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Zdravím všechny návštěvníky těchto stránek a speciálně tohoto článku. Předem bych rád objas-

nil motivy, jež mě vedly k tomu, abych právě tento článek napsal. V zásadě se jedná jen o 
nedostatečnou informovanost ve společnosti. Dalším důvodem je fakt, že mnoho věcí a pojmů je 
v dnešní době zkreslováno. Zda se tak děje záměrně nebo ne nechám na čtenáři. Nevím, jestli to 
není jen můj subjektivní pocit, ale osobně  mi velice schází několik obsahově objemných a kva-
litních publikací, jež by dokázaly vyplnit onu velkou mezeru na trhu knih, co se týče tohoto téma-
tu. Upozorňuji, že nejsem žádný odborník, ale jen obyčejný mladý člověk se zájmem o historii 
naší země a našich předků. Proto s radostí očekávám všechnu konstruktivní kritiku, která by po-
mohla tuto problematiku doplňovat a případně opravovat. Zdroje, ze kterých jsem vycházel, jsou 
různé. Předně to byl internet dále dějepisné knihy, časopisy a v neposlední řadě všelijaké diskuse.   
 
Árijec, árijský… Co to znamená? 
 

Pokusím se objasnit pojem „árijský“, „Árijec“, „Árjové“ případně jiné tvary tohoto slova. Vím, 
že v dnešní době bývá význam tohoto slova částečně nepochopen a částečně démonizován. Ne-
pochopen proto, že je v mnoha publikacích a dokumentech (záměrně?) zkreslován a démonizo-
ván určitě pro jeho nedávnou minulost a užívání ve vztahu k nacionálnímu socialismu v době Hit-
lerova Německa. 

Samotné slovo „Árijec“ pochází ze slova „aria“, které ve starém indickém či perském jazyce 
znamená „vznešený“, „nadřazený / pánský“ nebo „jedinou urozenost“. 

K pochopení slova „árijský“ mi snad nejlépe posloužila kniha „Vzestup a pád starého Iránu“ od 
Otakara Klímy. Kniha se zabývá před arabskou historií Iránu. Historií, kdy zemi ovládl indoev-
ropský kmen Árjů. Cituji knihu: 

„...K jednomu zajímavému detailu je třeba ještě přičinit poznámku. Jméno Árijci, tedy společní 
předkové Indů a Iránců, dostalo v Evropě jiný smysl od počátku novodobého bádání orientalis-
tického. Staří badatelé pokládali kdysi Árijce za praotce výše vyjmenovaných národních skupin, 
nikoli tedy správně za jejich bratry, a tak se užívalo tohoto slova místo slova Indoevropané. Bylo 
to v dobách, kdy se sanskrt, stará literární řeč Indů, pokládala za matku indoevropských jazyků, 
nikoli za jejich sestru. Některé směry, které se zabývaly v XIX. stoletím bádáním o lidských ra-
sách, nazvaly příslušníky dnešních Indoevropských kmenů Árijci v úmyslném kontrastu k Semi-
tům, ba později jen Židům...“  
 
o několik řádků výše píše, kdo jsou těmito Indoevropany.  
Opět cituji:  
 

„Árjové byli v indoevropské rodině takovou větví jako Slované, Keltové, Germáni, Baltové, Ita-
likové a ještě jiní.“ 
 

Vidíme tedy, že fakticky je pojem „Árijec“ označení člena kmene Árjů. Je ovšem také pravdou, 
že již po staletí byl pojem „Árijec“ synonymem pro bílého člověka. Tady musím trochu odbočit. 
Jestliže někteří namítají, že slovo „indoevropský“ označuje lingvistickou skupinu a ne rasu, mají 
pravdu, ovšem jen z části. Pojem „indoevropský“ sice označuje lingvistickou skupinu, ale na 
druhou stranu touto řečí disponovalo po fyzické stránce vyhraněné etnikum. Ze starých evrop-



ských (a pozor! - nejen evropských!) památek si můžeme s určitostí udělat představu o vzhledu 
Indoevropanů. Jednalo se o bílé lidi. 

