiání. 
(ii) mázandaránský 
Jeden z mála neperských jazyků Íránu se starou literární tradici vedenou ve dvou varietách: 
tab(a)rí (poezie už z 10.st.) a gurgání; dnes užíván více než 3,5 mil. lidmi v provincii 
Mázandarán na severu Íránu při Kaspickém moři. Moderní dialekty jsou ámulí, túnekabúní, 
šahmirzádí, velátrú aj. nářečí z pohoří Elburz.  
(iii) daylami 
Užíván v provincii Gílán. 
(iv) kruh dialektů kolem města Semnán východně od Teheránu: 



sangisari, surkhei, lásgardi, aftari, biyábunaki, šahmirzádi = šemerzadí 
beludžský = baluči  
Etnické jméno Balūč se poprvé objevuje na počátku 11. st. u Firdausího v jeho eposu Šāh-nāme. 
Předpokládá se, že předkové Balúčů ještě v 6.-8. st. sidlili při jihozápadních březích Kaspického 
moře. Dnes se rozlišují dvě skupiny dialektů: západní s dialekty makráni = lotuni = zadgáli, 
barahuwi, bašgádi, hút (2 mil., Írán a Pákistán, dále Afghánistán, Turkmenie, Tadžikistán) a 
jižní s dialekty raxšáni včetně dialektu z turkmenského Marvu a saráwáni (3,3 mil., Pákistán, 
Írán, Omán, Spojené arabské emiráty); někdy jsou sem řazeny variety baškardi a koroši (zřejmě 
hybridní jazyk vzniklý interferencí beludžtiny a perštiny). 
 
β) jihozápadní  
perský = fársí 
Po arabském dobytí Íránu, Střední Asie a Afghánistánu během 7. a 8. st. se na 200 let základním 
jazykem státní správy i literatury stala arabština. Ač ji používali i nearabští úředníci a literáti, ve 
skutečnosti ji ovládala jen nepočetná vrstva nearabských obyvatel východní části chalifátu. Právě 
zde, v historickém Khorásánu, Seistánu a Mavennarahru (oblast mezi Amudarjou a Syrdarjou, 
doslova "meziříčí") se v 9.-10. st. formuje na základě místních nářečí nový literární jazyk, pārsī-
e darī "[jazyk] perského dvora", krátce pársí nebo fársí s arabskou substitucí f za p. V polovině 
9. st. začíná ve fársí vznikat básnická tvorba, zatímco próza se objevuje až o století později. 
Během 11.-12. st. zasahuje fársí už do všech oblastí kulturního života. K nejvýznamnějším 
dílům tohoto období patří epopej Šāh-nāme ("Kniha králů") básníka Firdausího (934-1020/5), 
kde v 50 000 dvojverších líčí dějiny Íránu od mýtických počátků do pádu sasánovské dynastie. 
Zejména romantickým eposům se věnoval Nizámí (1141-1209), za všechny jmenujme "Chosrau 
a Šírín" nebo "Sedm princezen" (česky 1943). Bucharský historik Neršahí zaznamenal už v 10. 
st., že v bucharské mešitě byl čten korán persky. Od 12. st. se fársí stává společným literárním 
jazykem všech populací současného Íránu, Afghánistánu a Střední Asie, nezanedbatelný vliv je 
zřejmý i za hranicemi tohoto území, mj. v Azerbajdžánu a severní Indii. Do 15. st. nelze rozlišit 
rozdíly mezi lokálními podobami literárního fársí. Teprve rostoucí izolovanost jednotlivých 
regionů vyvolaná novými politickými hranicemi (v letech 1502-1722 vládne Íránem dynastie 
Sefevidů; Střední Asii v 16. st. kontrolují Šejbanidé; severní Indii ovládají potomci Timura) vede 
ke vzniku tří oddělených literárních tradic: vlastní perské, tádžické a indo-perské. V Pákistánu a 
Indii posléze vítězí místní jazyky a perština jen obohacuje jejich slovní zásobu. V Íránu, 
Tádžikistánu a Afghánistánu však hrají místní pokračování klasické perštiny dominantní roli 
dodnes. Celkový počet uživatelů perštiny v širokém slova smyslu, tj. včetně tádžičtiny a darí i 
spolu s funkcí druhého jazyka, se pohybuje mezi 80-90 mil. obyvatel Přední a Střední Asie. 
 Současná moderní perština představuje mateřský jazyk pro více než polovinu obyvatel 
Íránu, tj. asi 34 mil. lidí. Většina ostatních populací žijících v Íránu je větší či menší měrou 
dvojjazyčná, a tudíž jako dorozumívací jazyk slouží perština většině obyvatel země. Další 1,5 
mil. žije v diaspoře, prakticky ve všech zemích Předního Východu, zvláště v Turecku, a dále 
zejména v USA. Ve formování moderního perského jazyka hraje dnes rozhodující roli 
teheránský dialekt. Další dialekty jsou pojmenovány podle jejich městských center nebo 
historických území: isfahánský, kermánský, seistánský, birdžandský aj. Od svého zrodu používá 
klasická i moderní perština arabské písmo. Existují však i výjimky. K nejstarším dokladům 
perštiny nového stupně patří tzv. judeo-perské nápisy zapsané hebrejským písmem (vůbec 
nejstarší známý vznikl r. 752-53 v afghánské lokalitě Tang-i Azao; podobně starý je i dopis 
nalezený v městě Khotan v čínském Turkestánu). Íránští židé užívají hebrejského písma pro 
zápis perštiny dodnes. 
darí 
Od r. 1965 slouží slovo darí, doslova "dvorní", k označení afghánské variety perštiny, jinak také 
(fársí) kábulí podle dominantního dialektu. Blízkými dialekty téhož jazyka mluví i příslušníci 