Zpět k mnohdy rozvětvené evoluci pojmu „Árijec“. Po pečlivém studiu tohoto problému mohu 
říci, že v dnešní době je celosvětově nejrozšířenější chápání slova „Árijec“ jako synonymum pro 
člena bílé rasy. Zde si dovolím v pořadí druhou odbočku. Lidé si uvědomují problémy, které jsou 
spojeny s užíváním pojmu „bílá rasa“. Do širokých významových měřítek tohoto označení se ko-
likráte zařazují krom – teď už si troufám napsat – Árijců také na evropské půdě cizí prvky jako 
jsou Židé, Arabové a různí rasoví míšenci. Takže problém popsání původem výhradně evrop-
ského člověka byl vyřešen právě užíváním pojmu „Árijec“. Tato bílá, evropská, árijská rasa se 
dělí do v zásadě pěti základních rasových podskupin. (slova „v zásadě“ jsem použil proto, že tato 
problematika není tak jednoduchá, ale pro významový obsah tohoto článku postačí). 

Těchto pět podskupin nazýváme: nordická, alpinská, středozemní dále pak dinárská a východo-
baltická. (S ohledem  na promíchanost krve je nemožné zařadit celé národy nebo kmeny do těch-
to skupin.) Všechny tyto podskupiny mají své charakteristické rysy jako je výška, stavba kostry, 
tvar lebky, barva očí a vlasů, hustota ochlupení atd. A jak je napsáno výše, jako Árijec je dnes 
chápán člověk, jenž náleží do výše zmiňované pětice rasových podskupin či jejich směsic. 

Vím, že vlivem dnešních médií byl pojem „Árijec“ převrácen na synonymum pro člena nordic-
ké rasové podskupiny. Ze strany médií se jedná o hrubé zkreslování. (Pravda ovšem také je, že 
některé okultní, tajné německé spolky na počátku 20. století tento pojem neprávem vztáhly jen na 
„modrooké a plavovlasé Teutony“. Nicméně takto tento pojem chápala jen malá skupinka lidí a 
vždy platili spíš za blázny.) 

Rozhodně nelžu, když říkám, že i v nacistickém Německu neplatilo: Árijec = pouze Nordik. 
Jestli jste o tom přesvědčeni, tak vězte, že Vám někdo lhal. Už jen existence tmavovlasých nacis-
tických pohlavárů mi dává za pravdu. Adolf Hitler, Rudolf Hess, Joseph Goebbels, Heinrich 
Himmler … Všichni tito nacisté byli Árijci. Nejsem antropolog, takže bych tady nerad speku-
loval nad tím, že zrovna ten a ten nacista je např. nordicko – dinárský Árijec s převládajícím nor-
dickým prvkem apod. Avšak kupříkladu zde uvedu, že Adolf Hitler byl podle nacistických antro-
pologů alpinsko – dinárský Árijec. 

Doufám, že mé snažení nevyšlo vniveč a objasnil jsem význam výše uvedeného pojmu.   
 

Keltové, Germáni, Slované, Románi…Árijci? 
 

Pro všechny, kteří si přečetli předcházející mini-kapitolu, zní odpověď jednoznačně: Ano! 
Nicméně vše rozvedu a přidám logické souvislosti a historická fakta. 

Pro začátek zde musím alespoň zlomkovitě nastínit historii Indoevropanů. Ohledně místa vzni-
ku panují stále ještě dohady, ale uvedu zde nejvíce uznávanou verzi. Tato verze nám říká, že in-
doevropská pravlast se rozkládala někde kolem Černého moře. Z této pravlasti se posléze v běhu 
let vydalo několik migračních vln v různých směrech, přičemž první takto učinila zhruba roku 
5600 př.n.l. Chtěl bych zde zdůraznit, že datování je v tomto případě velice složitá věc. Určitě se 
stane, že někdo narazí ve svých zdrojích na trochu jiná čísla, ale nepovažujte to, prosím, za mou 
chybu. 