etnických skupin Hazara(gi) = Hezare’i, (Čahar) Aimaq = Barbarí =  Džemšíd = Tajmen = 
Firüzkuhí a Tejmurí. Jazyk darí používá asi polovina obyvatel Afghánistánu, tj. přibližně 13,5 
mil. lidí, též v íránské provincii Khorásán a přilehlých oblastech Pákistánu. 
tádžický = tádžikí = todžikí = galča 
Ve funkci mateřského jazyka jím hovoří asi 4,3 mil. obyvatel Tádžikistánu a 1,2 mil. obyvatel 
Uzbekistánu. V někdejších sovětských statistikách byly ‘Tádžiky’ míněni též obyvatelé 
Afghánistánu hovořící dialekty darí. Základní skupiny dialektů jsou severní (Buchara, 
Samarkand, Ferghanská kotlina, Ura-Tübe, Pendžikent, aj.), centrální = hornozeravšanské, jižní 
(Karategin, Kuläb, Rog, Badakhšan), jihovýchodní (Darvaz). Do r. 1930 byl tádžický jazyk 
zapisován stejnou modifikací arabského písma jako perština. Následující desetiletí se používla 
latinka, ale r. 1940 bylo rozhodnuto přejít na azbuku. 
tatský s dialekty severním užívaným na severu Azerbajdžánu a dagestánskými židy v Derbentu 
a jižním ze sv. Azerbajdžánu a Apšeronského poloostrova, který používají převážně Tatové 
muslimského a křesťanského (arménského) vyznání (34 tis.). Historicky představuje tatský 
jazyk pokračování jednoho periférního dialektu středoperštiny. Předpokládá se, že předkové Tatů 
přišli do Azerbajdžánu jako vojáci za posledních Sasánovců v době persko-chazarských válek o 
ovládnutí Derbentu. 
luri & baxtiárí, druhý s varietami jako boirahmadi-kúhgalúí, féilí a mamassaní  
Celkem téměř 5 mil. uživatelů v jz. Íránu. 
larí = larestání 
Hovoří se jím ve městě Lar a okolí, jižně od Šírázu. Mezi Lary se dodnes vypráví legenda o 
migraci jejich předků z Mázandaránu při Kaspickém moři. Rozlišují se dialekty podle lokalit: 
Lar, Bastak, Bihe, Geraš, Evaz, Hondž, Arad. Mezi jihozápadními jazyky stojí nejblíže k 
dialektům Farsu, ale ne natolik, aby mohl být mezi ně zařazen. 
dialekty Farsu: 
(i) kurdšulí 
Užíván v prostoru mezi městy Sívend a Madar-e Soleyman, na místě starých Pasargad. 
(ii) "Tádžická" nářečí jako somghúní = simghúní, pápúní, másarmí, búringúní, aj. 
(iii) Dialekt šírázských židů, jemuž předchází literární tradice už z 15. st. 
(iv) Málo popsané dialekty z pobřeží, mj. z lokalit Dáván, Kázerún a Kondází. 
[v] Někdy sem bývá řazen jazyk / dialekt sívandí, častěji však v klasifikacích vystupuje mezi 
jazyky severozápadními. 
baškardí  
Řetěz dialektů, kterými se mluví v oblasti Bešagerd přiléhající k jv. pobřeží Perského zálivu. 
Někdy bývají spojovány s jazykem beludžským. 
kumzarí  
Užíván na Masandamském poloostrově severně od Rús-al-Džibal v Ománu na Arabském 
poloostrově.  
 
Jediný pokus o klasifikaci íránských jazyků podloženou kvantitativními kritérii předložil 
Sergei Starostin r. 2004 v Santa Fe. Jde o aplikaci ‘rekalibrované glottochronologie’, která 
poskytuje absolutní chronologická data. Model nepotvrzuje základní západo-východní 
dichotomii, ale předkládá značně složitější, ale i výstižnější obraz. 
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HLÁSKOVÉ KORESPONDENCE MEZI STARÝMI INDOÍRÁNSKÝMI JAZYKY 
Hoffmann, Karl & Forssman, Bernhard, 1996: Avestische Laut- und Flexionslehre. Innsbruck: 
IBS 84. 
 
ie. *  

p sti. pad- = av. pad- "noha" < *pod-; 
pC sti. priyá- = av. friia- "milý" < **priH2o- 
b sti. bála- n. "síla" < *belo-;  av. upa-bda- "noha" = sti. upa-bdá- "dupot" <*-bdo- 

asimilací z *-pdo- 
bh sti. bhrZtar-, av., stpers. brātar- "bratr" < *bhrZter- 
t sti. tád, av. tav "to" < *to-d; 

tC sti. tvYm = av. θβąm, stpers. θuwam ak. "tebe" < *t~´m < *t„é-om 
d sti. dírghá- = av. dar‰¦a-, stpers. darga- "dlouhý" < **dCH1ghó- 

*d~i- sti. dviZánt- = stav. daibišiiazt-, mlav. vbišiiazt- "nenávidějící"  
sti. dvitôya- "druhý" = stav. daibitiia-, mlav. bitiia- (ztráta očekávaného w disimilací)  

dh sti. dhYman- n. "ustanovení, zákon; bydliště" = av. dWman- "stanoviště" < *dh´m‚ < 
**dhéH1-m‚ 

dh~ sti. ádhvan- = stav. aduuan- = mlav. aδβan- "cesta" 
k sti. kakZa- = av. kaša- "podpaždí" < *ko$so-; 

kC sti. kr¨rá- = av. xr¨ra- "krvavý" < kr¨-ró- 
k / E sti. rocáyati- = mlav. raocaiieiti- "svítí" < *lo~keÔeti 

kÔ  sti. cyávate "pohybuje se" = av. šiiauuaitē "uvádějí do pohybu" < *kÔé~- 
g sti. gZthā- "zpěv, verš" = av. gāθa "náboženský hymnus" < *gf(Ô)-tHā 

g / E sti. instr. gjasā = stav. aojaŋhā "silou, mocí" < *auges-ē < *H2e~ges-eH1



gh sti. ghas- "jíst, strávit" = av. gah- "jíst, žrát" < *ghos- 
g / E sti. ak. sg. drúham "lež" = stav. druj½m < *dhrugh-em 

$ sti. satám = av. satəm "sto" < *$itóm 
$~ sti. áśva- = av. aspa-, stpers. asa- "kůň" < *e$~o- 
’ sti. jātá- = av. zāta- "narozený" < **’‚H1-tó- 
ĝh sti. hásta- = av. zasta-, stpers. dasta- "ruka" < *ĝhes-to-; 
ĝh~ sti. hváya- = av. zbaiia- préz. "volat" < *ĝheÔe/o- 
k~ sti. ká- = stav. k½, mlav. kō "kdo" < *k~o-s, sr. sti. kás te = stav. kas-tē "a ty?" < 

*k~os toÔ 
k~ / E sti. ca = stav. cW, mlav. ca enkl. "a" < *k~e 

g~ sti. gáya- = av. gaiia- "život" < **g~óÔH3~o- 
g~ / E sti. jáni- = mlav. jaini- "žena" < *g~enš 

g~h sti. gharmá- "horko, žár" = av. gar‰ma-, stpers. garma- < *g~hormó- 
g~h / E sti. hánti = av. jaizti "bije, zabíjí" < *g~hén-ti 

s sti. saptá = av. hapta "7" < *septj  zachovává se před: 
sCn sti. asti = av. astī, stpers. astiy "je" < *es-ti; sti. snZvan- = av. snāuuarə "šlacha" < 

*sneH-~r/n-  
(Cn neznělá okluzíva nebo *n) 

ií. -
`s`- 

sti. ásati = av. aŋhaitī, stpers. ahatiy "má být" 

sÔ- sti. vásya n. = stav. vahiiō, mlav. va–hō  "lepší" 
s~- sti. svápna- = av. xvafna- "spánek" 
-s~- sti. p3cchasva = mlav. pərəsaŋvha "ptej se!", stav. gūšahuuā "slyš!" 