 
Obr. 1. Takhle nějak to tehdy asi vypadalo… 
 

A o jakých migračních skupinách to mluvím? Za největší indoevropské kmeny uvedu tyto: 
Árjové, Keltové, Germáni, Románi (Latini), Slované, Baltové. Bylo jich samozřejmě více, ale 
např. o kmenech Tochariánu a Ainů zde psát nechci. Moc toho o nich nevíme, jen že, se tyto 
kmeny vydaly východním směrem, Tochariáni došli do Číny a Ainuové snad až do Japonska. Ta-
koví Germáni, Slované, Keltové a Baltové jsou již více v zájmu vědeckého výzkumu, avšak také 
ještě toho o některých nevíme tolik, kolik bychom si přáli. Speciálně takoví Keltové, respektive 
jejich původ, jsou jednou velkou záhadou. Stále se vedou dohady, kdy přesně sem došli atd. Jed-
no je však jisté – jedná se o Indoevropany. Zřejmě jsou to první Indoevropané na evropském 
území. Bezpečně o nich víme, že měli vyspělou kulturu, jazyk, sociální hierarchii a poměrně ob-
sáhlé astrologické vědomosti. Přijde mi zbytečné zde psát o Keltech více, protože v dnešní době 
jsou opět v módě a v knihkupectvích je poměrně široká nabídka vztahující se k tématu. Germáni 
se objevili na evropském území bezpečně až po Keltech. Ti jsou také hojně zastoupeni v regálech 
knihkupectví, takže zde nebudu zbytečně psát. Romány si zase každý určitě spojí s Říší římskou. 
Dalším záhadným kmenem jsou Slované. O tom, kdy a kde přesně vznikli, se stále vedou spory. 
Nicméně jisté je, že se jedná o další z indoevropských kmenů. Kdo by zapomněl na 6. století a 
jejich velkolepý vpád na evropskou půdu? Slované byli a stále jsou největší částí Indoevropanů. 
Nejmladším větším indoevropským kmenem jsou Baltové. Slované, Keltové, Germáni, Románi a 
Baltové, ti všichni byli známí jako vynikající bojovníci. A pro všechny tyto kmeny byla společná 
vysoká kultura, vysoké znalosti hutnické, pastevecké, pěstitelské atd. Je bez diskusí, že to co do-



kázaly indoevropské kmeny bylo na svou (a vlastně i na naší) dobu naprosto impozantní. Je třeba 
si opravdu uvědomit, že kamkoli přišli, platili za elitu. (Právě kmen Árjů založil v Indii kastový 
systém. Člen nižší kasty se prakticky nemohl stát členem kasty vyšší. Árjové tak - možná instink-
tivně - chránili svou rasovou jedinečnost a čistotu.) 

 

  
Obr. Vlevo: „Hlava mrtvého Peršana“ 230 – 220 B.C. 
Obr. Vpravo: Díky podnebí pouště Takla Makan v Číně byla dokonale mumifikována těla členů kmene To-

chariánů. Nahoře je mumie bílého muže se světlými vlasy, výška kolem dvou metrů. Dole mumie bílé ženy 
s dlouhými světlými vlasy. Stáří obou mumii se odhaduje až na 3500 roků.  

 
Z hlediska fyzického je lze všechny zahrnout do výše zmiňovaných pěti rasových podskupin(!). 

Všechny tyto kmeny uctívaly také svá pohanská božstva. Jestliže se člověk o tuto stránku jejich 
historie zajímá, tak zjistí, že panteony bohů těchto kmenů jsou podle jednoho vzorce. Stejně tak 
lingvisté s úžasem nacházeli analogie v jejich jazycích. Na základě těchto (a je jich samozřejmě 
více) faktů se historikové shodli, že všechny tyto kmeny jsou příbuzné a také se předpokládá je-
jich jednotná pravlast, kde se užíval jeden jazyk – indoevropský prajazyk. Všechny tyto kmeny 
můžeme vlastně přirovnat k sourozencům v rodině.  

 
Tabulka dokazující jazykovou příbuznost indoevropských kmenů. 

 
Angličtina Němčina Latina Řečtina Stará perš-

tina 
Ruština Sanskrt 

Brother Bruder Frater Bhrater Brater Brat  Bhrater 
Mother Mutter Mater Meter Matar Mať Matar 
Father Vater Pater Pater Pitar Tata  pitar 

 
Pozn. Sanskrt je jednou z větví indoevropských jazyků. Spisovná forma staroindického jazyka. V minulosti zřejmě 
chybně považovaná za dlouho hledaný indoevropský prajazyk.  
 