r, 3 / s sti. 3Zrí- = av. aršti-, stpers. ạršti- "kopí" < *3s-tí- 
°, ~ / 

s 
sti. júZra- = av. zušta- "milovaný" < *ĝús-to- 

k / s sti. ukZán- = av. uxšan- "býk" < *uks-én- 
ó, Ô / s sti. viZá- = av. vīša- "jed" < *~isó- 

r sti. rátha- = av. raθa- "vůz" < **rótHo- 
l sti. raghú-, pozd. laghú- "rychlý, lehký, nepatrný" = av. ragu- "hbitý, čilý" < 

*(H1)l‚gh-ú- 
sti. rócate "svítí" = av. raocazt- "svítící" < *lo~k-ent- 

m sti. mātár- = av. mātar- "matka" < *mātér- 
n sti. nZman- = av. nąman-, stpers. nāman- "jméno" < *(H1)ngm‚ 
3 ´ sti. k3tá- = av. kərəta- & kəca- , stpers. kạrta- "udělaný" < *k~3tó- 
4 sti. ak. k4pam = stav. kəhrp½m "tělo" < *k4p-em 

C ´ sti. p3thú- = av. pərəθu- "široký" < **pCtHú- 
D sti. v4ka- = av. vəhrka- "vlk" < *~Dk~o- 
i sti. gahí = stav. gaidī "přijď" < *g~i-dhí 
‚ sti. párvata- "pohoří, skála" = av. pauruuatā- "hora" < *pér~‚to-/-ā 
Ô- sti. yák3t = av. yakarə "játra" < *Ôék~3(t) / *Ôēk~3 
-Ô- sti. śrāváyati = av. srāuuaiieiti "přináší ke sluchu" < *$lo~eÔeti 



~- sti. vayám = av.va½m, stpers. vayam "my" < *~eÔ-óm  
-~- sti. bhávanti = av. bauuaizti, stpers. bauvantiy "budou" 
i sti. vidhávā = av. viδauuā "vdova" < **(H1)~idé~ā 
u sti. putrá- = av. puθra-, stpers. "syn" < *putló- 
ī sti. vírá- = av. víra- "muž" < *~író- 
ū sti. śra- "hrdina" = av. s¨ra- "silný" < *$ro- 
e sti. vácas- = av. vacah- "slovo" < *~ek~-es- 
a sti. ájati = av. azaiti "žene" < *á’eti < **H2éĝeti 

oCC sti. aZrZ = av. ašta "8" < *o$tō < **H2o$toH1;  
oCV sti. dZru- = av. dāuru-, stpers. dāru- "dřevo" < *dóru- (Brugmannův zákon) 
ē sti. á-dhāt = av. dāv, stpers. a-dāh- "posadil, postavil" < *(e)dhēt < **(H1e-)dheH1- 
ā sti. bāhú- = av. bāzu- "paže" < *bhāĝhu- 
ō sti. āśú- = av. āsu- "rychlý" < *ō$ú- 

C—C sti. pitár-, av., stpers. pitar- "otec" < *pštér-;  
někdy v írán. mizí: stav. dugədar-, mlav. duγδar- oproti sti. duhitár- "dcera" < 
*dugštér- 

CC—C sti. dīrghá- = av. darga- "dlouhý"; sti. ūrmí- = av. varəmi- "vlna" < *~C—mí- 
C3—C sti. gīrbhís- = av. garbiš instr. pl. "píseň" < *g~3—-bhí- 

sti. prva- = av. pauruua- (*par~a-), stpers. paruva- "první, přední" < *p3—~o-  
Ci—C  
C‚—C sti. jātá- = av. zāta- "narozený" < *’‚–tó- 
CCHV sti. purú- = av. paru- "mnoho" < *pCH1u- 
C3HV sti. girí- = av. gairi- "hora" < *g~3Hí-, vedle sti. gurú- = av. gouru- (*garu-) "těžký" < 

*g~3H2u- 
CiH

V 
sti. daśamá- = av. dasəma- "desátý" < *de$iHó- (nebo *de$imó-) 

C‚H
V 

sti. sana- = av. hana- tém. aor. kmen "vyhrát" < *s‚H-o- 

eÔ sti. éti = av. aēiti, stpers. aitiy "jde" < *eÔti < **H1eÔ-ti; 
aÔ sti. édhas- "palivo" < *aÔdh-es- = av. aēsma- "palivo" < *aÔdh-s-mo- < *H2eÔdh- 

oÔCV sti. véda = av. vaēdā "ví" < *~oÔd-e  
oÔCC sti. véttha = stav. vōista "víš" < **~óÔd-tH2o 

e~ sti. jóZa- "uspokojení" = av. zaoša- "záliba, ochota" < *ĝé~so- 
a~ sti. ójas- = av. aojah- "síla" < *a~ges- < **H2e~g-es- 
o~ sti. rocáyati "nechává svítit" = av. raocaiieiti "osvětluje" < *lo~keÔeti 

 
 