Rovněž bych zde rád vymýtil jeden omyl, který je mezi lidmi hojně rozšířen. Mnohdy slýchám, 
že lidé zaměňují Kelty s Germány, případně je mají za jedno. Z faktů, které jsem napsal výše, je 



jasné, že jde o omyl. Pro úplnost zde napíši velice stručně některé významné bohy z panteonu 
indoevropských kmenů, protože v této oblasti rovněž přežívají mezi lidmi mnohé bludy a upřím-
ně doufám, že Vám pomůže anebo ještě lépe Vás motivuje k dalšímu studiu tématu. (opět upo-
zorňuji, že se tyto údaje mohou lišit podle zdrojů) 
 

 
 
Obr. Vlevo: Germán v podání německého sochaře A.Brekera 
Obr. vpravo: „Umírající Gál“;  pozn. Římané Kelty označovali jako Gály. Gál = Kelt 
 
 Bůh řecká myto-

logie 
indická 
mytologie 

germánská 
mytologie 

slovanská 
mytologie 

baltská my-
tologie 

keltská my-
tologie 

1 Nebes Zeus  Dyaus ? 
Varuna 

Tyr Svarog Dievas Taranis 

2 Blesku Zeus Indra Thor Perun Perkunas Taranis 
3 Války Áres Skanda ? 

Indra 
Thor ? Odin Perun Perkunas Teutates 

 

 
Dvakrát slovanský válečník podle ruského malíře Alexandra Vasilijeva 
 

Tento odstavec věnuji vyvrácení dalšího rozšířeného klamného názoru, jenž se týká Slovanů. 
Mnoho lidí je přesvědčeno, nebo lépe řečeno, je přesvědčováno, že Slované jsou něco méněcen-
ného. Je to způsobeno pěknou řádkou desetiletí a možná století účelové mediální propagandy 
(která ostatně trvá). S čistou myslí a po mnoha letech bádání mohu všechny ujistit, že tomu tak 
NENÍ. Z výše uvedených skutečností si mohou všichni nedůvěřiví či předsudky trpící lidé udělat 



svůj názor, případně ho přehodnotit. Zde si možná zaslouží uvést na rovinu jednu věc. Mnohokrá-
te slýchávám mluvit (lidi, média atd.) o jisté „germánské rase“ či „slovanské rase“. Pozor! - jedná 
se velikou chybu! Germáni stejně jako Slované rasou nejsou! Je to označení lingvistické sku-
piny. To je další z věcí, kterou si je třeba uvědomit! V této souvislosti jsem slyšel dokonce ozna-
čení jako: „německá rasa“ či „česká rasa“. Rovněž se jedná o hloupost. 
 

Tabulka srovnávající češtinu, ruštinu, angličtinu a sanskrt 
  
čeština  ruština angličtina sanskrt 
Kdy Kogda When kadA 
Oba Oba Both ubhA 
To Tot That tat 
Tehdy Togda Then tadA 
Syn Syn Son sUnu ; sUna 
Dům Dom House dham 
Poutník Putnik Traveler pathika 
 

Jestliže byl v minulé minikapitole objasněn pojem „Árijec“, můžeme bez zbytečných emočních 
projevů Slovany označit za Árijce. Předchozí věty jsem zde napsal s vědomím, že toto téma je 
citově a hlavně předsudky velice zahaleno. Jestliže má přesto někdo pochyby o tom, že Slované 
jsou Árijci, odkazuji je tímto na internetové stránky (inteligentní člověk je jistě nalezne) pan-
árijské organizace „Aryan Unity“ a jejich obsáhlý článek „Slavs are Aryans“, kde je rovněž se-
znam árijských národů. Také www.white-history.com obsahuje spoustu zajímavých informací. 
Velice dobrou stať k tématu napsal D. Lane, jmenuje se „Kdo je bílý?“. Právě z výše uvede-
ných faktů vyplývá dnešní motto pan-árijských organizací: Nicht wieder Bruderkrieg! Nikdy více 
bratrovražedné války! 

Loučím se s upozorněním, že tento článek neměl a ani nemá za úkol zevrubně popsat historii 
indoevropských kmenů, či fyzické rozdíly rasových podskupin. To by ostatně vydalo na dílo o 
mnoha svazcích. Chtěl jsem se zde jen podělit o nejdůležitější informace a ucelit je v stručný člá-
nek, který by reagoval na mnohé mezi veřejností rozšířené bludy a uváděl je tak na pravou míru. 

Věřím tedy, že Vám, čtenářům, byl článek poučný a tajně doufám, že byl i jakýmsi vodítkem či 
motorem, jež nastartoval Vaší touhu po dalších informacích.  
 


